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Proiect 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

pentru modificarea Legii nr. 77/2016  

cu privire la parcurile pentru tehnologia informației 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Articolul I. – 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 6 alineatul (3), prima propoziție se substituie cu textul 

„Sursele de venit ale Administraţiei parcului se constituie din cotizaţiile 

obligatorii ale rezidenţilor parcului, precum şi alte venituri legale rezultate din 

atribuţiile prevăzute în art.13 lit.h) şi l). Mărimea cotizaţiilor obligatorii ale 

rezidenţilor parcului este stabilită de Administraţie în conformitate cu 

regulamentul acesteia, în funcţie de numărul rezidenţilor parcului şi venitul din 

vânzări al acestora.” 

2. La articolul 15 alineatul (1) litera c), textul „fondurile de risc, create cu 

implicarea Guvernului” se substituie cu textul „Fondul de susținere a inovațiilor 

digitale și startup-urilor tehnologice, care funcționează în baza Regulamentului 

aprobat de Guvern”. 

3. La articolul 16 alineatul (1), textul „60%” se substituie cu textul „68%”. 

4. La articolul 19:  

alineatul (1): 

cuvântul „rezilierea” se substituie cu cuvântul „rezoluțiunea”; 

la litera a), textul „3 luni” se substituie cu textul „30 de zile”; 

la litera b), textul „3 luni” se substituie cu textul „30 de zile”; 

se completează cu litera e) cu următorul cuprins: 

„e) la inițiativa Administrației parcului, în cazul în care se constată, în 

urma rezultatelor verificării efectuate anual de către entitatea de audit, că 

rezidentul nu mai întrunește condițiile de calificare în calitate de rezident al unui 

parc pentru tehnologia informației, prevăzute de prezenta lege”; 

la alineatul (2), textul „lit. a) şi b)” se substituie cu textul „lit. a), b)  și e)”. 

Articolul II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

(2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va 

aduce actele sale normative în concordanță cu aceasta. 

 
 

Președintele Parlamentului 



Nottr informativi
Ia proiectul de lege pentru modificarea L egii n.7 j 12016

cu privire Ia parcurile pentru tehnologia informa{iei

, I. Drnumirea autqruluiti, dupi:caz, a p,

Proiectul a fost elaborat de cdte Ministerul Economiei si Infrastructuii.

sectorul rlc dmene a fi unul dintre principalele domenii strategice ale economiei nafionale, cu o
contdbufie de 7% la Produsul Inte.n Brut al ftuii.
Totodatd' luend in considerare condiliile actuale, consecinfele paDdemiei se rdsf.ang li asupra industriei
IT, fiind identificate umatoarele provocfui pentru sector: reducerea venitudlor, optimizarea cheltuielilor
administrative, reducerea cheltuielilor penhu angajati. Mai mult ca atat, cel mai mult vor avea de suferit
companiile mici ti startup-urile IT.

Pentru a susline industria IT, inclusiv startup-urile tehnologice se propune crearea unui Fond de sus,tinere
a inovaliilor digitale.

Propnnerea privind introducerea in prevedeile Legii ft.7i/2016 a normei pdvind Fondul de susginere a
inovatiilor digitale qi startup-u lor tehnologice reiese din prevederile stategiei de dezvoltare a indust ei
tehnologiei informaliei Si a ecosistemului pentru inovare digitald pe attii 20lg-2023, aprobatd pdn
Hotdrarea Guvemului m. 904 din 24.09.2018, unul din obiectivele specifice ale secfiunii a 3-a,,Inovaiii
bazate pe TIc" din strategie este crearea fondurilor de accelerare li investifii in inovafii bazate pe TIC, cu
intervelllie planificatd in sensul credrii mecanismelor de finanlare a proiectelor de dezvoltare a inovaliilor
fi aface lor bazate pe TIC.

Dezvoltarea inovaliei digitale ;i susfinerea staltup-urilor tehnologice prin diferite mecanisme stimulato i,
iD special finanlarea nerambusabild prin intermediul unor fonduri specializate, este pe larg raspenditd in
larile dezvoltate, care pun accentul pe tehnologizarea economiilor nalionale ii inovalii baraie pJrlc, care
duc la sporirea productivitalii in diferite seatoare, reducarea emisiilor de carbon, solufionarea problemelor
socierale elc.

Pand in prezent, startup-urile IT din Republica Moldova nu au acces la finaniare in condifii speciale, pe
cand multe idei inovative in cazul existenlei fondurilor specializate disponibile pot fi traniormate in
afaceri de succes, vor aduce faima !tuii, locuri de munce bine platite qi venituri din venzari importante care
vor avea impact benefic direct $i indi.ect asupra veniturilor bugetului de stat.

Proiectul a fost elaborat in vederea modificdni Legii n.77/2016 co p.iuire la patcurile pentru tehnologia
informaliei. Scopul proiectului consta in crearea mecanismului de finantare a proiectelor de d€zvoltar; a
inovaiiilor qi afacerilor pentru stanup-u IT, precum gi revederea venitului asigurat al rczidenlilor parcului

In doi ani de activitate, Moldova IT park a demonstat capacitatea de a impulsiona gi dezvolia atat industria
IT, cat si alte industrii conexe.
in acest sens, ajustirile propuse prin proiect vor imbundtdli condiliile atet pentru angajatii companiilor IT,
cat Si pentru companiile mici aflate la etapa inilialA de cre$tere a aface i.

Propunerea de majorare a venitului lunar asigurat al algajatilor .ezidenfilor parcurilor I't dela.60o la 6gy(,
din salariul mediu prognozat pe economie reiese din analiza efectuatA in baza datelor oferite de cdtre SFS



Principalele prevederi ale proiectului se referd la:

La articolul 6, alineatul (3) prima propozilie se substituie prin umdtorul text: ,,Sursele de venit alc
Administrafiei parcului se constitui€ din cotizaliile obligatorii ale rezidenlilor parcului, precum $i alte
venituri legale rczultate din atribufiila prevdzute in art.l3 lit.h) ti lit.l). Mdrimea cotizaliilor obligatorii ale
rezidelllilor parcului este shbiliti da Administralie in conformitate cu regulamentul acestci4 in funo(io dc
numarul rczidenlilor parcului gi venitul din vinzdri al acestora."

Aceastd modificare este una redac.tional5, avdnd menirea de a corela sursele de venit ale Administaliei
parcului cu atribufiile acesteia pot vit art. 13 al LeCiL'77/2016 (in special, lit. h) qi lit. 1)). Astfel, alte
venituri lggale ale Administratiei se refera la onorariile pentru serviciile de consultanri care ax putea fi
prestate rezidenfilor pe bazd de conhact, precum gi veniturile rezultate din implementarea proiectelor /
programelor privind dezvoltarea industriei tehologiei informaliei gi ecosistemului pentru inovare digitald.

Articolul 15 alineatul (1),litera c) Substituirea ,,fondurile de risc, create cu implicarea Guvernului,'
cu textul ,,Fondul de sus(inere a inovatiilor digitale li startup-urilor tehnologice, care functioneazi
in baza Regulamentului aprobat de Guvern".

Redaclia in vigoare a art. 15 alin ( 1) lit. c) din Legea 77 /2016 co p.tv:f.e la parcurile pentu tehnologia
informaliei,prevedeposibilitatearezidenfilorparculuilTdeabeneficiademijloacele,,fondudlotdeisc,
oreate cu implicarca Guvemului", insd, pind in prczent asemenea fonduri nu au fost creat€ in lipsa cadrului
nomativ, totodati, mijloacele din fondurile de risc nu ar reprezenta cea mai eficientd Si accesibila solutie
in cazul finantArii stattup-urilor IT.

Astfel, se propune substituirea acestei preveded prin ,,Fondul de sustinere a inovaliilor digitale qi startup-
urilor tehnologice", care va funcliona in baza unui Regulament aprobat de Guvem. Modul de finanfare a
startup-udlor va fi stipulat in Regulament, dar cea mai eficienti solulie la p ma etapd ar fi finanlarea
nerambursabild pe baza grantluilor.

Acest Fond ar putea activa pe platforma institutionald ODIMM sau Administrafiei ,,Moldova IT park",
beneficiind de finanlare mixtd, atat din bugetul de stat, cat $i din mijloacele partenerilor de dezvoltare, iar
utilizarea mijloacelor Fondului sd fie administratd fi monito zatA de o6tre un Consiliu de coordonare, cu
participarea reprezentanlilor sectorului asociativ $i paltene lor de dezvoltare.

in acest sens, este de menlionat deschiderea pafienerilor de dezvoltare de a finan1a idei de afaced
inovalionale IT gi startup-ud tehnologice, insn, pdnd in prezent lipselte platforma organizationalb,
activitatea careia se fie reglementatd si care sd beneficieze de supodul Guvernului. in acest sens,.u
suportul partenerilor de dezvoltare, ATIC ;i Canlrul de excelenlA TEKWILL au elabont Conceptul
Programului Startup Moldova care prevede consiliere Ei suport penhu startup-uri tahnologice in vederea
lansirii;i creqterii afacerilor. Astfel, prin crearea Fondului specializat vom asigura sineryia efortudlor
Guvemului fi sectorului asociativ in domeniul TIC, partene lor de dezvoltare, in vederea credrii si
asigurfuii functiondrii mecanismelor d9 suport p€nau aface noi inovative.

Ulterior aprobarii modifictuilor la lege, Guvemul va aproba Regulamentul care va prevedea p ncipiile,
misiunea, obiectivele Fondului, precum 5i modul de fomare fi utilizare a mijloacelor Fondului, cu
participarea in Consiliul de Coordonare al Fondului a reprezentan.tilor ministerelor, Adminishaliei
Moldova lT park, ATIC, Tekwill 9i a parrenerilor de dezvoltare.

La articolul 16 alineatul (1) citua,,60%" se substituie cu cifra,,68 yo,,.

Confom art. 16 alin. ( I ) al Legii nr .7712016,ii prczent, salarialii rezidenfilor parcului beneficiazd de toate
tipurile de prestafii de asigurari sociale de stat din bugetul asigurarilor sociale de stat, conform legisla{iei
in vigoare. Totodatd, venitul lunar asigurat al acestor salariali constituie 600% din cuantumul salariului
mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul respectiv.

Actualmente, in Republica Moldova lipse$te o altemativa de asigurare sociald de stat, care ar oled
posibilitatea angajafilor rezidenlilor Moldova IT park (MITP), sd contribuie suplimentar la bugetul de
asigurdri sociale de stat in schimbul unei acoperiri mai mari de riscuri sociale (in special, ne referim la
venitul asigurat aonsiderat pentru calcularea prestafiilor sociale).



I otodata..principiile oiganizarii qi funcrionarii sislemului public de asigurari sociale sunt:a. 
._ 

principiul contributivitAtii, conform cdruia drepturile de asigurtui sociale se cuvin
contibuliilor de asigurdri sociale plitite,

Salariul mediu prognozat

pe economie,lei
Suma minim; a

impozituluiunic, lei

Venitullunar
asigurat,lei

2018 6,150.00 1,845.00 3,690.00
2019 6,975.00 2,O92.50 4,185.00
2020 7,953.00 2,385.90 4,771.80

pe temeiul

b. . principiul obligativitdfii, potdvit cdruia persoanele fizice gi juridice au, conform legii, obligafia de
a participa la sistemul public; drepturile de asiguriri sociale se exercita corelativ indeplinirii oUtigiglitor;c. _ principiul egalitdlii, car€ asigura tuturor participantilor la sistemul puttii - contritiatifi 9i
beneficiari - un tratament nedisc mimto u in ceea ce privegte drepturile gi obligaliile prevazute de lege.
in vederea creirii unor condifii echitabile pentru rezidanfi MITP, Ministerul Economiei si tnliastructudi
propune cretterea venitului lunar asigurat al acestor saladali de la 6 jVo la g5o/o.

in acest sens, sunt aduse urmdtoarele argumente:

Analiza evolutiei incasirilor din impozitul uric achitat de rezidenlii parcurilor IT dupd 2 ani de activitate
a MITP denotd.cS, de fapt, veniturile bugeturui de asigurdri sociare de stat (BAss) re;ultate din distributia
impozitului unic raportate la numdlul lor de angaja[i excede nivelul actual al venitului lunar asieurat al
angaja,tilor rezidenlilor parcu lor IT in vederea stabilirii prcstaliilor de asigurtui sociale.

Astfel, in anul 2018, rezidenqii MITP au avut in mediu 4528 angajali, iar suma medie lurara incasatd la
BASS per fiecare angajat a fost de 1458 lei. Reie$ind din cotele cAs aplicab e, venitul lunar asigurat al
acastora r' fi constituit 5254 lei, comparativ cu 3690 lei (i,e. 60% din 6150 lei), ceea ce reprezintd g5%
din salariul mediu prognozat pe economie pentru anul2018.

ur decalaj semnificativ mai mare s-a produs in anul2019, c6nd rezidenfii MITP au declarat spre plata 2g5
mln. Iei in formd de impozit unic, din care 156 mln. lei au ajuns la BAss penftu asiguraxea sociald a unui
numdr mediu de 8450 angajati (i.e. r 53 9 rei lunar per angajat). Respectiv, in condifiile cotelor standard de
cAS de 6% la nivel'l angajalilor 9i 18% la niverul angajatorilor, venitul lunar asigurat al unui angajat
pentru care se achita cAS in valoare de 1539 lei pe luni ar fi de 64lr lei, adic6,92yo din salariul mediu
prognozat pe economie pentru anul 2019.

in viitor cel mai probabil acest decalaj se va amplifica Ei mai mult, iar acest lucru se va datora inclusiv
specificului industriei lT de a genera produse Ei servicii cu valoare adAugati sporiti. Astfel, dtnul de
cregere a incasdrilor din impozitul unic de la aceste companii este qi va fi mai mari decdt dtmul de cregtere
a nunerului de angajali antrenali in activitalile lo..

Respectiv, incasdrile din impozitul unic (inclusiv distribuliala BASS), vor cre$te mai multdecet asigurarea
socialA garantate angajafilor, reprezentand o sumd fixd.

De exemplu, in 2019 impozitul unit datorat de companiile rezidente MITP a crescut cu +97yo fatiL de ar|u,l
2018, iar numdrul angajalilor in aceeagi perioadd a qescut doar cu +g7%. pentru anul 2020 cei 556
rezidenli actuali ai MITP au prognozat v€nitu in valoare de 4 miliarde de lei. Medtd a fi menlionat faptul
cd, in anii precedenli veniturile realizate au depiqit veniturile prognozate cu 23oz*2g%. Respeitiv,
veniturile pe care le vor realiza cele 550 companii ar putea depdfi 5 miliarde lei.
Este, de asemenea, importantd analiza coreldrii contribuliei rezidengilor parcului IT la BAss comparativ
cu prestaliile sociale de care beneficiazd angajalii acestora.

Astfel, potrivit datelor fumizate de casa Nationalr de Asigurari sociale in anul 201g doar 16g angajali
(din 4528) ai rezidenfilor MITP au beneficiat de prestalii de asigurdri sociale in mtrrime totala de 6,imii.
lei, ceea ce reprezinti 7.7% din incasirile la BASS din contul impozitului unic achitat de rezidenlii illTp.
In.anul 2019 numirul beneficiarilor de prestalii sociare a crescuila 5g2 angajatri, insi suma prestaliilor de
asigurdri sociale pe care le-a' accesat a fost de doar 5,5 mil. lei 

"o-p*-uti 
r'"o 156 mil.lei tansferali

nru asl

asl!

rpJl't qqsiC!'g!q4 JoI qgglqla cdtre BASS o ratd a con iilor de doar 3.5%. Binein



aceStr angaJali umeazd sA beneficieze ulterior Ei de pensii in cadrul sistemului public de asigurdri sociale,
insd potrivit datetor publice privind executarea BASS cca. g5oz din volumur prestapiilor si consuma pi
pensii, Or, pentru 2018-2019, contraprestafia BASS catre angajalii rezidentilo; MITP a fost in m€die de
4.9%. Respectiv, 95.loz ar u'-a sd fie ut izate pentru asigurarea pensi or. in taber se poate vedoa analiza
detaliatd lunar in acest sens.

DdE IuhEae de *Ntctul ht6t de sttt
Nunonltde tunoimpatauiunk
tulotioti de.hnt spft plato - kMDL

'rd.0m,olz ltd. a34 @t. 5, Fam.

tnpozttu, c aspet coto venn osigutut veniaulotkutot
petona,jat- ongljtt stordd petonsop n petansahtin

le.7%). c4s,%
nedi!,MoL indin at lonqojdt+ nond\td. %dtntolonul

nedto,MDL onadiotu) inttiatotnettiu nediuptoqhdot

vehirut venitu dsbuot

aneoiar t' .Mditne ort, 16
inditiited t"qq 77 - t6din
16 L?seo 77, satodul n.dtu

613-@1.2x @1,4=@L at.5=a1.4: ..t.7 -@1.6:
10C0: @1.1 3x54.7% @t.5 61so2o13)/

6975 t2019)

2,719 !A8t Z9'A t1Z3
7,473 29% 4665

4,561

2436 1333

LAZt 29% 4906
2.779 !520 t4% 6,335

r/'4t 6,004

3,193 L146 24% 7,217

21,671
4,135

Lipsa unui mecanism altemativ de asigurare sociald facultativd in cadrul sistemului public de asisu{ri
sociale in pofida aprobdrii BASS anuale deficitare de ani de zile, reiterdrii constznte a necesitalii de
asiguare a sustenabilitdlii sistemului public de asigurlri sociale, dar gi solicitarilor exprese atat din partea
comunitalii rezidentilor parcului IT (at6t in cadrul numeroaselor consultiri publice ali Legii cu privire la
parcurile IT inci din 2014, dar qi al intdlnirilor ulterioare cu reprezentanfii MSMpS $i CNAS), cat $i al
altor plititori ai contribufiilor de asiguriri sociale in sum6 fixa (de exemplu, avocalii, notarii, executori
judecatore$ti $.a.). Astfel, se contureaza clar necesitatea unei altemative de asigurare sociald de stat, care
ar fi reciproc avantajoasd gi ar spori sustelabilitatea sistemului public de asigurdri sociale, pe de o parte,
olerind totodat5 posibilitatea extinderii scurilor sociale acoperite sau al venitului asigurat al persoanelor
asigurate, pe de altd parte. in acest sens, pot fi studiate ti preluate cele mai bune practici internalionale la
acest capitol.

La nivel macroeconomic, venitul asigurat pentru angajagii rezidenlilor parcuriior lr ar putea fi revizuit
anual. Astfel, in cazul in care se constata ca veniturile BASS din repartizarea impozitului unic achitat de
rezidenlii parcurilor IT ar depali venitul asigurat reieqind din aplicarea cotelor cAS standard, suma
venitului lunar asigurat prevdzut in afi. 16 alin. (l) al Legii 7712016 ar trebui sd creascd co.espunzitor.
Cu toate acestea, in u'-a avizelor repetate $i dezbaterilor cu MF f i MSMPS, 

''o..,,'a 
de Ia art.l6 alin. (1) a

fost ajustata prin majomrea parliala a venitului asigurat al angaja,tilor rezidenli ai parcului IT de la 60i;la
68%.



. La articolul 19 alineat"i alilatilit;t;i bi se piop""" .eauciria aJia r iuniia :O ziie carcnAa.istG
a termenului pentru rezolu{iunea contractului incheiat intre rezident qi Administra{ia parcului in
cazul nerespectirii angajamentelor contractuqle asumate.

Aceastii modillcare lesislativa va oferi o mal mare libertat€ ambelor Ddrti cofltactante sd rczilieze
contractul in cazul nerespectdrii prevede lor acestuia de cdtre cealaita parte contactanta, Din practica
primilor doi ani de activitate a Moldova IT Park, cererile rezidenlilor de reziliere a contactului fac
trimitere la posibilitatea rezilierii de comun acord a contractului in cel mai scurt timp, maxim 30 zile.
Asfel, Administralia parcului nu ar trebui si restrangd acest drept al rezidentului, dar in acelaqi timp ar
trebui sA dispune de un instrument echivalent.

La articolul 19 alineatul (1) se propune completarea cu litera e), care prevede modalitatea de
rezolutiune a contractului la inifiativa Administra{iei parcului, in cazul neindeplinirii indicatorilor
necasari pentru dobandirea Ei menlinerea statutului de rezident al parcului pentru tebnologia informagiei,
in baza rezultatelor verificdrii efectuate anual de cAtre entitatea de audit.

Astfel, dacd rezidentul prezintd raportul verificdrii anuale efectuate de cStre entitatea de audit, care
confirma nerespectarca condi{iilor prevazute de Leged'1'112016, acesta ar tebui sA piardd statutul de
rezident $i, respectiv, sd fie privat de posibilitatea aplicarii facilitdlilor acordate. Aceaste situa,tie nu este
in prezent reglementatA de articolul 19 al Legii '7'7/2016. Astfel,la receptionarea de cdtre Administafia
parcului a raportului verificfuii anuale intocmit de entitatea de audit contractatd de rczident, in care se
specifici incilcarea anumitor indicatori previzuli de lege (de exemplu, cota venitului din vawAti rcalizate
din activitd;ile principale des{dgurate in parc), Administra{ia parcului nu ii poate rctmge titlul de rezident
in baza niciunui temei previzut actualmente la articolul 19 al Legii 7712016. Este important sA menlionim
faptul cd alineatul (1) litera b) a acestui afiicol nu poate fi aplicatd in acest caz, intrucat rezidentul nu poate
respecta retroactiv sau inldtura nerespectatea indicatorilor pentru anul precedent.

Pentu anul 2019, nu au prezentat raportul de audit 17 rezidenli, cu toate cd temenul a fost extins in
legaturd cu criza pandemica diD lara. Un rezident, in umra verificdrii auditului, nu iltruneite condiliile de
70% p vind activitate principali.

V. Fundamentarea ecooomico-fi nanciari

Aplicarea reglementdrilor propuse nu va avea impact financiar neg,gativ asupra bugetului de stat.
Potrivit datelor fumizate de CNAS, in anul 2018 doar 168 angajali au beneficiat de prestaiii de asigurdri
sociale achitate din contul BASS in valoare totale de 6 115 miilei, iar in 2019 582 beneficiari de Dtestatii
in valoare de doar 5 520 mii lei.
intrucat la stabilirea prestaliilor de asiguriri sociale este considemt venitul asigurat in ultimele 12 luni
calendaristice premergdtoare sun enirii riscului asigurat, pentu o estimarc cet mai corectd a impactului
majordrii venitului asigurat al angajalilor rezidenlilor parcului IT asupra BASS, vom considera prestafiile
de asigurdri sociale stabilite in anul 2019.
Asttel, in funclie de data exactd a survenirii .iscului asigumt, aceste prestalii au fost calculate reietind din
venitul asigurat in lunile anului 2018 fi/sau 2019, perioadd in care Moldova IT Park era operational fi,
respectiv, angajalii au avut venitul lunar asigurat in mirime de 60% din salariul mediu prognozat pe
economie.
R€spectiv, in condiliile unui venit lunar asigurat in mdrime de 75yo in loc de 60% din saladul mediu
prognozat pe economie, prestaliile de asiguriri sociale stabilite in 2019 ar fi atins cifra de 7 820 rnii
lei, adici cu 2 300 mii lei mai mult comparativ cu 5 520 mii lei - prestafii de asiguriri sociale efectiv
stabilite.
Este important sd menliondm cd potrivit datelor fumizate de SFS, valoarea impozitelor ti taxelor achitate
de rezidenfii Moldova IT Park a fost de 340 i 95 mii lei in 2018 9i 403 184 mii lei in 2019, dintre care 129
162 mii lei in 2018 ti 268 307 mii lei in 2019 doar din contul impozitului unic.
Astfel, contribulia rezidenlilor Moldova IT Park la bugetul public nalional a crescut cu 63 milioane lei sau
19% in anul 2019 faliL de anul 2018. O cre$tere semnificativ mai mare se inregistreazi la nivelul
impozitLrlui unic, care a evoluat nai mult decat dublu in conditiile in care numdrul de rezidenti a crescut

anul 2018. Aceste statistici relevl dinamismul dezvoltarii sectorului IT i valoarea



addugafi inaltd pe care o poate genera, dar ;i conlribufia sigud pe care o are atat direct, cat $i indirect la
bugetul public nagional.

parcuiui IT (HG nr.
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