
 

 
 

Nr. 82  

21 octombrie 2022 

Dlui Dumitru BUDIANSCHI 

Ministrul Finanțelor  

 

Dlui Marcel SPATARI 

Ministrul Muncii și Protecției Sociale 

 

Copie: Comisia Economie, Buget și Finanțe 

 

Re: ajutoare materiale neimpozabile oferite de angajatori salariaților pentru perioada rece a anului     

 

Stimați Domni, 

Asociația Investitorilor Străini, Asociația Patronală „Camera de Comerț Americană din Moldova” 

și Asociația Businessului European Vă salută și Vă exprimă înaltele sale considerațiuni. 

În contextul crizei economice cu care se confruntă Republica Moldova (inflația galopantă, criza 

resurselor energetice și creșterea prețurilor la electricitate și gaz), membrii comunităților ce le 

reprezentăm analizează posibilitățile acordării angajaților ajutoarelor materiale, în expresie bănească sau 

în natură (procurarea de lemn/cărbune centralizat) pentru perioada rece a anului 2022 - început de 2023.  

Salutăm inițiativa autorităților de alocare a ajutoarelor materiale neimpozabile pentru susținerea 

salariaților din sectorul bugetar în perioada rece a anului. Astfel, pentru respectarea principiului echității 

sociale, solicităm respectuos acordarea posibilității angajatorilor privați de a-și susține în mod similar 

angajații săi, cu oferirea unui sistem de deduceri aferent acestui exercițiu în mărime de până la un salariu 

mediu lunar pe economie prognozat și aprobat de Guvern. Totodată, solicităm respectuos acceptarea 

scutirii acestor ajutoare materiale de impozitele salariale pentru angajat: impozit pe venit, primele de 

asigurare obligatorie de asistență medicală și contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii.  

În acest sens, se impun următoarele amendamente: 

Nr d/o 

Denumirea legii, 

numărul şi conținutul 

articolelor care se 

propun spre 

modificare 

Conținutul propunerii 

1 Codul Fiscal, art.20, 

alin.z20 

Alineat nou cu următorul conținut: 

”z20) ajutorul material, acordat, în expresie bănească sau în natură, 

pe parcursul anului, de către angajator angajatului în legătură cu 

provocările asociate cu perioada rece a anului, a cărui mărime nu 

depășește un salariu mediu lunar pe economie prognozat şi aprobat 

anual de Guvern în modul prevăzut de Ministerul Finanțelor” 



 

 
 

2 Codul Fiscal, art.24, 

alin.26 

Alineat nou cu următorul conținut: 

”26) Se permite deducerea cheltuielilor anuale suportate de 

angajator pentru fiecare angajat,  în legătură cu ajutoarele 

materiale acordate, în expresie bănească sau în natură, în perioada 

rece a anului, în mărime de până la un salariu mediu lunar pe 

economie prognozat şi aprobat anual de Guvern”  

3 Legea 489/1999, 

Anexa nr.3 

Punct nou in Anexa nr. 3 cu următorul conținut: 

42) ajutorul material, acordat, în expresie bănească sau în natură, 

pe parcursul anului de către angajator angajatului în legătură cu 

provocările asociate cu perioada rece a anului, a cărui mărime nu 

depășește un salariu mediu lunar pe economie prognozat şi aprobat 

anual de Guvern;  

 

Stimați Domnilor Miniștri, în speranța că se vor accepta și da curs acestor inițiative, menite să 

îmbunătățească situația pieței forței de muncă, să susțină salariații și să rețină exodul populației, Vă 

mulțumim anticipat pentru efort și implicare și ne exprimăm deschiderea pentru un dialog constructiv pe 

aceste subiecte. 

 

Cu profund respect, 

Ana Groza                                  

Director Executiv, FIA Moldova 

 

 

Mila Malairău 

Director Executiv, AmCham Moldova 

 

 

Mariana Rufa 

Director Executiv, EBA Moldova 
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