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Domnului Serghei PUȘCUȚA, 

Viceprim-ministru, Ministru al Finanțelor 
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Domnului Sergiu RAILEAN 

Ministru al Economiei și Infrastructurii 

 

 

Ref.: Proiectul de lege privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător 

și modificarea unor acte normative 

 

Stimate Domnule Serghei Pușcuța, 

Prin prezenta, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (în continuare 

„ATIC”) salută eforturile depuse de Ministerul Finanțelor prin susținerea activității de 

întreprinzător, în contextul incertitudinii, dificultăților financiare și presiunii în continuă creștere 

din cauza amenințărilor generate de pandemia de COVID-19. 1 

În urma examinării proiectului de lege privind instituirea unor măsuri de susținere a 

activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative, venim să vă comunicăm 

următoarele: 

Permiteți-ne să salutăm inițiativa Ministerului Finanțelor de a promova o serie de măsuri 

de susținere a activității de întreprinzător în contextul COVID-19. În special, ținem să ne 

exprimăm gratitudinea și recunoștința pentru faptul că în proiectul de Lege se regăsește 

extinderea garanția de stat stabilită de Legea 77/2017 prin modificarea alin. 4 art. 15: 

Considerăm că certitudinea și previzibilitatea necesară prin extinderea garanției de stat va veni să 

creeze un cadru normativ favorabil dezvoltării sectorului IT în RM, precum și să contribuie la 

redreserarea impactului economic cauzat de pandemie asupra sectorului IT.   

În același timp, pentru a asigura un climat investițional favorabil, considerăm că termenul 

propus în articolul 15 ar trebui să fie extins la 11 ani, astfel s-ar armoniza garanția oferită cu 

perioada de funcționare a Moldova IT Park.  

În aceasși ordine de idei, unde o consecință a pandemiei văzută de companiile membri ar 

putea fi, emigrarea personalului înalt calificat, considerăm necesară, extinderea regimului stabilit 

de alin. 21, art. 24 din Legea nr.1164 din 24.04.1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II 

ale Codului Fiscal, pe o perioadă de 5 ani. Reiterăm că unicul activ al industrii IT este factorul 

uman, care poate fi ușor strămutat, în special ca urmare a instabilității economice globale.  

 
1 http://ict.md/files/images/ANEXA_STUDIU.pdf?fbclid=IwAR3ZSiXfDLdbGsrDSrzR-nsBPkbK7YUGQoQ2xb2N-
57k3HR6VVUPTc5W1e0 
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Referitor la includerea taxei de portabilitate în mărime de 50% din plățile pentru 

operarea, administrarea și întreținerea bazei de date centralizate (BDC) pentru implementarea și 

realizarea portabilității numerelor, percepute de administratorul BDC de la furnizorii de 

comunicații electronice, ținem să menționăm că furnizorii de comunicații electronice achită 

anual administratorului BDC peste 3 milioane euro.  

Introducerea unei taxe noi de portabilitate, cel mai probabil, va determina creșterea 

proporțională a plății (cu 1,5 milioane euro) pentru operarea, administrarea și întreținerea BDC, 

percepute de administratorul BDC de la furnizori, deoarece reglementările în vigoare permit 

acestuia să ceară majorarea acestei plăţi, ca urmare a modificării taxelor obligatorii stabilite de 

către Republica Moldova. Astfel, introducerea acestei taxe va cădea tot pe „umerii” furnizorilor 

de comunicaţii electronice şi, implicit, ai populaţiei. 

De remarcat că, în prezent, costurile care stau la baza calculului acestei plăţi sunt compuse 

aproape în exclusivitate din redevența achitată de administratorul BDC fondatorului său pentru 

pretinsul drept de utilizare a programului specializat/sistemului BDC (licența). Aceste costuri au 

fost incluse în calculul plăţii respective în mod nejustificat, deoarece, conform reglementările în 

vigoare, în baza cărora s-a desfăşurat concursul pentru selectarea administratorului, BDC (care 

include programul software) este proprietatea ANRCETI. Mai mult ca atât, valoarea acestei 

redevenţe este „umflată” artificial. În comparaţie, acelaşi fondator percepe în Maroc o redevenţă 

similară de 10 ori mai mică. Revizuirea tarifului pentru serviciile de operare, administrare şi 

întreţinere a BDC, prin excluderea plăţii de redevenţă achitate fondatorului administratorului 

BDC, ar permite nu doar evitarea majorării poverii financiare pe „umerii” furnizorilor de 

comunicaţii electronice şi ai populaţiei, dar şi reducerea sumei totale a acestei plăţi de la 3,04 

milioane euro pe an până la 155 mii euro pe an. 

De aceea, este foarte important ca autorităţile să continue eforturile sale pentru reducerea 

plății pentru operarea, administrarea și întreținerea BDC, chiar dacă aceasta ar rezulta în 

micşorarea contribuţiilor sectorului de comunicaţii electronice la formarea Fondului Republican 

de Susţinere a Populaţiei. Totodată, ținem să reiterăm că, companiile prestatoare de servicii de 

telefonie mobilă, contribuie deja la crearea Fondului de susținere a populației, prin plata unei 

taxe de lux, impusă serviciilor de telefonie mobilă, încă în anul 2000. În anul 2020, realitățile s-

au schimbat, iar serviciile de telefonie mobilă s-au transformat dintr-un lux într-o necesitate 

vitală erei digitale.  

Venim în Anexa acestei adresări cu argumente detaliate vizavi de fiecare subiect abordat 

în cele indicate mai sus. 

În speranța că Veți da curs adresării respective, Vă mulțumim anticipat! 

Cu o deosebită considerație, 

Marina Bzovîi 

Director executiv  
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Propunerile ATIC privitor la proiectul de Lege 

privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative 

 

Denumirea legii, numărul şi conţinutul 

articolelor, care se propun spre modificare 

Propunerile de modificare Expunere explicită a motivelor şi argumentarea propunerilor de modificare 

Extinderea garanției de stat pentru parcurile pentru tehnologia informației 

Art.XVII. – Legea nr.77/2016 cu privire la 

parcurile pentru tehnologia informației (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.157–162, 

art.318), cu modificările ulterioare, se modifică după 

cum urmează: 

1. La articolul 7 alineatul (3) litera a) 

cuvântul „autorizate” se substituie „practicate”. 

2. Articolul 13  

la litera h) după cuvântul „parcului” se 

completează cu textul  „ , precum și potențialilor 
rezidenți”. 

articolul se completează  cu litera l) cu 

următorul cuprins: 

„l) implementează proiecte/programe privind 

dezvoltarea industriei tehnologiei informației și 

ecosistemului pentru inovare digitală.”. 

3. La articolul 15 alineatul (4) cifra „5” se 

substituie cu cifra „9”. 

Propunem ca la articolul 15 

alineatul (4) cifra „5” să fie  

substituie cu cifra ”11”. 

 

 Permiteți-ne să salutăm inițiativa Ministerului Finanțelor de a promova o serie de măsuri 

de susținere a activității de întreprinzător în contextul COVID-19. În special, ținem să ne 

exprimăm gratitudinea și recunoștința pentru faptul că în proiectul de Lege se regăsește extinderea 

garanția de stat stabilită de Legea 77/2017 prin modificarea alin. 4 art. 15: Considerăm că 

certitudinea și previzibilitatea necesară prin extinderea garanției de stat va veni să creeze un cadru 

normativ favorabil dezvoltării sectorului IT în RM, precum și să contribuie la redreserarea 

impactului economic cauzat de pandemie asupra sectorului IT 

 Scopul prelungirii este asigurarea unui mediu de afaceri previzibil și asigurarea unui 

climat investițional favorabil în industria tehnologiei informaţiei. Ținem să accentuăm că regimul 

parcurilor și a regimurilor specifice sectorului IT trebuie să devină o soluției permanentă și 
sistematică, deoarece anume această ramură nu este strâns legată de o țară sau alta, nu are 

producere sau alte legături temeinice care ar îngreuna strămutarea afacerii în altă țară. Unicul 

activ al acestei industrii este factorul uman, care poate fi ușor strămutat în altă țară (chiar și în țară 

vecină). 

 Conform datelor statistice, o data cu înființarea Moldova IT Park, doar pe parcursul unui 

an suma vânzărilor a crescut cu peste 1 miliard MDL, ajungând la 5,303 miliarde în 2018. Prin 

urmare, predictibilitatea pe toată existența parcului nu doar că este binevenită ci esențială pentru a 

oferi garanții în special investitorilor care vor continua să investească în sectorul IT din RM,  în 

contextul instabilității generate recent.  

 La momentul actual ponderea sectorul TIC în PIB-ul al Republicii Moldova este de circa 

6,9 %, iar exporturile serviciilor IT au crescut cu 56% în 2018 față de 2017. Este important de 

menționat faptul că exportul serviciilor IT doar a companiilor rezidente a MOLDOVA IT PARK, 

este de 167 milioane dolari SUA, iar exportul total constituie 222,92 milioane dolari SUA. Suma 

totală a veniturilor din prestarea serviciilor TIC în 2018 este de 760 milioane dolari SUA (ceea ce 

constituie 6,9% din PIB-ul RM), dintre care TIC total în PIB (valoarea adăugată brută) constituie 

11,4 %  din PIB-ul total al RM. 

 Făcând o mică comparație, în trimestrul II al anului 2019 exportul de băuturi alcoolice a 
totalizat 45,36 milioane de dolari SUA. În aceeaşi perioadă exporturile de servicii de informatică 
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au constituit 46,66 milioane de dolari, arată date din Balanţa de plăţi publicată de Banca Naţională 

a Moldovei. Este pentru prima dată când exporturile de servicii de informatică le-au depăşit pe 

cele de produse alcoolice.  

Menținerea specialiștilor înalt calificați din sectorul IT în Republica Moldova 

Legea nr.1164 din 24.04.1997 

 
Potrivit alin. 21, art. 24 din Legea nr.1164 

din 24.04.1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor 

I și II ale Codului Fiscal, se consideră venit 

impozabil venitul lunar (stabilit de contractul 

individual de muncă) a cărui mărime nu depăşeşte 2 

salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul 

respectiv, pentru angajaţii agenţilor economici a 

căror activitate de bază este realizarea de programe şi 

corespunde activităţilor din anexa nr.1, dacă sînt 

întrunite cumulativ unele condiţii. 

Venitul lunar ce depăşeşte 2 salarii medii 

lunare pe economie prognozate pe anul respectiv se 

consideră venit neimpozabil. Veniturile, altele decît 

cele scutite de impozitul pe venit conform 

prezentului alineat, obţinute de angajaţii de 

specialităţile indicate la anexa nr.2 se impozitează în 

modul general prevăzut în Codul fiscal. Înlesnirea 
fiscală prevăzută în prezentul alineat se acordă la 

veniturile salariale obţinute la locul de muncă în baza 

unui contract individual de muncă. Prevederile 

prezentului alineat se aplică pînă în perioada fiscală 

2020 inclusiv. 

 

 Propunem extinderea 

termenului de aplicare a 

prevederilor și anume: 

 

„Prevederile prezentului 
alineat se aplică pînă în perioada 

fiscală 2025 inclusiv.” 

 În contextul în care una din consecință majore a pandemiei văzută de companiile membre 

ale asociației ar putea fi emigrarea personalului înalt calificat, considerăm necesară extinderea 
regimului stabilit de alin. 21, art. 24 din Legea nr.1164 din 24.04.1997 pentru punerea în aplicare 

a titlurilor I și II ale Codului Fiscal pe o perioadă de 5 ani. Reiterăm că unicul activ al industrii IT 

este factorul uman, care poate fi ușor strămutat, în special ca urmare a instabilității economice 

globale.  

 Prelungirea ar asigura și o oarecare previzibilitate în remunerarea salarială a respectivilor 

specialiști înalt calificați și asigurarea unui climat investițional favorabil în industria tehnologiei 

informaţiei. Ținem să accentuăm fragilitatetea sectorului IT în Moldova în lipsa previziuniii 

legislative, deoarece anume această ramură nu este strâns legată de o țară sau alta, nu are 

producere sau alte legături temeinice care ar îngreuna strămutarea afacerii în altă țară.  

 Companiile unde realizarea programelor constituie mai mult de 50% din venitul din 

vânzări, dar care nu sunt eligibile pentru a deveni rezidenți a parcului, trebuie să continue să 

aplice reglementările stipulate în alin. 21, art. 24 din Legea nr.1164 din 24.04.1997. O altă situație 

pentru care companiile nu acced în calitate de rezident a parcului pentru tehnologia informaţiei 

este refuzul salariaților preponderent de genul feminin care sunt împotriva aderării companiei la 

care activează la Moldova IT Park pe motiv că își pierd beneficiile unui regim standard de 

impozitare (indemnizațiile, concediul pentru îngrijirea copilului, concediul medical, contribuțiile 

mici la fondul de pensii, etc.). 
  Prin urmare, numărul persoanelor care activează în domeniul IT, dar nu sunt angajate în 

companiile rezidente a Moldova IT Park ajunge la 2 475 persoane (unde din 12 039 persoane 

implicate în IT conform Biroului Național de Statistică - 9 564 sunt implicate direct în IT din 

cadrul Moldova IT Park). Aceste companii depășesc cota de vânzări de peste 50% în domeniul IT, 

dar nu ajung la cota 70%, deoarece au alte activități indispensabile domeniului IT fără de care 

activitatea principală nu poate exista în formă separată (Drept exemplu: Compania elaborează un 

soft destinat băncilor și deține un Call Centru pentru deservirea acestora). 

 Este de menționat faptul că exporturile industriei IT au crescut mai mult de 15 ori în 

perioada anilor 2005-2012 (de la 3,64 mil. dolari SUA pină la 57 mil. dolari SUA). Această 

dinamică impresionantă a exporturilor s-a datorat anume acestor facilități fiscale, fiind acordate 

angajaților companiilor IT la plata contribuției de asigurare socială de stat obligatorii și a 
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impozitului pe venit. 

 Menținerea stimulentelor fiscale propuse vor contribui la asigurarea previzibilității 

mediului de afaceri pentru companiile IT, va descurajarea fenomenul achitării salariilor ,,în plic", 

va crește nivelul salarizării a personalului direct implicat în IT, va crește volumul impozitelor și 

taxelor colectate aferente industriei IT ca rezultat al dezvoltării acestor companii (care au vânzări 

în domeniul IT de la 50 la 70% din totalul vânzărilor). 

 Este de menționat că conform Băncii de date statistice a Moldovei, la data de 31 

decembrie 2018 numărul tuturor salariaților în Republica Moldova a constituit 739 366 persoane 

care creează 100% din PIB-ul Republicii Moldova. 

 Urmează de accentuat că doar 12 039 persoane (antrenate în IT) din 739 366 persoane 
produc 7% din PIB, ceea ce constituie 1,63% din toată populația angajată în câmpul muncii. 

Anume acest fapt încă o data demonstrează importanța sectorului și a personalului calificat 

precum și necesitatea de a-l susține. 

Impunerea adițională a taxei de portabilitate 

Art.VIII. – Legea Fondului de susţinere a populaţiei 

nr.827/2000 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2000, nr.65–67, art.460), cu modificările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 4 va avea următorul cuprins: 

„Art.4. – (1) Sursele de finanţare a Fondului 

de susţinere a populaţiei sunt: 

a) taxa de portabilitate – în mărime de 50 la 

sută din plata lunară de operare, administrare şi 
întreţinere a bazei de date centralizate pentru 

implementarea şi realizarea portabilităţii numerelor; 

b) taxa aeroportuară – în mărime de 50 la sută 

din suma acumulată lunar din tariful pentru 

modernizarea aeroportului; 

c) taxa pentru prestarea serviciilor de telefonie 

mobilă – în mărime de 2,5 la sută din venitul obţinut 

din vânzările aferente acestor servicii; 

d) transferurile obţinute din plata suplimentară 

obligatorie în cuantum de 0,1 la sută din suma 

achitată la cumpărarea de către persoanele fizice a 

Excluderea lit. a, art. 4  

”a) taxa de portabilitate – în 

mărime de 50 la sută din plata 

lunară de operare, administrare şi 

întreţinere a bazei de date 

centralizate pentru 

implementarea şi realizarea 

portabilităţii numerelor;” 

 

 Prin stabilirea unei noi taxe de portabilitate, povara fiscală asupra sectorului 

de comunicaţii electronice va creşte şi mai mult. Plata de operare, administrate si întreţinere a 

BDC este achitată administratorului acestei baze de date de către operatorii de servicii de telefonie 

mobilă şi fixă. Mărimea acestei taxe constituie 0.0308 EUR pe lună pe număr de telefon alocat 

operatorului prin licenţă de către ANRCETI. Operatorii deţin în total circa 8 milioane de numere, 

ceea ce îi face să achite administratorului BDC anual circa 3 milioane EUR.  

 Această plată este bazată pe cost şi în cazul introducerii unui impozit nou pe 

această plată, administratorul BDC va putea cere majorarea proporţională a cuantumului acestei 

plăţi. Astfel, operatorii de servicii de telefonie vor fi nevoiţi să achite suplimentar circa 1,5 milion 
EUR. Prin urmare, această taxă nouă va fi achitată tot de operatorii de comunicaţii electronice. 

 În ultimul an, operatorii de telefonie au făcut numeroase demersuri către 

autorităţile publice pentru reducerea acestei plăţi. La baza acestei plăţi stă practic un singur cost, 

care este redevenţa achitată de administratorul BDC fondatorului său pentru pretinsa licenţă de 

utilizare a programului BDC. Această redevenţă este percepută neîntemeiat, deoarece potrivit 

reglementărilor în vigoare BDC, inclusiv programul soft, este proprietatea ANRCETI. Prin 

comparaţie, acelaşi fondator percepe pentru aceleaşi servicii în Maroc o plată de 10 ori mai mică 

decât cea percepută în Moldova. 

 Astfel, conform pct. 103 din Regulamentul privind portabilitatea numerelor, 

aprobat prin Hotărârea CA al ANRCETI nr. 34 din 01.12.2011, costurile de organizare, operare, 

administrare şi întreţinere a bazei de date centralizate vor fi suportate de administratorul BDC, 
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valutei străine în numerar şi a cecurilor de călătorie 

în valută străină contra mijloace băneşti în numerar 

la casele de schimb valutar şi la băncile licenţiate 

care desfăşoară activitate de schimb valutar în 

numerar cu persoane fizice, inclusiv prin intermediul 

aparatelor de schimb valutar; 

e) sponsorizări şi alte încasări care nu 

contravin legislaţiei. 

(2) Subiecţii taxei: 

a) subiectul taxei de portabilitate este 
persoana juridică care administrează procesul de 

portare a numerelor; 

 

care, după lansarea portabilităţii numerelor, le va recupera de la furnizori. Mai departe, pct. 104 

din Regulament stabilește că toţi furnizorii sunt obligaţi să achite administratorului BDC plăţi 

lunare pentru serviciile de portabilitate a numerelor, calculate în baza costurilor evitabile de 

organizare, administrare, operare şi întreţinere a bazei de date centralizate. 

 Potrivit pct. 47 alin. (7) lit. f) al Caietului de sarcini pentru concursul de 

selectare a administratorului bazei de date centralizate pentru implementarea portabilităţii 

numerelor în Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea CA al ANRCETI nr. 15 din 05.06.2012, 

„f) în perioada de valabilitate a Acordului, preţul ofertei poate fi schimbat, justificat, cu acordul 

Agenţiei, ca urmare a modificării taxelor obligatorii stabilite de către Republica Moldova”.  

 Conform pct. 8.12 al Acordului general-tip de organizare, operare, 
administrare şi întreţinere a bazei de date centralizate pentru implementarea şi realizarea 

portabilităţii numerelor în Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea CA al ANRCETI nr. 16 din 

09.04.2013, “În cazul în care în baza rapoartelor de audit anuale, începând cu anul fiscal 2014, se 

constată că plăţile lunare de implementare, operare, administrare şi întreţinere a NPCDB sunt 

excesive sau sub cost în raport cu costurile de implementare, administrare, operare şi întreţinere a 

NPCDB, ANRCETI, în termen de 3 luni după prezentarea raportului de audit, va decide vizând 

revizuirea plăților respective pentru aducerea acestora în conformitate cu costurile respective”.  

Prin urmare, în cazul în care va fi introdusă taxa de portabilitate, administratorul BDC va cere 

majorarea proporțională a plătii achitate de operatori pentru operarea, administrarea si întreținerea 

BDC, iar daca ANRCETI va refuza, va acționa ANRCETI în instanță. 

Anularea taxei de lux pentru servicii de telefonie mobilă 

Art.VIII. – Legea Fondului de susţinere a populaţiei 

nr.827/2000 (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2000, nr.65–67, art.460), cu modificările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 4 va avea următorul cuprins: 

„Art.4. – (1) Sursele de finanţare a Fondului 

de susţinere a populaţiei sunt: 

a) taxa de portabilitate – în mărime de 50 la 

sută din plata lunară de operare, administrare şi 

întreţinere a bazei de date centralizate pentru 

implementarea şi realizarea portabilităţii numerelor; 

b) taxa aeroportuară – în mărime de 50 la sută 

din suma acumulată lunar din tariful pentru 

Anularea/excluderea taxei pentru 

operatorii de comunicații mobile, 
și identificarea de către 

Ministerul Finanțelor a altor 

surse pentru suplinirea Fondului 

de susținere a populației din alte 

servicii „de lux”.  

(lit. c) taxa pentru prestarea 

serviciilor de telefonie mobilă – 

în mărime de 2,5 la sută din 

venitul obţinut din vânzările 

aferente acestor servicii;) 

 

 Venim să reamintim că companiile din sectorul telecomunicațiilor contribuie deja la 

crearea Fondului de susținere a populației prin plata unei taxe de lux, impusă serviciilor de 
telefonie mobilă, în 2000, atunci când păturile înstărite beneficiau în mare parte de aceste servicii. 

În anul 2020, realitățile s-au schimbat, iar serviciile de telefonie mobilă s-au transformat dintr-un 

lux într-o necesitate vitală erei digitale. 

 Anual, în Fondul de susținere a populației, din mijloacele menționate supra se 

acumulează peste 86 mil. Lei (2018), dintre care operatoriii, care prestează servicii de telefonie 

mobilă, transferă circa 78 mil. lei. (pentru anul 2018), adică peste 64% din mijloacele Fondului 

reprezintă contribuția operatorilor de servicii de telefonie mobilă. 

Această suprataxă aplicată operatorilor de comunicaţii mobile este discriminatorie, precum şi 

limitează investiţiile în dezvoltarea reţelelor de comunicaţii electronice bazate pe cele mai 

avansate tehnologii, considerate un factor crucial pentru dezvoltarea economiei în general şi 

realizarea progresului social:  
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modernizarea aeroportului; 

c) taxa pentru prestarea serviciilor de telefonie 

mobilă – în mărime de 2,5 la sută din venitul obţinut 

din vânzările aferente acestor servicii; 

d) transferurile obţinute din plata suplimentară 

obligatorie în cuantum de 0,1 la sută din suma 

achitată la cumpărarea de către persoanele fizice a 

valutei străine în numerar şi a cecurilor de călătorie 

în valută străină contra mijloace băneşti în numerar 

la casele de schimb valutar şi la băncile licenţiate 
care desfăşoară activitate de schimb valutar în 

numerar cu persoane fizice, inclusiv prin intermediul 

aparatelor de schimb valutar; 

e) sponsorizări şi alte încasări care nu 

contravin legislaţiei. 

(2) Subiecţii taxei: 

a) subiectul taxei de portabilitate este 

persoana juridică care administrează procesul de 

portare a numerelor; 

b) subiectul taxei aeroportuare este persoana 

juridică care administrează activele aflate în 

gestiunea economică a Î.S. “Aeroportul Internaţional 

Chişinău”; 

c) subiectul taxei pentru prestarea serviciilor 

de telefonie mobilă este persoana juridică care 

prestează servicii de telefonie mobilă; 

d) subiectul plăţii suplimentare obligatorii este 
persoana juridică care desfăşoară activităţi de schimb 

valutar în numerar cu persoane fizice la cumpărarea 

de către persoanele fizice a valutei străine în numerar 

şi a cecurilor de călătorie în valută străină contra 

mijloace băneşti în numerar. 

a) stabilește o povară fiscală semnificativ mai mare asupra acestor operatori în raport agenţii 

economici din alte sectoare ale economiei, în situaţia în care serviciile de comunicaţii mobile 

demult nu mai sunt servicii „de lux”, care sunt accesibile unui număr restrâns al populaţiei;  

b) obligă operatorii de comunicaţii mobile să achite o taxă bazată pe venitul brut; şi  

c) stabileşte condiţii discriminatorii de concurenţă între prestatorii de servicii de comunicaţii 

bazate pe tehnologii mobile în raport cu prestatorii de servicii de comunicaţii bazate pe tehnologii 

fixe.  

 În anul 2000, când a fost adoptată Legea Fondului republican și a fondurilor locale de 

susținere socială a populației, serviciile de telefonie mobilă reprezentau un lux, iar suprataxarea 

acestor servicii reprezenta o metodă de redistribuire a câştigurilor de la persoanele înstărite către 
păturile social vulnerabile. Acum când serviciile de telefonie mobilă au devenit un serviciu 

universal (rata de penetrare a serviciilor de comunicaţii mobile depăşind 123%), acest raţionament 

nu mai este valabil.  

 Operatorii de telefonie mobilă din Republica Moldova deja contribuie semnificativ la 

bugetul naţional. Pe lângă impozitele şi taxele generale (impozitul pe venit, taxa pe valoarea 

adăugată, taxele vamale la importul de echipamente de comunicaţii, taxele locale, contribuțiile de 

asigurări sociale şi medicale, etc.), aceștia achită alte plăți și taxe (pentru eliberarea licenţelor de 

utilizare a resurselor de spectru radio, pentru operarea, administrarea şi întreţinerea bazei de date 

centralizate pentru implementarea şi realizarea portabilităţii numerelor, taxa de reglementare şi 

monitorizare, plata anuală pentru resurse de numerotare în mărime, plăţile anuale pentru 

asigurarea compatibilităţii electromagnetice, plata pentru calculul, coordonarea, notificarea şi 

avizarea frecvenţelor). 

 Prin excluderea suprataxării guvernul Republici Moldova va stimula cererea pentru 

servicii de comunicaţii mobile şi promova investiţiile necesare pentru îmbunătăţirea infrastructurii 

de comunicaţii mobile în bandă largă, ceea ce ar lărgi incluziunea informaţională şi ar stimula 

creşterea economică. Prin creşterea penetrării serviciilor şi promovarea creşterii economice, ar 

creşte şi baza de taxare, ceea ce ar permite statului să obţină, într-un mod mai eficient, veniturile 
dorite şi să asigure stabilitatea fiscală.  

 Atragem atenția și asupra faptului că vânzările în domeniul serviciilor de telefonie 

mobilă sunt în continuă descreștere unde, aport sectorului în 2015 în Fondul de susținere era de 

circa 88 mil. Lei, în anul 2018, aportul a fost de 78 mil.lei și este în continuă scădere. 
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