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Către Dna Valentina BULIGA 
Ministru 
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 
MD-2009, Chisinau  
str. Vasile Alecsandri, 1 
 
 
Nr. 10 din 10 februarie 2014 
 
Ref: Recomandări AmCham Moldova la redacţia nouă a proiectului de lege cu privire la exercitarea unor 
activităţi necalificate cu caracter ocaziţional desfăşurate de zilieri 
 
 
Stimată Doamnă Ministru, 
 
În numele Asociaţiei Patronale “Camera de Comerţ Americană din Moldova” (în continuare „AmCham”), am dori 
să Vă mulţumim pentru faptul că multe dintre recomandările propuse de AmCham la îmbunătăţirea Proiectului de 
lege cu privire  la exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocaziţional desfăşurate de zilieri au fost luate 
în consideraţie şi incluse în redacţia nouă a Proiectului de lege, care a fost discutat în cadrul şedinţei organizate 
de către MMPSF, cu participarea Dlui Viceministru Sainciuc, în data de 22.01.2014.  
 
În acelaşi timp, am dori să venim cu recomandări la redacţia nouă a Proiectului de lege cu privire la exercitarea 
unor activităţi necalificate cu caracter ocaziţional desfăşurate de zilieri. 
 
Vrem, îndeosebi, să atragem atenția Dvs asupra impozitării, din perspectiva impozitului pe venit, a 
sumelor de retribuire a muncii zilierilor.  
 
În redacţia actuală a Proiectului sunt prevazute următoarele: 
 
Articolul 7. Impozitarea venitului 
 
(1) Plata impozitului pe venit din activitatea necalificată cu caracter ocazional desfăşurată de către zilier, se 
efectuează de către beneficiar, în conformitate cu art. 15 din Codul Fiscal.Deci, beneficiarul este obligat sa 
calculeze şi să achite contribuţii. 
 
 
Considerăm, că pentru impozitarea venitului obținut de zilieri din activitatea desfășurată, cel mai oportun ar fi de 
modificat art 901  Reţinerea finală a impozitului din unele tipuri de venit  din Codul fiscal. Acest articol stabilește 
reguli simplificate de impozitare (de regulă o singură rată procentuală) – pentru așa tipuri de venit cum este cel al 
persoanei fizice obținut din royalty, arenda de imobile sau transmiterea în locațiune.  
 
În acest sens, propunem să fie introdus un alineat nou, care va stabili o regulă de impozitare a zilierilor. După 
părerea noastră, rata rezonabilă a impozitului pe venit plătit de beneficiarii muncii “ zilierilor” ar fi de 10%.  
Mai mult ca atit, fiind aplicată o singură rată de impozitare, beneficiarul nu va trebui sa purceadă la calcule 
complicate ale impozitului, nu va trebui să elibereze certificicate privind veniturile reținute, iar zilierul nu va trebuie 
să depună o declarație pînă la 31 martie. 
 
Totodată menționăm că aplicarea prevederilor art. 15 din Codul Fiscal este inadmisibilă în cadrul acestui  Proiect 
de lege.    

 
 
Aşadar, Vă prezentăm comentariile noastre detaliate în Anexă la această adresare.  
 
Cu deosebit respect, 
 
Mila Malairău   
 
Director Executiv al Asociaţiei Patronale 
“Camera de Comerţ Americană din Moldova” 

 

http://pldm.md/index.php?option=com_content&view=article&id=416&Itemid=4
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Anexă 
 

Comentarii şi Recomandări 
la proiectul de lege cu privire 

la exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri 
 

 Concept Comentarii / Recomandări 

 
1 
 
 

 
Articolul 2. Noţiuni 
principale 
 
beneficiar de lucrări 
(în continuare 
beneficiar) - 
întreprindere, instituţie 
sau organizaţie cu 
statut de persoană 
juridică sau fizică, 
indiferent de tipul de 
proprietate, de forma 
juridică de organizare 
şi de subordonarea 
departamentală sau 
apartenenţa ramurală, 
pentru care zilierii 
execută activităţi 
necalificate cu 
caracter ocazional; 
 

 
Legiuitorul ar trebui să limiteze categoria de beneficiar-persoană fizică la următoarele forme 
juridice: 
întreprinzătorii individuali şi gospodăriile ţărăneşti.  
 
Raționament: Persoanele fizice nu se vor putea conforma prevederilor Legii. 
 
Legea va obliga o persoană fizică  să ţină Registrul de evidenţă a zilierilor „la sediu” 
(Articolul 5 alin. (2) litra a) al legii) să înainteze către inspecțiile teritoriale de muncă în a 
cărui rază de competenţă este amplasata „unitatea” un extras al Registrului de evidenţă a 
zilierilor, (Articolul 6 alin. (2) al legii)  să completeze indicatorii din Registrul de evidenţă a 
zilierilor cu „denumirea persoanei juridice, cod unic de înregistrare, sediul” beneficiarului 
(Anexa 2 a legii), precum şi  va aplica ştampila beneficiarului în coloana nr. 13. (Anexa 2 a 
legii). 
 
În mod clar, legea nu este adaptată pentru persoane fizice, cu excepția întreprinzătorilor 
individuali şi gospodăriilor ţărăneşti. 
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Articolul 3. Domeniile 
de desfăşurare a 
activităţilor necalificate 
cu caracter ocazional. 
 
Activităţi necalificate 
cu caracter ocazional 
pot fi prestate în 
următoarele domenii: 
a)agricultură; 
b)economia vânatului; 
c)pescuit şi 
piscicultură; 
d)silvicultură, exclusiv 
exploatări forestiere;  
e)zootehnie;  
f)spectacole, producţii 
cinematografice şi 
audiovizuale, 
publicitate,    activităţi 
cu caracter cultural; 
g)activităţi de 
întreţinere şi 
curăţenie; 
i) activităţi recreative. 
 

 
Considerăm oportun ingustrea domeniilor de desfasurare a activitatilor necalificate cu 
caracter ocazitional: 
 
 
a) agricultură; 
b) economia vânatului; 
c) pescuit şi piscicultură; 
d) silvicultură, exclusiv exploatări forestiere;  
e) zootehnie; 
g)                manipulare mărfuri; 
f)                 activități de curățenie și întreținere. 
 
 
Activităţile de manipulare mărfuri şi activităţile de curăţenie şi întreţinere se prestează 
numai în domeniile de activitate prevăzute la art.3 p.a-e 
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Articolul 4. Condiţiile 
de exercitare a 
activităţii ocazionale 
 
(6) Nici un zilier nu 
poate presta activităţi 
pentru acelaşi 
beneficiar pe o 
perioadă mai mare de 
90 de zile acumulate 
pe durata unui an 
calendaristic. 
 

 
 

 
Considerăm ca ar trebui folosit termenul “cumulative” în locul termenului „acumulate”. 
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Articolul 5. Drepturile 
şi obligaţiile 
beneficiarului 
 
 
(2) Beneficiarul are 
următoarele obligaţii: 
a) să deţină Registrul 
de evidenţă a zilierilor, 
conform modelului 
prevăzut în anexa nr. 
1, parte integrantă a 
prezentei legi, şi să-l 
păstreze la sediul său; 
 
 
 

 
Propunem extinderea locului deținerii Registrului de evidență a zilierilor. Sugerăm 
următoare redacție: 
 
 
 
a) să deţină Registrul de evidenţă a zilierilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, 
parte integrantă a prezentei legi, şi să-l păstreze la sediul şi/sau la punctele de lucru, după 
caz; 
 
 
 
 

  
Articolul 6. 
Gestionarea 
Registrului de 
evidenţă a zilierului 
 
(2) Beneficiarul va 
înainta, până la data 
de 10 a fiecărei luni, 
către inspecțiile 
teritoriale de muncă, 
un extras al 
Registrului de 
evidenţă a zilierilor 
conţinând înregistrările 
din luna precedentă 
pe suport de hârtie 
sau în format 
electronic. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Propunem extinderea perioadei de înaintare al extrasului de la data de 10 a fiecărei luni 
pînă la data de 15 a fiecarei luni 
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Articolul 7. 
Impozitarea venitului 
 
(1) Plata impozitului 
pe venit din activitatea 
necalificată cu 
caracter ocazional 
desfăşurată de către 
zilier, se efectuează 
de către beneficiar, în 
conformitate cu art. 15 
din Codul Fiscal. 
 
 
 

 
 
 
Considerăm că pentru impozitarea venitului obținut de zilieri din activitatea desfășurată, cel 
mai oportun ar fi de modificat art. 901  Reţinerea finală a impozitului din unele tipuri de 
venit  din Codul fiscal. Acest articol stabilește reguli simplificate de impozitare (de regulă o 
singură rată procentuală) – pentru așa tipuri de venit cum este cel al persoanei fizice obținut 
din royalty, arenda de immobile sau transmiterea în locațiune.  
 
În acest sens, propunem să fie introdus un alineat nou care va stabili o regula de impozitare 
a zilierilor. Considerăm că rata rezonabilă ar fi de 10% a impozitului pe venit. Fiind 
aplicată o singură rată de impozitare, beneficiarul nu va trebui sa purceadă la calcule 
complicate ale impozitului, nu va trebui să elibereze certificicate privind veniturile reținute, 
iar zilierul nu va trebuie să depună o declarație pînă la 31 martie. 
 
Aplicarea prevederilor art. 15 din Codul Fiscal este inadmisibilă.    
 
 

 Articolul 8. Asigurarea 
socială 

 
Considerăm că este imperativă modificarea si Legii bugetului asigurărilor sociale de 
stat. Doar in aceasta Lege se stabilesc venituri pentru care nu se calculeaza contribuții de 
asigurări sociale de stat obligatorii. 
 
 

 Articolul 9. Asigurarea 
obligatorie de 
asistenţă medicală 
 
 
 
 

 
Considerăm că este imperativă modificarea si Legii cu privire la mărimea, modul şi 
termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 
nr.1593-XV din 26.12.2002 – in mod particular Anexa nr.3. Doar in aceasta Anexa se 
stabilesc venituri pentru care nu se calculeaza primele de asigurari medicale. 
 
 

  
Articolul 10. 
Remuneraţia zilierului 
 
(2) Cuantumul 
remuneraţiei brute 
stabilit de părţi pe 
unitate de timp, nu 
poate fi mai mic decât 
cuantumul minim 
garantat al salariului în 
sectorul real pe oră şi 
se acordă la sfârşitul 
fiecărei zile de lucru, 
sau după caz, la 
sfârşitul săptămânii de 
lucru, după semnarea 
în Registrul de 
evidentă a zilierilor de 
către zilier şi 
beneficiar. 
 

 
 
Pentru a evita folosirea abuzivă a prezentei legi în unele cazuri şi a preveni concurenţa 
neloială, propunem de a introduce şi condiţia de plafonare a cuantumului remuneraţiei 
stabilite de părţi, maxima de sus constituind 150 % din salariul mediu lunar prognozat pe 
economie aprobat anual de Guvern.   
 
De asemenea, considerăm că alinierea plafonării la o sumă care este revăzută de guvern 
anual (salariul mediu lunar prognozat pe economie) este o idee bună, atît din punct de 
vedere al eficienţei managementului ulterior al implementării legislaţiei (suma va fi revazută 
de guvern şi ajustata anual) cît şi din punct de vedere al potrivirii/corespunderii valorii plăţii 
cu munca prestată în contextul prezentei legi. 
 
Astfel, propunem următorul conţinut p-u art. 10, alin.2: 
 
Cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de părţi nu poate fi mai mic decât cuantumul 
minim garantat al salariului în sectorul real pe oră şi nici mai mare decât 150 % a cuantumul 
salariului mediu lunar prognozat pe economie aprobat anual de Guvern. Remuneraţia se 
acordă la sfîrşitul activităţii, înainte de semnarea în Registrul de evidenţă a zilierilor de către 
zilier şi beneficiar.  
 
 
 

  
Articolul 11. Drepturile 
şi obligaţiile zilierului 
 
d) de a fi remunerat 
conform prevederilor 
prezentei legi; 
 

 
Redacțional: 
 
De înlocuit: de a fi cu să fie 
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Articolul 12. 
Constatarea şi 
sancţionarea 
contravenţiilor 
 
(2) Încălcarea 
prevederilor prezentei 
legi se sancţionează 
în conformitate cu 
prevederile Codului 
contravenţional şi a 
Codului fiscal. 

 
 
Redacțional: 
 
De înlocuit: a Codului fiscal cu ale Codului Fiscal 

  
Articolul 14. 
Guvernul, în termen 
de 6 luni de la data 
intrării în vigoare a 
prezentei Legi 
 

 
Recomandăm micșorarea termenului pîna la 3 luni, astfel legea va fi posibil de aplicat deja 
în anul curent. 

  
Anexa nr.1 
 
Anexa nr.2 
 
 
 În coloana nr. 6 ”Actul 
de identitate” - se va 
trece tipul actului 
(buletin de identitate, 
paşaport) seria şi 
numărul acestuia. 
 
 
În coloana nr. 8 
„Semnătura zilierului 
la începerea activităţii” 
- zilierul va semna 
zilnic înainte de 
începerea activităţii şi 
după instructajul făcut 
de beneficiar. 
 
 
În coloana nr. 14 se va 
indica denumirea 
activităţii desfăşurate. 
 

Recomandam de schimbat coloana 14 (denumirea activitatii desfăsurate) dupa coloana 9 
(locul executării activității) 
 
 
 
 
De adăugat: certificat de naștere după pașaport 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propunem reformularea continutului din coloana nr. 8, si anume: 
 
 
„Semnătura zilierului la începerea activităţii” - zilierul va semna zilnic după instructajul făcut 
de beneficiar, înainte de începerea activităţii. 
 
 
 
 
Recomandăm mutarea coloanei nr.14 după coloana nr.9 

 
 
 
  
  

 


