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Către: Aureliu CIOCOI 
Prim-ministru interimar al Republicii Moldova 
Președinte al Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică 
 
Către: Tatiana ZATÎC 
Secretar de Stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 
Vicepreședinte al Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică 
 
Către: Vasile GUȘTIUC 
Director interimar al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică 
Secretar al Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică 
 
Copie: Ion CEBAN 
Primar General al municipiului Chișinău 
Președinte al Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică a municipiului Chișinău 
 
Nr. 19 din 19 februarie 2021 
 
Ref.: Noile restricții impuse centrelor comerciale de către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate 
Publică și solicitarea de întrevedere 
 
Stimate domnule Ciocoi, 
Stimată doamnă Zatîc, 
Stimate domnule Guștiuc, 
 
Vă salutăm din numele Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în continuare 
„AmCham Moldova”). 
 
Prin intermediul respectivei adresări, AmCham vine să își exprime îngrijorările sale în legătură cu noile 
restricții impuse centrelor comerciale prin Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate 
publică nr. 45 din 15 februarie 2021 și solicită respectuos discutarea celor menționate mai jos în cadrul 
unei întrevederi. 
 
Hotărârea care face obiectul prezentei scrisori dispune sistarea, începând cu 17 februarie 2021, a 
activității centrelor comerciale la nivel național în zilele de sâmbătă și duminică, cu asigurarea funcționării 
în regim normal a unităților de comercializare a produselor alimentare și a produselor farmaceutice, 
amplasate în incinta acestora. 
 
Mediul de afaceri are ferma convingere că orice restricții impuse în desfășurarea activității de 
întreprinzător în legătură cu situația epidemiologică urmează să fie proporționale asigurării intereselor 
societății, fără însă a întreprinde acțiuni în exces necesității atingerii acestor scopuri. 
 
Companiile membre AmCham își exprimă rezervele în ceea ce privește restricția sistării activității centrelor 
comerciale în zilele de weekend care, prin prisma scopului urmărit de stopare a răspândirii virusului, ar 
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produce efecte economice drastice pentru întreprinzători și nu ar constitui cea mai eficientă măsură de 
implementat. 
 
Notăm faptul că ulterior relansării activității centrelor comerciale, în incinta acestora nu au fost 
înregistrate focare de infecție, centrele comerciale asigurând respectarea tuturor măsurilor de prevenire 
și control al infecției impuse de către autoritățile publice (efectuarea termometriei, instalarea 
dozatoarelor cu soluție dezinfectantă, afișarea materialelor informative). 
 
De asemenea, în vederea evitării supraaglomerărilor, administrația centrelor a organizat fluxul pentru 
vizitatori, a admis doar vizitatorii asigurați cu măști și a urmărit respectarea de către ultimii a distanței 
sociale, inclusiv instruind și echipând salariații pentru atingerea acestor scopuri. 
 
În opinia mediului de afaceri, funcționarea în continuare a centrelor comerciale în zilele de weekend nu 
este în măsură să constituie un pericol real asupra sănătății publice, atât timp cât obligațiile impuse au 
fost respectate cu bună-credință. 
 
Pe de altă parte, respectiva decizie va produce în mod cert efecte economice negative pentru un întreg 
segment al pieței, deja puternic afectată urmare a restricțiilor impuse pe parcursul anului 2020, 
consecințe care se vor materializa în înregistrarea pierderilor de către centrele comerciale, rezilierea 
contractelor cu locatarii și reducerea într-un final a mărimii impozitelor și taxelor achitate la bugetul de 
stat. 
 
Având în vedere cele menționate, fără a ignora importanța acțiunilor îndreptate spre limitarea 
răspândirii infecției, solicităm respectuos contrapunerea beneficiilor pe care decizia le poate produce 
pentru asigurarea sănătății publice a populației și riscurilor care se pun pe seama mediului de afaceri, 
asigurând revizuirea hotărârii adoptate și dispunând funcționarea în continuare a centrelor comerciale 
în regim de activitate normal, având în vedere problemele care pot fi generate în viitor. 
 
Vă mulțumim pentru colaborare și reiterăm deschiderea noastră pentru a discuta cele menționate în 
cadrul unei întrevederi. 
 
Cu respect, 
 
Mila Malairău 
Director Executiv 
A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova”  
 

AmCham Moldova este o asociație de business care reunește 140 de companii cu investiții 
americane, străine și locale, având drept misiune promovarea investițiilor în Republica Moldova prin 
colaborare cu autoritățile publice şi liderii comunității de afaceri pentru dezvoltarea și facilitarea unui 
climat de business mai favorabil în Moldova. Comunitatea de afaceri AmCham Moldova realizează 
profituri ce reprezintă circa 20% din total profituri înregistrate în economia Republicii Moldova. 
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