
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOTĂR ÂRE  nr. ____ 
 

din                                        2020 

Chișinău 
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Cu privire la prelungirea termenului de aplicare a mecanismului  

de subvenționare a întreprinderilor și organizațiilor necomerciale,  

care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare conform prevederilor  

art. 80 și 801 din Codul muncii nr.154/2003 

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

 

În temeiul art. XXIX alin.(2) din Legea nr. 69/2020 cu privire la instituirea 

unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor 

acte normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 124-125,  

art. 222), Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Se prelungește, până la 31 iulie 2020 inclusiv, termenul de aplicare a 

mecanismului de subvenționare prevăzut în art. II din Legea nr. 69/2020 cu privire 

la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și 

modificarea unor acte normative. 

 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.  

 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor     Serghei PUȘCUȚA 

 

 

 

 



NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului  

cu privire la prelungirea termenului de aplicare a  

mecanismului de subvenționare a întreprinderilor şi organizaţiilor 

necomerciale, care au instituit şomaj tehnic şi/sau staţionare conform 

prevederilor art.80 şi 801 din Codul muncii nr.154/2003. 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea 

proiectului 

                 Prezentul proiect al Hotărîrii Guvernului a fost elaborat de către Ministerul 

Finanțelor.  

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și 

finalitățile urmărite 

Proiectul Hotărîrii de Guvern a fost elaborat în temeiul art. XXIX alin.(2) 

din Legea nr.69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de 

urgenţă în sănătate publică şi modificarea unor acte normative, care stabilește că 

Guvernul este în drept să decidă în privinţa prelungirii termenelor de aplicare a 

normelor prevăzute la art.II–VII, XVIII–XXI şi XXVI după ridicarea stării de 

urgenţă în sănătate publică declarate prin Hotărârea Comisiei Naţionale 

Extraordinare de Sănătate Publică nr.10 din 15 mai 2020 sau după expirarea 

termenelor prevăzute în articolele respective, dar nu mai mult decât cu 3 luni de la 

data ridicării stării de urgenţă în sănătate publică sau de la data expirării termenelor 

prevăzute în articolele respective. 

Astfel, menționăm că mecanismul de subvenționare, prevăzut de art.II din 

Legea nr.69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgenţă 

în sănătate publică şi modificarea unor acte normative, a fost stabilit pe perioada 16 

mai – 30 iunie 2020, iar Guvernul a fost abilitat, prin XXIX alin.(2) din același act 

normativ, cu dreptul de a prelungi termenul de aplicare a acestui mecanism. 

Proiectul dat a fost elaborat și ca urmare a adoptării de către Comisia 

Națională Extraordinară de Sănătate Publică a Hotărîrii nr.17 din 23 iunie 2020, prin 

care starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova a 

fost prelungită pînă la 15 iulie 2020.  
3. Fundamentarea economico-financiară 

Adoptarea proiectului de Hotărâre nu implică alocarea resurselor financiare 

suplimentare, implementarea acestuia se încadrează în cuantumul resurselor 

prevăzute în bugetul de stat, în acest sens. 

4. Modul de incorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Aprobarea acestui proiect nu va impune modificarea altor acte normative. 

Reieșind din cele expuse și în vederea susţinerii activităţii de întreprinzător, 

pentru atenuarea efectelor negative generate de situaţia epidemiologică (COVID-19) 

asupra economiei, solicităm aprobarea acestui proiect de Hotărîre. 

 

Viceprim-ministru, 

Ministru al Finanțelor                                              Serghei Pușcuța 
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