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Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului 

------------------------------------------------------------ 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

1. Anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 998/2003 privind

activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul 

primăriei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 191-195, art. 1059), 

cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1) în anexa nr. 1,  punctul 4 va avea  următorul cuprins:

„4. SCITL administrează următoarele impozite și taxe: 

a) impozitul funciar de la persoanele fizice (cetățeni) și gospodăriile

țărănești (de fermier); 

b) impozitul pe bunurile imobiliare de la persoanele fizice (cetățeni);

c) taxa de la posesorii de câini;

d) taxa pentru salubrizare;

e) taxa pentru parcaj;

f) taxele speciale.”;

2) anexa nr. 2:

a) la punctul 9, după cuvintele ,,taxei de la posesorii de câini” se introduce

textul ,, , taxei pentru parcaj”; 

b) la punctul 91, după cuvintele ,,taxa pentru salubrizare” se introduce textul

,, , taxa pentru parcaj”. 

2. Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente

impozitului pe venitul persoanelor juridice și persoanelor fizice care practică 

activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 693/2018 
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(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 295-308, art. 834), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1) la punctul 331, cuvintele „obligatorii și” se substituie cu textul „obligatorii 

și/sau”; 

 

2) la punctul 34, cifrele „35” se substituie cu cifrele „65”; 

 

3) se completează cu punctul 502 cu următorul cuprins: 

,,502. Agenții economici care, pe parcursul anului fiscal, în conformitate cu 

prevederile legislației cu privire la parcurile pentru tehnologia informației, obțin 

sau li se retrage titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informației au 

dreptul la deducere în scopuri fiscale a cheltuielilor privind amortizarea și reparația 

mijloacelor fixe conform art. 261 din Cod pentru perioada aplicării regimului de 

impozitare stabilit în titlul II din Cod.” 

 

3. Anexele nr. 3 și nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1231/2018 pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de 

salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, 

nr. 480-485, art. 1310), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1) anexa nr. 3 se completează cu punctul 32 cu următorul cuprins: 

„32. Prin derogare de la prevederile pct. 3, prezentul Regulament-cadru se 

va aplica inclusiv directorului Serviciului Fiscal de Stat și directorului Serviciului 

Vamal.”; 

 

2) anexa nr. 6:  

a) se completează cu punctele 22  și 23 cu următorul cuprins: 

„22. Salariaților din unitățile bugetare care la data de 1 decembrie 2018 

asigurau interimatul unei funcții publice de conducere și la încetarea acestuia au 

revenit în funcția exercitată anterior interimatului li se va achita diferența de 

salariu. Diferența de salariu se garantează în cazul în care salariile calculate prin 

aplicarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul 

bugetar sunt inferioare salariilor medii lunare calculate pentru funcțiile ocupate 

anterior asigurării interimatului unei funcții publice de conducere. 

23. În cazul în care pentru unele persoane transferate într-o funcție similară 

sau într-o funcție mai avansată ca urmare a reorganizării autorității/instituției 

administrației publice centrale de specialitate și transferării unor domenii de 

activitate sau funcții de la o unitate bugetară către alta salariile calculate prin 

aplicarea legii menționate sunt inferioare salariilor medii lunare calculate anterior 

transferării, acestora li se garantează diferența de salariu.”; 

b) la punctele 4 și 5, cifrele „2200” se substituie cu cifrele „3100”. 
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4. Regulamentul privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe

în scopuri fiscale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/2019 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.400-406, art. 1041), cu modificările 

ulterioare, se completează cu punctul 163 cu următorul cuprins: 

,,163. Pentru agenții economici cărora le-a fost retras titlul de rezident al 

parcului pentru tehnologia informației, valoarea amortizabilă a mijloacelor fixe 

este egală cu valoarea contabilă ajustată cu suma din reevaluarea și deprecierea 

acestora, anterior recunoscute, la începutul lunii următoare celei în care a fost 

retras titlul. 

5. Catalogul mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului

nr. 941/2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 372-382, 

art. 1141), se modifică după cum urmează: 

1) la punctul 2, textul „și în scopuri de raportare financiară pentru

autoritățile/instituțiile bugetare (publice)” se exclude; 

2) punctele 3, 8 și 16 se abrogă.

6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial

al Republicii Moldova și se pune în aplicare începând cu perioada fiscală a anului 

2022. 

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA 

Contrasemnează: 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 



Notă informativă 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale 

Guvernului 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea proiectului

Prezentul proiect de hotărâre este elaborat de către Ministerul Finanțelor. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalitățile urmărite

Proiectul hotărârii în cauză s-a elaborat în temeiul art.XV alin.(2) din Legea 

nr.204/2021 pentru modificarea unor acte normative. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Proiectul de hotărîre nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația 

Uniunii Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Proiectul dat prevede modificarea Hotărârii Guvernului nr.998/2003, și anume  

necesitatea modificării hotărârii derivă din faptul că, la momentul actual, aceasta nu conține 

norme ce vizează administrarea de către serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale 

din cadrul primăriilor a taxei pentru parcaj și a taxelor speciale. 

Consecutiv, proiectul cuprinde ajustarea Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului 

nr.693/2018, și anume: 

-  majorarea cuantumului deductibil în scopuri fiscale a cheltuielilor suportate pentru 

transportul organizat al angajaţilor/zilierilor în limita maximă a plafonului mediu de 35 de 

lei (fără TVA)  la 65 de lei (fără TVA)  per angajat/zilier pentru fiecare zi efectiv lucrată. 

Este de menționat că limitele noilor plafoane menționate supra, au fost calculate în baza 

noilor tarife pentru efectuarea transporturilor rutiere de persoane prin servicii regulate în 

trafic raional şi interraional, reglementate de Ordinul Ministerului Infrastructurii şi 

Dezvoltării Regionale nr.19/2022. 

- completarea acesteia cu o prevedere nouă în partea ce ține de permiterea spre deducere 

în scopuri fiscale a cheltuielilor privind amortizarea şi reparaţia mijloacelor fixe, agenţilor 

economici care, pe parcursul anului fiscal, obţin sau li se retrage titlul de rezident al parcului 

pentru tehnologia informaţiei, pentru perioada aplicării regimului de impozitare stabilit în 

titlul II din Codul fiscal. 

Proiectul de hotărâre vizează modificarea Hotărârii Guvernului nr.1231/2018 pentru 

punerea în aplicare a Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul 

bugetar și este elaborat în vederea executării Hotărârii Curții Constituționale nr. 16/2021 

„Privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 27 alin. (5) din Legea 

nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și a punctelor 21  și 8 

din Anexa nr.6 la Hotărârea Guvernului nr.1231/2018 pentru punerea în aplicare a 

prevederilor din Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar 

(asigurarea menținerii salariilor personalului din unitățile bugetare) precum și a executării 

prevederilor Legii nr. 204/2021 pentru modificarea unor acte normative. Modificările 

înserate în prezentul proiect de hotărâre se referă la remedierea normelor declarate 

neconstituționale prin completarea cu prevederi privind achitarea diferenței de salariu 

personalului care la data intrării în vigoare a Legii nr.270/2018 au asigurat interimatul unei 

funcții publice de conducere și au revenit la funcția exercitată anterior interimatului.  



Astfel, angajaților bugetari care au activat neîntrerupt în aceeași unitate bugetară și care 

la data intrării în vigoare a Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul 

bugetar au asigurat interimatul unei funcții publice de conducere, la revenirea în funcția 

exercitată anterior interimatului, li se va achita diferența de salariu. 

Totodată, proiectul de hotărâre înaintat, prevede reglementări ce au drept scop 

asigurarea plății diferenței de salariu ca efect al transferului într-o funcție similară sau într-

o funcție mai avansată de la o unitate bugetară la alta, ca urmare a restructurării 

administrației publice centrale de specialitate.  

În contextul executării prevederilor Legii nr. 204/2021 pentru modificarea unor acte 

normative, au fost operate completări la Anexa nr.3 privind Regulamentul- cadru cu privire 

la modul de stabilire a sporului de performanță, ce se va aplica inclusiv directorului 

Serviciului Fiscal de Stat și directorului Serviciului Vamal. 

La punctele 4 și 5 din Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr.1231/2018 pentru punerea 

în aplicare a prevederilor din Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în 

sectorul bugetar, se majorează mărimea plății compensatorii de la 2200 lei la 3100 lei.  

De asemenea, completarea Hotărârii Guvernului nr.704/2019 cu o prevedere nouă,  ce 

ține de permiterea spre deducere în scopuri fiscale a cheltuielilor privind amortizarea şi 

reparaţia mijloacelor fixe, agenţilor economici care, pe parcursul anului fiscal, obţin sau li 

se retrage titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informaţiei, pentru perioada 

aplicării regimului de impozitare stabilit în titlul II din Codul fiscal. 

O altă modificare vizează ajustarea Catalogului mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.941/2020, în vederea elaborării unui act normativ secundar la nivelul 

Ministerului Finanțelor, în temeiul pct.7 subpct.1) din Hotărîrea Guvernului nr.696/2017  cu 

privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor,  care să stabilească un catalog 

al mijloacelor fixe, ce urmează a fi utilizat în scopuri de raportare financiară pentru 

autorităţile/instituţiile bugetare (publice). 

Totodată, în contextul în care implementarea proiectului impune reducerea perioadei de 

intrare în vigoare a noilor prevederi, stabilirea unei alte date decît cea stipulată la art.56 

alineatul (3) este necesară în vederea asigurării aplicării acestuia în mod imparțial cu 

prevederile Legii nr.204/2021 pentru modificare unor acte normative. Astfel, similar 

reglementărilor din Legea prevăzută, dispozițiile prezentului proiect se vor aplica aferent 

perioadei fiscale a anului 2022. 

5. Fundamentarea economico-financiară

Proiectul nu necesită cheltuieli financiare și alocarea mijloacelor financiare de la 

Bugetul Public Național. 

În contextul modificării statutului funcției pentru Directorul Serviciului Fiscal de Stat 

și Directorul Serviciului Vamal, potrivit normelor în vigoare funcționarii publici de 

conducere beneficiază de spor de performanță în mărime de până la 10% din salariul de bază. 

Sporul de performanță pentru aceste funcții a fost planificat în cadrul procesului elaborării 

Legii bugetului de stat pentru anul 2022. Astfel, mijloacele financiare în acest sens au fost 

aprobate și nu necesită cheltuieli suplimentare din bugetul de stat. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Prezentul proiect de Hotărîre nu implică modificarea, elaborarea sau abrogarea unor 

acte normative. 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului



      

 

  MINISTRU                                                                    Dumitru BUDIANSCHI 

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul 

decizional, proiectul a fost plasat pe pagina oficială a Ministerului Finanțelor, la 

compartimentul Transparența decizională/Consultări publice și a fost asigurată avizarea 

acestuia de către instituțiile și părțile interesate. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Guvernului, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.610/2018, prezentul proiect se remite Cancelariei de Stat pentru examinare și 

aprobare. 

8. Constatările expertizei anticorupție 

Proiectul a fost supus expertizei anticorupție, conform art.35 din Legea nr.100/2017. 

Centrul Național Anticorupție (CNA) a remis Raportul de expertiză anticorupție 

nr.06/2-2181 din 13.04.2022. 

În cadrul Analizei detaliate a factorilor de risc și a riscurilor de corupție ale proiectului 

nu au fost identificate riscuri. 

Informația privind rezultatele expertizei anticorupție este inclusă în sinteza obiecțiilor 

și propunerilor/recomandărilor la proiectul hotărârii de Guvern. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Proiectul de hotărîre nu conține norme privind armonizarea legislației naționale cu 

legislația Uniunii Europene. 

10. Constatările expertizei juridice 

Obiecțiile Ministerului Justiției au fost luate în considerare la definitivarea proiectului 

și au fost incluse în Sinteza obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor la proiect. 

11. Constatările altor expertize 

Proiectul nu cade sub incidența altor expertize necesare a fi efectuate în condițiile Legii 

nr.100/2017. 




