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Lege pentru punerea ]n aplicare
a titlurilor I =i II ale Codului fiscal
Parlamentul adopt[ prezenta lege.

Capitolele 1 =i 2 s]nt abrogate
prin Legea nr.408–XV din 26 iulie 2001.
Capitolul 3
DISPOZI|II FINALE +I TRANZITORII
Articolul 21. Intrarea ]n vigoare
(1) Titlurile I =i II ale Codului fiscal intr[ ]n vigoare la
1 ianuarie 1998.
(2) Prezenta lege intr[ ]n vigoare la data public[rii, cu excep\ia
art.1–20 care intr[ ]n vigoare la 1 ianuarie 1998.

Articolul 22. Abrogarea unor acte legislative
La data intr[rii ]n vigoare a titlurilor I =i II ale Codului fiscal =i
a articolelor 1–20 ale prezentei legi, se abrog[:
Legea nr.1214-XII din 2 decembrie 1992 privind impozitul pe
beneficiul ]ntreprinderilor (Monitorul Parlamentului Republicii
Moldova, 1993, nr.1, art.1; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.2, art.18; nr.73, art.845);
Legea nr.1218-XII din 3 decembrie 1992 privind impozitul
pe veniturile persoanelor fizice (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.12, art.361; 1993, nr.4, art.95;
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.12, art.112;
1995, nr.2, art.21; nr.27, art.302; nr.45–46, art.543; nr.73,
art.849);
Legea nr.490-XIII din 8 iunie 1995 privind impozitarea beneficiului b[ncilor =i al altor institu\ii de credit (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 1995, nr.43, art.484; nr.73, art.851;
1996, nr.40–41, art.375);
Legea nr.662-XIII din 23 noiembrie 1995 privind declararea veniturilor de c[tre persoanele fizice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.2–3, art.20).

Articolul 23. Modificarea unor acte normative
(1) Pre=edintelui Republicii Moldova i se propune s[ aduc[
actele sale normative ]n concordan\[ cu titlurile I =i II ale
Codului fiscal.
(2) Guvernul, ]n termen de 2 luni:
a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea
legisla\iei ]n vigoare ]n concordan\[ cu titlurile I =i II ale
Codului fiscal =i cu articolele 1–20 din prezenta lege;
b) va aduce actele sale normative ]n concordan\[ cu titlurile I
=i II ale Codului fiscal;
c) va asigura revizuirea =i abrogarea de c[tre ministere =i
departamente a actelor lor normative care contravin titlurilor I =i II ale Codului fiscal =i articolelor 1–20 din prezenta
lege.

Articolul 24. Dispozi\ii tranzitorii
(1) P]n[ la unificarea =i reglementarea de c[tre Codul fiscal a
tuturor impozitelor =i taxelor enumerate la art.6 alin.(5) =i (6)
din Codul fiscal, prin textul „=i din alte acte normative adoptate

]n conformitate cu acesta” din Codul fiscal se ]n\eleg =i actele
legislative, alte acte normative adoptate ]n conformitate cu
acesta referitor la impozitele =i taxele care nu s]nt reglementate de titlurile respective ale Codului fiscal, inclusiv
actele legislative =i alte acte normative adoptate p]n[ la
punerea ]n aplicare a titlurilor I =i II ale Codului fiscal, precum
=i actele legislative speciale ce anuleaz[ total sau par\ial suma
impozitului, taxei, major[rii de ]nt]rziere (penalit[\ii) =i/sau
amenzii ori care modific[ termenul de stingere a impozitului,
taxei, major[rii de ]nt]rziere (penalit[\ii) =i/sau amenzii. Pe
l]ng[ aceasta, textul respectiv include normele privind impozitarea titularilor patentei de ]ntreprinz[tor (conform Legii
nr.93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de ]ntreprinz[tor) =i privind perceperea taxei vamale (conform Legii
nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal).
(2) Prevederile actelor legislative indicate la art.22 al
prezentei legi s]nt aplicabile obliga\iilor fiscale ap[rute p]n[ la
1 ianuarie 1998.
(3) Reziden\ii zonelor antreprenoriatului liber, pe parcursul a
5 ani:
a) pl[tesc impozitul pe venit ]n m[rime de 45% din cota
impozitului pe venit stabilit[ de legisla\ie;
b) se scutesc de impozitul pe venitul ob\inut de la produc\ia
agricol[ produs[ ]n zon[;
c) se scutesc de impozitul pe venit ]ncep]nd cu trimestrul
imediat urm[tor trimestrului ]n care reziden\ii au investit
pentru dezvoltarea zonei un capital echivalent cu cel pu\in
250 mii dolari S.U.A.
(4) Agen\ii micului business c[rora, p]n[ la intrarea ]n vigoare
a titlurilor I =i II ale Codului fiscal, le-au fost acordate, conform legisla\iei, ]nlesniri =i scutiri fiscale au dreptul s[ beneficieze de acestea pe parcursul perioadei indicate ]n acordul
de creditare ]ncheiat cu inspectoratele fiscale teritoriale.
Agen\ilor micului business care au beneficiat sau beneficiaz[
de ]nlesnirile =i scutirile men\ionate nu li se aplic[ prevederile
art.49 din Codul fiscal.
(5) }ntreprinderile aflate ]n proces de restructurare sau care
urmeaz[ a fi restructurate ]n conformitate cu Legea restructur[rii ]ntreprinderilor nr.958-XIII din 19 iulie 1996 vor beneficia, conform prevederilor acestei legi, de ]nlesniri =i scutiri la
plata impozitului pe venit ]n decurs de 5 ani de la data intr[rii
]n vigoare a titlurilor I =i II ale Codului fiscal. }ntreprinderile
aflate ]n proces de restructurare =i/sau privatizare ori care
urmeaz[ a fi restructurate =i/sau privatizate conform altor
acte legislative se impun cu impozitul pe venit ]n conformitate
cu Codul fiscal =i cu prezenta lege, \in]ndu-se cont de particularit[\ile prev[zute de actele legislative ce stabilesc modul
de restructurare =i/sau privatizare a acestora.
(6) Anuit[\ile ob\inute ]n baza contractelor de asigurare a
pensiei suplimentare, care au fost ]ncheiate p]n[ la intrarea ]n
vigoare a titlurilor I =i II ale Codului fiscal, nu se impoziteaz[.
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(7) Nu se impoziteaz[, p]n[ la 1 ianuarie 2010, dob]nzile persoanelor fizice rezidente, cu excep\ia celor
]nregistrate ]ntr-o form[ de organizare juridic[ a
activit[\ii de ]ntreprinz[tor, de la depozitele bancare
=i valorile mobiliare, care s]nt instrumente ale pie\ei
monetare, cum ar fi certificatele bancare de depozit =i
cambiile bancare, precum =i de la depunerile membrilor
pe conturile de economii personale ]n asocia\iile de
economii =i ]mprumut ale cet[\enilor amplasate pe
teritoriul Republicii Moldova.
(8) Dob]nzile de la h]rtiile de valoare de stat nu se
impoziteaz[ p]n[ la 1 ianuarie 2015.
(9) Veniturile B[ncii pentru Dezvoltare =i Investi\ii a Moldovei
nu se impoziteaz[ p]n[ la 1 ianuarie 2010.
(10) Veniturile ob\inute de c[tre }ntreprinderea de Stat
“Aeroportul Interna\ional Chi=in[u” de la stabilirea unei pl[\i
suplimentare, incluse ]n costul biletului de avion, ]n scopul
cre[rii fondului pentru rambursarea creditului ob\inut de la
Banca European[ pentru Reconstruc\ie =i Dezvoltare sub
garan\ia Guvernului Republicii Moldova, nu se impoziteaz[ pe
perioada stingerii creditului.
(11) Scutirile, stipulate la art.33, 34 =i 35 din Codul fiscal =i
nefolosite de c[tre contribuabil ]n anul fiscal precedent, ca
rezultat al neachit[rii de c[tre patron a salariului, se acord[ la
data achit[rii restan\elor la salariu.
(12) }n calitate de mijloc de achitare a datoriilor pe impozite
se accept[ cambiile emise de Ministerul Finan\elor ]n favoarea
Societ[\ii pe Ac\iuni “Gazprom” din Federa\ia Rus[, ]n condi\iile
stabilite prin Regulamentul de emitere, circula\ie =i achitare a
cambiilor ]n scopul reglement[rii datoriei Republicii Moldova
pentru gazele naturale livrate ]n anul 1996 (anexa la Acordul
dintre Republica Moldova =i Societatea pe Ac\iuni “Gazprom”
din Federa\ia Rus[ privind reglementarea datoriei Republicii Moldova pentru gazele naturale livrate ]n anul 1996) =i prin
Regulamentul de emitere, circula\ie =i achitare a cambiilor ]n
scopul reglement[rii datoriei Republicii Moldova pentru
gazele naturale livrate ]n anul 1997 (anexa la Acordul dintre
Republica Moldova =i Societatea pe Ac\iuni “Gazprom” din
Federa\ia Rus[ privind reglementarea datoriei Republicii
Moldova pentru gazele naturale livrate ]n anul 1997).
(13) Contribuabilii reziden\i au dreptul la deducerea din venitul brut a mijloacelor b[ne=ti transferate de c[tre ace=tia la
conturile deschise de Ministerul Finan\elor =i destinate pentru finan\area m[surilor de lichidare a consecin\elor calamit[\ilor
naturale din 26–28 noiembrie 2000.
(14) B[ncile comerciale s]nt scutite totalmente de impozit pe
venitul ob\inut din creditele acordate pe un termen de peste
3 ani =i ]n propor\ie de 50% – pe venitul ob\inut din creditele
acordate pe un termen de la 2 la 3 ani. Scutirea men\ionat[
se aplic[ asupra veniturilor aferente finan\[rii investi\iilor destinate achizi\ion[rii mijloacelor fixe ]n scopul utiliz[rii lor ]n
activitatea economic[ a ]ntreprinderii, contract[rii lucr[rilor
de antrepriz[ =i a serviciilor de engineering, achizi\ion[rii =i
prelucr[rii produselor agricole, proiect[rii, elabor[rii, ]nsu=irii =i implement[rii tehnicii =i tehnologiilor noi, precum =i
reprofil[rii =i retehnologiz[rii procesului de produc\ie, s[dirii
=i ]nnoirii planta\iilor multianuale, achizi\ion[rii =i punerii la

matura\ie a materiei prime =i alcoolului pentru vinuri =i divinuri
(coniacuri). Modul =i condi\iile de acordare a scutirii nominalizate se vor stabili conform unui regulament aprobat de Guvern.
(15) Se scutesc de plata impozitului:
a) atelierele curative de produc\ie (de munc[) de pe l]ng[ spitalele
de psihiatrie ale Ministerului S[n[t[\ii, ]n care muncesc persoane
handicapate;
b) Centrul Republican Experimental pentru Protezare, Ortopedie
=i Reabilitare al Ministerului Muncii, Protec\iei Sociale =i Familiei;
c) ]ntreprinderile penitenciarelor;
d) oficiile cadastrale teritoriale – pe venitul destinat cre[rii =i
func\ion[rii fondului de garan\ie al Agen\iei Na\ionale Cadastru,
Resurse Funciare =i Geodezie, precum =i pe venitul destinat
acumul[rii de mijloace prev[zute pentru acoperirea cheltuielilor
de deservire =i rambursare a creditului extern acordat ]n vederea
implement[rii Primului Proiect de Cadastru;
e) ]n anul 2001, Societatea pe Ac\iuni “Banca de Economii” – pe
venitul destinat major[rii capitalului social;
f) Societatea pe Ac\iuni “Ap[-Canal” Chi=in[u – pe venitul calculat =i reflectat ]n fondul special pentru serviciul =i rambursarea
]mprumutului primit de la Banca European[ pentru Reconstruc\ie
=i Dezvoltare;
g) institu\iile medico-sanitare publice pe o perioad[ de
3 ani, ]ncep]nd cu 1 ianuarie 2003.
(16) La calcularea impozitului pe venit, agen\ii economici,
produc\ia activit[\ilor de baz[ ale c[rora se determin[ conform subsec\iunilor 14–21, 24–36, 45 =i 60 din Clasificatorul
activit[\ilor din economia Moldovei, au dreptul la reducerea
venitului impozabil cu o sum[ calculat[ prin ]nmul\irea salariului mediu anual pe \ar[ din anul precedent anului fiscal de
gestiune la cre=terea num[rului scriptic mediu al salaria\ilor ]n
anul fiscal de gestiune fa\[ de anul precedent, dar nu mai
mare de venitul impozabil. Salariul mediu anual pe \ar[ ]n anul
precedent se stabile=te ]n baza comunicatului Ministerului
Muncii =i Protec\iei Sociale. Cre=terea num[rului scriptic mediu al salaria\ilor ]n anul fiscal de gestiune fa\[ de anul precedent acestuia se determin[ ca dep[=ire a num[rului scriptic
mediu al salaria\ilor ]n anul fiscal de gestiune fa\[ de num[rul
scriptic mediu al salaria\ilor din anul precedent.
(17) }ntreprinderile care au efectuat, ]n cadrul Acordului de investi\ii «Cu privire la Portul Interna\ional
Liber “Giurgiule=ti”, investi\ii capitale ]n m[rime ce
dep[=e=te suma echivalent[ cu 5 milioane dolari SUA
se scutesc de plata impozitului pe venit pe o perioad[
de 5 ani consecutivi ulteriori perioadei fiscale ]n care
a fost atins volumul indicat de investi\ii capitale,
]ncep]nd cu prima perioad[ fiscal[ ]n care acestea au
declarat venit impozabil.
(18) }ntreprinderile men\ionate la alin.(16), care au
efectuat investi\ii capitale suplimentare ]n m[rime ce
dep[=e=te suma echivalent[ cu 5 milioane dolari SUA,
se scutesc suplimentar de plata impozitului pe venit
pe o perioad[ de 2 ani consecutivi ulteriori perioadei
fiscale ]n care a fost atins volumul indicat de investi\ii
capitale, ]ncep]nd cu prima perioad[ fiscal[ ]n care
acestea au declarat venit impozabil.
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(19) Datoriile de creditor ale ]ntreprinderilor din sectorul
electroenergetic anulate, precum =i transmise, ]n conformitate cu Legea nr.336-XIV din 1 aprilie 1999 privind restructurarea datoriilor ]ntreprinderilor din sectorul energetic, la bilan\ul
}ntreprinderii de Stat “Moldtranselectro”, se consider[ ca venit
neimpozabil, iar sumele crean\elor ]ntreprinderilor din sectorul electroenergetic transmise, ]n baza legii nominalizate, la
bilan\ul }ntreprinderii de Stat “Moldtranselectro” se consider[ pentru acestea ca datorie compromis[ deductibil[. Venitul ob\inut se utilizeaz[ la acoperirea pierderilor din anii
preceden\i =i din anul ]n curs. Cheltuielile }ntreprinderii de
Stat “Moldtranselectro” legate de primirea la bilan\ul s[u, ]n
baza prezentului articol, a datoriilor ]ntreprinderilor din
sectorul electroenergetic se atribuie la deduceri ]n cadrul
determin[rii de c[tre }ntreprinderea de Stat “Moldtranselectro”
a obliga\iilor privind impozitul pe venit.
(20) Agen\ii economici a c[ror activitate de baz[ este realizarea de programe =i corespunde activit[\ilor din anexa nr. 1,
dup[ constituirea capitalului social ]n modul prev[zut de
legisla\ie =i dup[ prezentarea primei declara\ii cu privire la
impozitul pe venit cu ]nregistrarea venitului impozabil, se scutesc integral de plata impozitului pe venit pe parcursul a
5 perioade fiscale consecutive, ]n baza unei cereri privind
scutirea de impozitul pe venit, al c[rei formular este aprobat
de Ministerul Finan\elor, depuse de agentul economic la
organul teritorial al Serviciului Fiscal de Stat.
Perioada de scutire ]ncepe cu perioada fiscal[ urm[toare celei
]n decursul c[reia a fost ]naintat[ cererea privind scutirea de
plata impozitului pe venit sau de la ]nceputul perioadei fiscale
pe parcursul c[reia a fost depus[ cererea, cu condi\ia depunerii ei p]n[ la 31 martie din perioada fiscal[ respectiv[. Termenul de acordare a scutirii de plata impozitului pe venit nu
depinde de faptul dac[ a fost ob\inut venit impozabil sau au
fost suportate pierderi ]n perioada pentru care este acordat[
scutirea.
Facilitatea men\ionat[ se acord[ dac[ agentul economic
]ntrune=te cumulativ urm[toarele condi\ii:
a) a achitat integral, la momentul acord[rii facilit[\ii, obliga\iile
fiscale =i a efectuat alte pl[\i la bugetul public na\ional, iar
pe parcursul ]ntregii perioade de beneficiere de facilit[\i,
]nt]rzierea achit[rii integrale la bugetul public na\ional a
obliga\iilor fiscale =i a efectu[rii altor pl[\i declarate,
precum =i calculate ]n urma controlului fiscal, nu va dep[=i
30 de zile calendaristice;
b) nu a beneficiat =i/sau nu beneficiaz[ de facilit[\ile prev[zute
]n prezentul articol la alin.(3), (4), (14) =i ]n Codul fiscal
la art.49 alin.(1), (10), (13) =i la art.49 1 =i 492;
c) ponderea venitului din realizarea programelor constituie mai mult de 50% din venitul din v]nz[ri.
(21) Veniturile angaja\ilor agen\ilor economici de la alin.(19)
se consider[ venit neimpozabil pe parcursul a 5 perioade
fiscale consecutive dac[ s]nt ]ntrunite cumulativ urm[toarele
condi\ii:
a) agen\ii economici beneficiaz[ de scutirea de plata impozitului pe venit conform alin.(19);
b) posturile angaja\ilor corespund ocupa\iilor men\ionate
la anexa nr.2;
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c) posturile fac parte dintr-un compartiment specializat de
informatic[, eviden\iat ]n organigrama angajatorului;
d) angajatul nu transmite scutirea personal[ so\iei (so\ului)
prev[zut[ ]n Codul fiscal la art.34.
Pentru a beneficia de ]nlesnirea fiscal[ la impozitul pe venit
prev[zut[ ]n prezentul alineat s]nt necesare urm[toarele documente justificative:
– cererea agentului economic privind scutirea de plata
impozitului pe venit;
– actul de constituire al agentului economic;
– contractul individual de munc[;
– organigrama angajatorului;
– fi=a postului;
– copia legalizat[ de pe diploma de absolvire eliberat[ de o institu\ie de ]nv[\[m]nt acreditat[ din
Republica Moldova sau diploma de absolvire eliberat[ de o institu\ie de ]nv[\[m]nt din str[in[tate
recunoscut[ pe teritoriul Republicii Moldova conform legisla\iei ]n vigoare;
– carnetul de munc[ sau copia de pe carnetul de munc[;
– statul de plat[ ]ntocmit pentru angaja\ii agentului
economic;
– confirmarea scris[ a angajatului privind netransmiterea
scutirii personale so\iei (so\ului), prev[zute ]n Codul fiscal
la art.34, cu indicarea locului de munc[ al so\iei (so\ului).
Veniturile, altele dec]t cele scutite de impozitul pe venit
conform prezentului alineat, ob\inute de angaja\ii de specialit[\ile indicate la anexa nr.2 se impoziteaz[ ]n modul general prev[zut ]n Codul fiscal, titlurile l =i II, cu privarea dreptului
de a folosi scutirile conform art.33, 34 =i 35 din Codul fiscal.
}nlesnirea fiscal[ prev[zut[ ]n prezentul alineat se acord[ la
veniturile salariale ob\inute la locul de munc[ ]n baza unui
contract individual de munc[.
R[spunderea pentru nerespectarea condi\iilor prev[zute la
alin.(19) =i ]n prezentul alineat privind neimpozitarea veniturilor
angaja\ilor revine exclusiv agentului economic angajator, acesta
fiind obligat s[ achite la buget impozitul pe venit calculat conform principiilor generale, major[rile de ]nt]rziere, precum =i
sanc\iunile fiscale aferente.
(22) Se scutesc, pe un termen de 5 perioade fiscale
consecutive, ]ncep]nd cu 1 ianuarie 2006, de plata
impozitului pe veniturile ob\inute exclusiv din activitatea de baz[ efectiv[ prev[zut[ la anexa nr. 3 agen\ii
economici produc[tori agricoli, indiferent de forma
juridic[ de organizare. Scutirea men\ionat[ se acord[,
]ncep]nd cu 1 ianuarie 2006, =i agen\ilor economici
produc[tori agricoli care beneficiaz[, ]n baza art. 49
din Codul fiscal, de scutire de plata impozitului pe
veniturile ob\inute exclusiv din activitatea de baz[
efectiv[ prev[zut[ la anexa nr. 3.
(23) P]n[ la 1 iulie 2007, persoanele specificate la
art. 90 alin. (1) din Codul fiscal nu re\in prealabil, ca
parte a impozitului pe venit, o sum[ ]n m[rime de 5 %
din pl[\ile efectuate ]n folosul persoanei fizice la
r[scump[rarea ac\iunilor ]n procesul de reorganizare
sau lichidare a fondurilor de investi\ii nemutuale =i de
lichidare a fondurilor de investi\ii pentru privatizare ]n
cazul stabilirii pre\ului de r[scump[rare al unei ac\iuni
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nu mai mare dec]t baza valoric[ a unei ac\iuni plasate.
Fondurile de investi\ii nemutuale =i fondurile de investi\ii pentru privatizare prezint[ inspectoratului fiscal
de stat teritorial =i beneficiarului acestor pl[\i d[rile
de seam[ =i informa\iile ]n modul prev[zut la art. 92
alin.(2)–(4) din Codul fiscal, cu reflectarea ]n ele a
pl[\ilor efectuate ]n folosul persoanei fizice.
(24) P]n[ la 31 decembrie 2005, impozitul pe venit nu se
aplic[ pe veniturile militarilor, persoanelor din corpul de comand[ =i din trupele organelor afacerilor interne, din sistemul
penitenciar, din Serviciul de Informa\ii =i Securitate, din Serviciul de Protec\ie =i Paz[ de Stat, din Departamentul Situa\ii
Excep\ionale, din Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice =i Corup\iei, primite la locul serviciului de baz[. Persoanele men\ionate nu au dreptul de a transmite so\iei (so\ului)
scutirea personal[.
(25) Prevederile titlurilor I =i II ale Codului fiscal =i prevederile prezentei legi se aplic[ \in]ndu-se cont de particularit[\ile

impozit[rii, prev[zute ]n legea bugetului de stat pe anul respectiv.
(26) Veniturile ob\inute ]n anul 2005 de persoanele
fizice de la v]nzarea terenurilor agricole c[tre Agen\ia
Rela\ii Funciare =i Cadastru ]n scopul transmiterii
acestora }ntreprinderii de Stat “Calea Ferat[ din Moldova”, pentru restabilirea tronsonului Revaca-C[inari,
se scutesc de impozitul pe venit, f[r[ restituirea
impozitului re\inut la sursa de plat[.
(27) P]n[ la aducerea actelor normative ]n vigoare ]n concordan\[ cu titlurile I =i II ale Codului fiscal =i cu articolele 1–20
din prezenta lege, ele se aplic[ ]n m[sura ]n care nu contravin
titlurilor I =i II ale Codului fiscal =i articolelor 1–20 din prezenta lege.
Pre=edintele Parlamentului

Dumitru MO|PAN

Chi=in[u, 24 aprilie 1997.
Nr.1164-XIII.

Anexa nr.1

LISTA
activit[\ilor de realizare de programe*
1. Activit[\i legate de analiza, proiectarea =i programarea sistemelor informa\ionale preg[tite spre utilizare: analiza necesit[\ilor
informatice ale utilizatorilor; consultarea asupra celor mai eficiente solu\ii; proiectarea, elaborarea, furnizarea =i documentarea
unor programe individuale, conform comenzilor beneficiarilor concre\i; proiectarea, elaborarea, furnizarea =i documentarea
unor programe de uz general.
2. Producerea de programe la comanda beneficiarului, corectarea programelor conform indica\iilor date de utilizator.
Anexa nr.2

LISTA
ocupa\iilor specifice activit[\ilor de realizare de programe
Nr. crt.
1

Ocupa\ia
2

1.

Analist

2.

Programator

3.

Proiectant de sistem
informatic

4.

Inginer/ programator
de sistem informatic

5.

Administrator
de baze de date

6.

Administrator de re\ea

7.

Inginer software

8.

Manager de proiect
informatic

Descrierea activit[\ii
3
Analiza ]n vederea definirii specifica\iilor pentru constituirea efectiv[ a sistemelor informatice
susceptibile s[ r[spund[ cerin\elor utilizatorilor
Realizarea programelor pentru calculator, conform unor specifica\ii predefinite, asamblarea
lor ]n sisteme coerente, inclusiv testarea ]n vederea asigur[rii conformit[\ii cu aceste
specifica\ii
Combinarea aptitudinilor analitice =i de proiectare bazate pe cuno=tin\e de specialitate
cu cuno=tin\e ]n utilizarea software a limbajelor de programare, ]n vederea producerii
=i implement[rii unor solu\ii func\ionale care s[ corespund[ cerin\elor predefinite sau unor
necesit[\i organizatorice
Combinarea aptitudinilor analitice =i de proiectare cu cuno=tin\e adecvate ]n tehnologie
=i hardware, ]n vederea definirii, proiect[rii, realiz[rii, test[rii, implement[rii =i modific[rii
sistemelor informatice ce con\in software ca principal[ component[
Efectuarea expertizei de specialitate =i asisten\a practic[ ]n managementul sistemelor
de baze de date =i ]n utilizarea datelor informatice pentru a r[spunde cerin\elor sistemului
informatic ]n orice moment al ciclului de via\[, ]n conformitate cu criteriile de calitate definite
Configurarea, implementarea =i deservirea re\elei de calculatoare, asigurarea func\ion[rii
serverelor, paginilor web =i accesul la re\eaua internet
Adaptarea =i/sau armonizarea solu\iilor hardware, software =i a sistemelor de operare,
a aplica\iilor existente sau proiectate la necesit[\ile reale sau estimate ale utilizatorilor
]n vederea ]ndeplinirii cerin\elor privind satisfacerea gradului de solicitare (timpul de r[spuns)
Coordonarea sistemelor de dezvoltare specifice aplica\iilor informatice majore, inclusiv
coordonarea personalului =i monitorizarea cerin\elor proiectelor (informa\ii/ date necesare,
programare, analiz[), realizarea, planificarea, analiza, estimarea =i stabilirea priorit[\ilor
aferente componentelor ce urmeaz[ s[ fie realizate, precum =i fazele =i termenele de
executare a proiectelor

* Conform Clasificatorului activit[\ilor din economia Moldovei, aprobat prin Hot[r]rea Departamentului Moldova Standard nr.694-ST
din 9 februarie 2000, subsec\ia 72, subclasa 72.20.0 „Realizarea de programe”.
CONTABILITATE +I AUDIT 1/2006

Lege pentru punerea ]n aplicare a titlurilor I =i II ale Codului fiscal

107
Anexa nr. 3

LISTA
activit[\ilor efective din agricultur[*
Diviziunea Grupa Clasa Subclasa
Denumirea
1
2
3
4
5
01
AGRICULTURA, ECONOMIA V}NATULUI +I SERVICII AUXILIARE
01.1
Cultura vegetal[
01.11
Cultura plantelor cerealiere, tehnice =i a plantelor furajere
01.11.1 Cultura cerealelor =i leguminoaselor boabe, inclusiv producerea semin\elor
01.11.2 Cultura cartofului =i a materialului s[ditor
01.11.3 Cultura sfeclei de zah[r =i a semin\elor
01.11.4 Cultura plantelor oleaginoase =i a semin\elor
01.11.5 Cultura plantelor furajere =i a semin\elor
01.11.8 Cultura tutunului, inclusiv prelucrarea primar[: culesul =i uscarea frunzelor
01.11.9 Alte specializ[ri ]n cultura plantelor
01.12
Cultura legumelor, pomicultura =i cre=terea produc\iei de pepinier[
01.12.1 Cultura legumelor =i semin\elor
01.12.2 Cultura bost[noaselor =i semin\elor
01.12.3 Cultura florilor =i semincer[
01.12.4 Cre=terea produc\iei de pepinier[
01.13
Cultura fructelor
01.13.1 Cultura pomu=oarelor, fructelor, nucilor =i altor culturi fructifere
01.13.2 Cultura plantelor aromatice =i a culturilor pentru fabricarea b[uturilor
01.13.3 Cultura strugurilor
01.2
Cre=terea animalelor
01.21
Cre=terea bovinelor
01.21.0 Cre=terea bovinelor
01.22
Cre=terea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, m[garilor =i cat]rilor
01.22.1 Cre=terea ovinelor =i caprinelor
01.22.2 Cre=terea cabalinelor
01.22.3 Cre=terea m[garilor =i cat]rilor
01.23
Cre=terea porcinelor, inclusiv a animalelor de pr[sil[
01.23.0 Cre=terea porcinelor, inclusiv a animalelor de pr[sil[
01.24
Cre=terea p[s[rilor
01.24.1 Cre=terea p[s[rilor pentru carne, de pr[sil[ =i celor tinere
01.24.2 Producerea ou[lor
01.24.3 Activit[\i mixte (producerea c[rnii =i ou[lor)
01.24.4 Activitatea sta\iunilor avicole de incuba\ie
01.25
Cre=terea altor specii de animale
01.25.1 Apicultura
01.25.2 Cre=terea altor specii de animale
01.3
Cultura vegetal[ asociat[ cu cre=terea animalelor
01.30
Cultura vegetal[ asociat[ cu cre=terea animalelor
01.30.0 Cultura vegetal[ asociat[ cu cre=terea animalelor
* Conform Clasificatorului activit[\ilor din economia Moldovei (CAEM), 2005, sec\iunea A, diviziunea 01, grupele 01.1– 01.3.

Nota redac\iei. Legea nr. 1164-XIII din 24.04.1997 a fost republicat[ ]n Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, edi\ie special[.
Modificat[ =i completat[ prin legile: nr. 1570-XIII din 26.02.98 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 38–39, art. 272; nr. 112-XIV
din 29.07.98 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 84, art. 557; nr. 890-XIV din 23.03.2000 — Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2000, nr. 39–41, art. 290; nr. 1064-XIV din 16.06.2000 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 127–
129, art. 888; nr. 1389-XIV din 30.11.2000 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 166–168, art. 1211; nr. 408-XV din 26.07.01
— Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 1–3, art. 4; nr. 646-XV din 16.11.01 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001,
nr. 161, art. 1299; nr. 1163-XV din 27.06.02 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 100–101, art. 747; nr. 1440-XV din 08.11.02
— Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 178–181, art. 1354; nr. 272-XV din 03.07.03 — Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2003, nr. 163–166, art. 652; nr. 430-XV din 31.10.03 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 239–241, art. 956;
nr. 501-XV din 11.12.03 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 6–12, art. 54; nr. 224-XV din 01.07.04 — Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2004, nr. 132–137, art. 700; nr. 296-XV din 28.07.04 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132–137,
art. 726; nr. 350-XV din 21.10.04 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 208–211, art. 930; nr. 422-XV din 16.12.04 —
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 242–245, art. 1060; nr. 427-XV din 24.12.04 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2005, nr. 1–4, art. 18; nr. 448-XV din 30.12.04 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 20–23, art. 71; nr. 10-XV din 17.02.04
— Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 36–38, art. 120; nr. 73-XVI din 12.05.05 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2005, nr. 77–79, art. 335; nr. 154-XVI din 21.07.05 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 126–128, art. 611; nr. 247-XVI
din 21.10.05 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 154–156, art. 769; nr. 261-XVI din 27.10.05 — Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2005, nr. 157–160, art. 782; nr. 348-XVI din 22.12.05 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 1–4,
art. 30.
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