
proiect 

 

H O T Ă R Î R E 

privind aprobarea Planului controalelor asupra  

activităţii rezidenților zonelor economice  

libere pentru anul 2021 

  

nr.   din   

  

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), Guvernul  

 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă Planul controalelor asupra activității rezidenților zonelor economice libere 

pentru anul 2021, conform anexei. 

 

PRIM-MINISTRU 

 

Contrasemnează: 

Ministrul economiei şi infrastructurii 

  

lex:LPLP20010727440


Anexă 

la Hotărîrea Guvernului  

nr. din  

 

PLANUL 

controalelor asupra activității rezidenților 

zonelor economice libere pentru anul 2021 

Nr. 

crt. 

Persoana Obiectul supus controlului Perioada 

(trimestru) 

Serviciul 

Vamal 

Serviciul Fiscal 

de Stat 

Agenția 

Națională pentru 

Reglementare în 

Energetică 

Agenția pentru 

Protecția 

Consumatorilor și 

Supravegherea 

Pieței 

1 2 3 4 6 7 8 11 

 

Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău” 

1.  S.R.L.„ 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 Aprobat pentru perioada 2017-2020 

II x  x  

2.  COLUSVIN S.R.L. 

IDNO 1003600030401 

 

Control fiscal prin metoda de verificare totală 

privind corectitudinea și plenitudinea calculării și 

achitării la BPN a obligațiilor fiscale 
II  x   

3.  I.M. PLIMED-VG S.R.L. 

IDNO 1003600039688 

 

Control fiscal prin metoda de verificare totală 

privind corectitudinea și plenitudinea calculării și 

achitării la BPN a obligațiilor fiscale 
II  x   

4.  EUROGLASS GARANT S.R.L. 

IDNO 1014600038254 

 

Control fiscal prin metoda de verificare totală 

privind corectitudinea și plenitudinea calculării și 

achitării la BPN a obligațiilor fiscale 
II  x   

5.  „FUJIKURA AUTOMOTIVE 

MLD” SRL 

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.  IMPROCONS GRUP S.R.L. 

IDNO 1017600038716 

 

Control fiscal prin metoda de verificare totală 

privind corectitudinea și plenitudinea calculării și 

achitării la BPN 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 din Secția de producere a 

produselor din masă plastică 

III   x  



Nr. 

crt. 

Persoana Obiectul supus controlului Perioada 

(trimestru) 

Serviciul 

Vamal 

Serviciul Fiscal 

de Stat 

Agenția 

Națională pentru 

Reglementare în 

Energetică 

Agenția pentru 

Protecția 

Consumatorilor și 

Supravegherea 

Pieței 

8.  ”LED MARKET” SRL 

IDNO 1004600060124 

Siguranța ocupațională la etapa producerii 

echipamentelor  electrice de iluminat, panouri 

fotovoltaice 
III    x 

9.  NANOCUT S.R.L. 

IDNO 1013600038040  

Control fiscal prin metoda de verificare totală 

privind corectitudinea și plenitudinea calculării și 

achitării la BPN a obligațiilor fiscale 
IV  x   

10.  CETERONIS SRL 

IDNO 1003603001864 

 

Control fiscal prin metoda de verificare totală 

privind corectitudinea și plenitudinea calculării și 

achitării la BPN a obligațiilor fiscale 
IV  x   

 

Zona Economică Liberă ”Bălți” 

11.  Î.C.S „DRAEXLMAIER 

AUTOMOTIVE” S.R.L 

IDNO 1007602000178 

Verificarea statutului de Exportator Aprobat pentru 

perioada 2017-2020 III x    

12.  Î.C.S SOCIETATEA 

„ADMINISTRARE  

IMOBILIARA” 

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 

III x   x 

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.  S.R.L. SAMMY CABLAGGI 

IDNO 1014602002068 

 

Control fiscal prin metoda de verificare totală 

privind corectitudinea și plenitudinea calculării și 

achitării la BPN 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 
I x    

17.  Î.C.S. „INDUSTRIAL-INVEST” 

S.R.L.  

Verificarea respectării derulării destinației vamale 

”zona liberă” pentru perioada 2017-2020 
I x    



Nr. 

crt. 

Persoana Obiectul supus controlului Perioada 

(trimestru) 

Serviciul 

Vamal 

Serviciul Fiscal 

de Stat 

Agenția 

Națională pentru 

Reglementare în 

Energetică 

Agenția pentru 

Protecția 

Consumatorilor și 

Supravegherea 

Pieței 

IDNO 1008611002922 

18.  Î.C.S. „TERRA IMPEX” S.R.L.  

IDNO 1011611000539 

Verificarea respectării derulării destinației vamale 

”zona liberă” și a statutului de exportator aprobat 

pentru perioada 2017- 2020 

II x    

19.  S.R.L. „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 BPN a obligațiilor fiscale 

II x x   

20.  Î.C.S. „DK INTERTRADE” 

S.R.L. 

IDNO 1002600035432 

Examinarea instalației electrice  a Fabricii de vinuri 

a agentului economic în vederea respectării 

Normelor de securitate electrică și de exploatare a 

instalațiilor electrice; 

III   x  

21.  S.R.L. SIMART COMPANY 

IDNO 1003600071022 

 

Control fiscal prin metoda de verificare totală 

privind corectitudinea și plenitudinea calculării și 

achitării la BPN a obligațiilor fiscale 
III  x   

22.  INDUSTRIAL PARK CENTRUM 

S.R.L. 

IDNO 1016600008244 

Control fiscal prin metoda de verificare totală 

privind corectitudinea și plenitudinea calculării și 

achitării la BPN a obligațiilor fiscale 
IV  x   

 

Zona Antreprenoriatului Liber – Parcul de Producție „Otaci-Business” 

23.  SRL „TRADE LOG” 

IDNO 1018604004640 

Verificarea respectării derulării destinației vamale 

”zona liberă” pentru perioada 2017-2020 
II x    

 

Zona Economică Liberă „Ungheni-Business” 

24.  S.A. „ANGROCOMERȚ-VEST-

EST” 

IDNO 1003609003273 

Unitatea de sortare, ambalare, marcare şi alte 

asemenea operațiuni cu mărfurile tranzitate prin 

teritoriul vamal al Republicii Moldova și de 

prestare a serviciilor 

I     

25.  Î.C.S. „LEAR CORPORATION” 

S.R.L. 

IDNO 1009600043151 

Verificarea statutului de Exportator Aprobat pentru 

perioada 2017-2020 II x    

26.  Î.M. „EURO YARNS” S.R.L. 

IDNO 1011600029879 

Examinarea instalației electrice a  Fabricii de 

producere a firelor sintetice a agentului economic în 
III   x  



Nr. 

crt. 

Persoana Obiectul supus controlului Perioada 

(trimestru) 

Serviciul 

Vamal 

Serviciul Fiscal 

de Stat 

Agenția 

Națională pentru 

Reglementare în 

Energetică 

Agenția pentru 

Protecția 

Consumatorilor și 

Supravegherea 

Pieței 

vederea respectării Normelor de securitate electrică 

și de exploatare a instalațiilor electrice;  

27.  ÎCS ”LONES-MOL” SRL 

IDNO 1006609004709 

Siguranța ocupațională la etapa fabricării 

încălțămintei 
III    x 

28.  UNICORN CARPETS SRL 

IDNO 1017609000949 

Examinarea instalației electrice a Fabricii de 

covoare și mochete a agentului economic în vederea 

respectării Normelor de securitate electrică și de 

exploatare a instalațiilor electrice; 

III   x  

29.  ALPHA OMEGA CONFEXIM 

S.R.L. 

IDNO 1017609003788 

Control fiscal prin metoda de verificare totală 

privind corectitudinea și plenitudinea calculării și 

achitării la BPN a obligațiilor fiscale 
III  x   

30.  URSIDAI S.R.L. 

IDNO 1016609003596 

 

Control fiscal prin metoda de verificare totală 

privind corectitudinea și plenitudinea calculării și 

achitării la BPN a obligațiilor fiscale 
IV  x   

 

Zona Antreprenoriatului Liber „Tvardiţa” 

31.  Î.C.S. „ZOLOTOI AIST” S.R.L. 

IDNO 1003600093017 

Examinarea instalației electrice a Fabricii de vinuri 

si coniacuri a agentului economic în vederea 

respectării Normelor de securitate electrică și de 

exploatare a instalațiilor electrice; 

II   x  

32.  LUXFARMOL S.R.L. 

IDNO 1008611001268 

 

Control fiscal prin metoda de verificare totală 

privind corectitudinea și plenitudinea calculării și 

achitării la BPN a obligațiilor fiscale 
II  x   

33.  „NATURAL PRODUCT” SRL 

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  

 



 

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. 

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 33 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 va fi publicat pe pagina web pentru consultări publice 

8. Constatările expertizei anticorupție 

 Proiectul va fi supus expertizei anticorupție 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

 Nu este necesar 

10. Constatările expertizei juridice 

 Proiectul va fi supus expertizei juridice  

11. Constatările altor expertize 

 Nu este necesar  

 

 

Secretar general   /semnat electronic/    Lilia PALII 

lex:LPLP20010727440




Nr. or.
Denumirea instituției de 

control

Denumirea zonei economice sau 
antreprenoriale libere și adresa 

amplasării
Obiectul supus controlului Cod fiscal Denumirea contribuabilului

Perioada 
(trimestrul) Notă

1 Serviciul Fiscal de Stat
ZEL „Bălţi”

MD-3100, mun. Bălți, 
str. Industrială, 4

control fiscal prin metoda de verificare totală privind corectitudinea și 
plenitudinea calculării și achitării la BPN a obligațiilor fiscale

1014602002068 S.R.L. SAMMY CABLAGGI Tr. IV

Agentul economic înregistrează o profitabilitate redusă. Pentru ultimele 2 perioade fiscale conform declarațiilor VEN12 prezentate, contribuabilul a declarat pierderi care constituie circa 
17% din cifra de afaceri pentru anul 2018 și 5% din cifra de afaceri declarată pentru anul 2019. Respectiv există riscul atribuirii la deduceri a unor cheltuieli neîntemeiate. Totodată, 
profitabilitatea redusă pentru 2 perioade consecutive poate fi ca rezultat a unor erori admise în activitatea economică a acestuia, care nu au fost depistate dat fiind faptul că contribuabilul nu 
a fost supus controlului fiscal prin metoda de verificare totală pentru o perioadă ce depășește 3 ani.
La fel, contribuabilul înregistrează și rentabilitatea scăzută, fapt care determină lipsa resurselor pentru dezvoltarea afacerii, existând riscul financiar, care pînă la final atrage lipsa plă ților la 
BPN.
Salariul mediu calculat de contribuabil este sub nivelul salariului mediu pe economie. Respectiv,  acesta constituie 51% din salariul mediu pe economie. Salariile declarate inferioare atrag 
după sine impozite, contribuții mai puține la BPN.
Scorul total de risc întrunit de contribuabil pentru perioada anului 2020 constituie 13 puncte.

2 Serviciul Fiscal de Stat
ZAL „Tvardiţa”

 MD-6118, r-nul Taraclia, 
s. Tvardiţa, str. Gagarin, 34

control fiscal prin metoda de verificare totală privind corectitudinea și 
plenitudinea calculării și achitării la BPN a obligațiilor fiscale

1008611001268 LUXFARMOL S.R.L. Tr. II

Agentul economic înregistrează dinamica poverii fiscale în descreștere cu 13,4% pentru A/2020 faț ă de A/2019. Respectiv, se constată că pentru perioada fiscală a anului 2019 povara 
fiscală a constituit 14%, iar pentru perioada fiscală a anului 2020 acesta s-a mic șorat, constituind 0,6%. Astfel, există riscul eschivării de la onorarea obligațiilor fiscale.
La fel, pentru ultimele perioade fiscale, agentul economic înregistrează o profitabilitate redusă. Prin urmare, pentru perioada anului 2018, pierderile declarate de entitate conform declarației 
VEN12 constituie 4% din cifra de afaceri și pentru anul 2019 constituie 71% din cifra de afaceri. Respectiv, există riscul deducerii neîntemeiate și eronate a unor cheltuieli care în final 
afectează obligațiile fiscale calculate la BPN.
Salariul mediu declarat de contribuabil pentru anul 2020 este unul inferior salariului minim garantat în sectorul real și constituie doar 86% din acesta, iar comparativ cu salariul mediu pe 
economie, acesta constituie doar 30%. Prin urmare, exită riscul  neonorării obligațiilor fiscale față de BPN prin diminuarea intenționată a păților salariale. Totodată, persistă riscul achitării 
salariului în plic.
Scorul total de risc întrunit de contribuabil pentru perioada anului 2020 constituie 47 puncte.

3 Serviciul Fiscal de Stat
ZEL „Ungheni-Business”

MD-3600, or. Ungheni, str. Ion Creangă, 4 
control fiscal prin metoda de verificare totală privind corectitudinea și 
plenitudinea calculării și achitării la BPN a obligațiilor fiscale 1017609003788 ALPHA OMEGA CONFEXIM S.R.L. Tr. III

Potrivit indicatorilor declarați, contribuabilul, înregistrează următoarele riscuri care cauzează reducerea obligațiilor față de BPN:
- profitabilitatea redusă pentru ultimele perioade fiscale. Conform declarațiilor VEN12 prezentate, pentru anul 2018 contribuabilul declară pierderi ce constituie 163% din cifra de afaceri 
pentru aceiași perioadă și pentru anul 2019 pierderi ce constituie 97% din cifra de afaceri. Astfel, persistă riscul diminuării impozitului, ca rezultat al deducerii unor cheltuieli eronat sau 
neîntemeiat.
- rentabilitatea scăzută. Cheltuielile depășesc veniturile, iar resursele sunt gestionate incorect. Activitatea desfășurată este una în regres. Prin urmare, apare riscul neînregistrării profitului, 
care ulterior contribuie la lipsa calculării impozitului pe venit.
- salariul declarat de contribuabil pentru anul 2020 este sub nivelul salariului mediu pe economie și constituie 43% din acesta. Diminuarea plăților salariale cauzează reducerea obligațiilor 
fiscale.
- pentru perioada anului 2020, contribuabilul întrune ște un scor total de 30 de puncte.

4 Serviciul Fiscal de Stat
ZEL „Ungheni-Business”

MD-3600, or. Ungheni, str. Ion Creangă, 4 
control fiscal prin metoda de verificare totală privind corectitudinea și 
plenitudinea calculării și achitării la BPN a obligațiilor fiscale 1016609003596 URSIDAI S.R.L. Tr. IV

Conform informațiilor parvenite din sure terțe, contribuabilul URSIDAI S.R.L. admite riscul nereflectării în contabilitate a tuturor veniturilor obținute.
Totodată, potrivit dărilor de seamă prezentate de contribuabil pentru ultimele perioade fiscale, s-a stabilit că nu a prezentat declarațiile TVA pentru perioadele fiscale L/12/2019-L/9/2020, 
declarația VEN12 pentru A/2019, darea de seam ă TL13 pentru tr. IV 2019- tr.III 2020 și nota informativă IALS18 pentru A/2019. Neprezentarea dărilor de seamă reprezintă o încălcare a 
obligaţiilor fiscale, iar contribuabilii care recurg la astfel de încălcare prezintă risc pentru administrarea fiscală.
Pentru perioada anului 2020, contribuabilul nu declară angaja ți și nici plăți salariale. Prin urmare, există riscul achitării salariului în plic și utilizării muncii ne (sub) declarate, care 
reprezintă o modalitate de eschivare de la declararea și plata obligațiilor față de BPN.
Scorul total de risc întrunit de contribuabil pentru perioada anului 2020 constituie 15 puncte.

5 Serviciul Fiscal de Stat
ZAL „Expo-Business-Chişinău”

MD-2029, mun. Chişinău, 
şos. Munceşti, 801 

control fiscal prin metoda de verificare totală privind corectitudinea și 
plenitudinea calculării și achitării la BPN a obligațiilor fiscale

1003600030401 COLUSVIN S.R.L. Tr. II

Conform informațiilor parvenite din surse externe, se menționează că contribuabilul admite încălcări în partea ce ține de angajarea în cîmpul muncii prin încălcarea prevederilor legislației în 
vigoare privind salarizarea și impozitarea angajaților, astfel, existînd riscul ne angajării oficiale în cîmpul muncii și achitării salariului în plic. Totodată, salariul mediu calculat de 
contribuabil pentru perioada anului 2020 este sub nivelul salariului mediu pe economie și constituie 71% din mărimea acestuia. Achitarea salariilor diminuate contribuie la micșorarea 
obligațiilor față de BPN.
 Pentru perioada A/2018 contribuabilul înregistrează pierderi, care constituie 17% din cifra de afaceri. Respectiv există riscul atribuirii la deduceri a unor cheltuieli neîntemeiate.
Entitatea, pentru perioada anului 2020, întrune ște un scor total de risc de 38 de puncte.

6 Serviciul Fiscal de Stat
ZAL „Expo-Business-Chişinău”

MD-2029, mun. Chişinău, 
şos. Munceşti, 801 

control fiscal prin metoda de verificare totală privind corectitudinea și 
plenitudinea calculării și achitării la BPN a obligațiilor fiscale 1003600039688 I.M. PLIMED-VG S.R.L. Tr. II

Agentul economic înregistrează o porfitabilitate redusă. Pentru ultimele 2 perioade fiscale, conform declarațiilor VEN12 prezentate, entitatea a declarat pierderi, care constituie pentru anul 
2018 - 379% din cifra de afaceri și pentru anul 2019 - 907% din cifra de afaceri. Respectiv, există riscul deducerii neîntemeiate, eronate a unor cheltuieli. Periodicitatea pierderilor obținute 
poate fi cauzată și de anumite erori și încălcări fiscale care nu au fost depistate la timp, dat fiind faptul că contribuabilul pentru ultimele 3 perioade fiscale nu a fost suspus controlului fiscal 
prin metoda de verificare totală.
Rentabilitatea scăzută stabilește că cheltuielile sunt mai mari ca veniturile obținute. Astfel, există riscul apariției insuccesului companiei și ulterior lipsa lichidităților pentru plata obligațiilor 
scadente.
Pentru perioada anului 2020, contribuabilul nu declară angaja ți și nici plăți salariale. Prin urmare, există riscul achitării salariului în plic și utilizării muncii ne (sub) declarate, care 
reprezintă o modalitate de eschivare de la declararea și plata obligațiilor față de BPN.
Contribuabilul pentru perioda anului 2020, întrune ște un scor total de risc de 32 de puncte.

7 Serviciul Fiscal de Stat
ZAL „Valkaneş”

MD-5301, Gagauz-Yeri, 
or. Vulcăneşti, str. Corolenco, 6

control fiscal prin metoda de verificare totală privind corectitudinea și 
plenitudinea calculării și achitării la BPN a obligațiilor fiscale

1016600008244 INDUSTRIAL PARK CENTRUM S.R.L. Tr. IV

S.R.L.INDUSTRIAL PARK CENTRUM, potrivit indicatorilor declarați, s-a stabilit că aceasta înregistrează pentru 2 perioade consecutive o profitabilitate redusă. Pierderile declarate, 
conform Declarațiilor VEN12 pentru anii 2018 și 2019 constituie 411% din cifra de afaceri. Este de menționat, c ă contribuabilul, pentru perioada fiscală a anului 2018 și 2019, a prezentat 
Declarațiile VEN12 cu indicatori identici. Respectiv, există riscul prezentării datelor eronate și denaturate, care influențează în final impozitul pe venit ce urmează a fi achitat la BPN.
Pentru anul  2019, contribuabilul nu a declarat livrări în Declara țiile TVA, pe când în Declarația VEN12, acesta a declarat venituri considerabile. Prin urmare, există riscul necalculării TVA 
aferentă livrărilor.
Scorul total de risc întrunit de contribuabil pentru perioada anului 2020 constituie 22 de puncte.

8 Serviciul Fiscal de Stat
ZAL „Valkaneş”

MD-5301, Gagauz-Yeri, 
or. Vulcăneşti, str. Corolenco, 6

control fiscal prin metoda de verificare totală privind corectitudinea și 
plenitudinea calculării și achitării la BPN a obligațiilor fiscale 1013611002434 S.R.L. INNOVOCRISTAL Tr. II

În activitatea contribuabilului S.R.L. INNOVOCRISTAL, potrivit indicatorilor declarați în dările de seamă pentru ultimele perioade fiscale, au fost identificate următoarele riscuri:
- profitabilitatea scăzută. Conform declarațiilor VEN12 prezentate pentru ultimele 2 perioade fiscale, entitatea a declarat pierderi, care constituie pentru anul 2018 -  0,32% din cifra de 
afaceri și pentru anul 2019 - 147% din cifra de afaceri. Înregistrarea pierderilor în activitatea desf ășurată reprezeintă un risc pentru activitatea întreprinderii, cît și pentru administrarea 
fiscală, prin prisma eventualelor neonorări ale obligațiilor fiscale, ca rezultat a unor erori sau a deducerii unor cheltuieli neîntemeiate.
- dinamica negativă a poverii fiscale în ultimele perioade fiscale este în descreștere cu 28,8% pentru A/2020 faț ă de A/2019. Respectiv, există riscul eschivării de la onorarea obligațiilor 
fiscale prin diminuarea obligațiilor fiscale, completarea eronată a dărilor de seamă, recurgerea la diferite scheme pentru a micșora obligațiile calculate la BPN.
- rentabilitatea scăzută, care definește că cheltuielile depășesc veniturile obținute. Respectiv, se conchide că activitatea economică este una regresivă și se îndreaptă spre un declin economic, 
care la rândul său va afecta obligațiile fiscale față de BPN.
- salariul mediu calculat constituie 23% din salariul mediu pe economie. Salariile declarate mai mici contribuie la eschivarea de la plată a obligațiilor fiscale aferente plăților salariale.
- scorul total de risc întrunit de contribuabil pentru perioada anului 2020 constituie 26 de puncte.

9 Serviciul Fiscal de Stat
ZAL „Expo-Business-Chişinău”

MD-2029, mun. Chişinău, 
şos. Munceşti, 801 

control fiscal prin metoda de verificare totală privind corectitudinea și 
plenitudinea calculării și achitării la BPN a obligațiilor fiscale 1014600038254 EUROGLASS GARANT S.R.L. Tr. II

Agentul economic înregistrează o profitabilitate redusă. Pentru ultimele 2 perioade fiscale, conform Declarațiilor VEN12, entitatea a declarat pierderi, care constituie pentru anul 2018 - 42% 
din cifra de afaceri și pentru anul 2019 - la fel 42% din cifra de afaceri. Respectiv, există riscul deducerii neîntemeiate, eronate a unor cheltuieli. Profitabilitatea redusă pentru mai multe 
perioade consecutive poate fi și ca rezultat a unor erori economice admise și neconstate la timp, dat fiind faptul că contribuabilul nu a fost supus controlului fiscal prin metoda de verificare 
totală pentru ultimele 3 perioade fiscale.
Totodată, contribuabilul înregistrează dinamica negativă a poverii fiscale, care este  în descreștere cu 3,42% pentru A/2020 faț ă de A/2019. Respectiv, există riscul eschivării de la onorarea 
obligațiilor fiscale prin diminuarea intenționată a obligațiilor fiscale.
Salariul mediu calculat de contribuabil pentru anul 2020 constituie 58% din salariul mediu pe economie. Salariile declarate inferioare cauzează diminuarea obligațiilor fiscale.
Scorul total de risc întrunit de contribuabil pentru perioada anului 2020 constituie 57 de puncte.

10 Serviciul Fiscal de Stat
ZAL „Expo-Business-Chişinău”

MD-2029, mun. Chişinău, 
şos. Munceşti, 801 

control fiscal prin metoda de verificare totală privind corectitudinea și 
plenitudinea calculării și achitării la BPN a obligațiilor fiscale 1017600038716 IMPROCONS GRUP S.R.L. Tr. III

Entitatea, conform declarațiilor VEN12 prezentate pentru ultimele 2 perioade fiscale înregistrează pierderi. Pentru anul 2018 pierderile constituie 13% din cifra de afaceri și pentru anul 
2019, pierderile constituie 233% din cifra de afaceri. Înregistrarea pierderilor în activitatea desfășurată reprezeintă un risc pentru activitatea întreprinderii, cît și pentru administrarea fiscală, 
prin prisma eventualelor neonorări ale obligațiilor fiscale, ca rezultat a unor erori sau a deducerii unor cheltuieli neîntemeiate.
Totodată, dinamica negativă a poverii fiscale în ultimele perioade fiscale este în descreștere cu 17,5% pentru A/2020 faț ă de A/2019. Astfel, există riscul eschivării de la onorarea obligațiilor 
fiscale.
Salariul declarat de contribuabil pentru anul 2020 este sub nivelul salariului mediu pe economie și constituie 36% din acesta. Diminuarea plăților salariale cauzează reducerea obligațiilor 
fiscale. 
Pentru perioada anului 2020, contribuabilul întrune ște un scor total de risc de 39 de puncte.

Anexa nr. 1 Lista  rezidenților  zonelor economice și antreprenoriale libere propuși pentru includerea în planul de controale fiscale pentru anul 2021



11 Serviciul Fiscal de Stat
ZAL „Valkaneş”

MD-5301, Gagauz-Yeri, 
or. Vulcăneşti, str. Corolenco, 6

control fiscal prin metoda de verificare totală privind corectitudinea și 
plenitudinea calculării și achitării la BPN a obligațiilor fiscale

1003600071022 S.R.L. SIMART COMPANY Tr. III

S.R.L. SIMART COMPANY, potrivit declarațiilor VEN12 prezentate pentru anii 2018 și 2019, înregistrarea pierderi Pentru anul 2018 pierderile constituie 2% din cifra de afaceri și pentru 
anul 2019, pierderile constituie 211% din cifra de afaceri. Respectiv, există riscul deducerii neîntemeiate, eronate a unor cheltuieli. Profitabilitatea redusă pentru mai multe perioade 
consecutive poate fi și ca rezultat a unor erori economice admise și neconstate la timp, dat fiind faptul că contribuabilul nu a fost supus controlului fiscal prin metoda de verificare totală 
pentru ultimele 3 perioade fiscale.
Totodată, contribuabilul înregistrează dinamica negativă a poverii fiscale în ultimele perioade fiscale, care este în descreștere cu 307,7% pentru A/2020 faț ă de A/2019. Astfel, există riscul 
eschivării de la onorarea obligațiilor fiscale.
Salariul mediu calculat constituie 42% din salariul mediu pe economie.Salariile declarate inferioare atrag după sine impozite, contribuții mai puține la BPN.
Scorul total de risc întrunit de contribuabil pentru perioada anului 2020 constituie 45 puncte.

12 Serviciul Fiscal de Stat
ZAL „Expo-Business-Chişinău”

MD-2029, mun. Chişinău, 
şos. Munceşti, 801 

control fiscal prin metoda de verificare totală privind corectitudinea și 
plenitudinea calculării și achitării la BPN a obligațiilor fiscale

1003603001864 CETERONIS SRL Tr. IV

În activitatea contribuabilului CETERONIS SRL, potrivit indicatorilor declarați în dările de seamă pentru ultimele perioade fiscale, au fost identificate următoarele riscuri:
 - profitabilitate redusă. Contribuabilul înregistrează pierderi pentru două perioade fiscale. Pentru anul 2018 pierderile constituie 111% din cifra de afaceri și pentru anul 2019, pierderile 
constituie 198% din cifra de afaceri. Înregistrarea profitabilității scăzute în activitate reprezintă atît un risc pentru contribuabil cît și pentru administrarea fiscală prin prisma eventualelor 
neonorări ale obligațiilor fiscale, iar înregistrarea cheltuielilor cauzează reducerea obligațiilor față de BPN.
- salariul declarat de contribuabil pentru anul 2020 este sub nivelul salariului mediu pe economie și constituie 58% din acesta. Diminuarea plăților salariale cauzează reducerea obligațiilor 
fiscale. 
- pentru perioada anului 2020, contribuabilul întrune ște un scor total de risc de 36 de puncte.

13 Serviciul Fiscal de Stat
ZAL „Expo-Business-Chişinău”

MD-2029, mun. Chişinău, 
şos. Munceşti, 801 

control fiscal prin metoda de verificare totală privind corectitudinea și 
plenitudinea calculării și achitării la BPN a obligațiilor fiscale

1013600038040 NANOCUT S.R.L. Tr. IV

Conform indicatorilor analizați, contribuabilul înregistrează o profitabilitate redusă. Astfel conform declarațiilor VEN12 prezentate, entitatea a declarat pierderi. Pentru anul 2018 pierderile 
constituie 253% din cifra de afaceri și pentru anul 2019, pierderile constituie 411% din cifra de afaceri. Respectiv, există riscul deducerii neîntemeiate, eronate a unor cheltuieli. 
Profitabilitatea redusă pentru mai multe perioade consecutive poate fi și ca rezultat a unor erori economice admise și neconstate la timp, dat fiind faptul că contribuabilul nu a fost supus 
controlului fiscal prin metoda de verificare totală pentru ultimele 3 perioade fiscale.
Pentru perioada anului 2020, contribuabilul nu declară angaja ți și nici plăți salariale. Prin urmare, există riscul achitării salariului în plic și utilizării muncii ne (sub) declarate, care 
reprezintă o modalitate de eschivare de la declararea și plata obligațiilor față de BPN.
Contribuabilul pentru perioda anului 2020, întrune ște un scor total de risc de 27 de puncte.
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Ministerul Economiei qi
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In temeiul art. 6 alin. (251) al Legii nr. 44012001 cu privire la zonele economice

libere gi in conformitate cu prevederile Legii nr. I 3ll20l2 privind controlul de stqt
asuprq activitdlii de intreprinzdtor, Legii nr. 18612008 securitdlii Si sdndtdlii tn
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includerea in Planul controalelor pentru anul2021 a urmdtorilor reziden{i ai zonelor
economice libere, din domeniile de competenld atribuite.
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Director Iurie EREMIA



Anexd

Propuneri la proiectul Planului controalelor in Zoneleeconomice libere.
anul 202r

Denumirea companiei Obiectul supus controlului Denumirea zonei
libere gi adresa trimestrul

Denumi
rea

institufi
ei de

control

Zona economici liberi ,,Ex
''LED MARKET'' S.R.L

18 angajafi
t004600060124 Producfia industriall a

mlrfurilor, fabricarea de
echipamente electrice de
iluminat, panouri lotovoltaice gi
r ealizar ea prod ucf i e i fabri cate.

mun. Chigindu,
str. Muncegti,80l
finance@ledmarket

Zona economici liberi ,,U i-Business"
mun. Ungheni,
str. Boico, 4

Zona economicfl liberd ,,Bllti"
SC,,GEBHARDT
CONSTRUCT" SRL

Producerea ugi, ferestre din
PVC, sisteme de ventilare,
mobiltr

mun. Cahul
str, $tefan cel
Mare, 102 ?

Ex. E. Oprea
Tel.022 501917
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nr. 06/1-7678 

din 16.12.2020 

       

 

Cancelaria de Stat 

 

 

CERERE 

privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat a proiectului hotărârii 

Guvernului pentru aprobarea Planului controalelor asupra activității 

rezidenților zonelor economice libere pentru anul 2021 

 

Nr. 

crt. 

Criterii de înregistrare Nota autorului 

1. Categoria şi denumirea 

proiectului 

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea 

Planului controalelor asupra activității 

rezidenților zonelor economice libere 

pentru anul 2021. 

2. Autoritatea care a elaborat 

proiectul 

Ministerul Economiei și Infrastructurii 

3. Justificarea depunerii cererii Proiectul este elaborat În temeiul art.6 

alin.(251) din Legea nr.440/2001 cu privire 

la zonele economice libere. 

4. Lista autorităților şi 

instituțiilor a căror avizare este 

necesară 

Cancelaria de Stat 

Serviciul Vamal 

Serviciul Fiscal de Stat 

Agenția pentru Protecția Consumatorilor și 

Supravegherea Pieței 

Agenția Națională pentru Reglementare în 

Energetică  

Centrul Național Anticorupție 

Ministerul Justiției 

5. Termenul-limită pentru 

depunerea 

avizelor/expertizelor 

5 zile lucrătoare 

6. Persoana responsabilă de 

promovarea proiectului 

Silviu Neghină, Consultant principal, 

Secția politici economice, tel 250-673; e-

mail: silviu.neghina@mei.gov.md 

Ministerul Economiei  

și Infrastructurii  

al Republicii Moldova 

http://www.mei.gov.md/
lex:LPLP20010727440


 

7. Anexe 1. Proiectul hotărîrii Guvernului 

menționat; 

2. Nota informativă la proiect. 

3. Propunerile organelor de control 

8. Data şi ora depunerii cererii Conform semnăturii electronice 

9. Semnătura  Semnat electronic 

 

 

 

 

Secretar general  /semnat electronic/   Lilia PALII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ex: S. Neghină 

Tel: +373 22 250-673 

 

     Acest document conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul Registrului de evidență a petițiilor parvenite 

în adresa Ministerului Economiei și Infrastructurii nr.0000537-006, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor 

de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată 

numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal. 
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