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Pe scurt
La data de 10 aprilie 2020, Comisia Situații Excepționale a aprobat Dispoziția nr.16 prin care a
instituit măsuri de susținere a cetățenilor și a activității de întreprinzător în perioada stării de urgență,
în contextul răspândirii infecției COVID-19 și efectelor acesteia asupra economiei naționale.
(„Dispoziția 16/2020”).

În detaliu
Măsuri sociale în
contextul stării de
urgență
Ajutor de șomaj
Persoanele care au obținut
dreptul la ajutor de șomaj în
perioada stării de urgență,
precum și cele aflate în plată,
vor beneficia lunar de un
ajutor de șomaj de cel puțin
2.775 MDL, care se va acorda
pe perioada stării de urgență.
Ajutor social
Începând cu luna aprilie 2020,
venitul lunar minim garantat
este de 1.300 MDL, inclusiv
pentru luna în care se ridică
starea de urgență. Dreptul la
ajutor social, care expiră în
timpul stării de urgență, se va
prelungi până la ridicarea
acesteia.
Se majorează cuantumul lunar
minim garantat pentru fiecare
copil, la 75% din venitul lunar
minim garantat.

Măsuri de susținere a
mediului de afaceri în
contextul stării de
urgență
Beneficii pentru
deținătorii patentei de
întreprinzător și pentru
unele genuri de activitate
Se suspendă pe toată perioada
stării de urgență patentele
valabile, cu posibilitatea
prelungirii ulterioare a
valabilității acestora cu
perioada de suspendare.
Persoanele fizice care
desfășoară activități
independente, titularii de
patente și persoanele care
desfășoară activitate
profesională în domeniul
justiției (cu unele excepții) au
dreptul la restituirea sumei
contribuțiilor de asigurări
sociale de stat obligatorii în
sumă fixă aferente perioadei
sistării activității conform
deciziilor Comisiei naționale
extraordinare de sănătate
publică și/sau dispozițiilor
Comisiei pentru situații
excepționale
(„Decizii/dispoziții de
urgență”).

Instituirea mecanismului
de subvenționare
Întreprinderile și organizațiile
necomerciale, rezidenți ai
Republicii Moldova, care și-au
sistat total sau parțial
activitatea pot solicita de la
Serviciul Fiscal de Stat o
subvenție:
• de 100% din impozitele
salariale achitate (impozitul
pe venit reținut din salariu,
contribuții de asigurări
sociale datorate de salariat și
angajator, prime de asigurări
obligatorii de asistență
medicale datorate de salariat
și angajator), aferente
indemnizației de șomaj
tehnic și/sau retribuției de
staționare achitate
salariaților, dacă sistarea a
fost impusă prin
Deciziile/dispozițiile de
urgență;
• de 60% din impozitele
salariale achitate, aferente
indemnizației/retribuției de
staționare achitate
salariaților aflați în șomaj
tehnic și/sau staționare, dacă
sistarea a intervenit în alte
situații decât cele impuse de
Deciziile/dispozițiile de
urgență.
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Subvenția se acordă pentru
salariații aflați în șomaj tehnic
și/sau staționare, angajați
până la data de 1 martie 2020.
Aceasta nu va depăși suma
impozitelor salariale datorate
de
angajator
și
salariat
aferentă salariului pentru luna
februarie 2020 calculat per zi
lucrătoare.

Prelungirea termenului
de achitare și declarare a
impozitelor locale
Întreprinderile care au fost
obligate prin
Deciziile/dispozițiile de
urgență să își sisteze total sau
parțial activitatea vor prezenta
dările de seamă fiscale și vor
achita până la data de 25 iulie
impozitele locale aferente
trimestrului I al anului 2020.

De reținut
Dispoziția Comisiei Situații
Excepționale prevede măsuri
de susținere socială și
economică, în contextul
răspândirii COVID-19. Aceste
prevederi au intrat în vigoare
din data de 10 aprilie 2020.

[Sursa: Dispoziția Comisiei
Situații Excepționale nr. 16 din 10
aprilie 2020, publicată pe pagina
oficială web a Guvernului]
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Să discutăm
Pentru o discuție mai detaliată despre impactul pe care aceste prevederi îl pot avea în cazul dumneavoastră specific,
puteți contacta următoarele persoane:

Daniel Anghel

Ruxandra Târlescu

Anastasia Dereveanchina

Partener

Partener

Senior Manager
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PricewaterhouseCoopers Moldova
Str. Maria Cibotari, 37
Chișinău, Republica Moldova
Tel.: + (373 22) 25 17 00
Fax: + (373 22) 23 81 20
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