
Nr. 08 din 20 aprilie 2022
Către: Domnul Sergiu Gaibu
Ministrul Economiei al Republicii Moldova

Ref.: Compensația de preț la gazele naturale consumate în scopuri de producere

Stimate Domnule Ministru,

Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova (AIM) aduce la cunoștință că recent, în
adresa AIM au parvenit unele sesizări din partea membrilor acesteia, în legătură cu
solicitările de compensații la gazele naturale consumate în procesul de producție, acordate
în baza Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 11 din 17
martie 2022.

Problema cu care se confruntă antreprenorii producători este faptul că în pct. 1.10 al
Dispoziției menționate nu se regăsesc unele activități și respectiv coduri din CAEM, care ar fi
eligibile pentru a beneficia de compensațiile de preț la gazele naturale consumate în scopuri
de producere, și care considerăm că au fost omise din greșeală.

Un exemplu elocvent în acest sens este cazul producătorilor autohtoni, care au ca domeniu
de bază de activitate: „Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a
produselor conservate de patiserie” (cod CAEM 10.72) – activitate care nu se regăsește
în Dispoziția prenotată, alături alte genuri de activitate comune și similare acesteia, din
aceeași categorie și clasă al Clasificatorului CAEM (10.7 Fabricarea produselor de brutărie
și a produselor făinoase) cum ar fi Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor
proaspete de patiserie (cod CAEM 10.71) și Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului
și a altor produse făinoase similare (cod CAEM 10.73).

Reieșind din faptul că domeniul producției biscuiților este un domeniu foarte apropiat de
domeniul producerii produselor de brutărie și de cel al producerii pastelor făinoase, atât ca
proces de producere cât și ca categorie de produse fabricate, iar procesul tehnologic
presupune la fel ca și în celelalte cazuri consumuri semnificative de gaze naturale utilizate
de utilajele specializate antrenate în producere (cuptoare), ne adresăm către Ministerul
Economiei cu propunerea de introduce o modificare la p. 1.10 al Dispoziției Comisiei pentru
Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 11 din 17 martie 2022 prin introducerea lit. g1 )
și anume:

„g1) C1072: Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor
conservate de patiserie;”

Luând în considerație că în conformitate cu p. 1.9 al Dispoziției menționate termenul limită
de depunere a cererilor de solicitare a compensațiilor este de 24 aprilie 2022, solicităm
respectuos ca modificarea respectivă să fie aprobată în regim de urgență.

În cazul în care nu este posibilă redresarea situației cauzată de omisiunea specificată,
solicităm respectuos să fie examinată posibilitatea intervenției la nivelul normativ
corespunzător pentru a crea condiții egale pentru toate întreprinderile eligibile.

Cu respect,

Liliana Busuioc

AP Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova


