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Către: Dumitru BUDIANSCHI 

Ministru al Finanțelor  

 

Către: Marcel SPATARI 

Ministru al Muncii și Protecției Sociale 

 

Copie: Rozalina ALBU, 

Directoare a Serviciului Fiscal de Stat 

 

Copie: Elena ŢÎBÎRNĂ 

Director general al Casei Naţionale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova 

 

Nr. 53 din 29 iunie 2022 

  

Ref.: Aspecte ce țin de aplicarea retroactivității HG 372/2022  

 

Stimați domni și doamne, 

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

continuare „AmCham Moldova”). Una din prioritățile comunității noastre este asigurarea unui dialog productiv și 

eficient între mediul de afaceri și autoritățile responsabile de asigurarea unui mediu concurențial eficient, corect, 

pevizibil și ușor de înțeles. 

În acest context, apreciem enorm deschiderea Guvernului și a Dumneavoastră personal în ceea ce ține de creșterea 

pragului de deductibilitate de la 35 la 65 de lei, prevăzute în  Hotărârea Guvernului Nr. 372 din 08-06-2022 cu privire 

la modificarea unor hotărâri ale Guvernului . Este o decizie multașteptată și extrem de oportună în contextul 

economic complicat în care se află mediul de afaceri, pornind de la contextul regional și evoluțiile economice 

curente. 

Totodată, o serie de întrebări au apărut la modul de aplicare a normelor date începând cu 1 ianuarie 2022, la care 

am aprecia enorm să fim informați dacă se cunosc soluțiile pentru acestea sau dacă este nevoie de un efort comun 

pentru identificarea acestora, după cum urmează: 

• În baza formularelor IPC21,  lunar, CNAS calculează concediile medicale,  indemnizațiile pentru ângrijirea 

copiilor, pensii și alte drepturi sociale. Recalcularea ar putea genera situația de supraplată și necesitatea 

recalculului tuturor plăților efectuate în perioada ianuarie-mai de CNAS. Ceea ce trezește incertitudine este 

modul cum acest sold va fi luat la evidență și cum va putea fi ulterior valorificat de contribuabi: va fi 

considerat supraplată, se va restitui, vor fi puse în aplicare alte mecanisme dedicate etc. 

• În cadrul companiilor ce au un număr mare de angajați și foști angajați (am fost informați de unii membri că 

ar înregistra un număr de peste 700 de foști angajați ce și-au dat demisia în 2022), nu e clar cum e posibil 

de realizat această ajustare, mai ales dacă sunt angajați care au și părăsit definitiv țara. 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131623&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131623&lang=ro
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În cazul în care sunt momente de concretizat sau fortificat prin exemple suplimentare, vă rog să nu întârziați să ne 

contactați. Ne oferim disponibilitatea să asigurăm și o platformă de interacțiune în cadrul unei ședințe tehnice de 

lucru între reprezentanții Ministerului Finanțelor, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Serviciului Fiscal de Stat 

și membrii comunității noastre. 

Vă rog să o considerați pe Veronica Sirețeanu, coordonator al Comitetului Fiscal, 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 
A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova”  

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