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Domnului Aureliu CIOCOI,
Președinte al Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică

Stimate Domnule Președinte,
Susținem integral eforturile autorităților publice privind combaterea pandemiei. Asociația
confirmă respectarea necondiționată a stării de urgență în sănătate publică și măsurilor aplicate în
cadrul acesteia de către autoritățile publice.
Prin pct. 1 din Hotărîrea CNESP nr. 36 din 04 decembrie 2020, s-a dispus reformularea pct. 6 din
Hotărîrea CNESP nr. 35 din 27 noiebrie 2020 în următoarea redacție: ”Se interzice desfăşurarea
activităţilor de deservire în unităţile de alimentaţie publică (de tipul restaurantelor, barurilor,
cantinelor, cafenelelor), precum şi în unităţile de alimentaţie publică amplasate în punctele de
comercializare a produselor petroliere, centrele comerciale, aeroporturi, porturi internaţionale şi în
punctele internaţionale de trecere a frontierei de stat, în intervalul orelor 22.00 - 07.00.” Restricția
enunțată a fost reiterată și în pct. 6 din Hotărîrea CNESP nr. 42 din 13 ianuarie 2021.
Potrivit datelor preluate de pe site-ul msmps.gov.md, rezultă următoarea statistică de noi cazuri
de infectare cu COVID-19:
• 27.11.2020 – 1246 cazuri
• 04.12.2020 – 1522 cazuri
• 13.01.2021 – 808 cazuri
• 27.01.2021 – 654 cazuri.
Prin urmare, se constată o dinamică descendentă a numărului de noi cazuri de îmbolnăvire. Mai
mult, la momentul actual, acestea s-au redus practic de trei ori în comparație cu perioada de intrare în
vigoare a restricției menționate.
Cu titlu de comparație, propunem exemplul Moscovei, unde autoritățile locale au decis
ridicarea restricțiilor indicate, ținând cont de reducerea noilor cazuri de îmbolnăvire
(https://www.kommersant.ru/doc/4662884?from=main).
Un alt exemplu ne furnizează autoritățile din mun. București, care din aceiași rațiune au ridicat
restricțiile aplicate HORECA cu anumite condiții (https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/se-redeschidrestaurantele-barurile-cinematografele-si-salile-de-jocuri-din-bucuresti-de-luni-1438636).
Experiența Bucureștiului de deschidere condiționată a unităților de alimentație publică a fost
preluată de autoritățile publice centrale din Ucraina (https://news.liga.net/society/news/25-yanvaryaukraina-vyhodit-iz-jestkogo-karantina-kakie-ogranicheniya-ostanutsya-spisok).
Conform art. 4 din Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de
întreprinzător nr. 235-XVI din 20.07.2006: ”În sensul prezentei legi, reglementarea activităţii de
întreprinzător are loc pe următoarele principii de bază:
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a) previzibilitatea reglementării activităţii de întreprinzător;
b) transparenţa decizională şi transparenţa reglementării activităţii de întreprinzător;
c) analiza impactului de reglementare;
d) reglementarea materială şi procedurală a iniţierii, desfăşurării şi lichidării afacerii prin acte
legislative;
e) echitabilitatea (proporţionalitatea) în raporturile dintre stat şi întreprinzător.”
Toate aspectele menționate mai sus, în comun cu criza economică actuală provocată de
pandemia COVID-19, impun condiții fără precedent unităților de alimentație publică, inclusiv celor
amplasate în punctele de comercializare operatorilor de pe piața produselor petroliere. Lipsa
încasărilor suficiente pentru menținerea activității curente, însoțite de achitarea fără întîrziere a
salariilor și tuturor taxelor și impozitelor, este pe cale să epuizeze resursele și economiile agenților
economici vizați. În aceste împrejurări, păstrarea oricărei restricții disproporționate poate să
destabilizeze situația economică și să ducă la imposibilitatea continuării activității.
Pe de altă parte, în Hotărîrea CNESP nr. 35 nu a fost menționată posibilitatea de servire a
bucatelor și băuturilor la pachet, ceea ce a fost făcut anterior de Comisie. Această posibilitate ar
permite continuarea, chiar și limitată, a activității unităților de alimentație publică, inclusiv celor
amplasate în cadrul benzinăriilor, cu respectarea tuturor regulilor sanitaro-epidemiologice după
exemplul pct. 4.3. din Dispoziția CSE nr. 24 din 29 aprilie 2020: ”de comercializare a produselor
alimentare la pachet prin unităţile de alimentaţie publică din cadrul unităţilor de comercializare a
produselor petroliere, cu excluderea posibilităţii de consumare a acestora în incinta/teritoriul unităţii.”
În susținerea celor expuse mai sus, Asociația solicită acordarea posibilității de comercializare la
pachet a produselor alimentare în unitățile de alimentație publică, inclusiv unităților de alimentare din
cadrul benzinăriilor, cu excluderea prevederii de consumare a acestora în incinta/teritoriul unităţii în
intervalul orelor 22.00 - 07.00.
Aceasta ar permite instituirea unui echilibru între interesul public (asigurarea sănătății publice)
și cel privat (desfășurarea activităților aducătoare de profit) în condiții ajustate cît mai bine la situația
actuală pentru a acorda ambilor parteneri posibilitatea continuării realizării sarcinilor stabilite.
De asemenea, anexăm la prezenta adresare răspunsul Ministerului Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale 22.12.2020 nr. 04/7224 cu opinia oficialilor la subiectul relatat mai-sus.
În speranța unei reacții prompte, Vă mulțumim anticipat!

Cu deosebit respect,
Ana Groza,
Director executiv
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