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Cu privire la modificarea Listei agenților economici cu drept de prelungire 

a termenului  de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de 

producere, dar nu mai mult  de 180 de zile, la materia primă, materialele, 

accesoriile, ambalajul primar şi articolele  de completare importate  

pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate  exportului,   

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 359/2014 

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

 

În temeiul art. 126 alin. (3
2
) din Codul vamal al Republicii Moldova  

nr. 1149/2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie 

specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, Guvernul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Lista agenților economici cu drept de prelungire a termenului de plată a 

TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 

180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi 

articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor 

destinate exportului, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 359/2014 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 134-141, art. 397), cu 

modificările ulterioare, se completează cu pozițiile 36 şi 37 cu următorul cuprins: 

  

„36. SRL „BAS STEEL 

PROFILE” 

1019603000893 Producţia de tuburi, ţevi, 

profiluri tubulare şi accesorii 

pentru acestea, din oţel 

37. ÎM „Vinia Traian” SA 1003600003708 Fabricarea vinului”. 
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2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 

Ministrul economiei 

și infrastructurii      Serghei Railean 

 

 

 

  



Notă informativă 

la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Listei agenților 

economici cu drept de prelungire a termenului  de plată a TVA şi a taxei vamale, 

pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia 

primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele  de completare 

importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului,  

aprobată prin hotărârea Guvernului  nr. 359/2014 

(număr unic 720/MEI/2020 

 
 

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

 Proiectul a fost elaborat de către Ion Răuleţ, consultant principal din cadrul Ministerul 

Economiei și Infrastructurii 

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

 Proiectul hotărârii în cauză s-a elaborat în temeiul art.126 alin.(32) din Codul vamal al 

Republicii Moldova nr.1149/2000 și pct.21 al Regulamentului cu privire la modul de 

prelungire a termenului de plată a taxei pe valoarea adăugată şi a taxei vamale, pentru 

perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, 

materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate, aprobat 

prin hotărârea Guvernului nr.146/2014. 

Astfel, ținând-se cont de aceste prevederi și decizia Comisiei interministerială pentru 

întocmirea şi modificarea Listei agenților economici cu drept de prelungire a termenului 

de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult 

de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de 

completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului 

(Procesul verbal nr.21 din 27 iulie 2020), s-a elaborat prezentul proiect care prevede 

modificarea Listei agenților economici aprobată prin hotărârea  Guvernului  nr. 359/2014, 

prin completarea acestea cu doi agenți economici.  

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 

 
Proiectul dat prevede modificarea Listei agenților economici care au dreptul de prelungire 

a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar 

nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi 

articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate 

exportului, aprobată prin hotărârea Guvernului nr. 359/2014, și anume, completarea listei 

cu două companii SRL „BAS STEEL PROFILE” și ÎM „Vinia Traian” SA. 

Consecutiv, proiectul cuprinde și prevederea privind intrarea în vigoare la data publicării, 

fapt ce ar permite agenților economici prenotați să beneficieze de oportunitatea oferită de 

cadrul legal în termen util. 

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 

 Întru respectarea prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul 

decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului Economiei și 

Infrastructurii la compartimentul /transparența decizională/ și http://particip.gov.md/ 

8. Constatările expertizei anticorupție 

 Proiectul a fost supus expertizei anticorupție. Principala constatare fiind: „…în proiect nu 

au fost identificați factori de risc care se genereze apariția riscurilor de corupție”  

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

 Nu este necesar 

10. Constatările expertizei juridice 

 Proiectul a fost avizat de Ministerul Justiției, în care a recomandat ca „clauza de adoptare 

se fie completată cu temeiul juridic al proiectului în cauză – art.126 alin.(32) din Codul 

Vamal”. 

11. Constatările altor expertize 

 Nu este necesar  

 

 

 

Secretar general al Minis et rului  

Economiei și Infrastructurii  (semnat electronic)   Lilia PALII 
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