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Cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului 

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Hotărârea Guvernului nr.1165/2016 pentru aprobarea listelor materiei 

prime medicamentoase, materialelor, articolelor, ambalajului primar și secundar, 

utilizate la prepararea și producerea medicamentelor (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2016, nr.368, art.1255), cu modificările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 
 

1) La Anexa nr.1 : 

rîndul 23, coloana 2, poziția tarifară „280700100” se substituie cu poziția 

tarifară „280700000”; 

rîndul 57, coloana 2, poziția tarifară „290339900” se substituie cu poziția 

tarifară „290339800”; 

rîndul 80, coloana 2, poziția tarifară „291469900” se substituie cu poziția 

tarifară „291469800”; 

rîndul 95, coloana 2, poziția tarifară „291719900” se substituie cu poziția 

tarifară „291719800”; 

rîndul 113, coloana 2, poziția tarifară „292213100” se substituie cu poziția 

tarifară „292215000”; 

rîndul 114, coloana 2, poziția tarifară „292219850” se substituie cu poziția 

tarifară „292219000”; 

rîndul 122, coloana 2, poziția tarifară „292429980” se substituie cu poziția 

tarifară „292429700”; 

rîndul 131, coloana 2, poziția tarifară „293090990” se substituie cu poziția 

tarifară „293090980”; 

rîndul 132, coloana 2, poziția tarifară „293190900” se substituie cu poziția 

tarifară „293139900”; 

rîndurile 154 și 155, coloana 2, poziția tarifară „293500900” se substituie 

cu poziția tarifară „293590900”; 
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rîndul 165, coloana 2, poziția tarifară „293999000” se substituie cu poziția 

tarifară „293979000”; 

rîndul 172, coloana 2, poziția tarifară „300210990” se substituie cu poziția 

tarifară „300219000”; 

rîndul 193, coloana 2, poziția tarifară „382490550” se substituie cu poziția 

tarifară „382499550”; 

rîndul 194, coloana 2, poziția tarifară „382490970” se substituie cu poziția 

tarifară „382499960”; 

rîndul 195, coloana 2, poziția tarifară „382490970” se substituie cu poziția 

tarifară „382499960”. 

 

2) La Anexa nr.2: 

rîndul 8, coloana 2, poziția tarifară „121190850” se substituie cu poziția 

tarifară „121190860”; 

rîndul 11, coloana 2, poziția tarifară „130219800” se substituie cu poziția 

tarifară „130219700”. 

3) La Anexa nr.3: 

rîndul 1, coloana 2, poziția tarifară „321590000” se substituie cu poziția 

tarifară „321590”; 

 

2. Regulamentul privind modul de trecere a frontierei de stat a mărfurilor 

supuse controlului de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.938/2018 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2018, nr.398-399, art.1044), se modifică după cum urmează: 

1) Anexa nr.1: 

pozițiile tarifare: 

„ 
15219091 Ceară de albine sau de alte insecte, chiar rafinată sau colorată brută 

15219099 Ceară de albine sau de alte insecte, chiar rafinată sau colorată, cu excepția 

celei brute 

” 

se substituie cu pozițiile tarifare: 

„ 

 - - Ceară de albine sau de alte insecte, chiar rafinată sau colorată:  

152190910 - - - Brută 

152190990 - - - Altele 

” 

poziția tarifară „Ex.30021010” se substituie cu poziția tarifară 

„Ex.300212000”; 

poziția tarifară „Ex.30021091” se substituie cu pozițiile tarifare 

„Ex.300213000 -300215000”; 

poziția tarifară „Ex.30021099” se substituie cu poziția tarifară 

„Ex.300219000”. 
 

 

2) Anexa nr.2: 
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poziția tarifară „440110000” se substituie cu pozițiile tarifare „440111000-

440112000”; 

poziția tarifară „440139100” se substituie cu poziția tarifară „440140100”; 

 

3) În Tabel la Anexa nr.3: 

pozițiile tarifare „38249025, 38249055, 38249062, 38249064, 38249080” 

se substituie cu pozițiile tarifare „382499250, 382499550, 382499620, 

382499640, 382499800”; 

 

4) Anexa nr.4: 

poziția tarifară „310250” se substituie cu poziția tarifară „310250000”, iar 

pozițiile tarifare „310250100 și 310250900” se exclud; 

poziția tarifară „310310” se exclude, iar pozițiile tarifare „310310100 și 

310310900” se substituie cu pozițiile tarifare „310311000 și respectiv 

310319000”; 

poziția tarifară „310560” se substituie cu poziția tarifară „310560000”, iar 

pozițiile tarifare „310560100 și 310560900” se exclud; 

 

Pozițiile tarifare: 

„ 
310590100 - - nitrat de sodiu potasic natural, constînd dintr-un amestec natural de nitrat 

de sodiu și de nitrat de potasiu (proporţia de potasiu putînd atinge 44%), cu 

un conținut global în azot de maximum 16,3% din greutatea produsului 

anhidru în stare uscată 

 - - altele: 

310590910 - - - cu un conţinut de azot de peste 10% din greutatea produsului anhidru în 

stare uscată 

310590990 - - - altele 

” 

se substituie cu pozițiile tarifare: 

„ 
310590 - Altele: 

310590200 -  - Cu un conţinut de azot de peste 10% din greutatea produsului anhidru în 

stare uscată 

310590800 - - Altele 

 

Pozițiile tarifare : 

„ 
380850000 - bunuri menţionate la punctul 1 din Notele de subpoziţii de la capitolul 38 

din Nomenclatura combinată a mărfurilor, aprobată prin Legea nr.172/2014 

 - altele 

” 
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se substituie cu pozițiile tarifare: 

„ 
 - Mărfuri menționate la Nota 1 de subpoziție din prezentul capitol: 

380852000 - - DDT (ISO) [clofenotan (DCI)], în ambalaje cu o greutate netă de 

maximum 300 g 

380859000 - - Altele 

 – Produse menţionate în nota de subpoziţie 2 din prezentul capitol: 

380861000 – – În ambalaje cu o greutate netă de maximum 300 g 

380862000 – – În ambalaje cu o greutate netă de peste 300 g, dar de maximum 7,5 kg 

380869000 – – Altele 

” 

3. Prezenta Hotărîre de Guvern intră în vigoare la 1 ianuarie 2020. 

 

 

 

Prim-ministru      MAIA SANDU 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul finanţelor     Natalia Gavrilița 
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