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Pentru aprobarea Avizului la proiectul de hotărâre  

cu privire la măsuri de sprijinire a persoanelor fizice  

și juridice în contextul pandemiei de COVID-19     

--------------------------------------------------------- 

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de hotărâre cu 

privire la măsuri de sprijinire a persoanelor fizice și juridice în contextul 

pandemiei de COVID-19.  

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor     Serghei PUȘCUȚA 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 
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Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr.    /2020 

 

AVIZ 

la proiectul de hotărâre cu privire la măsuri de sprijinire a persoanelor 

fizice și juridice în contextul pandemiei de COVID-19 

 

Guvernul a examinat proiectul de hotărâre cu privire la măsuri de sprijinire 

a persoanelor fizice și juridice în contextul pandemiei de COVID-19, înaintat cu 

titlu de inițiativă legislativă (nr. 125 din 12 martie 2020) de către un grup de 

deputați, și comunică următoarele. 

Potrivit notei informative, proiectul menționat prevede un set de măsuri de 

susținere a persoanelor fizice și juridice în contextul evoluțiilor nefaste ale 

răspândirii virusului COVID-19. 

Astfel, comunicăm că, prin aprobarea dispozițiilor Comisiei pentru Situații 

Excepționale a Republicii Moldova, au fost instituite o serie de măsuri de 

susținere a persoanelor fizice și juridice în perioada stării de urgență. 

În partea ce ține de art. 1, prin care se solicită dispunerea acordării unei 

vacanțe de plată impozitului pe venit de către persoanele fizice și juridice pe un 

termen de 3 luni, menționăm că potrivit punctului 26 din Dispoziţia Comisiei 

pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova nr. 3 din 23 martie 2020:  

- declararea şi achitarea impozitului pe venit, impozitului pe bunuri 

imobiliare, impozitului funciar şi taxelor locale pentru anul 2019 de către 

întreprinzătorii individuali sau gospodăriile țărănești (de fermier), al căror număr 

mediu anual de salariați pe parcursul întregii perioade fiscale nu depășește 

3 unități şi care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA, şi declararea impozitului 

pe venit din activitatea operațională pe anul 2019 de către agenţii economici, 

subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzuţi în capitolul 7
1
, 

titlul II din Codul fiscal nr. 1163/1997, se va efectua până la 25 aprilie 2020 

(alin.(1)); 

- achitarea impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător, în rate, 

pentru primul trimestru al anului 2020, se va efectua până la data de 25 iunie 

2020 (alin.(2)); 

- declararea şi achitarea impozitului pe venit pentru anul 2019 de către 

persoanele fizice (cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini şi apatrizi, 

inclusiv membri ai societăților şi acționari ai fondurilor de investiții) se va 

efectua până la 29 mai 2020 (alin.(2)). 

Concomitent, menționăm că, conform punctului 7 din Dispoziţia Comisiei 

pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova nr. 16 din 10 aprilie 2020,  

se amână de la 25 aprilie până la 25 iulie 2020 termenul de achitare a taxelor 

locale pentru agenții economici, a căror activitate a fost sistată total sau parțial în 

conformitate cu deciziile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică 

și/sau dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova. 
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Referitor la art. 2, comunicăm că, în temeiul art. 44 din Legea 

nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, a fost adoptată Hotărârea 

Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 69 din 17 martie 2020 

„Cu privire la unele măsuri privind clasificarea creditelor acordate persoanelor 

fizice”, prin care s-a stabilit că „Până la data de 31 mai 2020 băncile pot menține 

reducerile pentru pierderi la creditele acordate debitorilor-persoane fizice 

conform clasificării efectuate de bancă la data adoptării prezentei hotărâri, în 

cazul în care nu sunt achitate de către debitor plățile conform graficului 

prestabilit.”  

Totodată, punctul 2 din hotărârea nominalizată stabilește că „Modificarea 

până la 31 iulie 2020 a termenelor de scadență a plăților și/sau a sumelor plăților 

la creditele menționate la pct. 1 nu va avea ca efect clasificarea creditelor 

respective într-o categorie mai dură conform prevederilor Regulamentului cu 

privire la clasificarea activelor și angajamentelor condiționale.” 

În partea ce ține de art. 3, prin care se obligă Guvernul de a dispune 

optimizarea procedurilor de achiziții publice, menționăm că, potrivit punctului 

23 din Dispoziţia Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova 

nr. 3 din 23 martie 2020, Centrul pentru achiziţii publice centralizate în sănătate 

va asigura în regim de urgență, utilizând procedura de negociere fără publicarea 

prealabilă a unui anunț de participare, instituțiile medico-sanitare publice cu 

echipamente de protecție (mănuşi, măşti, ecrane de protecţie, respiratoare, 

combinezoane de protecţie), estimate pentru numărul de pacienți conform 

scenariului III de răspândire a infecției COVID-19, în conformitate cu 

recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, pentru poziţiile şi cantităţile 

care nu au fost contractate.  

Totodată, conform punctului 4 din Dispoziția Comisiei pentru Situații 

Excepționale a Republicii Moldova nr. 8 din 28 martie 2020, prin derogare de la 

prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile 

publice, punctul 2 din Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare 

mică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 665/2016, pe durata stării de 

urgență, se permite Ministerului Afacerilor Interne, achiziționarea, utilizând 

procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, a 

produselor antiseptice şi a echipamentelor de protecţie individuală (mănuşi, 

măşti, ecrane de protecţie, combinezoane de protecţie), necesare pentru 

prevenirea şi combaterea răspândirii infecţiei COVID-19, în sumă de până la 

1 mil. lei inclusiv, fără taxa pe valoarea adăugată, estimate pentru numărul de 

efectiv.  

Concomitent, comunicăm că, potrivit punctului 11 din Dispoziția Comisiei 

pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 15 din 8 aprilie 2020, 

autoritățile şi instituţiile publice, stipulate în subpunctele 11.1. şi 11.2. din 

prezenta dispoziţie, vor asigura finanţarea şi achiziţionarea de urgenţă prin 

negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în condiţii de 

maximă transparenţă a medicamentelor şi consumabilelor pentru asigurarea 
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necesităților Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul COVID-19 Chişinău, 

pentru realizarea măsurilor de reducere a riscului de îmbolnăvire cu 

coronavirusul SARS-CoV-2 şi de tratament a maladiei COVID-19, în sumă de 

până la 1.479.451,75, (un milion patru sute şaptezeci şi nouă mii patru sute 

cincizeci şi unu) lei 75 (şaptezeci şi cinci) bani, inclusiv T.V.A., conform anexei 

nr. 2 la prezenta dispoziţie. 

Ținând cont de faptul că măsurile prevăzute în proiectul respectiv sunt 

realizate, acesta nu se susține. 
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