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Domnului Ion CHICU,
Prim-ministru al Republicii Moldova,
Președinte al Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova
Ref.: Ridicarea unor restricții adoptate în legătură cu răspândirea epidemiei COVID-19.
Stimate Domnule Ion CHICU,
Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (în continuare „ATIC”) înţelege şi
susţine eforturile depuse de Republica Moldova pentru prevenirea răspândirii pandemiei de
coronavirus. Pe de altă parte, restricţiile impuse în acest context au un impact negativ puternic
asupra majorităţii sectoarelor economiei, inclusiv sectorul TIC, precum şi asupra persoanelor
angajate în aceste sectoare, în special cele plasate în regim de şomaj tehnic sau staţionare.
Având în vedere mesajele publice ale mai multor reprezentanţi ai conducerii de vârf a
Republicii Moldova privind relaxarea treptată a acestor restricţii începând cu 27 aprilie 2020,
ATIC, din numele membrilor săi – furnizori de servicii de comunicaţii electronice accesibile
publicului și cele mai mari rețele retail de tehnică IT, vine cu prezenta solicitare de a permite,
începând cu data de 27 aprilie 2020, reluarea activității de comerț cu amănuntul al
echipamentului informatic și de telecomunicații în magazine specializate (Cod CAEM 47.4),
precum și al articolelor și aparatelor electrocasnice (Cod CAEM 47.54), care se regăsesc deja în
unitățile comerciale.
Justificarea socio-economică a acestei solicitări constă în următoarele. În contextul
pandemiei şi multiplelor restricţii impuse, serviciile de comunicaţii electronice sunt
indispensabile pentru asigurarea posibilităţii de desfăşurare a activităţii de muncă la domiciliu
prin utilizarea mijloacelor electronice şi de continuare a activităţii întreprinderilor, instituţiilor şi
organizaţiilor, inclusiv accesul populaţiei la serviciile guvernamentale publice şi comerţul
electronic.
Sistarea activităţii magazinelor operate de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice
a făcut aproape imposibilă deservirea a milioane de clienţi (achitare servicii, procurare pachete
cu cartelă SIM preplătită, cartele de reîncărcare, conectare la abonamente noi, schimbare SIM,
activare semnătura mobilă, reparaţie echipamente de telecomunicaţii, procurare de echipamente
noi, etc.). Aceste restricţii, de asemenea, au provocat scăderea dramatică a veniturilor tuturor
unităților comerciale precum și a furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice, în contextul
în care costurile de menţinere a fiabilităţii reţelelor continuă să fie ridicate.
Aceste restricţii au afectat în mod deosebit reţelele indirecte de distribuţie a serviciilor şi
produselor de comunicaţii electronice, operate de agenţi şi distribuitori terţi. Deşi activitatea lor a
fost sistată şi ei nu mai obţin careva venituri, aceştia sunt nevoiţi totuşi să achite salariul parţial
pentru staţionare sau indemnizaţia pentru şomaj tehnic, precum şi plăţile de chirie pentru spaţiile
utilizate.
Veniturile personalului unităţilor comerciale menţionate (peste 2000 de angajați) sunt în
mare parte compuse din partea variabilă, care depinde de vânzările efectuate de persoanele
respective. Astfel, în cadrul staţionării sau a şomajului tehnic, acest personal şi-a pierdut o cotă
substanţială a veniturilor familiilor lor.
În acest context, pentru redresarea situaţiei menţionate mai sus, solicităm respectuos
reluarea activităţii acestor magazine. Membrii ATIC conștientizează riscurile răspândirii infecției
de coronavirus și sunt gata să asigure tot ansamblul de măsuri de protecție și profilaxie necesare
în scopul prevenirii răspândirii infecției de coronavirus, inclusiv dotarea magazinelor sale cu
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soluții dezinfectante, cu mijloace de măsurare a temperaturii, măști și mănuși protectoare pentru
angajați și cu soluții dezinfectante pentru vizitatori, cu respectarea strictă a dispozițiilor Comisiei
pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova. Mai mult ca atât dat fiind numărul mult mai
mic al vizitatorilor suntem siguri de posibilitatea reală de asigurare a distanței sociale.
Reprezentanții companiilor interesate sunt gata să participe la o ședință comună cu
reprezentanții Guvernului și altor autorități publice, în vederea confirmării garanțiilor și
angajamentelor pe care urmează să și le asume.
În speranța că Veți da curs adresării respective, Vă mulțumim anticipat!
Cu o deosebită considerație,
Marina Bzovîi
Director executiv

