
 

 
Către: Dna Ruxanda Glavan 
Ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 

 
 
Nr. 18 din 2 aprilie 2015 
 
Ref: Proiectul politicii fiscale şi vamale pentru anul 2015 (proiectul de lege pentru modificarea şi 
completarea unor acte legislative) 
 
 
Stimată doamnă Ministru, 
 
În numele Asociaţiei Patronale “Camera de Comerţ Americană din Moldova” (în continuare „AmCham”), 
Vă prezentăm comentariile noastre la proiectul de lege ce vizează Asigurările sociale de stat pentru 
anul 2015. 

1. La art. 7 alin. (3) propunem substituirea cu următoarea redacție, ”(3) Excluderea obligatiei institutiilor 
financiare de a urmari virarea mijloacelor banesti de catre platitori in BASS concomitent cu eliberarea 
mijloacelor financiare pentru plata salariilor. 

2. La art. 24, propunem data intrării în vigoare a legii la data publicării în Monitorul Oficial sau la o altă 
dată ulterioară (redacția actuală a proiectului de lege prevede intrarea în vigoare retroactiv, i.e. 1 
ianuarie 2015) 

2. La Anexa nr. 3 pct. 1.3”2014” de substituit cu ”2015”. Contribuția de asigurări sociale datorată de 
angajatorii specificați trebuie corelată cu salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2015. 

3. La Anexa nr. 3 pct 6, termenul prevăzut pentru achitarea contribuțiilor individuale de asigurări sociale 
în mărime de 6% (sfârșitul lunii imediat urmatoare celei de gestiune) nu este corelat cu termenul 
prevăzut pentru achitarea contribuțiilor de asigurări sociale datorate de angajator (până la data de 25 a 
lunii următoare lunii de gestiune). 

4. Potrivit art. 1 p.1.4 din Anexa nr.3, angajatorii din agricultură pot beneficia de o facilitate la 
contribuțiile de asigurări sociale calculate de la fondul de salarizare şi la alte recompense pentru tot 
personalul unităţii economice. Facilitatea constă în aplicarea unui tarif al contribuţiei de asigurări sociale 
de stat obligatorii de 22%, din care 16% se achită din mijloacele angajatorului, iar 6% din bugetul de stat. 

Pentru a beneficia de această facilitate, angajatorii sunt obligați să respecte anumite condiții și anume - 
practicarea în decursul întregului an bugetar exclusiv a activităţilor stipulate în grupele 01.1-01.4 din 
CAEM. 

Astfel, angajatorul este obligat să obțină venituri operaționale în proporție de 100% din activități 
agricole. Pe parcursul a mai multor ani de aplicare a acestei facilități, precum și în cadrul controalelor 
fiscale efectuate de către organele cu atribuții de administrare fiscală, au fost constatate mai multe 
dificultăți în aplicarea acesteia. 

Aceste dificultăți se explică prin faptul că angajatorii sunt restricționați în obținerea veniturilor, altele 
decât cele din activități agricole, de ex.: 

 

 dacă angajatorul din domeniul agriculturii deține stocuri neutilizate de piese de schimb sau 
semințe (înregistrate la contul contabil 211), atunci angajatorul nu are posibilitatea să le 
comercializeze către persoane terțe, dacă dorește să beneficieze în continuare de facilitatea la 
contribuţiile de asigurări sociale; 



 

 
 dacă angajatorul din domeniul agriculturii transmite în subarendă unele suprafețe agricole sau 

transmite în locațiune o parte din spațiile sale de depozitare (pentru a obține o utilizare maximă 
a activelor pe care le deține), la fel, angajatorul din agricultură este restricționat în desfășurarea 
unor astfel de activități; 
 

 dacă clienții angajatorului din agricultură solicită prestarea serviciilor de transport a producției 
agricole, atunci angajatorul agricol nu poate oferi astfel de servicii, întrucât acestea nu se includ 
în grupele 01.1-01.4 din CAEM; 
 

 dacă angajatorul agricol intenționează să transmită în locațiune echipamentele agricole sau 
tractoarele (pentru a putea utiliza mai eficient mijloacele fixe pe care le deține), la fel, această 
activitatea nu este posibil să fie efectuată, întrucât activitatea de locațiune nu este inclusă în 
grupele 01.1-01.4 din CAEM. 

Se poate constata că angajatorii agricoli sunt restricționați destul de mult în activitățile care poate să le 
desfășoare, fără a pierde dreptul de a beneficia de facilitatea la contribuţiile de asigurări sociale. 

În același timp, facilitățile la contribuţiile de asigurări sociale acordate agenţilor economici a căror 
activitate de bază este realizarea de programe (în baza art. 1 p.1.3 din Anexa nr.3 la proiectul Legii 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015) sunt acordate cu condiția ca ponderea venitului 
agentului economic din realizarea programelor să constituie mai mult de 50% din venitul din vânzări. 

5. La pct. 3 din Anexa nr.5, pentru evitarea oricaror ambiguități de interpretare, propunem înlocuirea 
sintagmei ”cheltuielile pentru transportul și hrana angajaților” cu ”cheltuielile pentru transportul, hrană 
și studiile profesionale ale angajaților”. 

6. Propunem, corelarea tipurilor de drepturi și venituri prevăzute de anexa nr. 5, din care nu se 
calculează CAS, cu obiectul impunerii cu CAS (salariul și alte recompense) astfel încât derogările să 
derive din regula generală. 

7. La Anexa nr.5 a proiectului de Lege se propune completarea cu pct. 38) după cum urmează, ”38) 
sumele anuale suportate de către angajator pentru primele de asigurare benevola de asistență medicală 
ale angajatului în mărime de pînă la 50% din prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 
calculată în sumă fixă în valoare absolută prevăzută în Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă 
medicală pe anul respectiv, pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr.2 la Legea nr.1593-XV 
din 26 decembrie 2002”. 

 

Vă mulţumim pentru colaborare şi Vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi pentru orice informaţii 
adiţionale. 

 
Cu deosebit respect, 
Mila Malairău 
 

 
 
Director executiv al Asociaţiei Patronale 
“Camera de Comerţ Americană din Moldova” 
 


