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Nr. 52 

15 Aprilie 2020 

 

Domnului Serghei PUȘCUȚA, 

Viceprim-ministru, Ministru al Finanțelor 

 

 

 

 

Stimate Domnule Serghei Pușcuța, 

 

Asociația Investitorilor Străini (FIA) Vă salută și Vă exprimă înaltele sale considerațiuni. 

 

Experții companiilor – membre FIA au examinat proiectul de ordin „Cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale, 

rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare urmare a 

situației epidemiologice (COVID-19)” şi vin cu următoarele comentarii pe marginea acestuia: 

 

La Anexa nr.1 la Ordinul Ministerului Finanţelor: „Regulamentul privind 

subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale, rezidente ale Republicii 

Moldova, care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare în contextul situației 

epidemiologice (COVID-19) prevederile Regulamentului: 

 

1. Este necesară a fi clarificată forma de depunere a solicitărilor de subvenționare și 

anume format electronic sau pe suport de hârtie. În situaţia de pandemie şi carantină, autoritățile 

lucrează într-un regim special, de aceea propunem de a include în Regulament prevederea despre 

posibilitatea depunerii electronice sau prin email a cererii şi toate documentele necesare pentru 

subvenţionare. Aceasta ar exclude necesitatea de deplasare şi interacţionare cu persoane. 

2. Din proiectul Ordinului nu putem concluziona sau deduce faptul, dacă agentul 

economic, care are avans la conturile trezoreriale ale Ministerului Finanțelor, cu scopul și 

destinația achitării contribuțiilor sociale, medicale și impozitul de venit, se încadrează și vor 

beneficia de subvenționare, în conformitate cu prevederile Regulamentului. 

3. Proiectul Regulamentului nu prevedere situații ce țin de erorile tehnice comise de 

angajator, la completarea formularelor și declarațiilor sau efectuarea calculelor. Scopul 

propunerii, este prevenirea măsurilor punitive față de agentul economic. 

4. La pct.2 şi anume termenul „17 martie 2020”, menţionăm că entităţile au fost obligate 

să-și sisteze total sau parțial activitatea conform deciziei Comisiei Naționale Extraordinare de 

Sănătate Publică nr. 9 din 15.03.2020. Aceasta a intrat în vigoare la data aprobării, astfel 

companiile care şi-au sistat activitatea din 16.03.2020, au tot dreptul să solicite subvenţionare din 
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aceasta dată şi nu din data de 17 martie 2020, în conformitate cu prevederile Hotărîrii 

Parlamentului nr.55 din 17.03.2020. 

5. La pct.3 sintagma „aferent salariului” nu o considerăm oportună în acest context, 

recomandăm formularea din pct.7 şi anume „..nu va depăși suma calculată a obligațiilor aferente 

plăților salariale pentru luna februarie 2020 per zi lucrătoare pentru salariatul respectiv”. 

6. La pct. 7 se propune a fi considerată posibilitatea de exceptare pentru angajații, care în 

februarie 2020 se aflau în concedii din cont propriu sau pe buletin de boală și înlocuirea cu altă 

lună lucrătoare, spre exemplu luna anterioară. 

7. La pct. 10 se propune să nu fie obligatorie achitarea sumei subvenției calculate, dat 

fiind situația economică dificilă a întreprinderilor activitatea cărora a fost sistată total sau parțial 

urmare a aprobării Dispozițiilor CSE. 

8. La pct.13, lit. d) sintagma la contul bancar al salariatului angajat nu o considerăm 

oportună din următoarele considerente. Menționăm că documentele pe care le dispune entitatea 

pentru a confirma transferul salariului la contul bancar al salariatului sunt Listele de plata a 

salariului. Acest document conține informația privind plățile efectuate către toți angajații 

companiei, și cei pentru care nu se solicită subvenționare. Mai mult ca atît, multe companii au 

acest document doar în formă electronică fără mențiunile băncii. Pentru a asigura 

confidențialitatea informației, propunem ca document confirmativ să servească ordinul de plata 

cu suma totală a salariului transferat pe contul salarial al entității pentru luna respectivă. 

9. La pct. 17 şi anume la indicatorii  [(col.12+col.13+col14+сol15)*col.16], semnul „*” 

probabil trebuie de înlocuit cu semnul „/”, căci trebuie de împărțit la numărul zilelor lucrătoare. 

10. La pct.20 nu este echitabil să se utilizeze indicatorul "numărul de zile lucrătoare" 

pentru persoanele care nu au lucrat luna februarie în întregime (angajare, revenire/plecare in 

concedii de maternitate/îngrijire a copilului, concedii medicale, ș.a. situații). 

 

La Anexa nr.2 a Regulamentului privind subvenționarea întreprinderilor și 

organizațiilor necomerciale, rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit șomaj 

tehnic și/sau staționare  în contextul situației epidemiologice (COVID-19)  

 

1. La pct. 4 se face referinţă la diferite baze de calcul - venitul îndreptat spre achitare 

(col.8.12 din Fisa personala) și nu la venitul calculat care se regăsește în pct. 6 si 7 aferente 

contribuțiilor. 

2. La pct. 5 menţionăm că baza de calcul a impozitului pe venit şi cea a primelor de 

asigurare medicală nu întotdeauna este aceeaşi, de exemplu facilitatea privind împrumuturile 

acordate de către angajator. 

3. La pct. 16 nu este echitabil să se utilizeze indicatorul "numărul de zile lucrătoare" 

pentru persoanele care nu au lucrat în luna februarie în întregime (angajare, revenire/plecare în 

concedii de maternitate/îngrijire a copilului, concedii medicale, ş.a. situaţii) 

4. La pct.17 este eronat semnul (*), conform formulei de calcul trebuie sa fie împărțire (/) 

și nu înmulțire. 
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La Anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanţelor: "CERERE de achitare a 

subvenției pentru cheltuielile legate de achitarea salariului/indemnizației în cazul șomajului 

tehnic sau staționării, urmare a situației epidemiologice a infecției COVID-19" 

 

1. Cererea nu corespunde situaţiei în care entitatea va solicita subvenţionare atît  pentru 

activitățile stopate în totalitate (100%), cît şi pentru activitatea stopată parţial (60%);  

 

În speranța că veți lua în considerare propunerile expuse, Vă mulțumim anticipat! 

 

 

Cu respect, 

Ana Groza 

Director executiv 

 

 


