
Proiect 

 
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

H O T Ă R Â R E  

nr.__din_______________________ 

Chișinău 

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților 

fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică şi investițională în derulare, care 

cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte 

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

1. Hotărârea 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) pct.1, paragraful 2 se modifică cu următorul conținut:  

”Lista granturilor acordate Guvernului Republicii Moldova/Republicii Moldova și 

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, conform Anexei nr.2”; 

2) se completează cu pct.7 cu următorul conținut: 

”Proiectele de asistenţă investiţională finanţate din contul împrumuturilor acordate 

Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de 

organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului) care, la data 

de 1 ianuarie 2021, se află în stadiu de derulare, beneficiază de facilităţile fiscale şi 

vamale aplicate, potrivit cadrului legislativ, la data de 31 decembrie 2020.”;  

3) Anexa nr. 2 va avea următorul conținut:  

”Lista granturilor acordate Guvernului Republicii Moldova/Republicii Moldova și 

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”. 

4) în anexa nr.1: 

a) capitolul I se completează cu poziția 1719 cu următorul cuprins: 

1719. 
 

8721172015041 Count us in - 

protecția socială și 

incluziunea 

persoanelor în etate 

în Republica 

Moldova 

A.O. Asociația 

pentru Educație 

“Neoumanist” 

A.O. Asociația 

pentru Educație 

“Neoumanist” 

Acordul dintre Guvernul 

Republicii Moldova şi 

Guvernul Republicii 

Austria cu privire la 

cooperarea de dezvoltare, 

semnat la Viena la 21 

octombrie 2008, ratificat 

prin Legea nr.283/2008 şi 

intrat în vigoare la 1 

aprilie 2009 



 

b) capitolul III se completează cu poziția 4112 cu următorul cuprins: 

 

c) capitolul XI se completează cu poziția 922 cu următorul cuprins: 

922. 8721171715371 Asistență juridică și 

socială refugiaților, 

solicitanților de azil 

și apatrizilor în 

Republica Moldova 

AO ”Centrul de 

Drept al 

Avocaților”; AO 

”Centrul de 

Caritate pentru 

Refugiați” 

AO ”Centrul de 

Drept al 

Avocaților”; AO 

”Centrul de 

Caritate pentru 

Refugiați” 

Acordul de cooperare între 

Înaltul Comisariat al 

Naţiunilor Unite pentru 

Refugiați şi Guvernul 

Republicii Moldova, 

semnat la 2 decembrie 

1998 

 

d) capitolul XVI se completează cu poziția 991 cu următorul cuprins: 

 

e) capitolul XVII se completează cu poziția 11716   cu următorul cuprins: 

 

f) capitolul XIX se completează cu poziția 1221 cu următorul cuprins: 

 

4112. 
 

8721174415272 Consolidarea 

Statului de Drept și 

a Mecanismelor 

Anticorupție în 

Republica Moldova 

Agenția de 

Cooperare 

Internațională a 

Germaniei (GIZ) 

Cancelaria de Stat  Acordul dintre Guvernul 

Republicii Moldova şi 

Guvernul Republicii 

Federale Germania 

privind cooperarea pentru 

dezvoltare, semnat la 10 

iulie 2014 la Berlin şi 

ratificat prin Legea nr.58 

din 9 aprilie 2015 

991. 
 

8721169015362 
 

Sprijin pentru 

ANRANR în 

efectuarea 

inspecției privind 

redobândirea 

controlului asupra 

surselor radioactive 

orfane din 

Republica Moldova 

A.O. Centrul de 

Dezvoltare 

Științifică și 

Tehnologică 

INOTEH 

Agenția Națională 

de Reglementare a 

Activităților 

Nucleare și 

Radiologice 

Acordul de cooperare dintre 

Agenția Națională de 

Reglementare a 

Activităților Nucleare și 

Radiologice a Republicii 

Moldova și Autoritatea 

Suedeză de Securitate 

Radiologică, semnat la 

Chișinău la 23 august 2012 

și aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.674 din 

2 septembrie 2013 

11716. 

 
8721138914723 Programul de 

asistență tehnică al 

Agenţiei Statelor 

Unite pentru Dezvo

ltare Internaţională  

Fondul American 

de Investiții 

Western NIS 

Enterprise 

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii, 

sectorul privat 

Acordul dintre Guvernul 

Statelor Unite ale 

Americii şi Guvernul 

Republicii Moldova cu 

privire la cooperare în 

vederea facilitării 

acordării asistenţei, 

semnat la Chişinău la 21 

martie 1994 și intrat în 

vigoare la 21 martie 1994 

lex:TR1020120823ACORD
lex:TR1020120823ACORD
lex:TR1020120823ACORD
lex:TR1020120823ACORD
lex:TR1020120823ACORD
lex:TR1020120823ACORD
lex:TR1020120823ACORD
lex:TR1020120823ACORD
lex:TR1020120823ACORD
lex:HGHG20130902674
lex:HGHG20130902674
lex:HGHG20130902674


 

g) capitolul XXVII se completează cu pozițiile 16532- 16537 cu următorul cuprins: 
16532. 8721150615388 Proiectul pentru 

modernizarea 

Spitalului Clinic 

Municipal 

”Gheorghe Paladi” 

din municipiul 

Chișinău 

IMSP Spitalul 

Clinic Municipal 

„Gheorghe Paladi” 

din municipiul 

Chișinău 

IMSP Spitalul 

Clinic Municipal 

„Gheorghe 

Paladi” din 

municipiul 

Chișinău 

Acordul dintre 

Guvernul Republicii 

Moldova şi Guvernul 

Japoniei privind 

cooperarea tehnică, 

semnat la Chişinău la 

14 mai 2008, ratificat 

prin Legea nr.225/2008 

şi intrat în vigoare la 5 

decembrie 2008 

16533. 

 

8721185015389 Proiect de 

îmbunătăţire a 

mediului 

educaţional în 

liceul din satul 

Puhăceni 

IP Liceul Teoretic 

"OLIMP" s. 

Puhăceni 

IP Liceul 

Teoretic 

”OLIMP” s. 

Puhăceni 

Acordul dintre 

Guvernul Republicii 

Moldova şi Guvernul 

Japoniei privind 

cooperarea tehnică, 

semnat la Chişinău la 

14 mai 2008, ratificat 

prin Legea nr.225/2008 

şi intrat în vigoare la 5 

decembrie 2008 

16534. 

 

8721184915379 Proiectul de 

îmbunătățire a 

clădirii școlare a 

liceului din 

municipiul Cahul 

IP Liceul Teoretic 

"Dimitrie 

Cantemir" mun. 

Cahul 

IP Liceul 

Teoretic 

”Dimitrie 

Cantemir” mun. 

Cahul 

Acordul dintre 

Guvernul Republicii 

Moldova şi Guvernul 

Japoniei privind 

cooperarea tehnică, 

semnat la Chişinău la 

14 mai 2008, ratificat 

prin Legea nr.225/2008 

şi intrat în vigoare la 5 

decembrie 2008 

16535. 

 

8721185215401 Proiectul pentru 

îmbunătățirea 

mediului 

educațional la 

grădinița nr.7 din 

orașul Râșcani 

Primăria or. 

Râșcani 

Primăria or. 

Râșcani 

Acordul dintre 

Guvernul Republicii 

Moldova şi Guvernul 

Japoniei privind 

cooperarea tehnică, 

semnat la Chişinău la 

14 mai 2008, ratificat 

prin Legea nr.225/2008 

şi intrat în vigoare la 5 

decembrie 2008 

16536. 

 

8721184815380 Proiectul pentru 

îmbunătățirea 

condițiilor 

educaționale în 

Gimnaziul 

Mereșeni 

I.P. Gimnaziul 

Mereșeni, Hîncești 

 I.P. Gimnaziul 

Mereșeni, 

Hîncești 

 

Acordul dintre 

Guvernul Republicii 

Moldova şi Guvernul 

Japoniei privind 

cooperarea tehnică, 

semnat la Chişinău la 

14 mai 2008, ratificat 

prin Legea nr.225/2008 

1221. 
 

8721169015359 
 

Inspectarea în 

scopul autorizării 

operatorilor care 

desfășoară activități 

radiologice în 

Republica 

Moldova: Faza V 

A.O. Centrul de 

Dezvoltare 

Științifică și 

Tehnologică 

INOTEH 

Agenția 

Națională de 

Reglementare a 

Activităților 

Nucleare și 

Radiologice 

Acordul dintre Guvernul 

Statelor Unite ale 

Americii și Guvernul 

Republicii Moldova cu 

privire la cooperare în 

vederea facilitării 

acordării asistenței, 

semnat la Chișinău la 21 

martie 1994 

lex:TR1019940321ACORD
lex:TR1019940321ACORD
lex:TR1019940321ACORD
lex:TR1019940321ACORD
lex:TR1019940321ACORD
lex:TR1019940321ACORD
lex:TR1019940321ACORD
lex:TR1019940321ACORD
lex:TR1019940321ACORD


şi intrat în vigoare la 5 

decembrie 2008 

16537. 

 

8721150615382 Proiect pentru 

modernizarea 

echipamentului 

medical în cadrul 

Spitalului Clinic de 

Traumatologie și 

Ortopedie 

IMSP Spitalul 

Clinic de 

Traumatologie şi 

Ortopedie  

IMSP Spitalul 

Clinic de 

Traumatologie şi 

Ortopedie  

Acordul dintre 

Guvernul Republicii 

Moldova şi Guvernul 

Japoniei privind 

cooperarea tehnică, 

semnat la Chişinău la 

14 mai 2008, ratificat 

prin Legea nr.225/2008 

şi intrat în vigoare la 5 

decembrie 2008 

 

 

h) capitolul XXIX se completează cu poziția 19232 cu următorul cuprins: 

19232. 
 

8721112915257 
 

Conceptul de 

micșorare a riscurilor 

de la stația de 

transformatoare 

400/110/35 kV din 

Vulcăneşti 

SRL ”BONCOM” ,  
S.A. Compania 

„DEKONTA”, 
Î.S. Moldelectrica 

Î.S. 

”Moldelectrica

„ 
Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului,  
Consiliu 

raional 

Vulcănești, 

Comitetul 

Executiv UTA 

Găgăuzia 

Acordul dintre 

Guvernul Republicii 

Moldova şi Guvernul 

Republicii Cehe privind 

cooperarea pentru 

dezvoltare, semnat la 

Chişinău la 23 

noiembrie 2012, 

ratificat prin Legea 

nr.9/2013 şi intrat în 

vigoare la 18 aprilie 

2013 

 

i) capitolul XXX se completează cu pozițiile 2014- 2015 cu următorul cuprins: 

2014. 
 

8721150614831 Sustenabilitatea 

serviciilor pentru 

populațiile-cheie din 

Europa de Est și Asia 

Centrală 

A.O. „Inițiativa 

Pozitivă” 
Ministerul 

Sănătății, Muncii 

și Protecției 

Sociale,  
Primăria 

municipiului 

Chișinău 

Acordul cu privire la 

oferirea privilegiilor şi 

imunităţilor Fondului 

Global de Luptă 

împotriva HIV/SIDA, 

Tuberculozei şi 

Malariei, ratificat prin 

Legea nr.207/2011 şi 

intrat în vigoare la 17 

aprilie 2019 

2015. 8721150615296 Consolidarea 

controlului 

tuberculozei şi 

reducerea SIDA şi a 

mortalităţii aferente 

în Republica 

Moldova (MDA-C-

PCIMU 1923) 

I.P. „Unitatea de 

Coordonare, 

Implementare şi 

Monitorizare a 

Proiectelor în 

Domeniul 

Sănătăţii” 

I.P. „Unitatea de 

Coordonare, 

Implementare şi 

Monitorizare a 

Proiectelor în 

Domeniul 

Sănătăţii” 

Acordul cu privire la 

oferirea privilegiilor şi 

imunităţilor Fondului 

Global de Luptă 

împotriva HIV/SIDA, 

Tuberculozei şi 

Malariei, ratificat prin 

Legea nr.207/2011 şi 

intrat în vigoare la 17 

aprilie 2019 

 

j) capitolul XXXII:  

la poziția 29376, coloana 4 se completează cu textul: ”Q&T S.p.A” și coloana 5 se 

completează cu textul: ”Biroul Național de Statistică”; 

se exclude poziția 29391 ; 



la poziția 293230, coloana 5 se completează cu textul: „Centrul de Politici Socio-Economice 

CONSENS; Instituția Privată Acceleratorul de Inovații și Antreprenoriat ”DreamUps”; 

Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Integrată”;  

se completează cu pozițiile 293242 - 293252 cu următorul cuprins: 

293242. 8721184315243 
 

Parcurile arheologice din 

zone urbane ca 

instrument de dezvoltare 

locală durabilă - 

ARCHEODANUBE 

A.O .”Urban 

Lab Chisinau” 
A.O. ”Urban 

Lab Chisinau” 
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 şi 

intrat în vigoare la 11 

iunie 2012 

293243. 8721184415306 
 

Cercetarea şi 

promovarea generării 

energiei de înaltă 

eficienţă din energie 

solară prin trigenerare 

pentru producerea 

energiei electrice, 

energiei termice, aerului 

rece şi achiziţionarea 

echipamentului 

I.P. Institutul de 

Energetică  
I.P. Institutul 

de Energetică  
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 şi 

intrat în vigoare la 11 

iunie 2012 

293244. 8721182714851 
 

Modificări ale 

microbiomului colonic 

uman în contextul 

stresului generat de 

antibiotice 

IMSP Institutul 

Oncologic  
IMSP Institutul 

Oncologic  
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 şi 

intrat în vigoare la 11 

iunie 2012 

293245. 8721182715037 
 

Rețeaua de excelență 

privind diagnosticul și 

cercetarea cancerului 

pulmonar 

IMSP Institutul 

Oncologic  
IMSP Institutul 

Oncologic  
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 şi 

intrat în vigoare la 11 

iunie 2012 

293246. 8721182715163 
 

Dezvoltarea, pilotarea și 

validarea modelelor de 

îngrijire inteligentă în 

regiunea Dunării pentru 

susținerea inovației 

sociale, îmbunătățirea 

competențelor și 

antreprenoriatului - D-

CARE 
 

IMSP Institutul 

Oncologic  
IMSP Institutul 

Oncologic 
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 şi 

intrat în vigoare la 11 

iunie 2012 

293247. 8721127014233 
 

Laboratorul pentru 

stocarea energiei 

durabile în orașe și 

cuplarea sectorială - 

A.O. Agenția de 

Cooperare 

Transfrontalieră 

și Integrare 

A.O. Agenția 

de Cooperare 

Transfrontalier

ă și Integrare 

Acordul-cadru dintre 

Guvernul Republicii 

Moldova și Comisia 

Comunităților Europene 



CSSC LAB Europeană Europeană privind asistența externă, 

semnat la Bruxelles la 11 

mai 2006, ratificat prin 

Legea nr.426/2006 şi 

intrat în vigoare la 11 

iunie 2012 

293248. 8721184115213 
 

Realizare lucrări de 

protecție împotriva 

dezastrelor provocate de 

inundații ale pârâurilor 

în comuna Ștefan cel 

Mare din județul Vaslui 

si comuna Gotești din 

raionul Cantemir 

Primăria 

Gotești, raionul 

Cantemir 

Primăria 

Gotești, raionul 

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 şi 

intrat în vigoare la 11 

iunie 2012 

293249. 8721181314722 
 

Cooperare 

transfrontalieră privind 

sprijinirea și dezvoltarea 

aptitudinilor 

antreprenoriale ale 

tinerilor 

Școala 

profesională or. 

Glodeni 

Școala 

profesională or. 

Glodeni 

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 şi 

intrat în vigoare la 11 

iunie 2012 

293250. 8721184515334 

 

Cooperarea și cercetarea 

transfrontalieră prin 

abordare 

interdisciplinară a 

genezei, a manifestărilor 

clinice și a aspectelor 

terapeutice / preventive 

ale tulburărilor specifice 

limbajului oral / scris și 

dezvoltării unei metode 

inovatoare de intervenție 

în zona transfrontalieră  

A.O. SOMATO A.O. 

SOMATO 
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 şi 

intrat în vigoare la 11 

iunie 2012 

293251. 8721185315424 Stabilirea de parteneriate 

de lungă durată pentru 

modernizarea ofertelor 

bazate pe patrimoniu și 

crearea de noi 

oportunități de investiții 

în turism și în industriile 

culturale și creative în 

zonele desemnate de 

UNESCO din bazinul 

Mării Negre - 

HERIPRENEURSHIP 

Uniunea de 

Persoane 

Juridice 

Asociația 

Națională pentru 

Turism Receptor 
 

Uniunea de 

Persoane 

Juridice 

Asociația 

Națională 

pentru Turism 

Receptor 
 

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 şi 

intrat în vigoare la 11 

iunie 2012 

293252. 8721174415272 Consolidarea Statului de 

Drept și a Mecanismelor 

Anticorupție în 

Republica Moldova 

Agenția de 

Cooperare 

Internațională a 

Germaniei 

(GIZ) 

Cancelaria de 

Stat 
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 şi 

intrat în vigoare la 11 



iunie 2012 

 

g) capitolul XXXIX se completează cu pozițiile 30911- 30912 cu următorul cuprins: 

30911. 
 

8721184715363 
 

Suport de bază pentru 

activitatea AO 

”Asociația Jurnaliștilor 

de Mediu și Turism 

Ecologic” (AJMTEM) 

2020-2023 

Asociația 

jurnaliștilor de 

mediu și turism 

ecologic din 

Republica 

Moldova 

Asociația 

jurnaliștilor de 

mediu și turism 

ecologic din 

Republica 

Moldova 

Acordul dintre 

Republica Moldova și 

Suedia privind 

termenele și condițiile 

generale ale cooperării 

pentru dezvoltare, 

semnat la 2 iulie 2018, 

ratificat prin Legea 

nr.222/2018 și intrat în 

vigoare la 2 aprilie 2019 

30912. 
 

8721169015362 Sprijin pentru ANRANR 

în efectuarea inspecției 

privind redobândirea 

controlului asupra 

surselor radioactive 

orfane din Republica 

Moldova 

A.O. Centrul de 

Dezvoltare 

Științifică și 

Tehnologică 

INOTEH 

Agenția 

Națională de 

Reglementare a 

Activităților 

Nucleare și 

Radiologice 

Acordul dintre 

Republica Moldova și 

Suedia privind 

termenele și condițiile 

generale ale cooperării 

pentru dezvoltare, 

semnat la 2 iulie 2018, 

ratificat prin Legea 

nr.222/2018 și intrat în 

vigoare la 2 aprilie 2019 

 

5) anexa nr.2 se modifică după cum urmează: 

 

pct.17 se completează cu următoarea poziție: 

 
17. Agenția Japoneză pentru Cooperare 

Internațională (JICA), Proiectul 

„Modernizarea tehnicii și a 

echipamentului agricol”, Ministerul 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului 

Acordul de împrumut între Guvernul Republicii Moldova 

și Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională în 

vederea realizării Proiectului “Modernizarea tehnicii și a 

echipamentului agricol” 

Integral 

 

 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.  

 

 

Prim-ministru interimar                                                                                Aureliu CIOCOI 

        

 

                     



 NOTA INFORMATIVĂ 

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

 

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

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

aprilie 2010 a fost elaborat de către Ministerul Finanțelor.  

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

urmărite 

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

constituie actualizarea Listei proiectelor de asistență tehnică în derulare, care cad sub incidența 

tratatelor internaționale, 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 și 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 achiziționate 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, precum și includerea modificărilor operate în Codul Fiscal conform 

Legii nr. 257 din 16.12.2020 cu privire la modificarea unor acte normative.  

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

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

Republicii Moldova, dar și excluderea unui proiect finalizat din cadrul Programului Operațional 

Comun al Bazinului Mării Negre 2014-2020. 

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 asistență externă, care se află în plin proces de 

demarare. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au scop 

armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene 

Proiectul de hotărâre nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația 

Uniunii Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

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

aprilie 2010 are drept scop actualizarea Anexei nr.1 și Anexei nr.2 în contextul demarării unor noi 

proiecte de asistență externă pe teritoriul Republicii Moldova, dar și excluderea unui proiect 

finalizat. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Adoptarea proiectului de Hotărâre nu va implica cheltuieli financiare suplimentare asupra 

bugetului public național.  

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Adoptarea proiectului de Hotărâre va conduce la modificarea Hotărârii Guvernului nr.246 

din 8 aprilie 2010. 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului 



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

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

Finanțelor, la compartimentul Transparență Decizională și particip.gov.md 

8. Constatările expertizei anticorupție 

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

aprilie 2010 urmează a fi supus expertizei anticorupție în cadrul procesului de avizare. Informația 

privind rezultatele expertizei anticorupție va fi inclusă în sinteza obiecțiilor și 

propunerilor/recomandărilor la prezentul proiect de hotărâre.  

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Nu necesită efectuarea expertizei de compatibilitate, dat fiind faptul că proiectul de hotărâre 

nu prezintă relevanță UE. 

10. Constatările expertizei juridice 

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

aprilie 2010 urmează a fi supus expertizei juridice în cadrul procesului de avizare.  
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Cancelaria de Stat 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 610/2018, Ministerul Finanțelor solicită includerea proiectului Hotărârii Guvernului pentru 

modificarea ”Hotărârii Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 cu privire la modul de aplicare a 

facilităţilor fiscale şi vamale aferente realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în 

derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte” în 

următoarea Ședință a Secretarilor Generali. 

 

CERERE 
privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat 

a proiectelor de acte ale Guvernului  

 

Nr. 

crt. 

Criterii de înregistrare Nota autorului 

1. Categoria şi denumirea proiectului Proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii 

Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 

2. Autoritatea care a elaborat proiectul Ministerul Finanțelor 

3. Justificarea depunerii cererii Pct. 10, pct. 31 din Anexa nr.1 la HG 377/25.04.2018 

4. Lista autorităţilor şi instituţiilor a căror avizare este 

necesară 
Cancelaria de Stat 
Ministerul Justiției 
Centrul Național Anticorupție 
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 
Ministerul Afacerilor Interne 
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 
Ministerul Economiei și Infrastructurii 
Biroul Național de Statistică 

5. Termenul-limită pentru depunerea 

avizelor/expertizelor 
 5 zile lucrătoare 

6. Persoana responsabilă de promovarea proiectului Lîsii Sorin, Consultant Superior, Serviciul Monitorizare și 

Evaluare, Direcția Asistență Externă 
Tel: 0 22 26 28 07 
Email: sorin.lisii@mf.gov.md  

7. Anexe 1. Proiectul Hotărârii Guvernului 
2. Nota informativă 

8. Data şi ora depunerii cererii  

9. Semnătura  

 

 

Secretar de Stat                                                                                           Tatiana IVANICICHINA                                           
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