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Nr. 54 

16 aprilie 2020 

 

Domnului Serghei PUȘCUȚA, 

Viceprim-ministru, Ministru al Finanțelor 

Stimate Domnule Serghei Pușcuța, 

Asociația Investitorilor Străini (FIA) Vă salută și Vă exprimă înaltele sale considerațiuni. 

Vreau să folosesc această ocazie pentru a Vă mulțumi de inițiativa și organizarea 

întrevederii virtuale între managementul Ministerului Finanțelor și reprezentanții asociațiilor de 

business, petrecute astăzi, 16 aprilie, pentru a ne prezenta și a consulta inițiativele legislative. 

Experții companiilor – membre FIA au examinat proiectul de lege privind instituirea unor 

măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative, și vin să 

comunice următoarele: 

Întâi de toate, ținem să ne exprimăm gratitudinea și recunoștința pentru faptul că în 

proiectul de Lege s-au regăsit un șir de măsuri și propuneri anti-criză, cum ar fi Programul de 

subvenționare a dobânzilor, Programul de rambursare a TVA, reducerea cotei TVA de la 20% la 

15% pentru sectorul HORECA, susținerea producătorilor agricoli prin creșterea accesului la 

aplicarea facilității la achitarea contribuțiilor sociale (12% în loc de 18%), și altele. 

În același timp, considerăm că la Art. I, Capitolului I “Programul de subvenționare a 

dobânzilor” ar fi bine sa fie subvenționate nu doar dobânzile aferente creditelor acordate de 

băncile comerciale, dar și de către Organizațiile de Creditare Nebancar. 

La Art. I, Capitolului II “Programul de rambursare a T.V.A.”, la art. 9, alin. (2), lit. c) 

ar fi binevenit de făcut referință nu doar la valoarea impozitelor salariale achitate pentru 

februarie 2020, dar la valoarea medie a impozitelor salariale pentru lunile decembrie 2019, 

ianuarie și februarie 2020 (așa cum se face mențiune în art. 4, alin. (2) – ceea ce este mai 

reprezentativ. 

La Art. VIII. – Legea Fondului de susţinere a populaţiei nr.827/2000, 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 mărimea actuală a acestei plăți este egală cu 0,0308 € / lună per fiecare număr 

de telefon alocat furnizorilor de comunicații electronice prin licență de către ANRCETI. 

Cantitatea acestor numere se ridică la circa 8 milioane de numere. Astfel, 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, 
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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 Moldova1. 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. 

La Art. XVII. – Legea nr.77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației, la 

articolul 15 alineatul (4) cifra „5” se substituie cu cifra „9”. Membrii FIA consideră oportună 

 
1 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, 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. 
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extinderea termenului de garanție pentru rezidenții parcurilor IT, pentru întreg termenul de 

funcționare a parcului. Parcul IT a fost creat pentru 10 ani, dar Legea a fost aprobată în 2016, 

însă a întrat în vigoare la 1 ianuarie 2017. Respectiv, solicităm ajustarea termenului stipulat în 

articolul 15 alineatul 4 cu termenul de activitate / funcționare a Parcului. 

La Art. XX, referitor la deducerea donațiilor pentru combaterea COVID-19, pentru a 

evita tratarea dublă a normelor, propunem următoarea formulare:  ”Prin derogare de la 

prevederile Codului fiscal nr.1163/1997, agenții economici rezidenți au dreptul la deducerea 

oricăror donaţii efectuate pe parcursul anului 2020 pentru combaterea coronavirusului (COVID-

19) în favoarea autorităților publice sau instituțiilor medico-sanitare publice.”, ceea ce va permite 

deducerea cheltuielilor atît pentru donațiile financiare către autoritățile publice de orice nivel, dar 

și cele materiale. 

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

 

Cu o deosebită considerație, 

Ana Groza 

Director executiv  

 

 


