
 
Către: Serghei PUȘCUȚA 

Viceprim-ministru, Ministru al Finanțelor 

 

Nr. 115 din 9 octombrie 2020 

  

Ref.: Regulamentul cu privire la inventariere și acțiunea acestuia pe timp de COVID 

 

Stimate Domnule Viceprim-ministru, 

 

Vă salutăm din numele Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în 

continuare „AmCham Moldova”). 

 
Prin prezenta, solicităm respectuos acceptarea unei întâlniri online cu membrii AmCham Moldova pentru a 

pune în discuție subiecte ce țin de perfecționarea cadrului normativ ce reglementează inventarierea (Ordinul 

Ministerului Finanțelor 27/2004), dar și modul în care, în situația pandemică, agenții economici ar putea 

asigura o realizare fără riscuri sau cu riscuri minime a acestei activități. 

 

În special, în calitate de propuneri generale, am vrea să punem în discuție următoarele: 

• inventarierea generală a patrimoniului entității sa fie obligatorie o data la 2 ani. Pe parcursul 
acestor 2 ani, desfășurarea  inventarierii  trebuie  să rămână la discreția acționarilor sau a 
managementului companiei. Periodicitatea efectuării inventarierii generale să fie indicată în politicile 
contabile ale entității.  

• să fie permisă efectuarea inventarierii în mod electronic, de la distanță, fără verificarea fizică a 
patrimoniului și fără convocarea comisiei de inventariere.  

 
În ceea ce ține de modalitatea de inventariere pe perioadă de pandemie, propunem să punem în discuție 
următoarele: 

• inventarierea elementelor de patrimoniu (care este posibil) de la distanță prin semnarea 
electronică a declarațiilor persoanelor gestionare, fără verificarea fizică și convocarea comisiei de 
inventariere; 

• confirmarea prin e-mail a listei bunurilor aflate în gestiune de către persoana responsabilă (cu poze 
ale numărului de inventar, după caz), precum și asigurarea de către aceasta a recuperării lipsurilor în 
caz de informare eronată.  

 
Vă rog să o considerați pe Veronica Sirețeanu, Policy Manager în calitate de persoană de contact din partea 
AmCham Moldova (veronicasireteanu@amcham.md) pentru ulterioara interacțiune la acest subiect.  
 
Vă mulțumim pentru colaborare și vă îndemnăm să ne contactați pentru orice informații adiționale. 

Cu respect,  
 
Mila Malairău  
Director Executiv 
AmCham Moldova 

Document semnat electronic. Pentru verificarea semnăturii a se accesa: https://msign.gov.md 
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