
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
 

 

 

Y:\004\ANUL 2019\HOTARÂRI\HG246\HG246-redactat-ro.docx 

Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 246/2010 cu privire la modul 

de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor  

de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența 

tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Hotărîrea Guvernului nr. 246/2010 cu privire la modul de aplicare a 

facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și 

investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care 

Republica Moldova este parte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, 

nr.52-53, art.308), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1) în anexa nr. 1: 

a) la poziția 1294 coloana 4 din capitolul XX, textul: „Societatea cu 

Răspundere Limitată „Ricostar” se substituie cu textul: „Societatea Comercială 

„Prestigiu-AZ” S.R.L.”; 

b) capitolul XXIII se completează cu poziția 1437 cu următorul cuprins: 

 
„1437. 872114212601 Clubul Tinerilor Makeri 

(CTM) 

Asociația 

Națională a 

Companiilor din 

Domeniul 

Tehnologiilor 

Informaționale și 

al Comunicațiilor 

Asociația 

Națională a 

Companiilor din 

Domeniul 

Tehnologiilor 

Informaționale 

și al 

Comunicațiilor 

Acordul dintre 

Guvernul 

Republicii 

Moldova și 

Guvernul 

Principatului 

Liechtenstein 

privind asistența 

umanitară și 

cooperarea 

tehnică, semnat la 

Bruxelles la 

5 septembrie 

2007, ratificat prin 

Legea 

nr.312/2007 și 

intrat în vigoare la 

17 martie 2008”; 
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c) la capitolul XXX: 

poziția 201 se exclude; 

se completează cu poziția 2013 cu următorul cuprins: 

 
„2013. 8721150612480 Proiectul de susținere a 

Consiliului Național de 

Coordonare TB/SIDA 

(Grant: MOL-CFUND-

1906) 

Instituția Publică 

„Unitatea de 

coordonare, 

implementare și 

monitorizare a 

proiectelor în 

domeniul 

sănătății” 

Consiliului 

Național de 

Coordonare 

TB/SIDA 

Acordul cu privire 

la oferirea 

privilegiilor și 

imunităților 

Fondului Global 

de Luptă 

împotriva 

HIV/SIDA, 

Tuberculozei și 

Malariei, ratificat 

prin Legea 

nr.207/2011 și 

intrat în vigoare la 

17 aprilie 2019”; 

 

d) la capitolul XXXII: 

poziția 29357 va avea următorul cuprins: 

 
`29357. 8721139010538 Dezvoltarea zonelor 

rurale în Republica 

Moldova (DevRAM) 

Agenția 

Austriacă pentru 

Dezvoltare 

SADE CGTH; 

MACS 

Energy&Water 

GmbH; 

Posch&Partner 

Gmbh; 

Veolia Water 

Solutions 

&Technologies 

România SRL; 

„SADE-CGTH” 

SRL; 

„METIOLIS” 

SRL; 

Asociația 

Obștească 

„Centrul 

Educațional „Pro 

Didactica”; 

Reprezentanța în 

Republica 

Moldova a 

Asociației Donau 

Soja din Austria 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului; 

Întreprinderea 

Municipală 

„Apă Canal 

Cantemir”; 

Primăria 

Orașului 

Cantemir 

Acordul-cadru 

dintre Guvernul 

Republicii 

Moldova și 

Comisia 

Comunităților 

Europene privind 

asistența externă, 

semnat la 

Bruxelles la 

11 mai 2006, 

ratificat prin 

Legea 

nr.426/2006 și 

intrat în vigoare 

la 11 iunie 2012”; 

 

se completează cu pozițiile 293124 și 293125 cu următorul cuprins: 

 
„293124. 8721152512391 Sprijin pentru 

realizarea procesului de 

descoperire 

antreprenorială (EDP) 

în Moldova 

Institutul de 

Dezvoltare a 

Societății 

Informaționale 

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 

Acordul-cadru 

dintre Guvernul 

Republicii 

Moldova și 

Comisia 
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Comunităților 

Europene privind 

asistența externă, 

semnat la 

Bruxelles la 

11 mai 2006, 

ratificat prin 

Legea nr.426/ 

2006 și intrat în 

vigoare la 

11 iunie 2012 

293125. 8721139012522 Comunicarea și 

vizibilitatea asistenței 

UE în cadrul 

Programului anual de 

acțiuni 2016 

Media Consulta 

International 

Holding; 

Parc Comunicații 

Ltd 

Delegația 

Uniunii 

Europene în 

Republica 

Moldova 

Acordul-cadru 

dintre Guvernul 

Republicii 

Moldova și 

Comisia 

Comunităților 

Europene privind 

asistența externă, 

semnat 

la Bruxelles la 

11 mai 2006, 

ratificat prin 

Legea nr.426/ 

2006 și intrat în 

vigoare la 

11 iunie 2012”; 

 

2) anexa nr. 2 se completează cu pozițiile 49–53 cu următorul cuprins: 

 

„49. Consiliul Raional 

Strășeni, 

Consiliul Raional Călărași 

Proiectul „Îmbunătățirea 

infrastructurii de apă în 

Moldova Centrală” 

ID AMP: 8721166512434  

Acordul de finanțare și proiect între Institutul de Credit 

pentru Reconstrucție (KfW), Republica Moldova 

(Ministerul Finanțelor) și ADR Centru privind 

proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în 

Moldova Centrală” în valoare de 15 mil. euro, semnat 

la 27 mai 2019 

Integral 

50. Ministerul Afacerilor 

Interne 

Proiectul „Cooperarea 

regională pentru 

Prevenirea și Combaterea 

Criminalității 

Transfrontaliere România-

Moldova” 

ID AMP: 8721147812511 

 

Contract de grant în cadrul Programului Operațional 

Comun România–Republica Moldova 2014-2020 

nr.84682, semnat la 27 iunie 2019; 

Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii 

Moldova, Uniunea Europeană și Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice al României 

privind Programul Operațional Comun România– 

Republica Moldova 2014–2020 pentru Programul de 

Cooperare Transfrontalieră al Instrumentului European 

de Vecinătate (ENI) pe anii 2014–2020, semnat la 

Chișinău la 12 decembrie 2016 și intrat în vigoare la 

31 iulie 2017 

Integral 

51. Ministerul Afacerilor 

Interne  

Proiectul „Infrastructura 

de comunicații” 

ID AMP :8721147812514 

 

Contract de grant în cadrul Programului Operațional 

Comun România–Republica Moldova 2014-2020 

nr.87467, semnat la 27 iunie 2019; 

Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii 

Moldova, Uniunea Europeană și Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice al României 

privind Programul Operațional Comun România– 

Republica Moldova 2014–2020 pentru Programul de 

Cooperare Transfrontalieră al Instrumentului European 

de Vecinătate (ENI) pe anii 2014–2020, semnat la 

Chișinău la 12 decembrie 2016 și intrat în vigoare la 

31 iulie 2017 

Integral 
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52. Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției 

Sociale, 

Inspectoratul General 

pentru Situații de Urgență, 

Instituția Medico-Sanitară 

Publică Institutul de 

Medicină Urgentă 

Proiectul „Zona de 

cooperare Transfrontalieră 

România–Moldova o zonă 

mai sigură prin 

îmbunătățirea 

infrastructurii de operare a 

Serviciului Mobil de 

Urgență, Reanimare și 

Descarcerare (SMURD), 

creșterea nivelului de 

pregătire și menținerea 

capacității personalului de 

intervenție în situații de 

urgență (SMURD-2)” 

ID AMP: 8721147812515 

 

Contract de grant în cadrul Programului Operațional 

Comun România–Republica Moldova 2014-2020 

nr.84985, semnat la 27 iunie 2019; 

Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii 

Moldova, Uniunea Europeană și Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice al României 

privind Programul Operațional Comun România– 

Republica Moldova 2014–2020 pentru Programul de 

Cooperare Transfrontalieră al Instrumentului European 

de Vecinătate (ENI) pe anii 2014–2020, semnat la 

Chișinău la 12 decembrie 2016 și intrat în vigoare la 

31 iulie 2017 

Integral 

53. Serviciul Vamal  

Proiectul „Reabilitarea și 

modernizarea birourilor 

vamale de frontieră de la 

granița România-

Moldova, respectiv 

posturile vamale Albița-

Leușeni, Sculeni-Sculeni 

și Giurgiulești-

Giurgiulești” 

ID AMP:8721165712484 

 

Contract de grant în cadrul Programului Operațional 

Comun România–Republica Moldova 2014-2020 

nr.81701, semnat la 27 iunie 2019; 

Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii 

Moldova, Uniunea Europeană și Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice al României 

privind Programul Operațional Comun România – 

Republica Moldova 2014–2020 pentru Programul de 

Cooperare Transfrontalieră al Instrumentului European 

de Vecinătate (ENI) pe anii 2014–2020, semnat la 

Chișinău la 12 decembrie 2016 și intrat în vigoare la 

31 iulie 2017 

Integral”. 

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.  

 

 

 

Prim-ministru     MAIA SANDU 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul finanțelor    Natalia Gavrilița 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA INFORMATIVĂ

Ia proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.246/2010

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

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.246 din 8 

aprilie 2010 a fost elaborat de către Ministerul Finanţelor.

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 
urmărite

Un aspect esenţial care a condus la elaborarea prezentului proiect de act normativ 

constituie actualizarea Listei proiectelor de asistenţă tehnică în derulare, care cad sub incidenţa 

tratatelor internaţionale, pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, taxe 

pentru efectuarea procedurilor vamale, taxe pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează 

poluarea mediului, precum şi aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile şi 
serviciile destinate acestora şi concomitent a Listei împrumuturilor şi granturilor acordate 

Guvernului Republicii Moldova/Republicii Moldova sau acordate cu garanţie de stat, din contul 
împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a 

Guvernului), din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, destinate realizării 
proiectelor de asistenţă investiţională, din contul cărora vor fi importate sau achiziţionate mărfuri 
(lucrări, servicii) scutite de TVA cu drept de deducere, scutite de accize, plata taxei vamale, a taxei 
pentru efectuarea procedurilor vamale, a taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, 
cauzează poluarea mediului.

Actualizarea Anexei nr. 1 şi Anexei nr.2 din Hotărârea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 

2010, se propune în contextul demarării unor noi proiecte de asistenţă externă pe teritoriul 

Republicii Moldova, precum şi excluderea proiectelor finalizate.

Intrarea în vigoare a acestei Hotărâri prin derogare de la art.56 alin. (1) „actele normative 

intră în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau la 

data indicată în textul actului normativ” din Legea cu privire la actele normative nr. 100 din 22 

decembrie 2017, este necesară prin prisma evitării tergiversării importului bunurilor/serviciilor 

necesare bunei implementări a proiectelor de asistenţă externă, care se află în plin proces de 

demarare.

3. Fundamentarea cconomico-financiară

Adoptarea proiectului de Hotărâre nu va implica cheltuieli financiare suplimentare asupra 

bugetului public naţional.

4 Avizarea şi consultarea publică a proiectului

în vederea respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul 

decizional, proiectul Hotărârii Guvernului a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului 

Finanţelor, la compartimentul Transparenţă Decizională. Totodată, în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, Ministerul Finanţelor a consultat 

prezentul proiect de act normativ cu părţile interesate şi îl prezintă Guvernului pentru aprobare.

MINISTRU Natalia GAVRILIŢA

Digitally signed by GavriliRi Natalia 
Date: 2019.08.20 15:32:59 HLST 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova
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