
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2021 

Chișinău 
 

 

Privind aprobarea Planului controalelor asupra activității  

rezidenților zonelor economice libere pentru anul 2021 

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

 

În temeiul art. 6 alin. (251) din Legea nr. 440/2001 cu privire la zonele 

economice libere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 108-109, 

art. 834), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Se aprobă Planul controalelor asupra activității rezidenților zonelor 

economice libere pentru anul 2021 (se anexează).  

 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova.  

 

 

Prim-ministru interimar    AURELIU CIOCOI 
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Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 
 

PLANUL 

controalelor asupra activității rezidenților 

zonelor economice libere pentru anul 2021 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

(numele) persoanei 

supuse 

controlului/Codul 

fiscal (IDNO) 

Obiectul 

 supus controlului 

Trimestrul 

efectuării 

controlului 

Serviciul 

Vamal 

Serviciul 

Fiscal de 

Stat 

Agenția 

Națională 

pentru 

Reglementare 

în Energetică 

Inspectoratul 

de Stat al 

Muncii 

Agenția 

Națională 

pentru 

Siguranța 

Alimentelor 

Agenția 

pentru 

Supraveghere 

Tehnică 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zona antreprenoriatului liber „Expo-Business-Chișinău”   

1. SRL „Firstline”; 

IDNO 

1003600060541 

Examinarea 

instalației electrice a 

agentului economic 

în vederea 

respectării normelor 

de securitate 

electrică și de 

exploatare a 

instalațiilor 

electrice, inclusiv 

din Secția de 

producere a 

produselor pentru 

ambalaje; 

verificarea statutului 

de exportator 

II X  x  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

aprobat pentru 

perioada 2017-2020 

2. SRL „Colusvin”;  

IDNO 

1003600030401 

 

Control fiscal prin 

metoda de verificare 

totală privind 

corectitudinea și 

plenitudinea 

calculării și achitării 

la bugetul public 

național a 

obligațiilor fiscale 

II  x   

  

3. ÎM „Plimed-VG” 

SRL; 

IDNO 

1003600039688 

 

Control fiscal prin 

metoda de verificare 

totală privind 

corectitudinea și 

plenitudinea 

calculării și achitării 

la bugetul public 

național a 

obligațiilor fiscale 

II  x   

  

4. SRL „Euroglass 

Garant”; 

IDNO 

1014600038254 

 

Control fiscal prin 

metoda de verificare 

totală privind 

corectitudinea și 

plenitudinea 

calculării și achitării 

la bugetul public 

național a 

obligațiilor fiscale 

II  x   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. SRL „Fujikura 

automotive MLD”;  

IDNO 

1016600017134 

Examinarea 

instalației electrice 

destinate pentru 

asamblarea 

cablurilor auto a 

agentului economic, 

în vederea 

respectării normelor 

de securitate 

electrică și de 

exploatare a 

instalațiilor electrice 

III   x  

  

6. SRL „Improcons 

Grup”; 

IDNO 

1017600038716 

 

Control fiscal prin 

metoda de verificare 

totală privind 

corectitudinea și 

plenitudinea 

calculării și achitării 

la bugetul public 

național a 

obligațiilor fiscale 

III  x   

  

7. SRL „Europlas 

Lux”;  

IDNO 

1017600018297 

Examinarea 

instalației electrice a 

agentului economic 

în vederea 

respectării normelor 

de securitate 

electrică și de 

exploatare a 

instalațiilor 

electrice, inclusiv 

III   x  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

din Secția de 

producere a 

produselor din masă 

plastică 

8. SRL „Led Market”; 

IDNO 

1004600060124 

Siguranța 

ocupațională la etapa 

producerii 

echipamentelor  

electrice de iluminat, 

panourilor 

fotovoltaice 

III    x 

  

9. SRL „Nanocut”; 

IDNO 

1013600038040  

Control fiscal prin 

metoda de verificare 

totală privind 

corectitudinea și 

plenitudinea 

calculării și achitării 

la bugetul public 

național a 

obligațiilor fiscale 

IV  x   

  

10. SRL „Ceteronis”; 

IDNO 

1003603001864 

 

Control fiscal prin 

metoda de verificare 

totală privind 

corectitudinea și 

plenitudinea 

calculării și achitării 

la bugetul public 

național a 

obligațiilor fiscale 

IV  x   

  

Zona economică liberă „Bălți”   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. ÎCS „ DRA 

Draexlmaier 

Automotive” SRL; 

IDNO 

1007602000178 

Verificarea 

statutului de 

exportator aprobat 

pentru perioada 

2017-2020 

III X    

  

12. ÎCS „Administrare 

imobiliară”SRL; 

IDNO 

1010602002451 

Examinarea 

instalației electrice  

a agentului 

economic în vederea 

respectării normelor 

de securitate 

electrică și de 

exploatare a 

instalațiilor 

electrice, inclusiv 

din Secția de 

producere a 

modulelor electrice 

pentru auto 

III   x  

  

13. SC „Gebhardt-

Construct” SRL; 

IDNO 

1003600058904 

Verificarea 

respectării derulării 

destinației vamale 

„zona liberă” pentru 

perioada 2017-2020; 

siguranța 

ocupațională la 

etapa producerii 

mărfurilor 

industriale 

IV X   x 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14. SRL „SE 

Bordnetze”; 

IDNO 

1015600041312 

Examinarea 

instalației electrice  

a agentului 

economic în vederea 

respectării normelor 

de securitate 

electrică și de 

exploatare a 

instalațiilor 

electrice, inclusiv 

din Secția de 

producere cablaje 

III   x  

  

15. SRL „Sammy 

Cablaggi”; 

IDNO 

1014602002068 

 

Control fiscal prin 

metoda de verificare 

totală privind 

corectitudinea și 

plenitudinea 

calculării și achitării 

la bugetul public 

național a 

obligațiilor fiscale 

IV  x   

  

Zona antreprenoriatului liber „Valkaneş”   

16. SRL „Poltorg 

Producere”; 

IDNO 

1011611002429 

Verificarea 

respectării derulării 

destinației vamale 

„zona liberă” pentru 

perioada 2017-2020 

II X    

  

17. ÎCS „Industrial 

Invest” SRL;  

Verificarea 

respectării derulării 

destinației vamale 

II X    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IDNO 

1008611002922 

„zona liberă” pentru 

perioada 2017-2020 

18. ÎCS „Terra Impex” 

SRL;  

IDNO 

1011611000539 

Verificarea 

respectării derulării 

destinației vamale 

„zona liberă” și a 

statutului de 

exportator aprobat 

pentru perioada 

2017-2020 

II X    

  

19. SRL „Innovocristal”; 

IDNO 

1013611002434 

Verificarea 

respectării derulării 

destinației vamale 

„zona liberă” pentru 

perioada 2017-2020; 

control fiscal prin 

metoda de verificare 

totală privind 

corectitudinea și 

plenitudinea 

calculării și achitării 

la bugetul public 

național a 

obligațiilor fiscale 

II X x   

  

20. ÎCS „DK Intertrade” 

SRL; 

IDNO 

1002600035432 

Examinarea 

instalației electrice  

a Fabricii de vinuri a 

agentului economic 

în vederea 

respectării normelor 

III   x  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

de securitate 

electrică și de 

exploatare a 

instalațiilor electrice 

21. ÎM „Metal Expert 

Grup” SA; 

IDNO 

1006603005472 

Verificarea 

respectării derulării 

destinației vamale 

„zona liberă” pentru 

perioada 2017-2020 

III X    

  

22. SRL „Simart 

Company”; 

IDNO 

1003600071022 

 

Control fiscal prin 

metoda de verificare 

totală privind 

corectitudinea și 

plenitudinea 

calculării și achitării 

la bugetul public 

național a 

obligațiilor fiscale 

III  x   

  

23. SRL „Industrial Park 

Centrum”; 

IDNO 

1016600008244 

Control fiscal prin 

metoda de verificare 

totală privind 

corectitudinea și 

plenitudinea 

calculării și achitării 

la bugetul public 

național a 

obligațiilor fiscale 

IV  x   

  

Zona antreprenoriatului liber – Parcul de producție „Otaci-Business”   

24. SRL „Trade Log”; Verificarea 

respectării derulării 
II X    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IDNO 

1018604004640 

destinației vamale 

„zona liberă” pentru 

perioada 2017-2020 

Zona economică liberă „Ungheni-Business”   

25. ÎCS „Lear 

Corporation”; SRL 

IDNO 

1009600043151 

Verificarea 

statutului de 

exportator aprobat 

pentru perioada 

2017-2020 

II X    

  

26. ÎM „Euro Yarns” 

SRL; 

IDNO 

1011600029879 

Examinarea 

instalației electrice a  

Fabricii de 

producere a firelor 

sintetice a agentului 

economic în vederea 

respectării normelor 

de securitate 

electrică și de 

exploatare a 

instalațiilor electrice 

III   x  

  

27. ÎCS „Lones-Mol” 

SRL; 

IDNO 

1006609004709 

Siguranța 

ocupațională la 

etapa fabricării 

încălțămintei 

III    x 

  

28. SRL „Unicorn 

Carpets”;  

IDNO 

1017609000949 

Examinarea 

instalației electrice a 

Fabricii de covoare 

și mochete a 

agentului economic 

în vederea 

III   x  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

respectării normelor 

de securitate 

electrică și de 

exploatare a 

instalațiilor electrice 

29. SRL „Alpha Omega 

Confexim”; 

IDNO 

1017609003788 

Control fiscal prin 

metoda de verificare 

totală privind 

corectitudinea și 

plenitudinea 

calculării și achitării 

la bugetul public 

național a 

obligațiilor fiscale 

III  x   

  

30. SRL „Ursidai”; 

IDNO 

1016609003596 

 

Control fiscal prin 

metoda de verificare 

totală privind 

corectitudinea și 

plenitudinea 

calculării și achitării 

la bugetul public 

național a 

obligațiilor fiscale 

IV  x   

  

Zona antreprenoriatului liber „Tvardiţa”   

31. ÎCS „Zolotoi Aist” 

SRL; 

IDNO 

1003600093017 

Examinarea 

instalației electrice a 

Fabricii de vinuri si 

coniacuri a 

agentului economic 

în vederea 

II   x  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

respectării normelor 

de securitate 

electrică și de 

exploatare a 

instalațiilor electrice 

32. SRL „Luxfarmol”; 

IDNO 

1008611001268 

 

Control fiscal prin 

metoda de verificare 

totală privind 

corectitudinea și 

plenitudinea 

calculării și achitării 

la bugetul public 

național a 

obligațiilor fiscale 

II  x   

  

33. SRL „Natural 

Product”; 

IDNO 

1007611003483 

Examinarea 

instalației electrice 

la fabricarea 

produselor din carne 

a agentului 

economic în vederea 

respectării normelor 

de securitate 

electrică și de 

exploatare a 

instalațiilor electrice 

III   x  

  

34. ÎCS „Fabrica de 

vinuri și divinuri 

„Молдавский 

Стандарт” SRL; 

 Verificarea 

respectării cadrului 

legal la Fabrica de 

vinuri și divinuri; 

verificarea Secției 

III     X X 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IDNO 

1003600015769 

de producere a 

alcoolului etilic; 

verificarea 

instalației de gaze 

ale centralelor 

electrotermice și 

termice cu 

capacitatea termică 

unitară mai mare de 

100 kW 

 



 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Planului controalelor planificate 

asupra activității rezidenților zonelor economice libere pentru anul 2021 

 

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

proiectului 

 Proiectul a fost elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii 

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

finalitățile urmărite  

  Proiectul a fost elaborat urmare propunerilor prezentate Ministerului 

Economiei și Infrastructurii de către autoritățile cu funcție de control în 

conformitate cu prevederile art.6 alin.(251) din Legea nr.440/2001 cu privire 

la zonele economice libere. 

 Prezentul proiect poate fi aprobat de către Guvernul demisionar 

reieșind din următoarele. 

 Potrivit pct.42 din Hotărîrea Curții Constituționale pentru controlul 

constituţionalităţii articolelor 15 alin.(2) lit.d), e), f), alin.(3), 23 alin.(3) şi (6) 

şi articolului 26 alineatele (6) – (9) din Legea cu privire la Guvern nr.136 din 

7 iulie 2017  (competenţele unui Guvern al cărui mandat a încetat) (sesizarea 

nr.2a/2021) nr. 7 din 04.03.2021, în Hotărârea Curții Constituționale nr.7 

din 18 mai 2013, Curtea a reţinut că un Guvern demisionar continuă să 

administreze treburile publice în aşteptarea unui nou Guvern, care să fie 

plenipotenţiar. Administrarea treburilor publice se referă la deciziile zilnice, 

curente ale Guvernului, care sunt necesare funcţionării neîntrerupte a 

serviciului public. Această activitate se reduce la aşteptarea finalizării 

negocierilor pentru formarea unei noi echipe guvernamentale, la evitarea 

unei lipse totale a puterii executive, care este una operativă şi vitală pentru 

necesităţile societăţii. În acest sens, administrarea treburilor publice de către 

un Guvern demisionar vizează trei categorii: (1) treburile curente, care îi 

permit statului să funcționeze; (2) treburile în curs, care au fost inițiate 

atunci când Guvernul avea competențe depline şi care trebuie finalizate; 

(3) treburile urgente, care trebuie soluţionate în mod imperativ pentru a se 

evita pericole foarte grave pentru stat şi cetăţeni, pentru viaţa economică şi 

socială. 

 Totodată, conform alin. (ii), (iv), (vi), (vii) și (viii) pct.44 din Hotărîrea 

Curții Constituționale nr.7/2021, analizând întinderea noţiunii de 

„administrare a treburilor publice”, aşa cum aceasta a fost interpretată în 

jurisprudenţa sa, Curtea relevă că Guvernul al cărui mandat a încetat:  

(ii) trebuie să asigure transpunerea în viaţă a legilor, 

(iv) poate soluţiona treburile în curs, care au fost iniţiate de Guvernul 

plenipotenţiar şi trebuie finalizate 

(vi) nu poate să-şi asume iniţiative politice importante în privinţa unor 

chestiuni care au provocat dificultăţi înainte de demisia sa sau au determinat 

în final această demisie  
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(vii) nu poate să ia decizii care ar putea ulterior angaja durabil linia politică 

a viitorului Guvern; 

(viii) nu poate numi în funcţie funcţionari publici, iniţia reforme şi a 

întreprinde alte acţiuni importante. 

 În context, remarcăm că proiectul hotărîrii Guvernului se încadrează în 

2 categorii de administrare a treburilor publice de către Guvernul demisionar: 

(1) prin adoptarea acestuia organele cu funcții de control își vor putea exercita 

atribuțiile în ceea ce ține de executarea controalelor planificate; (2) proiectul 

a fost inițiat atunci cînd Guvernul avea competențe depline, cererea de 

înregistrare a acestuia fiind depusă la 22 decembrie 2020, iar demisia Prim-

ministrului a avut loc o zi mai tîrziu. 

  Totodată, proiectul se încadrează și în limita noțiunii de ”administrare 

a treburilor publice” prin prisma alin. (ii), (iv), (vi), (vii) și (viii) pct.44 din 

Hotărîrea Curții Constituționale nr.7/2021 enumerate mai sus, dat fiind faptul 

că acesta: a) transpune în viață revederile art.6 alin. (25) și (251) din Legea 

nr.440/2001 cu privire la zonele economice libere; b) a fost inițiat de 

Guvernul plenipotențiar; c) nu urmărește asumarea unor inițiative politice 

importante în privința unor chestiuni care au provocat dificultăți înainte de 

demisia sa sau au determinat în final această demisie; d) nu urmărește 

angajarea durabilă a liniei politice a viitorului Guvern; e) nu urmărește 

numirea în funcție a funcționarilor publici, inițierea reformelor sau  

întreprinderea altor acțiuni importante. 

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 și evidențierea elementelor noi 

 Proiectul hotărîrii nominalizate prevede Planul controalelor planificate 

asupra activității rezidenților zonelor economice libere pentru anul 2021, care 

a fost elaborat în baza propunerilor autorităților cu funcții de control. 

Respectiv, urmare evaluării riscurilor de către autorităților cu funții de 

control, conform metodologiilor sectoriale de planificare a controlului de stat 

asupra activității de întreprinzător, în proiect au fost incluși 35 de rezidenți ai 

Zonelor Economice Libere, pentru a fi supuși controlului planificat pe 

parcursul anului 2021. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

 Realizarea proiectului dat nu implică cheltuieli financiare publice. 

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

 Nu este necesar. 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

 Proiectul a fost publicat pe pagina web pentru consultări publice. 

8. Constatările expertizei anticorupție 

 Concluzia expertizei: 

 Autorul proiectului a respectat rigorile de transparență decizională 

statuate de Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional. 
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 Nota informativă este însoțită de argumente concludente și clare în 

susținerea reglementărilor propuse.  

 Prin proiect se promovează interesul public de a asigura efectuarea 

controalelor de stat pentru anul 2021, în privința a 34 de rezidenți ai zonelor 

economice libere, fapt ce va garanta inițierea controalelor în corespundere cu 

cadrul normativ pertinent din domeniul de control (art.6 alin. (251 ) din Legea 

nr.440/2001 cu privire la zonele economice libere).   

 În textul proiectului prenotat nu s-au identificat factori de risc care pot 

genera apariția riscurilor de corupție. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

 Nu este necesar. 

10. Constatările expertizei juridice 

 Ministerul Justiției a comunicat lipsa obiecțiilor și propunerilor de ordin 

juridic. 

11. Constatările altor expertize 

 Nu este necesar . 

 

 

Secretar general        Lilia PALII 
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