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Către: Natalia GAVRILIȚA 
Prim-ministrul Republicii Moldova 
 
Către: Sergiu GAIBU 
Ministrul Economiei 
 
Către: Ala NEMERENCO 
Ministrul Sănătății 
 
Nr. 108 din 2 septembrie 2021 
 
Ref.: Clarificarea măsurilor de prevenire a infecției COVID-19 și întreprinderea acțiunilor îndreptate spre 
eficientizarea procedurilor de control al infecției la nivel național și local  
 
Stimată doamnă Gavrilița, 
Stimate domnule Gaibu, 
Stimată doamnă Nemerenco, 
 
Vă salutăm din numele Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în continuare 
„AmCham Moldova”). 
 
Prin prezenta scrisoare, solicităm respectuos suportul dumneavoastră în vederea clarificării măsurilor de 
prevenire a infecției COVID-19 adoptate la nivel național și întreprinderea acțiunilor îndreptate spre 
eficientizarea procedurilor de control al infecției la nivel național și local. 
 
I.  Atingerea unei anumite rate de vaccinare în rândul salariaților 

 
Punctul 9 al hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică (în continuare „CNESP”) nr. 
59 din 13 august 2021 prevede că, conducătorii instituțiilor, întreprinderilor, organizațiilor, agențiilor 
și instituțiilor din subordine, indiferent de forma de proprietate, vor asigura un mediu sigur de activitate 
la locul de muncă, precum și facilitarea și încurajarea activă a personalului din subordine pentru 
vaccinarea împotriva COVID-19, ca unica măsură de sănătate publică pentru prevenirea și controlul 
infecției, în scopul atingerii a unei rate de vaccinare în rândul angajaților de minimum 70%. 
 
Din conținutul punctului indicat se înțelege existența unei obligații puse în sarcina angajatorilor de a 
facilita și încuraja salariații pentru vaccinarea împotriva COVID-19, în scopul atingerii unei rate de 
vaccinare. 
 
Neclaritățile apărute la interpretarea acestei norme se referă la faptul dacă rata de vaccinare în 
rândul salariaților de cel puțin 70% este un normativ care trebuie obligatoriu atins de către 
angajatori sau reprezintă un scop orientativ în sine spre care tind autoritățile publice. 
 
Comunitatea AmCham reprezintă companiile cu capital străin și local care pe tot parcursul perioadei 
pandemice au acordat suport autorităților statului și au stimulat activ vaccinarea în rândul propriului 
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personal (prin organizarea punctelor de vaccinare la sediile companiilor și informarea persoanelor 
despre beneficiile vaccinării). 
 
În același timp avem ferma convingere că atingerea unei rate de vaccinare în rândul salariaților nu 
poate fi tratată drept obligație care le revine angajatorilor și pentru a cărei nerespectare poate 
surveni răspunderea ultimilor. 
 
Considerăm că sintagma „facilitarea și încurajarea activă a personalului din subordine” se referă doar 
la anumite inițiative ale angajatorilor de a convinge salariații din subordine de a se supune vaccinării, 
fără a garanta și rezultatul vaccinării lor, dat fiind faptul că decizia finală în privința administrării 
vaccinului îi revine fiecărui salariat în parte.  
 
Totodată, reieșind din aceste considerente, considerăm rata minimă de vaccinare de 70% ca 
reprezentând doar un obiectiv urmărit de autorități - fără a atrage responsabilitatea angajatorilor în 
caz de neatingere a lui în cadrul entităților acestora.    
 
Credem că orice alte interpretări ale respectivei norme sunt eronate - ținând cont de lipsa 
mijloacelor care ar oferi dreptul angajatorilor de a influența decizia salariaților de a se vaccina. 
 
La acest capitol, cu titlu de exemplu, Avocatul Poporului a emis un comunicat1 unde indică că în ultima 
perioadă în spațiul public au apărut semnale privind avertizarea unor salariați cu riscul concedierii, în 
cazul refuzului vaccinării anti-Covid, Ombudsmanul precizând că la etapa actuală  niciun salariat din 
țara noastră nu poate fi eliberat din funcție pe acest motiv. 
 
Clarificarea acestor întrebări ar putea preveni riscurile admiterii ilegalităților și abuzurilor din partea 
organelor de control, ținând cont de faptul că nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse 
în hotărârea comisiei constituie pericol pentru sănătatea publică. 
 
Sugerăm în același timp comisiei clarificarea sau evitarea prevederilor a căror modalitate de respectare 
nu poate fi înțeleasă uniform, precum ceea ce presupune a fi o „facilitare și încurajare activă” a 
vaccinării în rândul salariaților. 
 
Ne exprimăm totodată nedumerirea referitoare la excluderea prin hotărârea comisiei nr. 57/2021 (și 
menținerea ulterioară a acestei măsuri) a prevederilor conținute în hotărârile anterioare care 
prevedeau excepții de la măsurile de prevenire și control al infecției COVID-19 la traversarea frontierei 
de stat pentru (i) persoanele care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de 
ședere sau un alt document confirmativ, care include invitația și/sau contractul încheiat cu o 
persoană juridică rezidentă în Republica Moldova; și (ii) persoanele care călătoresc în străinătate în 
interes profesional și la revenire în țară prezintă confirmarea delegării în străinătate emisă în numele 
persoanei juridice rezidente a Republicii Moldova, în baza invitației sau contractului încheiat cu 
agentul economic din străinătate, sau ordin de delegare emis de instituțiile publice ale Republicii 
Moldova. 

 
1 https://ombudsman.md/news/avocatul-poporului-orice-eliberare-din-functie-a-unui-angajat-pe-motivul-
refuzului-de-a-se-vaccina-este-ilegala/  
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Menționăm că anterior, prin intermediul scrisorii nr. 91 din 6 august 2021, AmCham a solicitat 
clarificarea întrebărilor sus-menționate, având în vedere prevederile prevăzute la acel moment în 
hotărârea CNESP nr. 57/2021. 
 
Spre regret comunitatea de business a obținut un răspuns necorespunzător, evaziv și redundant la 
aceste întrebări, întreprinzătorii în continuare fiind lipsiți de previzibilitate în activitatea desfășurată 
(răspunsul se anexează). 
 
Reiterăm că răspunsul oferit la întrebările adresate vor fi în măsură să înlăture orice riscuri de ordin 
juridic și economic pentru comunitatea de business, și vor contribui la înțelegerea uniformă a 
dispozițiilor hotărârii de către organele împuternicite cu punerea ei în aplicare. 

 
II. Consultarea prealabilă a proiectelor de hotărâri ale Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate 

Publică 
 
Având în vedere impactul hotărârilor CNESP asupra activităților de afaceri, considerăm oportun 
consultarea prealabilă a acestora cu reprezentanții mediului de afaceri care sunt subiecții frecvent 
vizați în deciziile autorității și a căror opinie ar putea fi în măsură să contribuie la o justă asigurare a 
intereselor sociale. 
 
Termenul pentru consultarea prealabilă urmează a fi unul rezonabil, însă nu mai mic de o zi, ținând 
cont inclusiv de caracterul uneori urgent al acestor hotărâri. 
 
Pe aceeași linie de gândire, reamintim despre faptul adoptării de către Parlamentul Republicii 
Moldova, la data de 18 martie, a legii privind modificarea legii privind supravegherea de stat a sănătății 
publice. 
 
Prin modificarea legii privind supravegherea de stat a sănătății publice, componența Comisiei 
Naționale Extraordinare de Sănătate Publică urmează a fi formată inclusiv din reprezentanții 
societății civile și ai organismelor internaționale. 
 
În calitate de asociație patronală care reprezintă un spectru divers de companii, lideri-model în 
afaceri, solicităm respectuos inclusiv atragerea și asigurarea calității de membru al AmCham 
Moldova la lucrările Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică în vederea expunerii 
opiniei mediului de afaceri asupra chestiunilor care se analizează. 
 
Mediul de afaceri este gata să furnizeze orice expertiză care va fi necesară factorilor de decizie, atât în 
ipoteza consultărilor prealabile a proiectelor de hotărâri sau în cazul participării în calitate de membru 
la lucrările CNESP, scopul urmărit fiind unul comun – de a asigura combaterea răspândirii virusului 
SARS-CoV-2 și garantarea concomitentă a bunei funcționări a economiei naționale. 
 
Scrisoarea AmCham referitoare la manifestarea interesului de participare la lucrările Comisiei 
naționale extraordinare de sănătate publică se anexează. 
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III. Publicarea centralizată a hotărârilor comisiilor teritoriale extraordinare de sănătate publică 

 
Solicităm respectuos publicarea centralizată a hotărârilor comisiilor teritoriale extraordinare de 
sănătate publică pe pagina oficială a Guvernului sau, după caz, a Ministerului Sănătății. 
 
Respectiva solicitare este înaintată în contextul existenței cazurilor când factorii de decizie din cadrul 
companiilor care dețin subdiviziuni în diferite raioane din republică (e.g. stațiile de alimentare cu 
combustibil) nu cunosc toate măsurile actuale adoptate de către comisiile teritoriale – fapt care rezultă 
uneori în nerespectarea măsurilor și aplicarea sancțiunilor. 
 
Considerăm că publicarea centralizată a hotărârilor comisiilor teritoriale extraordinare de sănătate 
publică va contribui la preîntâmpinarea încălcărilor și o mai bună înțelegere a situației pandemice la 
nivel național de către companiile care au o largă extindere teritorială, dar și de către cetățenii ordinari. 
 

IV. Generalizarea măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19  
 
Regulile de activitate și acțiune pentru persoanelor juridice și fizice la nivel național au fost introduse 

în mod etapizat, la intervale diferite de timp, prin intermediul a peste 60 de hotărâri CNESP. 

 

Ținând cont de multitudinea actelor emise și necesitatea asigurării previzibilității normelor juridice, 

solicităm respectuos (i) analiza oportunității emiterii unui act normativ de generalizare a măsurilor 

de prevenire și control al infecției COVID-19, sau (ii) elaborarea unui instrument aplicativ care ar 

ajuta antreprenorii să identifice clar și rapid măsurile de control al infecției care rămân a fi actuale.   

 
V. Conceptul de reglementare a zonelor „COVID free” 

 
AmCham Moldova a participat la ședința organizată de către Ministerul Economiei pe data de 26 
august curent, în vederea discutării și identificării unor măsuri de protecție privind răspândirea 
virusului COVID-19. 
 
Una dintre propunerile care a făcut obiectul discuțiilor se referea la posibila viitoare reglementare a 
așa-numitor zone „COVID free”.  
 
În cazul în care administratorul unității va decide declararea localului „COVID free”, vizitatorii urmează 
să prezinte un act privind imunizarea, prezența anticorpilor sau un test negativ la COVID-19, în caz 
contrar localurile vor activa la o capacitate redusă. 
 
Măsurile respective vizează unitățile de alimentație publică cu sală de servire; evenimentele private 
organizate în unități de alimentație publică; angajații implicați în prestarea serviciilor comerciale, 
vânzătorii și personalul care activează în suprafețele comerciale; unitățile de comerț ambulant 
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amplasate în aer liber; unitățile comerciale de comerț cu amănuntul sau cu ridicata care dispun de 
suprafață comercială închisă și zonele de agrement2. 

 
Urmărind logica și efectele așteptate în urma creării zonelor „COVID free”, sugerăm analiza 
oportunității excluderii oricărui număr-limită al vizitatorilor care vor putea fi admiși în cadrul acestor 
unități. 
 
Respectiva reglementare va face diferențiere între localurile „COVID free” și localurile care nu vor cere 
prezentarea actelor confirmative care atestă imunizarea vizitatorilor, în cazul ultimilor reglementările 
fiind mai dure. 
 
Diferențierea care se va face în acest fel ar putea de asemenea servi drept stimul pentru cetățeni de a 
se vaccina. 

 
Vă mulțumim pentru colaborare și vă rugăm să nu ezitați să ne contactați pentru orice alte informații 
suplimentare. 
 
Cu respect, 
 
Mila Malairău 
Director Executiv 
A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” 

 

 
AmCham Moldova este o asociație de business care reunește 143 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 promovarea unui climat de 
business mai favorabil în Moldova.  
 
Comunitatea de afaceri AmCham Moldova, conform datelor colectate pentru anul 2019, realizează 
profituri ce reprezintă circa 20% din total profituri înregistrate în economia Republicii Moldova, transferă 
cumulativ circa 30% din total TVA colectat la import și achită salarii angajaților de aproape 2 ori mai mari 
decât media achitată de sectorul privat - fapt ce denotă contribuția semnificativă a membrilor AmCham 
la bugetul național. 

 
2 https://mei.gov.md/ro/content/ministrul-sergiu-gaibu-discutat-cu-reprezentantii-mediului-de-afaceri-despre-
desfasurarea  
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