
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 

din  2021 

Chișinău 

Pentru aprobarea Graficului controalelor de stat asupra activității 

rezidenților parcurilor industriale pentru anul 2021 

------------------------------------------------------------ 

În temeiul art. 12 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 182/2010 cu privire la 

parcurile industriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 155-158, 

art. 561), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

Se aprobă Graficul controalelor de stat asupra activității rezidenților 

parcurilor industriale pentru anul 2021 (se anexează). 

Prim-ministru interimar AURELIU CIOCOI 
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Aprobat  

prin Hotărârea Guvernului nr. 

GRAFICUL   

controalelor de stat asupra activității rezidenților parcurilor industriale pentru anul 2021 

Nr. 

crt. 

Denumirea persoanei supuse 

controlului 

Codul fiscal 

(IDNO) 

Obiectul supus controlului Trimestrul 

efectuării 

controlului 

Instituțiile responsabile 

1 2 3 4 5 6 

Parcul Industrial „Tracom’’, mun. Chișinău, str. Columna, nr. 170 

1. SC „PELMOR-COM” SRL 1005600045319 Control fiscal prin metoda de 

verificare totală privind 

corectitudinea și plenitudinea 

calculării și achitării la bugetul public 

național a obligațiilor fiscale 

II Serviciul Fiscal de Stat 

2. SRL „MIE EXPRES” 1014600013682 Control fiscal prin metoda de 

verificare totală privind 

corectitudinea și plenitudinea 

calculării și achitării la bugetul public 

național a obligațiilor fiscale 

II Serviciul Fiscal de Stat 

3. ÎCS „ORIFLAME 

INTERNATIONAL” SRL 

1002600014732 Verificarea respectării 

reglementărilor vamale și fiscale 

pentru perioada 2017-2020 

II Serviciul Vamal 

4. SC „CARTNORD” SRL 1003600086213 Secția de producere a articolelor din 

hârtie și carton 

III Agenția Națională pentru 

Reglementare în Energetică 

5. SRL „ARES-UT” 1003600083382 Secția de turnare a metalelor III Agenția Națională pentru 

Reglementare în Energetică; 

Inspectoratul pentru Protecția 

Mediului 

6. SA „PRESUDOR” 1002600042649 Control fiscal prin metoda de 

verificare totală privind 

III Serviciul Fiscal de Stat 
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1 2 3 4 5 6 

corectitudinea și plenitudinea 

calculării și achitării la bugetul public 

național a obligațiilor fiscale 

7. SRL „TORPEDO” 1002600018442 Control fiscal prin metoda de 

verificare totală privind 

corectitudinea și plenitudinea 

calculării și achitării la bugetul public 

național a obligațiilor fiscale 

III Serviciul Fiscal de Stat 

8. SRL „ARAMA R” 1003600038197 Control fiscal prin metoda de 

verificare totală privind 

corectitudinea și plenitudinea 

calculării și achitării la bugetul public 

național a obligațiilor fiscale 

III Serviciul Fiscal de Stat 

9. SRL „ARAMA R” 1003600038197 Secția de producere a mobilei II Agenția Națională pentru 

Siguranța Alimentelor; 

Agenția pentru Protecția 

Consumatorului și 

Supravegherea Pieței; 

Inspectoratul de Stat al 

Muncii 

10. SRL „VERSANDI & S” 1010600030515 Control fiscal prin metoda de 

verificare totală privind 

corectitudinea și plenitudinea 

calculării și achitării la bugetul public 

național a obligațiilor fiscale 

IV Serviciul Fiscal de Stat 

11. ÎCS „REFORMA ART” SRL 1009600027847 Control fiscal prin metoda de 

verificare totală privind 

corectitudinea și plenitudinea 

calculării și achitării la bugetul public 

național a obligațiilor fiscale 

IV Serviciul Fiscal de Stat 

Parcul Industrial SA ,,Răut”, mun. Bălți, str. Decebal, nr. 13 



5 

1 2 3 4 5 6 

12. SRL „MOLLTEX GROUP” 1017602002162 Control fiscal prin metoda de 

verificare totală privind 

corectitudinea și plenitudinea 

calculării și achitării la bugetul public 

național a obligațiilor fiscale 

II Serviciul Fiscal de Stat 

13. ÎM 

„ELEKTROMANUFACTURING” 

SRL 

1012602001148 Verificarea respectării 

reglementărilor vamale și fiscale 

pentru perioada 2017-2020 

II Serviciul Vamal 

14. ÎM 

„ELEKTROMANUFACTURING” 

SRL  

1012602001148 Secția de producere IV Inspectoratul pentru Protecția 

Mediului; 

Agenția pentru Supraveghere 

Tehnică 

Parcul Industrial „Edineţ”, mun. Edineț, str. N. Moroşanu, nr. 6 

15. CI „ASPECT FRUCT” 1015604000881 Control fiscal prin metoda de 

verificare totală privind 

corectitudinea și plenitudinea 

calculării și achitării la bugetul public 

național a obligațiilor fiscale 

IV Serviciul Fiscal de Stat 

Parcul Industrial „Cimișlia”, or. Cimișlia 

16. SRL „GM-COM” 1004600018228 Secția de producere II Agenția Națională pentru 

Siguranța Alimentelor 



Notă informativă 

la proiectul hotărârii de Guvern 

pentru aprobarea Graficului controalelor de stat  

asupra activității rezidenților parcurilor industriale pentru anul 2021 
(Număr unic 5/MEI/2021) 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Proiectul a fost elaborat de către Ministerul Economiei și Infrastructurii 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalitățile urmărite 

Drept temei la elaborarea acestui proiect a servit lit. f), alin. (1), art. 12 din Legea cu 

privire la parcurile industriale, care prevede că în vederea optimizării controalelor de stat 

asupra activității rezidenților parcurilor industriale, anual la propunerea organelor  de 

control  se aprobă anual graficul controalelor de stat planificate prin hotărîre de Guvern. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate a prevederilor proiectului cu legislația 

Uniunii Europene 

Prezentul proiect de act normativ nu contravine legislației Uniunii Europene 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi 

Urmare evaluării riscurilor a celor 83 agenți economici, rezidenți ai parcurilor industriale, 

9 Organe de control (Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal și Agenția Națională pentru 

Reglementare în Energetică etc.) au solicitat supunerea controlului pe parcursul anului 

2020 a 18 agenți economici din cadrul a 3 Parcuri Industriale (PI „Tracom”, PI „Răut”, 

PI „Edineț” și PI „Cimișlia”).  

Așadar, conform celor expuse, proiectul prevede aprobarea Graficului controalelor de stat 

asupra activității rezidenților parcurilor industriale pentru anul 2021. Acesta cuprinde în 

sine lista rezidenților și organelor de control cu specificarea perioadei supunerii 

controlului, care suplimentar a fost ajustat cu planurile aprobate de către conducătorii 

organelor de control și publicate pe portalul public controale.gov.md.  

5. Fundamentarea economico-financiară 

Realizarea proiectului dat nu implică cheltuieli bugetare și nebugetare 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Punerea în aplicare a prevederilor proiectului în cauză nu necesită modificarea sau 

abrogarea altor acte normative 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Proiectul a fost publicat pentru consultări publice pe pagina web a Ministerului Economiei 

și Infrastructurii, la comportamentul transparență.  

8. Constatările expertizei anticorupție 



Proiectul a fost supus expertizei anticorupție 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Nu este necesar 

10. Constatările expertizei juridice 

Până în prezent Ministerul Justiției nu a prezentat avizul semnat. 

11. Constatările altor expertize 

Nu este necesar 

Secretar general al  

Ministerului Economiei și Infrastructurii Lilia PALII 




