
Sinteza propunerilor și obiecțiilor agenților economici în cadrul consultărilor publice asupra proiectului de decizie a Consiliului municipal Chișinău 

„Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2022” 

Nr. 

d/o 
Denumirea 

agentului economic 

Denumirea 

taxei 

Numărul și 

conținutul 

punctelor care se 

propun spre 

modificare sau 

completare 

Propunerile de modificare și completare și 

conținutul obiecției sau propunerii 
Se acceptă/se 

respinge 

1. Asociația Patronală 

,,Patronatul 

Transportatorilor 

Auto de Pasageri și 

Bagaje în Regim de 

Taxi” (ATAT) 

Taxa pentru 

prestarea 

serviciilor 

de transport 

auto de 

călători pe 

teritoriul 

municipiilor, 

satelor 

(comunelor) 

Pct. 3  ,,Se aprobă 

cota de taxă lunară în 

mărime de 350,0 lei 

pentru fiecare unitate 

de transport pentru 

prestarea serviciilor 

de transport auto de 

călători, în regim de 

taxi, pe teritoriul 

municipiului 

Chișinău” 

 

 

1. Menținerea cotei taxei la nivelul anului 2021 – 

300,0 lei lunar pentru fiecare unitate de transport 

pentru prestarea serviciilor de transport auto de 

călători, în regim de taxi. 

Argumentare: 

Criza în sfera transportului rutier în regim de taxi 

(majorarea prețului la gazul metan  cu 63%, creșterea 

considerabilă a cuantumului primei de asigurare RCA 

pentru autoturismele care activează în regim de taxi, 

creșterea pieselor auto cu 30-40%)  

  
 Demersul companiei din 22.11.2021. 

 

 Nu se acceptă 

Cota taxei pentru 

prestarea serviciilor 

de transport auto de 

călători pe teritoriul 

municipiilor, satelor 

(comunelor) în regim 

de taxi în mărime de 

300,0 lei  lunar pentru 

fiecare unitate de 

transport a fost 

stabilită în anul 2013 

și menținută la acest 

nivel inclusiv pentru 

anul fiscal 2021. După 

analiza  efectuată de 

către experții 

internaționali a 

sistemului taxelor 

locale, a fost elaborată 

recomandarea privind 

ajustarea anuală a 

cotelor taxelor locale 

la rata inflației a 

anului anterior. În 

cazul implementării 

recomandării și 

ajustării cotei taxei la 
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rata inflației pe anii 

2013 – 2020,   cota 

taxei pentru anul 2022 

ar fi 460,0 lei lunar. 
2. Asociația Patronală 

„Asociația 

Națională a 

Restaurantelor și a 

Localurilor de 

Agrement din 

Republica 

Moldova” 

Taxa pentru 

unitățile 

comerciale 

și/sau de 

prestări 

servicii 

Pct. 11. ,,În cazul 

sistării activității 

agenților economici 

de către Comisia 

pentru situații 

excepționale a 

Republicii Moldova 

în legătură cu 

declararea situației 

excepționale de 

COVID-19, pe 

perioada sistării 

activității, subiecții 

impunerii se scutesc 

de plata taxei pentru 

amenajarea 

teritoriului, taxei de 

piață și taxei pentru 

unitățile comerciale 

și/sau de prestări 

servicii” 

 

 

 1. Completarea punctului 11, care se expune în 

următoarea redacție: „în cazul sistării activităţii 

agenţilor economici de către Comisia pentru situaţii 

excepţionale a Republicii Moldova în legătură cu 

declararea situaţiei excepţionale de COVID-19 si/sau 

de către Comisia Naţională Extraordinară de 

Sănătate Publică, si/sau Comisia Extraordinară de 

Sănătate Publică a municipiului Chişinău prin 

declararea stării de urgenţă si/sau stării de urgenţă 

în sănătate publică, pe perioada sistării activităţii, 

subiecţii impunerii se scutesc de plata taxei pentru 

amenajarea teritoriului, taxei de piaţă şi taxei pentru 

unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii. 

Argumentare: Această propunere vine din experienţa 
deja existentă, prin care Comisia Extraordinară de 
Sănătate Publică a sistat expres activitatea cluburilor 
de noapte; cât şi indirect a sistat activitatea sălilor de 
festivităţi prin interzicerea organizării şi desfăşurării 
evenimentelor private. Luând în considerare că aceste 
tipuri de unităţi de alimentaţie publică, nu funcţionează 
ca şi restaurante de zi, nu dispun de servicii livrare şi 
nici de vânzări la pachet, aceste entităţi din principiu 
trebuie scutite de taxe întrucât nu desfăşoară nici o 
activitate şi nu încasează niciun venit. Or, nescutirea 
lor de taxe ar  contribui ca aceste companii să se 
îndatoreze din ce în ce mai mult şi să ajungă mai rapid 
la lichidare. 

2. Stabilirea scutirii la plata taxei în mărime de 50% 
pentru unităţile de alimentaţie publică care participă la 
târguri, iarmaroace, sărbători şi evenimente 
naţionale/municipale, precum este specificat în punctul 

Se acceptă parțial. 

În conformitate cu 

pct. 11 din proiectul 

de decizie, agenții 

economici, în cazul 

declarării locdawn - 

ului și sistării 

activității de către 

Comisia Naţională 

Extraordinară de 

Sănătate Publică, 

beneficiază cutiri la 

plata taxelor de piașă, 

pentru amenajarea 

teritoriului și pentru 

unitățile comerciale 

și/sau de prestări 

servicii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă 
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4.6 pentru unităţile de comerţ ambulant pentru 
comercializarea legumelor şi fructelor autohtone, 
articole de artizanat şi meşteşugăreşti, produse apicole 
etc. 

Argumentare: Această propunere vine în contextul de 
încurajare a unităţilor de alimentaţie publică organizate 
să participe la evenimentele publice şi să contribuie la 
dezvoltarea gastronomică, educarea consumatorului, 
cât şi la dezvoltarea turismului. Prin participarea 
unităţilor de alimentaţie publică la evenimentele 
publice se va reduce numărul celor care apar în comerţ 
doar de sărbători, nu au investiţii majore în entităţi 
bine organizate şi sanitare; de asemenea, se vor 
diversifica produsele comercializate. Ţinem să 
menţionăm că în prezent, la evenimentele publice 
organizate preponderent meniurile constau din plăcinte 
şi frigărui, comercializate de agenţi economici 
ocazionali. Iar, cei care au investiţii mari şi sunt 
contribuabili constanţi la bugetul naţional şi municipal 
sunt defavorizaţi. De asemenea, amenajarea şi aspectul 
pe care îl pot oferi entităţile din HoReCa nu se 
compară cu tigăile şi mangalurile întinse în parcuri şi 
Piaţa Marii Adunări Naţionale. 

Prin participarea unităţilor de alimentaţie publică la 
evenimentele publice se va crea un aspect estetic 
plăcut, vor ajuta localurile să-şi atragă o clientelă nouă, 
cât şi să o fidelizeze; ceea ce este foarte important în 
perioada pandemică când vânzările localurilor au 
scăzut în mediu cu 60 la sută. 

3. Reducerea taxei pentru unităţile de alimentaţie 
publică pe perioade determinate. 

Argumentare: Odată cu începutul pandemiei COVID-
19, care a dus la restricţionarea activităţilor 
economice, în relaţiile comerciale şi juridice au 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă 

 

Se introduce în 

proiectul de decizie 
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parvenit multe schimbări şi noi negocieri. Afacerile 
existente care aveau un plan financiar bine definit, un 
termen de rambursare a investiţiilor, planuri de 
vânzări, au suferit distorsionări economice 
conformându-se restricţiilor din activitate şi în 
contextul lipsei de suport real din partea autorităţilor. 
Noile relaţii contractuale deja atrag o atenţie mai mare 
prevederilor ce ţin de situaţii excepţionale şi/sau de 
urgenţă. 
     Conform Hotărârii nr. 62 din 22 septembrie 2021 a 
Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică 
prin care s-au aprobat măsurile restrictive în unele 
activităţi economice, în funcție de pragul de alertă 
COVID-19, unităţile de alimentaţie publică au restricţii 
la capacitatea numărului de locuri în funcţionare. 
Astfel avem: 

• Cod roşu - 50 la sută din numărul de locuri 
existente, în spaţiul interior, cu prezentarea 
certificatului COVID; 

• Cod portocaliu - la alegere: fie 35 la sută din 
numărul de locuri disponibile, în interior, fără 
prezentarea certificatului COVID; fie 50 la sută 
din numărul de locuri disponibile, în interior, 
cu prezentarea certificatului COVID. 

În contextul posibilei continuări a pandemiei şi în anul 
2022, propunem următoarele previziuni. Aşa precum 
taxele locale pe municipiul Chişinău pentru unităţile de 
alimentaţie publică se stabilesc conform numărului de 
locuri al entităţii şi totodată prin deciziile comisiilor de 
sănătate publică se limitează capacitatea numărului de 
locuri, este incorect să fie percepută taxa integrală 
pentru numărul de locuri standard. Perceperea taxei 
integrale este lipsită de echitate şi aduce prejudicii 
financiare companiilor din HoReCa, întrucât ei nu 
prestează servicii şi nu încasează vânzări la capacitate 

(anexa nr. 3, capitolul 

Note) pct. 4.7.:      

Pentru unitățile de 

comerț, indicate în 

pct. 4-13 și 58-61, în 

cazul aplicării 

măsurilor restrictive 

la utilizarea locurilor 

de deservire existente 

în legătură cu 

stabilirea în 

municipiul Chișinău a 

pragului de alertă 

roșu, se aplică o 

scutire în mărime de 

50% față de taxa 

stabilită pe perioada 

aplicării măsurilor 

restrictive.    
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maximă. 

Solicităm respectuos, în funcție de limitarea numărului 
de locuri, să fie revizuite taxele locale: 

• Cod roşu şi cod portocaliu - reducere de 50% . 

În speranţa că propunerile noastre vor fi luate 
în considerare la modul serios, vă comunicăm despre 
deschiderea către un dialog constructiv cu autorităţile 
publice locale, or menţinerea afacerilor viabile şi 
prestarea serviciilor publice calitative sunt scopul 
nostru comun întru beneficiul cetăţenilor. 

Demersul asociației nr. 25 – S/21 din 18 
noiembrie 2021 

3. Asociația Patronală 

„Camera de Comerț 

Americană din 

Moldova” 

 

Taxa pentru 

unitățile 

comerciale 

și/sau de 

prestări 

servicii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crt. 71 din anexa nr. 

3 ,,Magazin on-line, 

unitate de comerț 

electronic” 

 

 

   

Pct. 4.5. din capitolul 

,,Note” din anexa nr. 

3 ,,Pentru 

magazinele on-line și 

unitatea de comerț 

electronic indicate în 

pct. 71 al anexei nr. 

3, care au notificat 

pentru prima dată 

activitatea, se aplică 

o scutire în mărime 

de 50% față de taxa 

stabilită, pe parcursul 

primului an de 

activitate” 

1. Ajustarea cotei taxei la rata inflației cu 3,8%. 

Argumentare: în cazul magazinelor online, 

proiectul prevede o creştere a taxei cu 50%, 

pe fonul majorării generale a cuantumului 

taxelor de 3,8%. 

2. Stabilirea mecanismului de aplicare clar la acordarea 

scutirii subiecților impunerii cu taxă, care au notificat 

activitatea pentru prima dată.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă 
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Taxa pentru 

prestarea 

serviciilor 

de transport 

auto de 

călători pe 

teritoriul 

municipiilor, 

satelor 

(comunelor) 

Pct. 3  din decizie 

,,Se aprobă cota de 

taxă lunară în 

mărime de 350,0 lei 

pentru fiecare unitate 

de transport pentru 

prestarea serviciilor 

de transport auto de 

călători, în regim de 

taxi, pe teritoriul 

municipiului 

Chișinău” 

 

3. Menținerea cotei taxei la nivelul anului 2021 – 300,0 

lei lunar pentru fiecare unitate de transport pentru 

prestarea serviciilor de transport auto de călători, în 

regim de taxi. 

Argumentare: Întru evitarea afectării atât de 

dramatice a unui sector atât de important pentru orice 

capitală a unei ţări, solicităm respectuos revizuirea 

deciziei de majorare a taxei pentru unităţile de 

transport, care activează în regim de taxi. 

Demersul asociației din 25.11.2021. 

3. Cota taxei taxei 

pentru prestarea 

serviciilor de 

transport auto de 

călători pe teritoriul 

municipiilor, satelor 

(comunelor) în regim 

de taxi în mărime de 

300,0 lei a fost 

stabilită în anul 2013 

și menținută la acest 

nivel inclusiv pentru 

anul fiscal 2021. 

După analiza  

efectuată de către 

experții internaționali 

a sistemului taxelor 

locale, a fost 

elaborată 

recomandarea privind 

ajustarea anuală a 

cotelor taxelor locale 

la rata inflației a 

anului anterior. În 

cazul implementării 

recomandării și 

ajustării cotei taxei la 

rata inflației pe anii 

2013 – 2020,   cota 

taxei pentru anul 2022 

ar fi 460,0 lei lunar. 

4.  Direcția generală 

economie, comerț și 

turism a Consiliului 

municipal Chișinău 

Taxa pentru 

unitățile 

comerciale 

și/sau de 

prestări 

Anexa nr. 3 la 

decizie 
1. De completat anexa nr. 3 la proiectul de decizie cu 

criteriul nr. 14.1., în următoarea redacţie: 

„ 14.1. Gherete amplasate pe teren municipal fără 

relaţii funciare din care are loc prestarea serviciilor 

Se acceptă 
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servicii auto, inclusiv 

vulcanizare  - 20000 lei” - 20 000 ”. 

2. Pct. 2.7. din notele la anexa respective „2.7. Pentru 

unităţile de prestare a serviciilor auto (inclusiv 

vulcanizări) amplasate pe teren municipal, fără relaţii 

funciare - cu 310 lei/mp (în funcţie de suprafaţa 

ocupată suplimentar)"— de exclus. 

Argumentare:  

Modificările propuse pornesc de la necesitarea 

încasării în bugetul municipal a taxei pentru utilizarea 

terenului municipal de către agenţii economici în 

procesul de prestare a serviciilor auto, inclusiv 

vulcanizare din gheretă. 

În cadrul verificărilor efectuate pe parcursul 

anilor de către colaboratorii Direcţiei şi preturilor de 

sector, s-a constatat că în cazul notificării desfăşurării 

activităţii de prestări servicii auto, inclusiv de 

vulcanizare din gherete (de regulă 2 gherete), 

comercianţii prestează serviciul dat în adiacentul 

gheretelor, ocupând în mod abuziv terenul municipal 

adiacent gheretelor (suprafeţe ce depăşesc 10 mp, care 

poate ajunge şi până la 80-100 mp). 

Pornind de la prevederile Legii nr. 231/2010 

„Cu privire la comerţul interior”, suprafaţa de teren 

ocupată suplimentar de către comercianţi nu poate fi 

inclusă în notificările depuse, iar practica ne 

demonstrează că Serviciul Fiscal de Stat nu poate 

percepe taxa locală pentru terenul respectiv. 

Drept urmare, se propune majorarea taxei locale 

pentru unităţile menţionate (Gherete amplasate pe 

teren municipal din care are loc prestarea serviciilor 

auto, inclusiv vulcanizare) în vederea compensării 

prejudiciului cauzat bugetului municipal de către 

comercianţii care desfăşoară asemenea activităţi. 
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Demersul nr. 09-14/02-3089 din 16.11.2021 

5. Fracțiunea ACUM 

Platforma DA din 

cadrul CMC 

Taxa pentru 

unitățile 

comerciale 

și/sau de 

prestări 

servicii 

Crt. 4-13 și 58-61 

din anexa nr. 3 

 

 

 

 

 

 

 

Crt. 16. Stații de 

alimentare cu 

combustibil – 

52000,0  lei 

Crt. 49. Cazinouri –  

500000,0 lei  

Criteriul 50. Sala 

(local) cu automate 

de noroc cu cоștiguri 

оn bani -  260000.0 

lei  

Criteriul 51. Sala de 

pariuri – 10000.0 lei  

1. Menținerea mărimilor cotei taxei pentru unitățile 

comerciale și/sau de prestări servicii la nivelul anului 

2021 pentru întreprinderile care activează în domeniul 

HoReCa. 

 

2. Acordarea întreprinderilor din domeniul HoReCa 

scutirii la plata taxei în mărime de 50% pentru 

perioada locdaunului în legătură cu Covid-19 

 

 

3. Majorarea cotei taxei până la 60000,0 lei 

 

 

 

4. Majorarea cotei taxei până la 600000,0 lei 

 

5. Majorarea cotei taxei până la 300000,0 lei 

 

6. Majorarea cotei taxei până la 15000,0 lei 

 

Se acceptă 

 

 

Se acceptă 

 

 

Se acceptă 

 

 

Se acceptă 

 

Se acceptă 

 

Se acceptă 
 

Taxa de 

organizare a 

licitațiilor și 

loteriilor pe 

tritoriul 

municpiului 

Chișinău 

Pct.  2 din Anexă nr. 

1 

Cota taxei – 0,26% 

.  

 

1. Majorarea cotei taxei de organizare a licitațiilor și 

loteriilor pe teritoriul unității administrativ-teritoriale 

pînă  la 0,3%. 

Se acceptă 

6. Fracțiunea 

Socialiștilor din 

cadrul CMC 

Taxa pentru 

unitățile 

comerciale 

și/sau de 

prestări 

servicii 

Crt. 16. din Anexa 

nr. 3 

Stații de alimentare 

cu combustibil – 

52000,0  lei 

 

1. Majorarea cotei taxei până la 80000,0 lei 

 

 

 

 

Se acceptă 
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Crt.  2 din Anexa nr. 

3 

Magazine, 

supermagazine, 

hipermagazine, 

depozite, farmacii 

veterinare, librării, 

pavilioane, hale, 

prăvălie, centru de 

repartiție (HUB),  cu  

suprafaţa  

comercială: 

- până la 50 mp – 

4400,0 lei; 

- de la 50,1 până la 

100 mp – 5500,0 lei; 

- de la 100,1 până la 

200  mp – 6300,0 lei; 

- de la 200,1 până la 

400 mp – 8100,0 lei; 

- de la 400,1 până la 

600 mp – 10100,0 

lei; 

- de la 600,1 până la 

800 mp  - 13900,0 

lei; 

- de la 800,1 până la 

1000 mp – 16700,0 

lei; 

- de la 1001 până  la 

2000 mp – 20100,0 

2.Majorarea cotei taxei pentru farmacii cu 2 ori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă: 

Introducerea în 

proiectul de decizie 

pct. 2.1.  

Farmacii,  cu  

suprafaţa  comercială: 

- până la 50 mp – 

8400,0 lei 

- de la 50,1 până la 

100 mp – 10600,0 lei; 

- de la 100,1 până la 

200  mp – 12200,0 

lei; 

- de la 200,1 până la 

400 mp – 15600,0 lei; 

- de la 400,1 până la 

600 mp – 19400,0 lei; 

- de la 600,1 până la 

800 mp – 26800,0 lei;  

- de la 800,1 până la 

1000 mp – 32200,0 

lei. 
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lei; 

- de la 2001 până  la 

3000 mp – 22300,0 

lei; 

- mai mult de 3001 

mp – 24600,0 lei; 

Librării, în care se 

comercializează doar 

cărți și birotică – 

1000,0 lei 

 

 

Pct. 2.1 din capitolul 

Note:  
2.1. Pentru unităţile 

comerciale indicate în 

pct. 1-14 ale anexei 

nr. 3:  

pentru 

comercializarea 

produselor din tutun 

și produse conexe: 

 - cu 25000 de lei 

pentru fiecare aparat 

de casă la care se 

comercializează 

produse din tutun și 

produse conexe - 

pentru unitățile de 

comerț cu amănuntul 

cu suprafața 

comercială mai mare 

de  20,1 mp. 

 

 

 

 

3. Majorarea mărimii adaosului la taxă pentru unitățile 

comerciale și/sau de prestări servicii pentru unităţile 

comerciale cu suprafața comercială mai mare de  20,1 

mp, care comercializează produsele din tutun și 

produse conexe – de la 25000 până la 30000 de lei 

pentru fiecare aparat de casă la care se comercializează 

produse din tutun și produse conexe. 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă 

 

 

 

7.  Partidul Politic 

„ȘOR” din cadrul 

Taxa pentru 

unitățile 

Crt. 41 din Anexa nr. 

3 
1. 1. Majorarea cotei taxei pentru spălătorii auto pînă la 

5000,0 lei/boxă 

Se acceptă 
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CMC comerciale 

și/sau de 

prestări 

servicii 

Spălătorii auto – 

3450 lei/boxă 

8. Andrei Tudos, 

tudosea@gmail.com 

Taxa pentru 

unitățile 

comerciale 

și/sau de 

prestări 

servicii 

Criteriul nr. 1 la 

anexa nr. 3 

 

Centre comerciale, 

case de comerţ, 

magazine universale 

cu suprafaţa 

comercială: 

- până la 1000 mp – 

26 lei/mp 
- de la 1001 mp – 21 

lei/mp 

1. Taxa unică 25 lei/mp, indiferent de suprafață.  

Argumentare:  

Taxa redusă pentru suprafețele mari încurajează 

construcția centrelor comerciale mult prea mari. Ce 

scop s-ar urmări prin aceasta? Se cunoaște că centrele 

comerciale mari generează trafic mare de automobile 

personale. Ar fi interesul orașului de a genera și mai 

mult trafic în condițiile în care deja are probleme 

cronice cu ambuteiajele? 

Nu se acceptă 

Taxa este diferențiată 

în funcție de 

cheltuielile suportate 

de către centre.  

 Criteriul nr. 2 la 

anexa nr. 3 

 
Magazine, 

supermagazine, 

hipermagazine, 

depozite, farmacii, 

pavilioane, hale, 

expoziţii cu vânzări 

cu suprafaţa 

comercială: 

2. până la 50 mp 

– 4400 lei;  

3. de la 50,1 

până la 100 mp – 

5500 lei; 

4. de la 100,1 

1. Taxă unică per metru pătrat, indiferent de suprafața 

unității comerciale. Circa 20-50 lei/mp, în funcție de 

situația pe piață. 

2.  50% din taxa de mai sus pentru librării. 

Argumentare: La fel ca și mai sus, aici se presupun 

reduceri pentru obiectele comerciale mari. 

Se observă discrepanțe foarte mari în prețul per metru 

pătrat pentru magazinele mici și cele mari. De 

exemplu, un magazin cu suprafața de 40 mp ar plăti o 

taxă de 130 lei/mp, pe când un magazin de 500 mp ar 

plăti 19,4 lei/mp, iar unul de 3500 mp ar plăti o taxă de 

6,77 lei/mp. 

În loc de a suprataxa antreprenorii mici, aceștia trebuie 

încurajați cu o taxă mai mică. 

Nu se acceptă 

Abordarea nu este 

corectă. Conform 

calculelor efectuate  

în cazul aplicării 

cotelor propuse a  

taxei de 20 lei/m.p. 

bugetul va fi afectat 

cu circa 26,9 mln. lei. 

În cazul aplicării cotei 

taxei 50 lei/m.p 

mărimea taxei anuale 

pentru unitatea 

comercială cu 

suprafața de la 400,1 

m.p și mai mult va 

crește exagerat de la 2 

până la 5 ori. Taxa 

este diferențiată în 
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până la 200 mp – 

6300 lei; 

5. de la 200,1 

până la 400 mp – 

8100 lei; 

6. de la 400,1 

până la 600 mp – 

10100 lei; 

7. de la 600,1 

până la 800 mp – 

13900 lei; 

8. de la 800,1 

până la 1000 mp – 

16700 lei; 

9. de la 1001 

până la 2000 mp – 

20100 lei; 

10. de la 2001 

până la 3000 mp – 

22300 lei; 

11. mai mult de 

3001 mp – 24600 

lei. 

 

Librării - 1000 

funcție de cheltuielile 

suportate de către 

unitățile comerciale. 
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 Criteriul nr. 5 la 

anexa nr. 3 

 

Restaurante: 

 până la 50 locuri 

– 9400; 

 de la 51 până la 

100 locuri – 

13500; 

 mai mult de 101 

locuri – 17900; 

   sală de 

festivităţi – 20200. 

  restaurante de 

servire animale - 

5500 

1. Restaurante: 

-  până la 50 locuri – 9000; 

  de la 51 până la 100 locuri – 13500; 

  mai mult de 101 locuri – 18000; 

 sală de festivităţi – 21000; 

 restaurante de servire animale - 5500 

Argumentare:  Asemeni punctelor 1 și 2. 

 

Nu se acceptă 

În legătură cu situația 
creată în activitatea 
întreprinderilor din 
domeniul HoReCa 
(Covid-19), cotele 
taxei pentru 
întreprinderile 
menționate pentru 
anul 2022 sunt 
propuse la nivelul 
anului 2021 

 Criteriul nr. 6 la 

anexa nr. 3 

Cafenele: 

 până la 50 locuri 

– 5500; 

 mai mult de 51 

locuri – 7500; 

 pentru copii (fгrг 

bгuturi alcoolice єi 

articole de 

tutungerie) – 5800. 

1. Cafenele: 

 până la 30 locuri – 4500; 

 de la 30 până la 50 locuri – 6000; 

 mai mult de 51 locuri  – 9000; 

Argumentare:  Ca și pentru criteriile 1 și 2. 

 

Nu se acceptă 

În legătură cu situația 

creată în activitatea 

întreprinderilor din 

domeniul HoReCa 

(Covid-19), cotele 

taxei pentru 

întreprinderile 

menționate pentru 

anul 2022 sunt 

propuse la nivelul 

anului 2021 

 Criteriul nr. 16 din 

anexa nr. 3 
Stații de alimentare 

cu combustibil – 

52000 lei/coloana 

distrib. 

1. În centrul istoric al orașului: 80000 lei/coloana.  

Celelalte: 60000 lei/coloana. 
 

Argumentare:  Numărul impunător al stațiilor de 

alimentare în oraș. 
Prezența stațiilor în centrul istoric, nu este deloc 

Se acceptă parțial 

Cota taxei se 
majorează pînă la 
80000,0 lei/coloana 
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binevenită. Acestea afectează turismul, confortul 

locuitorilor din centru și al pietonilor. 
distrib.   

 

 

 Criteriul nr. 69 din 

anexa nr. 3 

Unități de comerț 

ambulant pentru 

deservirea populației 

în cadrul târgurilor, 

iarmaroacelor, 

manifestărilor 

culturale, turistice, 

sportive și al altor 

evenimente similare:  

             …. 

1. A introduce taxa per metru pătrat per zi, în loc de 

trepte. 

Argumentare:  Ca și pentru criteriile 1 și 2. 

 

Nu se acceptă 

  Criteriul nr. 70 din 

anexa nr.   3 

Unități de comerț 

ambulant amplasate 

pe teren municipal în 

perimetrul Pieței 

Marii Adunări 

Naționale, pentru 

deservirea populației 

în cadrul 

manifestărilor 

cultural-artistice la 

Hramul orașului și 

1. A introduce taxa per metru pătrat per zi, în loc de 

trepte. 

Argumentare:  Ca și pentru criteriile 1 și 2. 

 

Nu se acceptă 
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Ziua Vinului: 

- cafenea 

improvizată până 

la 50 mp - 3600 

- cafenea 

improvizată de la 

50,1 mp - 6000 

- chioșc (căsuță) 

până la 9 mp - 

1300 

- chioșc (căsuță) 

de la 9,1 mp – 

3600 

-  tonetг/ tarabг – 

1300/650 

 Criteriul nr. 73 din 

anexa nr. 3 

Magazine auto cu 

teren pentru 

expunerea 

automobilelor: 

- până la 100 mp - 

37500 

- de la 100,1 până 

la 500 mp - 69500 

mai  mare de 500,1 

mp - 105000 

1. A se introduce majorare de 50% în perimetrul 

centrului istoric. 

Argumentare: Descurajarea acestor afaceri în centrul 

istoric. 

Nu se acceptă 

Conform SI al 

DGECT, nu au fost 

depuse NIAC pentru 

desfășurarea 

activităților respective 

în centrul nucleu-

istoric 

 Criteriu nr. 75 din 

anexa nr. 3 

 

Utilizarea spațiului 

public pentru 

organizarea 

1. Revenirea la cotele anului 2021, fără a oferi reduceri 

pentru spațiile mari. 

Nu se acceptă 
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evenimentelor în 

cadrul cărora se 

desfășoară activitate 

comercială (se achită 

de către 

organizatorul 

evenimentului): 

- până la 100 

mp – 1000 

lei/zi 

- de la 101 mp 

până la 500 

mp – 4000 

lei/zi 

- de la 501 mp 

până la 1000 

mp – 7500 

lei/zi 

- de la 1001 

mp până la 

2000 mp – 

10000 lei/zi 

- mai mult de 

2001 mp – 

15000 lei/zi 

  Pct. 3 în capitolul 

„Note” la anexa nr. 3 
 

 

Punctul 3 să fie modificat precum urmează: 

 

3.1  Agenţii economici şi persoanele fizice ale căror 

unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii sunt 

amplasate în partea dinspre stradă a clădirilor din 

arterele principale ale oraşului Chişinău, cu excepţia 

obiectivelor amplasate în pieţe  (bd. Ştefan cel Mare şi 

Sfânt, Calea Ieşilor, str. Ion Creangă, str. Alba-Iulia, 

str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, bd. Renaşterii 

Naţionale, bd. Grigore Vieru, str. Cosmonauţilor, str. 

Nu se acceptă 
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Kiev, str. Bogdan Voievod, bd. Moscova, Calea 

Orheiului, str. Socoleni, str. Alecu Russo, bd. Mircea 

cel Bătrân, bd. Iu. Gagarin, bd. Traian, bd. Decebal, 

bd. Dacia (cu excepţia celor amplasate în orăşelul 

Aeroport), str. A Puşkin, str. Armenească, str. Tighina, 

str. Ismail, şos. Hânceşti, bd. D. Cantemir, bd. 

Constantin Negruzzi, str. Ciuflea), vor achita o taxă cu 

10 % mai mare decât taxa stabilită. 

3.2 Agenţii economici şi persoanele fizice ale căror 

unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii sunt 

amplasate în partea dinspre stradă a clădirilor din bd. 

Ştefan cel Mare şi Sfânt vor achita o taxă cu 15% mai 

mare decât taxa stabilită. 

 

9. Un grup de cetățeni Taxa de la 

posesorii de 

câini 

Pct. 8 din anexa nr. 1 

,,Cota taxei”  - ,,120 

lei anual pentru 

fiecare câine” 

1. Stabilirea cotei taxei pentru animalul de companie 

nesterilizat în mărime de 500,0 lei. 

Argumentarea:  Pct. 3.3.1. din Regulamentul privind 

întreținerea animalelor de companie cu și fără stăpân, 

prin care se stabilește achitarea de către proprietarii 

pisicilor și câinilor nesterilizați a unei taxe speciale. 

 Demersul din 25.11.2021. 

Nu se acceptă 

În conformitate cu  

art. 297 alin 5) lit. e 

autoritatea 

deliberativă a APL  

nu este în drept să 

stabilească cotele ale 

taxelor locale 

differențiat, pe 

tipuri de obiectele 

impunerii. Conform 

art. 291 alin 1) lit. k  

obiectul impunerii la 

taxa de la posesorii de 

cîini constituie – 

cîinii aflați în 

posesiune pe 

percursul unui an. 

Astfel, cota taxei nu 

poate fi stabilită în 

funcție de 
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caracteristică a 

câinelui (sterilizat, 

nesterilizat)    

10. Cornelia Gavrilița 

 

Taxa de la 

posesorii de 

câini 

Pct. 8 din anexa nr. 1 

,,Cota taxei”  - ,,120 

lei anual pentru 

fiecare câine” 

1. Stabilirea cotei taxei pentru animalul de companie 

nesterilizat în mărime de 1000,0 lei. 

Argumentarea:  Pct. 3.3.1. din Regulamentul privind 

întreținerea animalelor de companie cu și fără stăpân, 

prin care se stabilește achitarea de către proprietarii 

pisicilor și câinilor nesterilizați a unei taxe speciale. 

 Demersul din 26.11.2021. 

Nu se acceptă 

Argumentarea pct. 6 

11. Anastasia 

Cozlovschi 

Taxa de la 

posesorii de 

câini 

Pct. 8 din anexa nr. 1 

,,Cota taxei”  - ,,120 

lei anual pentru 

fiecare câine” 

1. Stabilirea cotei taxei pentru animalul de companie 

nesterilizat în mărime de 500,0 lei. 

Argumentarea:  Pct. 3.3.1. din Regulamentul privind 

întreținerea animalelor de companie cu și fără stăpân, 

prin care se stabilește achitarea de către proprietarii 

pisicilor și câinilor nesterilizați a unei taxe speciale. 

 Demersul din 29.11.2021. 

Nu se acceptă 

Argumentarea pct. 6 

12.  Raisa Suprun  Taxa pentru 

unitățile 

comerciale 

și/sau de 

prestări 

servicii 

 

Crt. 71 din anexa nr. 

3 ,,Magazin on-line, 

unitate de comerț 

electronic” 

 

1. Reexaminarea cotei taxei în mărime de 7500,0 lei, 

ajustarea cotei taxei la rata inflației cu 3,8%. 

 

Argumentarea:  В проекте сборов на 2022 год меня 

привлек сбор для онлайн магазина — 7500 леев.  

К сожалению данный вид деятельности в Молдове 

никак не учитывает, что на рынке онлайн торговли 

есть крупные игроки, такие как официальные 

дистрибьюторы мировых брендов (Максимум, 

Бомба и др.) и маленькие магазины с весьма 

скромными годовыми продажами. 

 

Сбор в 7500 леев для микропредприятий будет 

слишком высоким. Говорю на своем примере. 

Когда в 2020 года сбор для онлайн торговли был 10 

Nu se acceptă 
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000 леев, я хотела открыть магазин и эта сумма для 

меня была слишком высокой. В 2021 года ставка 

сбора уменьшилась до 5 тыс леев и это изменило 

ситуацию. С учетом растущих цен на все, бизнес 

ожидает уменьшения объема продаж на товары не 

первой необходимости и с новыми сборами 7500 

леев в год, микробизнесу будет просто невыгодно 

иметь онлайн площадки для торговли 

непостоянного характера.  

 

Как представитель микробизнеса, я убеждена, что 

онлайн торговлю необходимо поощрять, сделать ее 

доступной для большинства предпринимателей, 

вне зависимости от их оборота. В итоге это пойдет 

только на пользу государству, т.к. в общей картине 

это благоприятно скажется на налоговых 

отчислениях в бюджет. Эффективнее создать 

удобную среду для бизнеса, нежели ставить такие 

ставки налогов, что маленьких предпринимателей 

они просто отпугнут, оставив только крупных 

магнатов рынка.  

Demersul din 29.11.2021. 

13. Marcela Vinderau Taxa de la 

posesorii de 

câini 

Pct. 8 din anexa nr. 1 

,,Cota taxei”  - ,,120 

lei anual pentru 

fiecare câine” 

1. Stabilirea cotei taxei pentru animalul de companie 

nesterilizat în mărime de 500,0 lei. 

Argumentarea:  Situatia cu animalele abandonate, 

cațeluși în cutii abandonați în frig sau ploaie, căldură 

pe la stații, pe lângă urne sau pe dealuri este deja 

devastatatoare. Voluntarii nu mai fac față. Așa ceva 

este inadmisibil într-o țară civilizată. Acestea nu sunt 

jucării. Oamenii trebuie să își sterilizeze animalele și 

să nu le abandoneze. Rog/solicit ca în cadrul 

organizării consultărilor „Cu privire la aprobarea și 

punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2022” 

să fie introdusă taxa (aprox. 500 lei) pentru animalele 

Nu se acceptă 

Argumentarea pct. 6 
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nesterilizate conform pct. 3.3.1 al Regulamentului 

privind întreținerea animalelor cu şi fără stăpân al 

municipiului Chişinău.  

Demersul din 26.11.2021. 

14. Valentina Chistruga Taxa de la 

posesorii de 

câini 

Pct. 8 din anexa nr. 1 

,,Cota taxei”  - ,,120 

lei anual pentru 

fiecare câine” 

1. Stabilirea cotei taxei pentru animalul de companie 

nesterilizat în mărime de 5000,0 lei. 

Argumentarea:  Problema cu animalele de stradă este 

nu doar actuală, dar și foarte gravă. Practic pretutindeni 

se întâlnesc animale fără adăpost, părăsite de oameni 

(lucru pe care îl constat reieșind din caracterul lor 

blând și durerea care se citește în ochii lor), și mă 

doare mult acest fapt. Oamenii nu doar că nu sunt 

pedepsiți pentru că abandonează animalele, dar și nu 

au remușcări - un om integru nu ar proceda atât de 

nemilos. Mai mult de atât, foarte multe persoane se 

ocupă de înmulțirea animalelor, fie cu scop de a-i 

comercializa, fie din nepăsarea pentru soarta ulterioară 

a puilor acestora. Din acest motiv, foarte mulți pui de 

animale se trezesc pe străzi - flămânzi, speriați, 

înfricoșați, iar responsabili pentru aceste consecințe 

distrugătoare sunt OAMENII. 

În acest context, rog, ca în cadrul organizării 

consultărilor „Cu privire la aprobarea și punerea în 

aplicare a taxelor locale pentru anul 2022” să fie 

introdusă taxa de 5000 lei pentru animalele 

nesterilizate conform pct. 3.3.1 al Regulamentului 

privind întreținerea animalelor cu și fără stăpân al 

municipiului Chișinău.  

Demersul din 26.11.2021. 

Nu se acceptă 

Argumentarea pct. 6 

15. Tatiana Kostițina  Taxa de la 

posesorii de 

câini 

Pct. 8 din anexa nr. 1 

,,Cota taxei”  - ,,120 

lei anual pentru 

fiecare câine” 

1. Stabilirea cotei taxei pentru animalul de companie 

nesterilizat în mărime de 600,0 lei. 

В городе катастрофическая обстановка с 

выкинутыми животными. Необходима 

Nu se acceptă 

Argumentarea pct. 6 
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принудительная стерилизация домашних 

животных. 

Согласно проводимым консультациям по местным 

налогам, просим внести налог в сумме 600 лей на 

нестерилизованных животных согласно пункту 

3.3.1 Регламента по содержанию домашних и 

бесхозных животных муниципия Кишинев, дабы 

стимулировать хозяев стерилизовать своих 

животных. 

16. Marina Briculscaia  Taxa de la 

posesorii de 

câini 

Pct. 8 din anexa nr. 1 

,,Cota taxei”  - ,,120 

lei anual pentru 

fiecare câine” 

1. Stabilirea cotei taxei pentru animalul de companie 

nesterilizat în mărime de 600,0 lei. 

В связи с огромным количеством выброшенных 

животных на улицы, с которым волонтеры не 

справляются, а так же для того чтобы 

соответствовать нормам развитых государств 

просим вас, согласно проводимым консультациям 

по местным налогам, ввести налог в сумме не 

менее 600 лей на животное мун. Кишинев согласно 

пункту 3.3.1 Регламента по содержанию домашних 

и безхозных животных. Эта мера поможет 

стимулировать хозяев к ответственному 

содержанию питомцев, а в частности 

стерилизовать своих животных.   

Nu se acceptă 

Argumentarea pct. 6 

17. Alina Cozlovschi Taxa de la 

posesorii de 

câini 

Pct. 8 din anexa nr. 1 

,,Cota taxei”  - ,,120 

lei anual pentru 

fiecare câine” 

1. Stabilirea cotei taxei pentru animalul de companie 

nesterilizat în mărime de 600,0 lei. 

Занимаясь волонтёрством  по защите животных с 

2018 года, сообщаю вам, что ситуация по 

бездомным животным критическая по всей 

республике. 80 % бездомных животных - это 

бывшие домашние или их потомство.  

В городе, в пригороде и по всей республике 

Nu se acceptă 

Argumentarea pct. 6 



22 

 

сложилась ситуация СОС. Открытие ОКЗЖ при 

Примэрии муниципии Кишинёва, принятие 

регламента ОКЗЖ в 2019 году - начало решения 

проблемы, но без дальнейшей поддержки 

государства проблема с численностью бездомных 

не решается. Численность бездомных домашних 

животных увеличивается со скоростью света! НЕ 

дикие и лесные животные всё более и более 

появляются на улицах города, а благодаря 

безответственности людей, домашние животные 

становятся бездомными и уличными, не смотря на 

проводимую программу Отдела Зоозащиты 

Животных Отлов Стерилизация Вакцинация 

Возврат, а именно безответственное отношение 

людей к жизни заведенного домашнего питомца 

приводит к обострению проблемы численности 

безнадзорных собак и кошек. В большинстве 

случаев люди не стерилизуют своего питомца из 

убеждения, что это не гуманно, склоняясь к 

религиозным предрассудкам, очеловечивая жизнь 

животных и в то же время не предоставляя 

животному полноценной жизни убивают 

безответственно их жизнь.  Так же не желая знать 

полную информацию к чему приводит 

нестерилизация домашних животных, как на самом 

деле влияет на здоровье животных их 

нестерилизация,  люди легко, без предрассудков, 

избавляются от надоевшего самого питомца или 

его потомства, оставляя их жить на улице, лишая 

дома или ещё хуже, выкидывают потомство своих 

домашних животных в мусор отойдя от 

ответственности за тех, кого приручили. 

Подкидывая коробки и мешки с щенками, с 

котятами в мусорные баки, оставляя животное и их 

потомство в лесу, в поле, у дороги, в парках, 

скверах...   Животные на улицах города в 
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большинстве это или домашние выброшенные 

животные и их выросшее потомство.  Только 

стерилизация уличных животных не решает 

проблему с численностью бездомных животных на 

улице, т.к. все они почти появляются из домов и 

квартир. Круговорот бездомных ЖИВОТНЫХ 

 продолжается и набирает обороты! 

Безнаказанность порождает безответственность. 

 Это одна из острых тем общества и конечно её не 

решить полностью с ведением налога, но, всё же, 

если  заработает контроль по этому вопросу, то уже 

будет дополнительное движение в сторону 

гуманного решения вопроса по численности 

бездомных животных. Контролируя численность 

домашних животных по закону налогом на 

нестерилизацию,  общество продвинется в 

 гуманном решении вопроса бездомных животных. 

Согласно проводимым консультациям по 

местными налогам, просим внести налог в сумме 

на нестерилизованных животных согласно пункту 

3.3.1 Регламента по содержанию домашних и 

бесхозных животных муниципия Кишинев, дабы 

стимулировать хозяев стерилизовать своих 

животных.  

18. Cristina Pascari Taxa de la 

posesorii de 

câini 

Pct. 8 din anexa nr. 1 

,,Cota taxei”  - ,,120 

lei anual pentru 

fiecare câine” 

1. Stabilirea cotei taxei pentru animalul de companie 

nesterilizat. 

Mă adresez respectuos să analizați posibilitatea 

introducerii taxei pentru nesterilizarea animalelor de 

companie, în special a câinilor. Din păcate, șos. 

Muncești este destinația obișnuită de aruncare a 

cațelușilor mici, dar și medii, în zona în care locuiesc 

sunt multe case pe pamânt și garaje unde oamenii țin 

câini pe care îi lasă să se înmulțească, mai apoi 

Nu se acceptă 

Argumentarea pct. 6 
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cațelușii fie sunt mâncați de alți câini, fie sunt aruncați 

în scara blocului, fie sunt aruncați la gunoi sau și mai 

rău, acești cățeluși sunt torturați și uciși de bărbați în 

fața copiiilor din cartier, astfel nu doar că ucid bietele 

animale, dar și traumează copiii și normalizează acest 

comportament pentru copii, copiii la rândul lor copie 

acest comportament și față de câinele meu, aruncă cu 

pietre, lovesc cu bețe... În vederea reducerii 

abandonului de cățeluși, rog ca în cadrul organizării 

consultărilor „Cu privire la aprobarea și punerea în 

aplicare a taxelor locale pentru anul 2022” să fie 

introdusă taxa (dvs. hotărâți cât) pentru animalele 

nesterilizate conform pct. 3.3.1 al Regulamentului 

privind întreținerea animalelor cu şi fără stăpân al 

municipiului Chişinău. 

19. Aurelia Rotaru Taxa de la 

posesorii de 

câini 

Pct. 8 din anexa nr. 1 

,,Cota taxei”  - ,,120 

lei anual pentru 

fiecare câine” 

1. Stabilirea cotei taxei pentru animalul de companie 

nesterilizat în mărime de 1500,0 lei. 

Pentru hotărârea problemei animalelor abandonate și 

înmulțirea lor fără a avea grijă ce va fi mai departe cu 

ele, solicit respectuos să fie inclusă taxa pentru 

întreținerea de stăpâni a animalelor de companie 

nesterilizate începând cu anul 2022.  

Nu se acceptă 

Argumentarea pct. 6 

 


