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Ordinul Casei Naționale de 
Asigurări Sociale cu privire 
la aprobarea Instrucțiunii 
privind modul de utilizare a 
serviciului electronic „e-
Cerere Indemnizații 
Familiilor cu Copii" 
 
Monitorul Oficial nr. 416-422  
din 02.12.2016 

Prin Ordinul nr. 231/2016 a fost aprobată Instrucțiunea 
privind modul de utilizare a serviciului electronic „e-
Cerere Indemnizații Familiilor cu Copii", în scopul 
executării prevederilor Regulamentului cu privire la 
modul de stabilire și plată a indemnizațiilor adresate 
familiilor cu copii, aprobat prin HG nr. 1478/2002.  
 
Instrucțiunea stabilește modul de depunere și 
recepționare a cererilor electronice privind acordarea 
indemnizațiilor adresate familiilor cu copii. Depunerea 
și transmiterea cererilor electronice privind acordarea 
indemnizațiilor adresate familiilor cu copii se va efectua 
prin accesarea serviciului electronic „e-Cerere 
Indemnizații Familiilor cu Copii", disponibil pe portalul 
guvernamental unic al serviciilor publice 
(www.servicii.gov.md) și/sau pe pagina-web a Casei 
Naționale de Asigurări Sociale (www.cnas.md).  
 
Data intrării în vigoare: 02.12.2016  
 
Textul Ordinului: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&
id=367845  

  
Hotărârea de Guvern nr. 
1385 din 29.11.2016 cu 
privire la aprobarea 
proiectului de lege pentru 
modificarea și completarea 
Legii nr. 284-XV din 22 iulie 
2004 privind comerțul 
electronic. 
 
Monitorul Oficial nr. 423-429  
din 09.12.2016 

Prin această hotărâre, Guvernul a aprobat modificările 
propuse la Legea privind comerțul electronic și a 
transmis Parlamentului proiectul de modificare a legii 
pentru a fi adoptat. 
 
 
Data intrării în vigoare: 09.12.2016  
 
Textul Hotărârii:  
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=367876 
 
 

  
Hotărârea de Guvern nr. 
1282 din 29.11.2016 pentru 
aprobarea Regulamentului 
sanitar privind modul de 
cercetare și stabilire a 
diagnosticului de boală 
(intoxicație) profesională. 
 

Regulamentul sanitar privind modul de cercetare și 
stabilire a diagnosticului de boală (intoxicație) 
profesională se aplică pentru toate persoanele fizice și 
juridice, indiferent de tipul de proprietate. 
 
Data intrării în vigoare: 09.12.2016  
 
Textul Hotărârii: 



Monitorul Oficial nr. 423-429  
din 09.12.2016 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=
doc&id=367874&lang=1 
 

  
Ordinul Ministrului 
Finanțelor nr. 140 din 
08.11.2016 privind abrogarea 
Regulamentului cu privire la 
aplicarea taxei pe valoarea 
adăugată, aprobat prin 
Ordinul Ministerului 
Finanțelor nr. 586 din 1 
noiembrie 1999 
 
Monitorul Oficial nr. 423-429  
din 09.12.2016 

Prin acest ordin s-a abrogat Regulamentul Ministerului 
Finanțelor nr.586 din 1 noiembrie 1999 cu privire la 
aplicarea taxei pe valoarea adăugată, înregistrat la 
Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu numărul 
96 din 17 ianuarie 1999, în vederea aplicării corecte a 
legislației fiscale.  
 
Data intrării în vigoare: 09.12.2016  
 
Textul Ordinului: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=367888 
 

  
Legea nr. 208 din  17 
noiembrie 2016 privind 
modificarea si completarea 
Codului contravențional al 
Republicii Moldova nr. 218-
XVI din 24 octombrie 2008  
 
Monitorul Oficial nr. 441-451,  
din 16.12.2016 

Legea aduce mai multe modificări Codului 
contravențional al Republicii Moldova și se referă la 
aspecte materiale din Cod, precum amenda, componențe 
de contravenții și sancțiuni pentru contravenții, precum 
și la procedura contravențională. 
 
Printre cele mai importante modificări sunt: 

§ a fost majorat cuantumul unității convenționale 
de la 20 de lei la 50 de lei. Acesta fapt duce la 
majorarea sancțiunilor contravenționale; 

§ s-a majorat amenda maximă care poate aplicată 
unei persoane fizice – de la 150 de unități 
convenționale la 500 de unități convenționale, 
precum și pentru persoane juridice – de la 500 de 
unități convenționale la 1500 de unități 
convenționale; 

§ a fost majorat termenul de prescripție pentru 
sancționarea contravențională a unor fapte 
(contravenții). Astfel, pentru construcțiile 
neautorizate și intervențiile neautorizate la 
construcțiile existente (art. 179 din cod), 
persoana va putea fi trasă la răspundere 
contravențională în decurs de 18 luni, adică într-
o perioadă cu 6 luni mai mare decât cea stabilită 
pentru celelalte contravenții; 

§ face claritate în natura unor măsuri 
contravenționale. Astfel, demolarea 
construcțiilor neautorizate, defrișarea arborilor 
și arbuștilor, confiscarea specială și expulzarea 
nu vor mai fi sancțiuni contravenționale, dar 
măsuri de siguranță. Astfel, această schimbare 
va permite  aplicarea acestor măsuri chiar dacă 



termenul de prescripție de 12 luni sau, după caz, 
18 luni va fi expirat și sancțiunea 
contravențională nu va putea fi aplicată; 

§ a revizuit limitele sancțiunilor contravenționale 
pentru aproape toate contravențiile statuate de 
cod, astfel, pentru unele – sancțiunile au fost 
micșorate, pentru altele – majorate; 

§ au fost incluse contravenții noi, precum: 
încălcarea regulilor privind  achitarea salariului 
sau a altor plăți fără reflectarea acestora în 
evidența contabilă (art. 552) Multe din articolele 
care sunt astăzi în cod au fost completate cu 
fapte noi care se propun a fi sancționate 
contravențional; 

§ au fost incluși noi agenți constatatori și stabilită 
competența acestora; 

§ legea indică cum trebuie să fie examinată cauza 
contravențională, atunci când competența 
aceasta îi aparține agentului constatator, 
asigurând astfel protejarea drepturilor 
contravenientului; 

§ altă modificare care vine să simplifice procesul 
contravențional și să înlăture una dintre cauzele 
care duc la un termen lung de examinare a 
acestor cauze se referă ca competențele Curții de 
apel, ca instanță de recurs în procesul 
contravențional. Astfel, dacă în prezent instanța 
de recurs poate doar   (1) să respingă recursul cu 
menținerea hotărârii atacate, fie (2) să admită 
recursul, casând hotărârea atacată, cu dispunerea 
rejudecării cauzei în primă instanță. 
 

Conform modificărilor, instanța de recurs va putea (1) 
să respingă recursul cu menținerea hotărârii atacate sau 
(2) să admită recursul casând hotărârea atacată, parțial 
sau integral. În cel de-al doilea caz, instanța de recurs va 
putea lua una dintre următoarele soluții: a) să dispune 
achitarea persoanei sau încetarea procesului 
contravențional în cazurile prevăzute la art. 441; b) să 
rejudece cauza cu adoptarea unei noi hotărâri, însă fără 
a înrăutăți situația contravenientului; c) să dispună 
rejudecarea cauzei în primă instanță dacă vor fi întrunite 
condițiile prevăzute de lege.  
 
Astfel, vedem că trimiterea la rejudecare a cauzei va 
putea avea lor doar în anumite situații limitate, ceea ce 
va impune instanța de recurs să ia atitudine clară asupra 
cauzei și să nu admită prelungirea nemotivată a 
termenului de examinare a cauzei 
 



Data intrării în vigoare: 16.03.2017  
 
Textul Legii: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=367933 

  
Actul normative emis de 
Ministerului Muncii, 
Protecției Sociale și Familiei, 
numit BALANŢA timpului 
de lucru pe anul 2017 nr. 
2103 din 16.12.2016 
 
Monitorul Oficial nr. 441-451 
din 16.12.2016   

Acest act prevede zilele de lucru și de sărbătoare pentru 
orice unitate. 
Astfel Sărbători sunt indicate următoarele zile:  
    - 1 ianuarie - Anul Nou; 
    - 7, 8 ianuarie – Nașterea lui Isus Hristos 
(Crăciunul);  
    - 8 martie - Ziua internațională a femeii; 
    - 16, 17 aprilie - prima și a doua zi de Paște conform 
calendarului bisericesc; 
    - 24 aprilie - ziua de luni la o săptămână după Paște 
(Paștele Blajinilor); 
    - 1 mai - Ziua internațională a solidarității oamenilor 
muncii; 
    - 9 mai - Ziua Victoriei și a comemorării eroilor 
căzuți pentru independența Patriei; 
    - 27 august - Ziua Independenței; 
    - 31 august - sărbătoarea “Limba Noastră”; 
    - 25 decembrie - Naștere lui Isus Hristos (Crăciunul 
pe stil nou); 
    - ziua Hramului bisericii din localitatea respectivă, 
declarată în modul stabilit de consiliul local al 
municipiului, orașului, comunei, satului. 
 
Ziua Hramului bisericii în balanța timpului de lucru nu 
este inclusă și respectiv, la calcularea balanței timpului 
de lucru pentru unitatea concretă trebuie inclusă la data 
stabilită, cu micșorarea timpului de lucru. 
 
Data intrării în vigoare: 16.12.2016 
 
Textul actului: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=368009 
 

  
Legea nr. 253  din  17.11.2016 
pentru modificarea și 
completarea Legii salarizării  
nr. 847-XV din 14 februarie 
2002 
 
Monitorul Oficial nr. 441-451 
din 16.12.2016   

Aceste modificări se referă la completarea unor articole 
cu noi noțiuni cum ar fi  descifrarea cuantumului minim 
garantat al salariului în sectorul real, care servește drept 
bază pentru diferențiere salariilor de funcție/salariilor 
tarifare în raport cu calificarea, gradul de pregătire 
profesională și de competență al salariatului, precum și 
cu gradul de răspundere pe care îl implică 
funcțiile/lucrările executate și cu complexitatea lor. 
 



Data intrării în vigoare: 16.12.2016     
 
Textul Legii: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=367939 
 

  
Ordinul Ministrului 
Dezvoltării Regionale și 
Construcțiilor nr. 137 din  
22.11.2016 cu privire la 
aprobarea documentului 
normativ în construcții 
NCM M.01.01:2016 
„Performanța energetică a 
clădirilor. Cerințe minime de 
performanță energetică a 
clădirilor” 
 
Monitorul Oficial nr. 441-
451  din 16.12.2016   

Prin acest ordin se aprobă documentul normativ NCM 
M.01.01:2016  “Performanța energetică a clădirilor. 
Cerințe minime de performanță energetică a clădirilor”. 
 
În responsabilitatea Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Construcțiilor intră informarea specialiștilor din 
domeniul cu privire la conținutul documentului.  
 
Data intrării în vigoare: 01.03.2017  
 
Textul Ordinului: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=367973 
 

  
Legea nr. 254 din  17.11.2016 
cu privire la infrastructura 
națională de date spațiale 
 
Monitorul Oficial nr. 441-451 
din 16.12.2016   

Această lege se referă la normele generale cu privire la 
instituirea infrastructurii naționale de date spațiale în 
Republica Moldova și la gestionarea datelor spațiale 
prin intermediul geoportalului infrastructurii naționale 
de date spațiale. La fel prevede standardele aferente 
datelor spaţiale şi elimină restricțiile politice privind 
geoinformațiile necesare implementării politicilor 
comunitare în domeniul mediului, precum și a politicilor 
și activităților cu impact asupra mediului. 
 
Data intrării în vigoare: 16.03.2017  
 
Textul legii: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=367941 
 

  
Hotărârea de Guvern nr. 
1392 din  22.12.2016 cu 
privire la modificarea și 
completarea Regulamentului 
privind restituirea taxei pe 
valoarea adăugată 
 
Monitorul Oficial nr. 452 din 
22.12.2016 

Acest act modifică unele noțiuni din Regulamentul 
privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 93 din 1 februarie 2013. 
 
Aspecte importante: 

§ punctul 2 din Regulamentul privind restituirea 
taxei pe valoarea adăugată, la rândul său a fost 
completat cu un alineat nou, potrivit căruia, 
subiecții impozabili cu TVA beneficiază de 
restituirea sumelor TVA în situațiile prevăzute 
de art. 1011 din Codul fiscal, pentru investițiile 



(cheltuielile) capitale efectuate în clădiri de 
producție (destinate producerii mărfurilor sau 
serviciilor), începând cu 1 mai 2015; 

§ conform noului cuprins al alin. (3) de la punctul 
2 din Regulamentul privind restituirea taxei pe 
valoarea adăugată, subiecții impozabili cu TVA 
beneficiază de restituirea sumelor TVA în 
situațiile prevăzute de art. 101 alin. (5) din 
Codul fiscal, având ca bază livrările impozabile 
cu TVA, în conformitate cu art.104 lit. a), b), 
b1), f), g), h) și i) din Codul fiscal și art.4 
alin.(13) din Legea nr.1417-III din 17 
decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a 
titlului III al Codului fiscal. Respectiv, acest 
alineat a fost completat cu lit. b1); 

§ au fost abrogate alin. (8) și (9) de la punctul 2, 
care prevedea că subiecții impozabili cu TVA 
beneficiază de restituirea sumelor TVA în 
situațiile prevăzute de art. 8 alin. (6) din Legea 
nr. 8-XV din 17 februarie 2005 cu privire la 
Portul Internațional Liber „Giurgiulești” și art. 5 
alin. (3) din Legea nr. 178-XVI din 10 iulie 
2008 cu privire la Aeroportul Internațional 
Liber „Mărculești”; 

§ modificări a suferit și punctul 13 alin. (2) din 
Regulament. Astfel, cererea de restituire a TVA, 
cu excepția cazurilor de restituire a TVA 
solicitată în temeiul art.1011, 1012 și 1013 din 
Codul fiscal, este examinată și pe marginea ei se 
adoptă decizia fără efectuarea controlului 
tematic, dacă subiectul impozabil a beneficiat 
de restituirea TVA de cel puțin două ori. 
Anterior, condiția era că subiectul impozabil a 
beneficiat de restituirea TVA de cel puțin două 
ori și de la data ultimei restituiri TVA a trecut 
cel mult 1 an calendaristic; 

§ a fost modificat și punctul 19. Prin urmare, cu 
excepția cazurilor de restituire a TVA în baza 
art. 1012 din Codul fiscal, restituirea sumei TVA 
se efectuează în termen de 45 de zile din data 
depunerii cererii de restituire. 30 de zile 
(anterior – 37 zile) din acest termen sunt 
destinate pentru efectuarea controlului și 
adoptarea deciziei de restituire, care include și 
termenul specificat la art. 216 alin. (8) din Codul 
fiscal, iar 7 zile – pentru întocmirea 
documentelor de plată și transmiterea acestora 
spre executare Trezoreriei de Stat (anterior nu se 
menționa despre aceste 7 zile); 



§  punctul 19 a fost completat la final cu 
următoarea propoziție: „În cazul solicitării 
restituirii pentru perioada fiscală pentru care nu 
a expirat termenul de prezentare a Declarației 
privind TVA, termenul de restituire se 
calculează din data expirării termenului de 
prezentare a Declarației”; 

§ modificări a suferit și punctul 32 din 
Regulament. Acest punct enumeră actele ce sunt 
necesare în scopul confirmării dreptului la 
restituirea TVA pe valorile materiale și 
serviciile procurate de subiecții impozabili. 

 
Data intrării în vigoare: 22.12.2016  
 
Textul actului normativ: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=368020 
 

  
Ordinul Ministerului 
Finanțelor nr. 154  din  
14.12.2016 cu privire la 
aprobarea completărilor la 
Ordinul  
ministrului finanțelor nr.105  
din 17 iulie 2015 
 
Monitorul Oficial nr. 453-458 
din 23.12.2016  
 

Prin acest Ordin, Standardelor Internaționale de 
Raportare Financiară a fost completat cu 2 standarde 
noi: IFRS 14 „Conturi de amânare aferente activităților 
reglementate” și IFRS 15 „Venituri din contracte cu 
clienții”. 
Obiectivul IFRS 14 „Conturi de amânare aferente 
activităților reglementate” este de a prezenta dispozițiile 
de raportare financiară pentru soldurile contului de 
amânare aferent activităților reglementate ce apar atunci 
când o entitate furnizează bunuri sau servicii clienților 
la un preț sau tarif care face obiectul reglementării 
tarifare. 
 
Pentru a îndeplini acest obiectiv, prezentul standard 
impune: 
(a) modificări limitate ale politicilor contabile care au 
fost aplicate în conformitate cu principiile contabile 
general acceptate anterioare (GAAP-urile anterioare) 
pentru soldurile contului de amânare aferent activităților 
reglementate, care sunt în principal aferente prezentării 
acestor conturi; și 
(b) prezentări de informații care: 
– identifică și explică sumele recunoscute în situațiile 
financiare ale entității ce apar în urma reglementării 
tarifare; 
– ajută utilizatorii situațiilor financiare să înțeleagă 
valoarea, plasarea în timp și incertitudinea fluxurilor de 
trezorerie viitoare din orice solduri ale contului de 
amânare aferent activităților reglementate care sunt 
recunoscute. 



 
O entitate trebuie să aplice IFRS 14 dacă primele sale 
situații financiare anuale întocmite în conformitate cu 
IFRS sunt întocmite pentru o perioadă care începe la 1 
ianuarie 2016 sau ulterior acestei date. Dacă o entitate 
aplică prezentul standard în primele sale situații 
financiare anuale întocmite în conformitate cu IFRS 
pentru o perioadă anterioară, entitatea trebuie să prezinte 
acest fapt. 
 
Obiectivul IFRS 15 „Venituri din contracte cu 
clienții” este de a stabili principiile pe care o entitate 
trebuie să le aplice pentru a raporta informații utile 
pentru utilizatorii situațiilor financiare cu privire la 
natura, valoarea, plasarea în timp și incertitudinea 
veniturilor și fluxurilor de trezorerie generate de un 
contract cu un client. 
 
Pentru a îndeplini obiectivul menționat, principiul 
esențial al prezentului standard este că o entitate trebuie 
să recunoască venituri pentru a ilustra transferul de 
bunuri sau servicii promise către clienți la o valoare care 
reflectă contraprestația la care entitatea se așteaptă să 
aibă dreptul în schimbul acelor bunuri sau servicii. 
O entitate trebuie să ia în considerare termenii 
contractului, precum și toate faptele și circumstanțele 
relevante atunci când aplică prezentul standard. O 
entitate trebuie să aplice în mod consecvent prezentul 
standard, inclusiv utilizarea oricăror soluții practice, 
pentru contractele cu caracteristici similare și în 
circumstanțe similare. 
 
O entitate trebuie să aplice IFRS 15 pentru perioadele 
anuale de raportare care încep la 1 ianuarie 2017 sau 
ulterior acestei date. Se permite aplicarea anterior 
acestei date. Dacă o entitate aplică prezentul standard 
anterior, aceasta trebuie să prezinte acest fapt. 
Prezentul IFRS 15 înlocuiește următoarele standarde: 
(a) IAS 11 Contracte de construcție; 
(b) IAS 18 Venituri; 
(c) IFRIC 13 Programe de fidelizare a clienților; 
(d) IFRIC 15 Acorduri privind construcția proprietăților 
imobiliare; 
(e) IFRIC 18 Transferuri de active de la clienți; 
(f) SIC-31 Venituri – Tranzacții barter care presupun 
servicii de publicitate. 
 
Textul actului normative 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=368055 



 
  
Legea Nr. 244  din  
03.11.2016 
pentru modificarea, 
completarea şi abrogarea 
unor acte legislative 
 
Monitorul Oficial Nr. 453-458 
din  23.12.2016  

Prin această lege sunt aduse modificări în Legea nr. 
200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în 
Republica Moldova. 
În esență sunt ajustate noțiunile de “document de 
calătorie” și introduce o serie de noțiuni noi cum ar fi: 
„interdicţie de intrare – decizia autorităţii competente 
pentru străini prin care se interzice intrarea, şederea şi 
aflarea pe teritoriul Republicii Moldova pentru o 
anumită perioadă sau, după caz, decizia Poliţiei de 
Frontieră în privinţa străinului care traversează frontiera 
de stat a Republicii Moldova după data la care şederea 
sa a devenit ilegală, fără a face obiectul unei măsuri de 
returnare de pe teritoriul ţării;” 
articolul se completează în final cu următoarele noțiuni: 
    „abatere disciplinară – formă de nerespectare de 
către străini a regulilor interne ale Centrului de 
plasament temporar al străinilor, a dispoziţiilor 
personalului acestuia, emise în exerciţiul funcţiunii, ori 
formă de manifestare a violenţei individuale sau în grup; 
   aviz pentru reîntregirea familiei – act eliberat de 
autoritatea competentă pentru străini la solicitarea 
cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în Republica 
Moldova sau a străinilor avînd drept de şedere în 
Republica Moldova în condiţiile prezentei legi şi care 
constituie una din condiţiile de obţinere a unei vize de 
lungă şedere în scop de reîntregire a familiei 
solicitantului de aviz; 
   invitație electronică – document electronic creat, 
structurat, prelucrat, păstrat și transmis cu ajutorul 
computerului, al altor dispozitive electronice sau 
mijloace tehnice și de program, avînd semnătură digitală 
în conformitate cu legislația în vigoare, și care constituie 
una din condițiile de obținere a vizei Republicii 
Moldova de către anumite categorii de străini; 
   reîntoarcere voluntară – îndeplinirea obligaţiei de 
returnare în termenul prevăzut în acest scop în decizia 
de returnare; 
   titlu de călătorie pentru străinii cu ședere ilegală pe 
teritoriul Republicii Moldova – document eliberat în 
condiţiile legii de către autoritatea competentă pentru 
străini, valabil pentru o singură călătorie, străinilor care 
nu mai sînt în posesia unui document de călătorie valabil 
şi au obligaţia de a părăsi teritoriul Republicii 
Moldova.” 
 
Textul legii: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=368027 



 
  
Legea Nr. 209 din  29.07.2016 
privind deşeurile 
 
Monitorul Oficial Nr. 459-471     
din 23.12.2017 
Data intrarii in vigoare : 
23.12.2017 

Această Lege prevede bazele juridice, politica de stat şi 
măsurile necesare pentru protecţia mediului şi a sănătăţii 
populaţiei prin prevenirea sau reducerea efectelor 
adverse determinate de generarea şi gestionarea 
deşeurilor şi prin reducerea efectelor generale ale 
folosirii resurselor şi creşterea eficienţei folosirii 
acestora.  
 
Se stabilesc următoarele obiective : 
   a) pînă în 2018 – introducerea sistemelor de colectare 
separată a hîrtiei, sticlei, metalelor și maselor plastice cu 
respectarea art. 13 alin. (6); 
   b) pînă în 2020 – pregătirea pentru reutilizarea şi 
reciclarea deşeurilor, cum ar fi, cel puţin, hîrtia, sticla, 
metalele și masele plastice provenind din produsele 
casnice şi, eventual, din alte surse, în măsura în care 
aceste fluxuri de deşeuri sînt similare deşeurilor care 
provin din consumul casnic, se măreşte la un nivel 
minim de 30% din masă totală; 
    c) pînă în 2020 – pregătirea pentru reutilizare şi alte 
operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni 
de rambleiere, care utilizează deşeuri pentru a înlocui 
alte substanțe, deșeuri nepericuloase provenite din 
activități de construcţie şi demolări, cu excepţia 
materialelor geologice naturale, se măreşte la un nivel 
minim de 55% din masa totală. 
 
 
Textul legii: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=368030 
 
 

  
Legea bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2017 
nr. 286 din 16.12.2016  
 
Monitorul Oficial nr. 472-477     
din 27.12.2016 

Legea bugetului asigurărilor sociale pentru anul 2017 a 
adus un set de modificări printre cele mai importante 
ține de cota contribuției individuale de asigurări sociale 
datorată de angajați pentru companiile IT. În anul 2016 
era prevăzut la alin (2) art. 5 al Legii bugetului 
asigurărilor sociale 2016, că baza anuală de calcul al 
contribuției individuale de asigurări sociale de stat 
obligatorii nu va depăși suma a 5 salarii medii lunare 
prognozate pe economie înmulțită la 12 sau la numărul 
de luni în care persoana a înregistrat venit asigurat. 
  
Conform noii legi, aceste prevederi au fost 
excluse. Respective a fost eliminată plafonarea bazei de 
calcul a contribuției individuale de asigurări sociale de 



stat obligatorii (care anterior a fost de 5 salarii medii 
lunare prognozate pe economie).  
 
Totodată, noua lege nu mai conține prevederile conform 
cărora cuantumul indemnizației lunare pentru creșterea 
copilului până la vârsta de 3 ani constituie, de la 1 august 
2016, 30% din baza de calcul stabilită la art. 7 din Legea 
nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile 
pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații 
de asigurări sociale, dar nu mai puțin de 540 de lei 
pentru fiecare copil, iar cuantumul indemnizației lunare 
pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 1,5 ani, 
acordată persoanelor neasigurate, constituie, de la 1 
august 2016, 540 de lei. 
 
A fost introdusă o nouă prevedere privind indemnizațiile 
pentru incapacitate temporară de muncă finanțate de la 
bugetul asigurărilor sociale de stat, plătite de angajatorii 
rezidenți ai parcurilor pentru tehnologia informațiilor. 
Respectiv, conform art. 14 alin 3), indemnizațiile 
menționate se restituie acestora potrivit modului stabilit 
de Guvern. 
 
De asemenea, potrivit anexei nr. 3, punctul 1.4, tariful 
contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii și 
baza de calcul pentru rezidenții parcurilor pentru 
tehnologia informației va fi în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 77 din 21 aprilie 2016 cu privire la 
parcurile pentru tehnologia informației pentru toate 
tipurile de prestații de asigurări sociale de stat din 
venitul asigurat prevăzut de Legea nr. 77 din 21 aprilie 
2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia 
informației. Termenul de virare va fi lunar, până la data 
de 25 a lunii următoare lunii de gestiune. 
 
Totodată Anexa nr. 3 al Legii bugetului asigurărilor 
sociale nu a fost modificată, respective angajatorul 
pentru persoanele angajate prin contract individual de 
muncă ori prin alte contracte în vederea executării de 
lucrări sau prestării de servicii care întrunesc condițiile 
specificate la art. 24 alin. (21) din Legea nr. 1164-XIII 
din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor 
I și II ale Codului fiscal achită contribuția de 23% la 2 
salarii medii lunare prognozate pe economie, în 
cuantumul aprobat anual de Guvern. 
 
Conform art. 24 alin. (21) din Legea nr. 1164-XIII din 
24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și 
II ale Codului fiscal este aplicabil pentru angajații 



agenților economici a căror activitate de bază este 
realizarea de programe și corespunde activităților: 

§ legate de analiza, proiectarea și programarea 
sistemelor informaționale pregătite spre 
utilizare: analiza necesităților informatice ale 
utilizatorilor; consultarea asupra celor mai 
eficiente soluții; proiectarea, elaborarea, 
furnizarea și documentarea unor programe 
individuale, conform comenzilor beneficiarilor 
concreți; proiectarea, elaborarea, furnizarea și 
documentarea unor programe de uz general 

§ legate de producerea de programe la comanda 
beneficiarului, corectarea programelor conform 
indicațiilor date de utilizator. 

 
Data intrării în vigoare: 16.12.2016  
 
Textul legii: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=368107 
 
 

  
Legea nr. 281 din 16.12.2016 
cu privire la modificarea și 
completarea unor acte 
legislative 
 
Monitorul Oficial nr. 472-477 
din 27.12.2016  
 
 

Această lege se referă la modificările fiscale care vor 
intra în vigoare în anul 2017. Au fost selectate cele mai 
importante modificări în Codul civil care au impact 
asupra activității IT.  
  
La articolul 12: 
punctul 1) se completează în final cu un alineat nou cu 
următorul cuprins:  
„În sensul prezentei noțiuni, nu se consideră royalty: 
a) plățile pentru achiziționarea integrală a oricărei 
proprietăți sau a oricărui drept de proprietate asupra 
tuturor elementelor menționate mai sus. 
b) plățile pentru achizițiile de software destinate 
exclusiv operării respectivului software, inclusiv pentru 
instalarea, implementarea, stocarea, personalizarea sau 
actualizarea acestuia; 
c) plățile pentru achiziționarea integrală a unui drept de 
autor asupra unui software sau a unui drept limitat de a-
l copia exclusiv în scopul folosirii acestuia de către 
utilizator sau în scopul vânzării acestuia în cadrul unui 
contract de distribuție; 
d) plățile pentru obținerea drepturilor de distribuție a 
unui produs sau serviciu, fără a da dreptul la 
reproducere; 
e) plățile pentru accesul la sateliți prin închirierea de 
transpondere sau pentru utilizarea unor cabluri ori 
conducte pentru transportul energiei, gazelor sau 



petrolului, în situația în care clientul nu se află în posesia 
transponderelor, cablurilor, conductelor, fibrelor optice 
sau a unor tehnologii similare; 
f) plățile pentru utilizarea serviciilor de comunicații 
electronice din acordurile de roaming, a frecvențelor 
radio, a comunicațiilor electronice între operatori.” 
 
Punctul 14) se completează în final cu textul: „În scopul 
aplicării prezentei noțiuni, câștigul de la jocurile de 
noroc realizat în cazinouri sau la automatele de joc 
reprezintă valoarea diferenței pozitive dintre suma 
câștigată și suma mizată, confirmată documentar. În 
celelalte cazuri, câștigul reprezintă suma totală 
câștigată.” 
 
Articolul 20 a fost completat cu litera y3, astfel veniturile 
obținute de persoanele fizice rezidente (cetățeni ai 
Republicii Moldova și apatrizii) de la înstrăinarea 
locuinței de bază nu se vor include în venitul brut. 
 
Un nou cuprins va avea alineatul (151) de la articolul 24. 
Prin urmare, se permite deducerea cheltuielilor efectuate 
de către contribuabili în decursul perioadei fiscale, 
prevăzute în planul de afaceri sau în devizul de 
cheltuieli, în scopurile stabilite în contractul colectiv de 
muncă. Plafonul de deductibilitate a 
acestor cheltuieli constituie 0,15% din fondul de 
retribuire a muncii. Până acum, acest alineat permitea 
deducerea cheltuielilor achitate de contribuabili în 
decursul anului fiscal sub formă de taxe de alocații 
financiare destinate activității sindicatelor, iar plafonul 
de deductibilitate era același. 
 
Capitolul 5 „Creșterea și pierdea de capital” va avea un 
cuprins nou. Prevederile acestui capitol se vor aplica 
tuturor contribuabililor (persoanelor fizice sau juridice), 
rezidenți și nerezidenți ai Republicii Moldova, care 
vând, schimbă sau înstrăinează sub altă formă active de 
capital. 
Articolul 102 „Trecerea în cont a T.V.A. pe valorile 
materiale, serviciile procurate” a fost completat cu 
alineatele 32, 33 și 61. Conform alineatului 61, în cazul în 
care factura fiscală pentru servicii a căror livrare se 
realizează regulat, pe o perioadă de 6 luni calendaristice 
consecutive, precum și pentru energie electrică, energie 
termică, gaz natural, servicii de 
telefonie, servicii comunale, este primită de către 
cumpărător până la data de 10 inclusiv a lunii următoare 
celei în care a avut loc livrarea documentată prin factura 
fiscală respectivă, subiectul impozabil are dreptul la 



trecerea în cont a sumei T.V.A., achitată sau care 
urmează a fi achitată pentru serviciile, mărfurile 
menționate utilizate la efectuarea livrărilor impozabile 
în procesul desfășurării activității de întreprinzător în 
luna în care a avut loc livrarea acestora. 
 
Totodată, a fost modificat modul și termenele de 
eliberare a formularelor de facturi fiscale, a seriei și 
diapazonului de numere. Respectiv, conform noului 
cuprins al alineatului (1) de la articolul1182, formularele 
de facturi fiscale se eliberează contra plată, în baza unei 
cereri scrise, în care se indică numărul de formulare 
solicitat, depusă de către plătitorul de T.V.A. la 
subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază 
de deservire acesta este înregistrat, iar în cazul marilor 
contribuabili plătitori de T.V.A. - la Serviciul Fiscal de 
Stat. Până acum cererile se depuneau la organul fiscal în 
a cărui rază de deservire acesta este înregistrat sau la 
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. 
 
Data intrării în vigoare: 01.01.2017  
 
Textul Legii: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=368097 
 

  
Legea nr. 279 din  16.12.2016 
privind bugetului de stat 
pentru anul 2017 
 
Monitorul Oficial nr. 472-477  
din 27.12.2016 

A fost publicată Legea bugetului de stat care prevede 
inclusiv  indicatorii generali și sursele de finanțare ale 
bugetului de stat, componența veniturilor bugetului de 
stat și bugetele autorităților publice centrale. 
 
Data intrării în vigoare: 27.12.2016  
 
Textul Legii: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=368094 
 

  
Legea nr. 285 din 16.12.2016 
cu privire la fondurilor 
asigurării obligatorii de 
asistență medicală pe anul 
2017 
 
Monitorul Oficial nr. 472-477    
din 27.12.2016 

În esență au fost păstrate prevederile Legii cu privire la 
fondurile asigurării obligatorii de asistență din anul 
2016. 
 
Respectiv, prima de asigurare obligatorie de asistență 
medicală în formă de contribuție procentuală la salariu 
și la alte recompense, calculată pentru categoriile de 
plătitori prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 1593-XV 
din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul și 
termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie 



de asistență medicală, este de  9,0% (câte 4,5% pentru 
fiecare categorie de plătitori). 
 
Totodată, prima de asigurare obligatorie de asistență 
medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută va fi 
la fel ca și în anul 2015, în mărime de 4056 lei pentru 
categoriile de plătitori ai primelor de asigurare 
obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, care se 
asigură în mod individual conform anexei nr. 2 la Legea 
nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002. 
 
Data intrării în vigoare: 27.12.2016  
 
Textul Legii: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=368105 
 

  
Legea nr. 290 din 16.12.2016 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
legislative  
 
Monitorul Oficial nr. 478-490     
din 30.12.2016 
 

Prin această lege se intervine cu modificări în textul a 6 
legi, în partea ce ține de vârsta de pensionare, precum și 
modalitatea de calcul al pensiei. 
 
Legile vizate sunt:   
• Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind 
pensiile de asigurări sociale de stat; 
 • Legea nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul 
public de asigurări sociale;  
• Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la 
statutul judecătorului;  
• Legea nr. 278-XVI din 14 decembrie 2007 privind 
controlul tutunului;  
• Legea nr.909-XII din 30 ianuarie 1992 privind 
protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de 
pe urma catastrofei de la Cernobîl; 
• Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția 
publică și statutul funcționarului public. 
 
Modificările aduse acestor legi unifică modalitatea de 
calcul al pensiilor de asigurări sociale pentru unele 
categorii de angajați  și  excluderea ,,stagiului special” 
din sistemul public de asigurări sociale, precum și 
mărirea vârstei de pensionare 62 de ani pentru femei, și 
65 de ani pentru bărbați, cu o ajustare gradual de 10 ani.  
 
Totodată prin modificările aduse, în termen de 6 ani se 
va institui un stagiu complet de cotizare de 33 de ani 
pentru femei și 36 de ani pentru bărbați.  
 
Modificările intră în vigoare de la 01 ianuarie 2017, iar 
unele prevederi din 01 aprilie 2017.  



 
Data intrării modificării: 01.01.2017  
 
Textul Legii: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=368127  

 
  
Hotărârea Parlamentului nr. 
271 din 15.12.2016 cu privire 
la instituirea, organizarea și 
funcționarea Agenției 
Naționale pentru 
Soluționarea Contestațiilor  
 
Monitorul Oficial nr. 478-490     
din 30.12.2016 

Prin această hotărâre a fost instituită Agenția Națională 
pentru Soluționarea Contestațiilor și a fost aprobat 
Regulamentul ei de organizare și funcționare.  
 
 Agenția este o autoritate publică autonomă, 
responsabilă față de Parlament, având competența 
soluționării contestațiilor formulate în cadrul 
procedurilor de achiziție în conformitate cu Legea nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, are statut 
de persoană juridică de drept public și nu se 
subordonează unei alte autorități publice sau private. 
Instituția are în componența sa 7 consilieri pentru 
soluționarea contestațiilor (denumiți consilieri), inclusiv 
directorul general și directorul general adjunct, care au 
statut de persoane cu funcții de demnitate publică, care 
sunt numiți de către Parlament cu votul majorității 
deputaților prezenți, la propunerea Comisiei economie, 
buget și finanțe a Parlamentului, pe un termen de 7 ani, 
fără posibilitatea reînnoirii mandatului. 
 
Agenția examinează și soluționează contestațiile prin 
intermediul completelor de soluționare a contestațiilor, 
formate din 3 consilieri. Contestațiile se examinează în 
ședințe publice, iar părțile pot fi asistate de către 
avocați/reprezentanți. Termenul de soluționare în fond a 
contestațiilor este de 20 de zile lucrătoare de la data 
primirii contestației, iar în situația incidenței unei 
excepții care împiedică examinarea în fond a 
contestației, va exprima pe marginea acesteia în termen 
de 10 zile. În cazuri temeinic justificate, termenul de 
soluționare a contestației poate fi prelungit o singură 
dată cu 10 zile. 
 
Totodată, în procesul examinării contestației, Agenția 
poate lua una dintre decizii: 
a) admite contestația, integral sau parțial – și în această 
situație dispune luarea unei măsuri de remediere a 
actului atacat, va preciza și termenul în care măsura 
respectivă trebuie dusă la îndeplinire și care nu va fi mai 
mare decât termenul de exercitare a căii de atac 
împotriva deciziei Agenției; 



b) respinge contestația – în această situație pronunța o 
decizie prin care anulează actul contestat în parte sau în 
totalitate, de asemenea obligă autoritatea contractantă să 
emită un act sau dispune orice altă măsură pentru 
remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire. 
 Indiferent de decizia luată, părțile o pot contesta în 
instanța de judecată competentă.  
 
Data intrării în vigoare: 01.01.2017  
 
Textul Hotărârii: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=368128  

  
Hotărârea Guvernului nr. 
1373 din 20.12.2016 privind 
aprobarea Regulamentului cu 
privire la modul de 
prelungire a termenului de 
plată a drepturilor de import 
pentru agenții economici cu 
statut de Agent Economic 
Autorizat (AEO)  
 
Monitorul Oficial nr. 478-490     
din 30.12.2016 

Regulamentul aprobat prevede simplificarea 
procedurile de perfectare a operațiunilor de import 
efectuate de către întreprinderi, dar și un mecanism de 
prelungire a termenului de plată a drepturilor de import. 
 
Acesta conține procedurile de implimentare al 
mecanismului de acordare a amânării/prelungirii 
termenului de plată a drepturilor de import prevăzute de 
art. 124 alin. (12) și art. 126 alin. (3) ale Codului Vamal, 
în condițiile de constituire a garanțiilor de către agenții 
economici titulari ai statutului de agent economic 
autorizat (AEO).  
 
În detaliu, pentru subiecții vizați, Regulamentul conține 
mai multe aspecte tehnice de aplicare al acestui 
mecanism, în special: ordinea solicitării prelungirii 
termenului de plată, documentele necesare a fi 
prezentate organului vamal pentru obținerea 
certificatului de amânare, modul de calcul al garanțiilor 
depuse, cazurile de suspendare, revocare al certificatului 
de amânare, etc.  
 
Cererea agentului economic autorizat se examinează în 
termen de cel mult trei zile lucrătoare de la data 
înregistrării acesteia la organul vamal. În cazul întrunirii 
tuturor condițiilor, organul vamal emite solicitantului 
certificatul de prelungire a termenului de plată pe suport 
de hârtie, în termen de 10 zile lucrătoare. 
 
Data intrării în vigoare: 30.12.2016  
 
Textul Hotărârii:  
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=368162  

  



Hotărârea nr. 1402 din 
23.12.2016 pentru 
modificarea și completarea 
Regulamentului cu privire la 
completarea, autentificarea, 
eliberarea și controlul 
ulterior al certificatelor de 
origine preferențială a 
mărfurilor  
 
Monitorul Oficial nr. 478-490     
din 30.12.2016 

În esență conținutul Regulamentului nu se schimbă, sunt 
adăugate modificări care vin să armonizeze legislația 
Republicii Moldova cu cea a Uniunii Europene, în urma 
ratificării Acordului de Asociere.  
 
Data intrării în vigoare: 30.12.2016  
 
Textul Hotărârii: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=368171  

  
Hotărârea nr. 1408 din 
27.12.2016 privind Cerințele 
minime de securitate și 
sănătate în muncă pentru 
protecția salariatelor gravide, 
care au născut de curând sau 
care alăptează  
 
 
Monitorul Oficial nr. 478-490     
din 30.12.2016 

Prin această hotărâre sunt indicate care sunt cerințele 
obligatorii pe care angajatorii trebuie să le îndeplinească 
pentru protecția salariatelor gravide, care au născut 
recent sau care alăptează.  
 
Potrivit hotărârii angajatorul are următoarele obligații: 

1. Să prevină expunerea salariatelor gravide 
și/sau mame, lăuze sau care alăptează la 
riscuri ce le pot afecta sănătatea și securitatea 
și să nu le constrângă la efectuarea unor munci 
dăunătoare sănătății sau stării lor de 
graviditate ori copilului nou născut, după caz; 

2.  Dacă o salariată gravidă și/sau mamă, lăuză 
sau care alăptează își desfășoară activitatea 
într-un loc de muncă care prezintă riscuri 
asupra sarcinii sau alăptării, angajatorul are 
obligația de a-i modifica programul de 
lucru sau condițiile de muncă, sau să îi 
ofere alt loc de muncă fără riscuri, la cererea 
scrisă a salariatei; 

3. Să analizeze periodic agenții de risc privind 
securitatea și sănătatea muncii; 

4. În nici un caz să nu oblige salariatele gravide, 
care au născut de curând sau care alăptează nu 
pot fi obligate, să desfășoare activități pentru 
care evaluarea a evidențiat riscul de expunere 
la agenții și condițiile de muncă, care pot pune 
în pericol securitatea sau sănătatea acestor 
salariate (prezentate în anexa nr.2 la 
Hotărâre). 

Data intrării în vigoare: 01.01.2017  

Textul Hotărârii: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=368177  

  



Hotărârea nr. 1412 din 
27.12.2016 cu privire la 
Centrul Național de 
Expertize Judiciare  
 
Monitorul Oficial nr. 478-490     
din 30.12.2016 

Prin această hotărâre se creează o nouă instituție – 
Centrul Național de Expertize Judiciare, care drept 
funcții de bază:  

1.  generalizarea practicilor de efectuare a 
expertizelor judiciare;  

2. elaborarea măsurilor de perfecționare a practicii 
de efectuare a expertizei judiciare; 

3. identificarea aspectelor problematice în 
domeniul expertizei judiciare și propunerea 
metodelor, procedeelor și tehnicilor de expertiză 
judiciară în vederea soluționării acestora; 

4. asigurarea organizării formării inițiale și 
continue a experților judiciari; 

5. organizarea efectuării expertizelor judiciare și 
extrajudiciare. 

Centrul este autoritate administrativă din subordinea 
Ministerului Justiției care implementează politica 
statului în domeniul efectuării expertizelor judiciare și 
coordonează activitatea practică în domeniul expertizei 
judiciare. Acesta va avea subdiviziuni teritoriale în mun. 
Bălți și or. Cahul, sediul central fiind în mun. Chișinău. 
 
Data intrării în vigoare: 30.12.2016   
 
Textul Hotărârii: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=368181  
 

  
Hotărârea Guvernului nr. 
1426 din 28.12.2016 cu 
privire la modificarea 
Hotărârii Guvernului nr. 
1232 din 9 noiembrie 2016  
 
Monitorul Oficial nr. 478-490     
din 30.12.2016 

Modificarea ține de termen. Așadar, în Hotărârea 
Guvernului nr.1232 din 9 noiembrie 2016 „Cu privire la 
unele aspecte de introducere a produselor petroliere prin 
frontiera de est” (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2016, nr.388-398, art.1327), sintagma „până 
la 31 decembrie 2016” se substituie cu sintagma „până 
la 1 iulie 2017”. 
 
Data intrării în vigoare: 30.12.2016  
 
Textul Hotărârii: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=368192  

  
 
 
 

 
 


