
 
 

  

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

HOTĂRÂRE nr.______ 

din ____________________ 
Chișinău 

 

pentru aprobarea Graficului  controalelor de stat  

asupra activității rezidenților parcurilor industriale pentru anul 2022 

 

 

În temeiul art. 12 alin. (1) lit. f) din Legea nr.182/2010 cu privire la parcurile industriale 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.155-158, art.561) cu modificările ulterioare,  

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă Graficul  controalelor de stat asupra  activității rezidenților parcurilor industriale pentru 

anul 2022 (se anexează). 

 

 

 

 

PRIM-MINISTRU  Natalia GAVRILIȚA 

 

Contrasemnează: 

 

ministrul economiei Sergiu GAIBU 

 

 



 

 

Aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.____ din ___________ 2022  

 

 

Graficul  controalelor de stat  

asupra activității rezidenților parcurilor industriale pentru anul 2022 

 

 

 

 

nr. Denumirea (numele) 

persoanei supuse 

controlului/Codul fiscal 

(IDNO) 

Obiectul supus 

controlului  

Trimestrul 

efectuării 

controlului 

Serviciul Vamal 

(SV) 

Agenția Națională  

pentru Siguranță 

Alimentară 

(ANSA) 

1 2 3 4 5 6 

Parcul Industrial „Edineţ”, 

mun. Edineț, str. N. Moroşanu, 6 

   

1.  SRL „TB Fruit” 

IDNO  1013600028762 

Verificarea 

respectării 

reglementărilor 

vamale și fiscale 

pentru perioada a. 

2018-2021 

II X  

Parcul Industrial „Cimișlia”, 

or. Cimișlia 

   

2.  SC „GM- Com” SRL 

IDNO 1004600018228 

Unitatea de 

procesare a laptelui 

și produselor din 

lapte 

II  X 



Notă informativă 

la proiectul hotărârii de Guvern  

pentru aprobarea Graficului controalelor de stat  

asupra activității rezidenților parcurilor industriale pentru anul 2022 

 

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

 Proiectul a fost elaborat de către Ministerul Economiei 

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

 Drept temei pentru elaborarea acestui proiect a servit lit. f), alin. (1), art. 12 din Legea 

nr.182/2010 cu privire la parcurile industriale, care prevede că în vederea optimizării 

controalelor de stat asupra activității rezidenților parcurilor industriale, anual la propunerea 

organelor de control  se aprobă anual graficul controalelor de stat planificate prin hotărâre 

de Guvern. 

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 şi evidențierea elementelor noi 

 
Urmare evaluării riscurilor a celor 87 agenți economici, rezidenți ai parcurilor industriale, 

două Organe de control (Serviciul Vamal și Agenția Națională pentru Siguranța 

Alimentară) au solicitat supunerea controlului pe parcursul anului 2022 a doi agenți 

economici din cadrul Parcurilor Industriale „Cimișlia” și „Edineț”.  

Așadar, conform celor expuse, proiectul prevede aprobarea Graficului controalelor de stat 

asupra activității rezidenților parcurilor industriale pentru anul 2022. Acesta cuprinde în 

sine lista rezidenților și organelor de control cu specificarea perioadei supunerii controlului. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

 Realizarea proiectului dat nu implică cheltuieli bugetare și nebugetare 

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

 Punerea în aplicare a prevederilor proiectului în cauză nu necesită modificarea sau 

abrogarea altor acte normative 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

 Proiectul va fi publicat 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 de stat        Vadim GUMENE 

 

Digitally signed by Gumene Vadim
Date: 2022.01.03 16:14:34 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



 
 

 
 

 

 

nr. 06/3- 5198  din 13.12.2021 
 

 

 

Cancelaria de Stat 

 

În temeiul pct.179 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului  

nr. 610/2018, se transmite Cererea pentru înregistrare a proiectului Hotărârii de Guvern  

pentru aprobarea Graficului controalelor de stat asupra activității rezidenților parcurilor 

industriale pentru a. 2022. 

 

CERERE  
Nr. 

crt. 

Criterii de înregistrare Nota autorului 

1. Tipul şi denumirea proiectului Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru 

aprobarea Graficului  controalelor de stat asupra 

activității rezidenților parcurilor industriale pentru 

a. 2022 

2. Autoritatea care a elaborat 

proiectul 

Ministerul Economiei 

3. Justificarea depunerii cererii 

(indicația corespunzătoare sau 

remarca precum că proiectul este 

elaborat din inițiativa autorului) 

Proiectul hotărârii în cauză s-a elaborat în temeiul 

lit. f), alin. (1), art. 12 din Legea nr.182/2010 cu 

privire la parcurile industriale, care prevede că în 

vederea optimizării controalelor de stat asupra 

activității rezidenților parcurilor industriale, anual 

la propunerea organelor  de control  se aprobă anual 

graficul controalelor de stat planificate prin 

hotărâre de Guvern. 

4. Lista autorităților şi instituțiilor a 

căror avizare este necesară 

1. Ministerul Finanțelor 

2. Serviciul Vamal 

3. Agenția Națională pentru Siguranța 

Alimentară 

4. Ministerul Justiției  

5. Centrul Național Anticorupție 

5. Termenul-limită pentru depunerea 

avizelor/expertizelor 

10 zile lucrătoare  

 

 

 

 

Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1, Chişinău, MD-2012, tel. +373-22-25-01-07, fax +373-22-23-40-64 

E-mail: secretariat@me.gov.md  Pagina web: www.me.gov.md 

6. Numele, prenumele, funcția şi 

datele de contact ale persoanei 

Ion Răuleț, consultant principal al Secției politici 

de atragere a investiților și dezvoltare industrială 

 

Ministerul Economiei  

al Republicii Moldova 

mailto:secretariat@me.gov.md
http://www.me.gov.md/


 
 

responsabile de promovarea 

proiectului 

Tel.022-250-673,  

E-mail: ion.raulet@me.gov.md 

7. Anexe (proiectul actului care se 

solicită a fi înregistrat, nota 

informativă cu documentele de 

însoţire) 

1. Proiectul hotărârii. 

2. Nota informativă.   

8. Data şi ora depunerii cererii 
 

9. Semnătura  

 

 

 

 
Secretar de stat       Vadim GUMENE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex.: Ion Răuleț 

Tel. 250-673 

 

 

 
 

Proiect 

Digitally signed by Gumene Vadim
Date: 2022.01.03 16:14:50 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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