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Pentru aprobarea Metodologiei cu privire la modul de depunere 

a notificării privind comercializarea alcoolului etilic 

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

 

În temeiul art. 4 alin. (3) din Legea nr. 1100/2000 cu privire la fabricarea 

și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (republicată în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 98-99, art. 293), cu modificările 

ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă Metodologia cu privire la modul de depunere a notificării 

privind comercializarea alcoolului etilic (se anexează). 

 

2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina 

Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. 

 

  

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul agriculturii,  

dezvoltării regionale  

şi mediului       Ion Perju 
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Aprobată 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 

 

METODOLOGIA  

cu privire la modul de depunere a notificării  

privind comercializarea alcoolului etilic 

 

I. DISPOZIȚII GENERALE 

 

1. Metodologia cu privire la modul de depunere a notificării privind 

comercializarea alcoolului etilic (în continuare – Metodologie) stabilește 

procedura de notificare privind comercializarea alcoolului etilic de către titularii 

de licență în domeniul fabricării, păstrării și comercializării alcoolului etilic (în 

continuare – titulari de licență) către agenții economici care practică o altă 

activitate decît cea în domeniul fabricării producției alcoolice. 

 

2. Titularii de licență aplică prezenta Metodologie la adresarea agentului 

economic interesat de procurarea alcoolului etilic (în continuare – agent 

economic solicitant) pentru utilizare în alte scopuri decît pentru fabricarea 

producției alcoolice. 

 

II. CONSIDERENTE METODOLOGICE 

 

3. Agentul economic solicitant prezintă titularului de licență oferta de 

cumpărare, în format electronic sau pe suport de hîrtie. 

 

4. Oferta de cumpărare conține date privind denumirea entității 

economice, numărul de înregistrare (IDNO), calitatea și cantitatea alcoolului 

etilic solicitat, precum și scopul utilizării acestuia. 

 

5. Agentul economic solicitant poartă răspundere pentru corectitudinea și 

veridicitatea datelor declarate pe propria răspundere în oferta de cumpărare. 

 

6. Vînzarea–cumpărarea alcoolului etilic se face în baza unui contract 

încheiat între titularul de licență și agentul economic solicitant. 

 

7. Titularul de licență comercializează alcoolul etilic în conformitate cu 

prezenta Metodologie, cu notificarea prealabilă a Agenției Naționale pentru 

Siguranța Alimentelor. 

 

8. Modelul formularului de notificare este prezentat în anexă. 

 

9. Titularul de licență completează toate cîmpurile formularului de 

notificare. 
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10. Notificarea este semnată de către reprezentantul legal al titularului de 

licență. 

 

11. Titularul de licență depune notificarea, în formă electronică sau pe 

suport de hîrtie, cu cel puțin 3 zile lucrătoare pînă la livrarea alcoolului etilic. 

 

12. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor se consideră notificată 

la expirarea a 3 zile lucrătoare de la data depunerii notificării. 

 

13. În cazul în care notificarea este incompletă, Agenția Națională pentru 

Siguranța Alimentelor acordă un termen de 3 zile lucrătoare pentru completare. 

 

14. Acordarea unui termen de completare a notificării suspendă calcularea 

termenului prevăzut la punctul 12. 

 

15. Dacă în termenul acordat titularul de licență nu prezintă notificarea 

completată, se consideră că Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor nu a 

fost notificată. 
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Anexă 

la Metodologia cu privire la modul de depunere 

a notificării privind comercializarea alcoolului etilic 

 
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 

 

NOTIFICARE  

privind comercializarea alcoolului etilic 

 
Nr. 

crt. 

 

____________________________________ 
(denumirea și adresa producătorului de alcool etilic) 

 

____________________________________ 

(denumirea și adresa cumpărătorului de alcool etilic) 

 

Numărul 

contractului 

Datele licenţei IDNO Calitatea 

alcoolului 

Cantitatea 

(dal a/a) 

IDNO Scopul utilizării 

1

1. 

       

2

2. 

       

 

 
Numele, prenumele reprezentantului legal al titularului de licență  _________________________ 

 
Data   _____________________    Semnătura  _________________________ 

          

 



NotI informativi
la proiectul hotiririi Guvernului pentru aprobarea Metodologiei cu privire la

modul depunerii notificlrii privind comercializarea alcoolului etilic

8. Const:rtirile er ertizei anticoru

l. Denunrirea autorului 9i, dupir caz, a pirrticiJrantilor la elaborare:r proiectului
Proiectul menfionat supra este elaborat de catre Ministerul Agriculturii, Dezvoltdrii Regionale qi

Mediului.
2. Condifiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ qi finalitilile urmirite
Proiectul respectiv este elaborat intru executarea alin. (3) din art. 4 al Legii nr. 1100/2000 cu privire la
fabricarea gi circulalia alcoolului etilic qi a productiei alcoolice, iar aprobarea prezentului proiect de

hotdrire are drept scop asigurarea controlului asupra respectarii condiliilor de circulafie a alcoolului
etilic.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legisla{iei
na{ionale cu legisla(ia Uniunii Europenc
Ploiectul dat nu constituie obiectul unei armonizAri a cadrului normativ national cu cel al Uniunii
Europene.
{. Principalele prevederi trle proiectului qi evidcnjierer elementclor noi
Proiectul hotiririi Guvernului pentru aprobarea Metodologiei cu privire la modul depunerii notificdrii
privind comercializarea alcoolului etilic este un act nou gi vine s[ stabileascd procedura de notificare
privind comercializarea alcoolului etilic. de cdtre titularii de licenld in domeniul fabricirii, pastrdrii ii
comercializdrii alcoolului etilic, agenlilor economici care practica o alti activitate decit cea in domeniul
labricdrii produc{iei alcoolice.
Obligalia notificirii prealabile a Agenliei Nalionale pentru Siguranla Alimentelor a fost introdusd prin
Legea nr. 18512017 pentru modificarea Ei completarea unor acte legislative.
Astfel. alin. (2) Ei (3) ale art. 4 din Legea nr. I100/2000 specifici principalele cerinfe de notiflcare a

Agenliei privind comercializarea alcoolului etilic. iar modelul depunerii gi forma notificirii necesitA a fr

stabilite de Guvern.
Drepl urmare. a tbst elaborat proiectul respectiv in care sunt descrigi toli paqii care trebuie executafi de

cdtre cele 3 pd4i implicate in procedura de notificare: agentul economic solicitant de alcool etilic,
titularul de licenld in domeniu qi Agenlia Nalionald pentru Siguranla Alimentelor. Reglementarea

acestor paqi va exclude riscul prezentdrii infonna{iei incomplete qi eronate asigurind o eviden}d clard a

alcoolului etilic comercializat.
5, Fundrnlcntare:r e conomico-fina ncia r:i
lmplementarea prezentului proiect nu necesitd cheltuieli llnanciare din bugetul de stat qi nici pentru
agenlii economici.
(r. \lodul dc incorpor:rre a actului in c.tdrul norntativ in r igoure
Urmare aprobdrii proiectului respectiv nu va fi necesard modificarea nici unui act normativ.
7. Avizarea qi consultarea publici a proiectului
Proiectul a fost examinat qi avizat de urmdtoarele autoritali - Ministerul Economiei gi Infrastructurii,
Ministerul Finan(elor, Ministerul Sinatatii, Muncii qi Protecliei Sociale, Inspectoratul General al
Poliliei. Agen{ia Nalional6 pentru Siguranta Alimentelor gi supus expertizei juridice de c6tre
Ministerului Justiliei, cit gi expertizei anticorupIie de catre Centrul Nalional Anticoruplie.
La fel. proiectul a fbst supus expertizei de catre Comisia de stat pentru reglementarea activitatii de

intreprinzdtor (Grupul de Iucru).
ln scopul respectarii prevederilor Legii privind transparenta in procesul decizional, proiectul a fost
plasat pe pagina web a Ministerului Agriculturii, Dezvoltdrii Regionale qi Mediului

in con.rpartimentul .. fransparen!d decizionald" la rubrica ,,Proiecte de
documente" qi pe portalul gu\''ernanrcntal \\ \\ \\.I)artic ilr.Ll()\ .r'nd.

u wl.rt-ladrtn. or.rtttl

Iu normele proiectului supus experlizei anticoruplie n-au lost identificaJi careva factori de risc care sd
gcnereze liscuri de coruplie
9. Constatiirile er rtizei uridice
Obiecliile Ei recomandirile inaintate de Ministerul justiliei au fost reflectate in sinteza obiecliilor gi

r0 rorect.unerilor ( reconrandirilor la rezentul

\linistru

le

Ion PIIRJU
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