
Anexa 2 la scrisorea Nr.23 din 13 Octombrie 2020 

 

1 
 

 
 
 
 
 
 
Propuneri de politici  
pentru soluționarea problemelor 
identificate în cadrul sondajului IMM 
în contextual pandemiei de COVID-
19 
 

  



Anexa 2 la scrisorea Nr.23 din 13 Octombrie 2020 

 

2 
 

CUPRINS 

Introducere 3 

#1 Propunere de politici pentru Oferirea suportului de stat pentru dezvoltarea 
sectorului privat afectat de pandemie 3 

#2 Propunere de politici pentru Reducerea constrângerilor normative în 
suportul sectorului IMM afectat de Covid-19 5 

#3 Propunere de politici pentru Menținerea și reangajarea personalului 7 

#4 Propunere de politici pentru Oferirea facilităților și reducerea 
constrângerilor administrative în domeniul fiscal 8 

#5 Propunere de politici pentru Consolidarea potențialului de export și 
protecția producătorilor autohtoni 10 
 

  



Anexa 2 la scrisorea Nr.23 din 13 Octombrie 2020 

 

3 
 

Introducere 
Propunerile de față au fost formulate având la bază rezultatele sondajului Perceptia ÎMM-
urilor privind impactul pandemiei COVID-19 asupra afacerilor proprii și studiului Matricea 
COVID elaborat de Consiliul Economic pe lângă Prim-Ministru. 
 
Sondajul a fost efectuat de către Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova, în 
perioada 06.08 - 21.08, la comanda Alianței Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova în 
cadrul studiului ’Evaluarea impactului COVID-19 asupra IMM-lor’ realizată cu suportul 
Centrului Internațional Private Enterprise, Friedrich Naumann Foundation for Freedom și a 
proiectului Optim. 
 
 

#1 Propunere de politici pentru Oferirea suportului de stat 
pentru dezvoltarea sectorului privat afectat de pandemie 
 

I. Prezentare 
generală a 
politicii propuse 

II. Context / Motivul politicii 
propuse 

III. Părțile interesate 

1) Elaborarea și 
implementarea fermă a 
Programului de creditare 
a firmelor ”IMM INVEST 
MOLDOVA” 

Va permite IMM-urilor afectate 
semnificativ de criza COVID-19 să își 
asigure lichiditățile pentru derularea 
activității curente sau pentru investiții, 
prin accesarea unuia sau a mai multor 
credite pentru realizarea de investiții 
și/sau unul sau mai multe credite/linii de 
credit pentru capital de lucru, garantate 
de către Fondul de garantare pentru 
ÎMM majorat până la 1 miliard lei, prin 
Ministerul Finanțelor și ODIMM. 
 
Suplinirea programelor existente, 
introducerea unor programe noi în 
condițiile pandemiei 

Sector: Toate ÎMM-urile 
 
Ministerul Economiei și 
Infrastructurii 
 
Ministerul Finanțelor 
 
Organizația pentru 
Dezvoltarea IMM 

2) Majorarea Fondului 
național de dezvoltare a 
agriculturii și mediului 
rural, în scopul 
implementării măsurilor 
privind plățile directe la 
hectar și pe cap de 
animal 

Acordarea plăților directe în agricultură 
în funcție de suprafața cultivată/numărul 
de animale.  
 
Venituri majorate pentru fermieri. 

Sector: Agricultură 
Pon. ang.: 10% 
Pon. CA: 4.5% 
Imp. ang.: -6.1% 
Imp. CA: +3.3% 
 
Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și 
Mediului 

3) Oferirea suportului 
financiar (programe 
naționale/fonduri) IMM-
urilor pentru dezvoltarea 
comerțului electronic 

Creșterea accesului la piața de 
desfacere în condițiile pandemiei 

Sector: Toate sectoarele, în 
special industria textilă 
Pon. ang.: 5.3% 
Pon. CA: 1.5% 
Imp. ang.: -2.6% 
Imp. CA: -10.4% 
 
Organizația pentru 
Dezvoltarea Sectorului 
Întreprinderilor Mici și 
Mijlocii 

4) Acordarea permisiunii de 
utilizare pe durata 
pandemiei a spațiilor 

Creșterea numărului de persoane 
deservite în unitățile de alimentație 
publică 

Sector: Alimentație publică 
Pon. ang.: 2.9% 
Pon. CA: 1.1% 
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publice (scuaruri, parcuri, 
bunuri imobile) pentru 
unitățile de alimentație 
publică 

Imp. ang.: -39.9% 
Imp. CA: -66.1% 
 
Agenția Proprietății Publice 
 
Primăriile orașelor 
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#2 Propunere de politici pentru Reducerea constrângerilor 
normative în suportul sectorului IMM afectat de Covid-19 
 

I. Prezentare generală a 
politicii propuse 

II. Context / Motivul 
politicii propuse 

III. Părțile interesate 

1) Eliberarea certificatului ce 
atestă evenimentul de forță 
majoră de către Camera de 
Comerț și Industrie cu efect 
retroactiv pentru deciziile 
luate de autorități în 
perioada de la începutul 
stării de urgență 

Reducerea constrângerilor 
normative în suportul 
sectorului privat afectat de 
criza pandemică 
Reducerea riscurilor de 
blocare a activităților 
economice din cauza 
situațiilor legate de 
pandemie 
Creșterea accesului la 
serviciile publice și 
reducerea costurilor legate 
de acestea 
Creșterea oportunităților de 
dezvoltare a afacerilor 
Creșterea activității 
economice 

Sector: Toate sectoarele afectate 
 
Ministerul Economiei și 
Infrastructurii 
 

2) Introducerea unei perioade 
de controale strict 
consultative în mediul IMM 
pe perioada 2020-2021 
 

Reducerea numărului de 
controale abuzive în 
perioada de recuperare  

Sector: Toate sectoarele afectate 
 
Ministerul Economiei și 
Infrastructurii 
 
Ministerul Finanțelor 

3) Asigurarea acceptării 
necondiționate de către 
autoritățile publice, 
persoanele juridice de drept 
public și privat, persoanele 
fizice, a documentelor și 
semnăturilor electronice, în 
conformitate cu prevederile 
Legii nr.91/2014 

Reducerea constrângerilor 
normative în suportul 
sectorului privat afectat de 
criza pandemică 
Reducerea riscurilor de 
blocare a activităților 
economice din cauza 
situațiilor legate de 
pandemie 
Creșterea accesului la 
serviciile publice și 
reducerea costurilor legate 
de acestea 
Creșterea oportunităților de 
dezvoltare a afacerilor 
Creșterea activității 
economice 

Sector: Toate sectoarele 
 
Ministerul Economiei și 
Infrastructurii 
 
 

4) Asigurarea posibilității de 
înregistrare și radiere a 
afacerilor la distanță, 
inclusiv operarea 
modificărilor la 
documentele de constituire 

Reducerea riscurilor de 
blocare a activităților 
economice din cauza 
situațiilor legate de 
pandemie 
Creșterea accesului la 
serviciile publice și 

Sector: Toate sectoarele 
 
Ministerul Economiei și 
Infrastructurii 
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reducerea costurilor legate 
de acestea 
Creșterea oportunităților de 
dezvoltare a afacerilor 
Creșterea activității 
economice 

5) Eliminarea taxei locale 
pentru magazinele on-line 
pentru anul 2020 și 2021 

Reducerea riscurilor de 
blocare a activităților 
economice din cauza 
situațiilor legate de 
pandemie 
Creșterea oportunităților de 
dezvoltare a afacerilor on-
line 
Creșterea activității 
economice 

Sector: în special Comerțul 
Ponderea angajaților până la 
pandemie: 24.2% 
Ponderea cifrei de afaceri până 
la pandemie: 50.8% 
Schimbări angajați în perioada 
pandemiei : -2.6% 
Schimbări cifra de afaceri în 
perioada pandemiei : -6.4% 
 
Ministerul Economiei și 
Infrastructurii 
Autorități locale (Primării)  

6) Simplificarea procedurilor 
de obținere a actelor 
permisive prin promovarea 
serviciilor publice online și 
asigurarea plăților 
electronice pentru toate 
serviciile 

Creșterea ponderii servicii 
publice oferite online 
Posibilitatea obținerii actelor 
permisive la distanță 

Sector: Toate sectoarele 
 
Ministerul Economiei și 
Infrastructurii 

7) Elaborarea și 
implementarea unor norme 
sanitare juste, clare și 
previzibile, adaptate la 
riscurile specifice activității 
economice 

Optimizarea costurilor legate 
de protocoalele sanitare, 
claritatea obligațiilor în cazul 
inspecțiilor de stat 
 
Protocoale sanitare adoptate 
ținând cont de bunele 
practici în domeniu 

Sector: Alimentație publică, Pon. 
ang.: 2.9%, Pon. CA: 1.1%, Imp. 
ang.: -39.9%, Imp. CA: -66.1% 
Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale 
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#3 Propunere de politici pentru Menținerea și reangajarea 
personalului 
 

I. Prezentare 
generală a 
politicii propuse 

II. Context / Motivul 
politicii propuse 

III. Părțile interesate 

1) Asigurarea și 
susținerea angajaților 
cu copii în condițiile 
închiderii grădinițelor 
și școlilor cu 
îndemnizații lunare pe 
perioada închiderii, în 
mărime de 70-80% 
din salariul mediu 
lunar brut, calculat 
proporțional pentru 
perioada de închidere 

Creșterea posibilităților de 
angajare pentru cetățeni 
Reducerea disponibilizărilor de 
personal 
Creșterea productivității forței 
de muncă 

Sector: Toate sectoarele afectate 
Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale 
Ministerul Finanțelor 
Ministerul Educație, Culturii și 
Cercetării 
Ministerul Economiei și 
Infrastructurii 

2) Eliminarea 
contribuțiilor sociale 
achitate de firmele 
care reangajează 
personalul 
disponibilizat în 
perioada 2020-2021, 
doar pentru personalul 
reangajat 

Creșterea posibilităților de 
angajare pentru cetățeni 
Reducerea disponibilizărilor de 
personal 

Sector: Toate sectoarele afectate 
Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale 
Ministerul Finanțelor 
Ministerul Economiei și 
Infrastructurii 
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#4 Propunere de politici pentru Oferirea facilităților și reducerea 
constrângerilor administrative în domeniul fiscal 
 

I. Prezentare 
generală a politicii 
propuse 

II. Context / Motivul politicii 
propuse 

III. Părțile interesate 

1) Diminuarea cotei TVA 
pentru sectorul HORECA 
la 5% 

Pentru impulsionarea dezvoltării 
sectorului HORECA de a depăși 
situația 

Sector: Alimentație publică 
Pon. ang.: 2.9% 
Pon. CA: 1.1% 
Imp. ang.: -39.9% 
Imp. CA: -66.1% 
 
Ministerul Finanțelor 

2) Scutirea tinerilor angajați 
în primii doi ani de 
activitate de contribuțiile 
de asigurări sociale 
obligatorii de stat  

Reducerea numărului tinerilor aflați 
în afara sistemului de educație, 
formare și ocupație profesională 
(NEET) 
 
 

Toate sectoarele (în special 
HORECA, comerț, 
transporturi, construcții, 
profesii libere și artă) 
 
Ministerul Finanțelor 

3) Aplicarea cotei ”0” la 
impozitul pe venit 
reinvestit pentru 2019, 
2020 și 2021 pentru IMM 

Capitalizarea întreprinderilor prin 
crearea rezervelor financiare 
interne pentru anticiparea 
evoluțiilor negative asociate 
pandemiei 

Sector: Comerț 
Pon. ang.: 24.2% 
Pon. CA: 50.8% 
Imp. ang.: -2.6% 
Imp. CA: -6.4% 
 
Ministerul Finanțelor 

4) Simplificarea cerințelor și 
procedurilor fiscale, de 
evidență contabilă, 
raportare și de alt gen 
pentru activitățile 
economice individuale și 
microîntreprinderi 

Eliminarea costurilor administrative 
pentru întreprinzătorii individuali 

Toate sectoarele 
 
Ministerul Finanțelor 

5) Acordarea creditelor 
fiscale prin elaborarea 
mecanismului de 
achitare a obligațiilor 
fiscale în rate pe 
parcursul 2020-2021 

Acordarea antreprenorilor a unei 
posibilități de planificare a achitării 
impozitelor pornind de la fluxurile 
financiare așteptate 

Toate sectoarele 
 
Ministerul Finanțelor 

6) Reducerea valorii 
majorării de întârziere la 
impozite și taxe, 
contribuții sociale și 
prime medicale pe 
parcursul 2020-2021 

Oferirea unei ușurări în achitarea 
impozitelor și taxelor pe perioada 
COVID  

Sector: Transporturi rutiere 
Pon. ang.: 4.9% 
Pon. CA: 2.8% 
Imp. ang.: -8.5% 
Imp. CA: -1.0% 
 
Ministerul Finanțelor 

7) Deducerea integrală și 
neconsiderarea în 
calitate de facilități 
acordate de patron a 
cheltuielilor suportate de 
companie pentru 
asigurarea combaterii 

Asigurarea unei atitudini corecte 
față de angajamentele pe care și le 
asumă conducătorul unei companii 
pe perioadă de pandemie prin 
neimpozitarea efortului său 
financiar. 

Toate sectoarele 
 
Ministerul Finanțelor 
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efectelor COVID sau 
asigurarea conformării 
regulilor de prevenire a 
răspândirii COVID sau 
stabilirea unui plafon clar 
per 1m2 de suprafață 
aflată în chirie sau 
proprietate a companiei. 
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#5 Propunere de politici pentru Consolidarea potențialului de 
export și protecția producătorilor autohtoni 
 

I. Prezentare 
generală a 
politicii propuse 

II. Context / Motivul 
politicii propuse 

III. Părțile interesate 

1) Consolidarea 
resurselor AI și 
ODIMM în vederea 
identificării IMM cu 
potențial de export și 
consolidarea 
resurselor financiare 
pentru pregătirea 
producătorilor și 
exportatorilor locali în 
materie de export și 
asigurarea 
exportatorilor locali cu 
fonduri pentru 
penetrarea piețelor-
cheie de export 

Identificarea potențialului de 
export în rândul IMM locale și 
dezvoltarea acestuia 
 
Valorificarea potențialului de 
export 
 
Asigurarea exportatorilor locali 
cu resursele financiare 
necesare pentru penetrarea 
piețelor străine 

Toate sectoarele cu potențial de 
export 

2) Consolidarea 
capacităților MEI în 
materie de identificare 
și promovare a 
intereselor 
producătorilor 
autohtoni în cadrul 
acordurilor economice 
și de liber schimb  

Identificarea potențialului de 
export din urma semnării și 
valorificării acordurilor 
economice și de liber schimb 
 
Valorificarea potențialului de 
export 

Sector: Industria alimentară, și 
produse din materiale nemetalice 
Pon. ang.: 6.4% 
Pon. CA: 6.4% 
Imp. ang.: -3,8% 
Imp. CA: +18.2% 
 
Ministerul Economiei și 
Infrastructurii 

 


