
Recomandări de
politici pentru
sectoarele economice



Sprijin pentru reintegrarea
și recrutarea forței
de muncă

Subvenţionarea parţială (până la 50%) din salariul brut pentru angajaţii 

care au fost expuși la șomajul tehnic sau concediu neremunerat din 

cauza dificultăţilor legate de pandemie ale angajatorilor lor. Măsura 

trebuie să existe în primele 3 luni de la reintegrare.

Subvenţionarea parţială (până la 50%) din salariul brut pentru noii 

angajaţi ai companiilor din Moldova, dacă angajaţii respectivi aveau 

un contract de muncă valabil cu un angajator din afara R. Moldova în 

cele 12 luni anterioare lunii martie 2020. Măsura trebuie să existe în 

primele 3 luni de la angajare.

Subvenţionarea completă a contribuţiilor sociale pentru noii angajaţi 

(<35 de ani) în companii active în comerţul cu ridicata și cu amănuntul 

(nealimentar), transport și depozitare, ospitalitate, producere (industria 

ușoară). Măsura trebuie să existe pentru primii 2 ani de angajare.

Implementarea schemei de muncă pe termen scurt Kurzarbeit pentru 

angajatorii care aleg să reducă programul de lucru al angajaţilor, din 

cauza cererii reduse pe piaţă pentru produsele și serviciile companiei.

Beneficii:

Implementarea schemei Kurzarbeit are 

potenţialul de a limita semnificativ posibila 

creștere a șomajului. Stimularea angajării 

tinerilor și a emigranţilor care aleg să revină 

acasă este esenţială pentru dezvoltarea 

viitoare a economiei și pentru inversarea 

tendinţelor de migraţie a forţei de muncă 

care erau dominante înainte de izbucnirea 

pandemiei de COVID-19.
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Sprijinirea lucrului la
distanță și în ture
la fabrici

Acordarea subvenţiilor companiilor care gestionează 

fabrici, în special în industria ușoară, pentru 

achiziţionarea echipamentelor individuale de 

protecţie anti-COVID-19 pentru angajaţi.

Subvenţionarea utilităţilor pentru companiile care 

gestionează fabrici care, în timpul pandemiei, aleg să 

implementeze munca în ture sau să sporească 

numărul de ture pentru a proteja sănătatea 

angajaţilor. Măsura trebuie aplicată în timpul stării de 

urgenţă în sănătatea publică.

Adoptarea prevederilor legale pentru încurajarea 

muncii la distanţă în afara situaţiilor excepţionale (cum 

ar fi starea de urgenţă sau starea de urgenţă în 

sănătatea publică).

Beneficii:

Se preconizează că măsurile vor spori numărul 

angajaţilor care prestează muncă la distanţă, 

astfel reducând, pe termen scurt, riscul de 

infectare cu COVID-19. Același impact este de 

preconizat prin stimularea muncii în ture. În 

ambele cazuri, vor fi protejate atât sănătatea 

angajaţilor, cât și productivitatea companiilor. 

Pe termen mai lung, creșterea numărului de 

angajaţi încadraţi în muncă la distanţă va 

permite companiilor să își reducă costurile 

administrative, inclusiv reducerea cheltuielilor 

de chirie și utilităţi. 
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Amânarea plăților aferente impozitelor
și contribuțiilor sociale pentru
companiile care înregistrează
o reducere a veniturilor

Plata parţială a contribuţiilor de asigurări sociale și asigurări de 

sănătate (30%) pe durata stării de urgenţă în sănătatea publică 

și la 3 luni după încheierea acesteia pentru liberii profesioniști 

și IMMM-urile care înregistrează o reducere de 25% a 

veniturilor lor.

Plata parţială a ratelor trimestriale pentru impozitul pe venit 

(30%) în timpul stării de urgenţă în sănătatea publică și timp de 

3 luni de la încheierea acesteia pentru companiile care 

înregistrează o reducere de 25% a veniturilor lor.

Deduceri suplimentare la impozitul pe venit pentru companiile 

care au înregistrat o reducere de 25% a veniturilor în T2 2020 

vizavi de T2 2019 și și-au menţinut numărul de angajaţi în 

timpul stării de urgenţă.

Beneficii:

Companiile vor primi asistenţă și vor evita 

problemele financiare majore, inclusiv lipsa 

capitalului circulant și a problemelor logistice. Pe 

termen scurt, s-ar putea aștepta o scădere a 

veniturilor guvernamentale. Cu toate acestea, în 

lipsa măsurilor respective, se poate prezice că, 

pe termen mediu, un număr semnificativ de 

companii vizate vor falimenta, afectând astfel 

mai semnificativ veniturile guvernamentale.
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Amânarea plăților creditare
pentru IMMM-uri

Amânarea cu 6 luni (octombrie 2020 - martie 2021) a plăţilor 

creditare pentru microîntreprinderile din sectorul ospitalităţii.

Amânarea cu 6 luni (octombrie 2020 - martie 2021) a plăţilor 

creditare pentru microîntreprinderile din toate celelalte sectoare 

economice la împrumuturile esenţiale pentru activitate (plata 

salariilor, furnizarea capitalului circulant).

Amânarea cu 6 luni (octombrie 2020 - martie 2021) a plăţilor 

creditare pentru întreprinderile mici și mijlocii, cu condiţia ca 

veniturile lor lunare să se fi redus cu peste 25% în martie - iunie 

2020, comparativ cu aceeași perioadă 2019.

Beneficii:

Companiile, în special cele active în 

zonele cele mai afectate de 

COVID-19, sunt preconizate să 

beneficieze de măsură folosindu-și 

veniturile exclusiv pentru plata 

salariilor și gestionarea afacerii. 
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Acordarea împrumuturilor
cu dobândă preferențială și
garanțiilor de stat
IMMM-urilor

Garanţii de stat (până la 80%) și împrumuturi cu 

dobândă zero pentru micro-întreprinderile din

sectorul ospitalităţii.

Garanţii de stat (până la 80%) și împrumuturi cu 

dobândă preferenţială pentru ÎMMM-urile din 

sectoarele cele mai afectate, care au înregistrat o 

reducere a veniturilor de peste 25% în martie - iunie 

2020, comparativ cu aceeași perioadă a 2019.

Garanţii de stat (până la 80%) pentru IMMM-urile din 

toate celelalte sectoare economice, care au înregistrat 

o reducere a veniturilor de peste 25% în martie - iunie 

2020, comparativ cu aceeași perioadă a 2019.

Beneficii:

Împreună cu recomandările de politică enumerate mai sus, 

acordarea împrumuturilor cu dobândă preferenţială și a 

garanţiilor de stat pentru IMMM-uri este preconizat să 

completeze pachetul de măsuri menite să sprijine companiile 

moldovenești, în special IMMM-urile din sectoarele 

economice cele mai afectate, pentru a depăși dificultăţile 

financiare semnificative întâmpinate în timpul pandemiei.
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Amânarea termenului-limită
pentru depunerea
declarațiilor financiare și
a rapoartelor de audit

Prelungirea termenului de depunere a 

declaraţiei financiare și a rapoartelor de 

audit pentru 2020 până la sfârșitul lunii mai 

2021.

Beneficii:

Scutirea de sarcina birocratică pentru companii și 

documente financiare și de audit mai precise care 

reflectă pe deplin activităţile companiilor în 2019. 
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Măsuri de sprijin a comerțului
electronic și pentru
transport și depozitare

Simplificarea și clarificarea legislaţiei privind comerţul electronic, 

atât pentru tranzacţiile în cadrul R. Moldova, cât și pentru export. 

Introducerea unor prevederi exprese privind deducerile fiscale 

pentru cheltuielile legate de comerţul electronic, inclusiv 

achiziţionarea softurilor, instruirea personalului și, după caz, 

abonarea la platforme naţionale și internaţionale de comerţ 

electronic.

Reducerea TVA și/sau a taxelor locale pentru tranzacţiile de 

comerţ electronic.

Introducerea unor prevederi exprese privind deducerile fiscale 

pentru cheltuielile aferente achiziţiilor comerciale electronice ale 

companiilor din transport și depozitare. 

Acordarea subvenţiilor companiilor de transport care investesc 

în spaţii de depozitare. 

Simplificarea procedurii de obţinere a actelor permisive pentru 

desfășurarea activităţilor de comerţ electronic.

Simplificarea și clarificarea legislaţiei cu privire la utilizarea 

documentelor electronice și a semnăturii electronice.

Beneficii:

Stimularea companiilor de a utiliza soluţii de 

comerţ electronic va avea un impact semnificativ 

nu doar în timpul crizei sociale, cum ar fi pandemia 

actuală, ci și pe termen lung. Fie conectându-se la 

platforme de comerţ electronic cunoscute la nivel 

naţional sau internaţional, fie dezvoltându-și 

propriile soluţii de comerţ electronic, companiile 

din R. Moldova vor avea ocazia să își promoveze 

produsele și serviciile atât pe pieţele locale, cât și 

pe cele internaţionale. Comerţul electronic are 

potenţialul de a spori vizibilitatea și conștientizarea 

unui brand, având astfel un impact direct asupra 

veniturilor companiilor. 
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