Obligațiile persoanelor fizice și juridice privind respectarea legislației de mediu
în procesul de activitate economică, inclusiv activitatea de comerț.
1. Obligațiile generale ale persoanelor fizice și juridice
Conform art. 32 al Legii nr. 1515 din 16.06.1993 privind protecția mediului:
a) să folosească cît mai economicos energia, apa, să întreprindă măsuri pentru prevenirea
alunecărilor de teren, să nu admită eroziunea solului, salinizarea sau înmlăştinirea secundară,
compactarea şi poluarea solului cu îngrășăminte minerale şi pesticide, să respecte normativele
solului cu îngrășăminte minerale şi pesticide, să respecte normativele aplicării în agricultură a
substanţelor chimice;
b) să retehnologizeze procesele de producţie în vederea minimalizării deşeurilor prin folosirea cît
mai eficientă a materiei prime, să reducă folosirea substanţelor toxice, inflamabile şi să le
înlocuiască cu materiale alternative inerte, care asigură obținerea unei producții finale cît mai
durabile, să producă, să utilzeze şi să pună în circulaţie ambalaje recuperabile, refolosibile,
reciclabile sau uşor degradabile;
c) să doteze sursele generatoare de noxe cu dispozitive, echipamente şi instalaţii de epurare,
capabile de a reduce noxele evacuate sub limitele admisibile, stabilite de autorizaţiile pentru
mediu;
d) să planteze şi să întreţină în jurul unităţilor industriale, a complexelor zootehnice perdele
forestiere de protecţie şi spaţii verzi, să ţină sub o supraveghere permanentă starea mediului din
jurul unităţilor industrilae şi complexelor zootehnice şi să întreprindă măsuri de protecţie a
mediului;
e) să asigure supravegherea permanentă a construcţiilor şi instalaţiilor în cursul funcţionării lor,
să ia măsuri pentru prevenirea avariilor şi poluării accidentale a mediului, iar în caz de producere
a acestora să ia măsuri operative pentru înlăturarea cauzelor lor, să anunţe imediat autorităţile
pentru mediu, să lichideze pe cont propriu toate consecinţele avariilor şi poluării accidentale, să
repare prejudiciile aduse mediului, componenţilor lui, averii altor proprietăţi şi sănătăţii
persoanelor afectate;
f) să execute hotărîrile şi dispoziţiile ministerelor, departamentelor şi autorităţilor administraţiei
publice locale referitoare la probelemele protecţiei mediului, să prezinte autorităţilor pentru
mediu întreaga informaţie referitore la influenţa activităţii economice promovate asupra mediului
şi componenţilor lui, să admită accesul necondiţionat şi la orice oră al inspectorilor mediului la
unităţile de producţie pentru a efectua controlul acţiunilor activităţilor, susceptibile să afecteze
mediul;
g) să solicite autorităţilor pentru mediu expertizarea activităţilor, susceptibile să afecteze mediul;
h) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru prevenirea poluării mediului cu substanţe toxice,
volatile, corozive, inflamabile sau cu pulberi de orice fel în timpul transpotării şi păstrării lor.
2. În domeniul gestionării deșeurilor și substanțelor chimice
Conform art. 8 al Legii nr. 1347 din 09.10.1997 privind deșeurile de producție și menajere:
a) să utilizeze tehnologii nonpoluante, fără sau cu puţine deşeuri;
b) să asigure colectarea şi sortarea deşeurilor în dependenţă de natura acestora (sticlă, carton,
masă plastică, metal, reziduuri alimentare etc.);
c) să ţină evidenţa strictă a tuturor deşeurilor rezultate din activităţile lor de producţie;
d) să utilizeze deşeurile cu riscuri ecologice minime;
e) să efectueze controlul de laborator al calităţii mediului în spaţiile de depozitare şi păstrare
provizorie a deşeurilor;
f) să repare integral prejudiciul cauzat mediului, sănătăţii şi bunurilor populaţiei, precum şi
persoanelor juridice, în cazul încălcării legislaţiei în domeniul gestionării deşeurilor;
g) să pună la dispoziţia populaţiei orice informaţie privind situaţia în domeniul nominalizat.
Persoanele fizice şi juridice poartă răspunderea prevăzută de legislaţie pentru furnizarea cu
premeditare a informaţiilor incomplete şi inexacte;

h) să informeze de îndată autorităţile teritoriale pentru protecţia civilă şi situaţii excepţionale,
pentru protecţia mediului şi pentru sănătate, precum şi autorităţile administraţiei publice locale
despre apariţia cazurilor de avarie legate de poluarea mediului cu deşeuri toxice şi periculoase şi
despre acţiunile întreprinse în legătură cu aceasta;
i) să asigure transportarea, depozitarea, prelucrarea, neutralizarea şi utilizarea deşeurilor toxice
şi periculoase în baza contractelor încheiate cu agenţii economici, deţinători de autorizaţii
corespunzătoare, supraveghind riguros procesele nominalizate;
j) să asigure deşeurile toxice depozitate şi cele transportate cu etichete indicînd gradul de
toxicitate, denumirea completă a deşeurilor, starea lor de agregare, culoarea, mirosul,
proprietăţile inflamabile şi explozibile, tipul ambalajului, denumirea procesului tehnologic din
care au rezultat, cerinţele speciale de comportament în condiţii normale şi în situaţii excepţionale,
adresa întreprinderii, organizaţiei unde s-au format;
k) să asigure importul şi fabricarea produselor alimentare şi a mărfurilor de larg consum în
ambalaje reutilizabile şi reciclabile, inofensive pentru mediu, colectarea şi recuperarea
ambalajelor proprii sau importate, să nu admită ambalarea excesivă.
Legea nr.209 din 29.07.2016 privind deșeurile (în vigoare din 23.12.2017)
Producătorii de deşeuri, pe lîngă obligațiile menționate au următoarele obligații ce ţin de
gestionarea deşeurilor:
a) să ia măsurile necesare pentru a reduce la minimum cantităţile de deşeuri rezultate din
propriile activităţi;
b) să nu pună în circulaţie produse, dacă nu există posibilitatea eliminării acestora ca
deşeuri, urmînd ca acestea să nu prezinte riscuri pentru mediu și sănătate;
c) să asigure importul și fabricarea produselor alimentare și a mărfurilor de larg consum în
ambalaje reutilizabile și reciclabile, inofensive pentru mediu, precum și colectarea și recuperarea
ambalajelor proprii sau importate, să nu admită ambalarea excesivă, conform prevederilor
legislației în vigoare;
d) să asigure echipamente de protecţie şi de lucru adecvate operaţiunilor aferente
gestionării deşeurilor în condiţii de securitate a muncii;
e) să nu admită descărcări necontrolate de deşeuri în mediu;
f) să nu abandoneze deşeurile şi să nu le depoziteze în locuri neautorizate;
g) să separe deșeurile înainte de colectare în vederea valorificării sau eliminării acestora;
h) să ia măsurile necesare pentru ca eliminarea deşeurilor să se realizeze în condiţii de
respectare a reglementărilor privind protecţia mediului şi a sănătății populaţiei;
i) să adopte, la faza de concepţie şi proiectare a unui produs, soluţiile şi tehnologiile de
eliminare sau de diminuare la minimum posibil a generării de deşeuri;
j) să implementeze prevederile Programului național pentru gestionarea deșeurilor, ale
programelor locale de gestionare a deşeurilor, precum și ale programelor de prevenire a generării
deșeurilor;
Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase au obligaţia să elaboreze, în condiţiile legii,
planurile de intervenţie pentru situaţii de accident şi să asigure condiţiile de aplicare a acestora.
Producătorii de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului sînt
obligaţi:
a) să asigure, conform cerinţelor aprobate de Guvern, etichetarea şi marcarea produselor şi
utilizarea simbolurilor care indică faptul că produsul face obiectul unei colectări separate, fiind
interzisă eliminarea acestuia;
b) să asigure organizarea şi funcţionarea sistemelor individuale sau colective de gestionare
a respectivelor fluxuri de deșeuri;
c) să se înregistreze în Sistemul informațional automatizat ,,Managementul Deșeurilor”
(SIA MD), prin transmiterea unei liste de documente necesare registratorului, desemnat de
proprietarul registrului format în SIA MD;

d) să asigure evidenţa, începînd cu data intrării în vigoare a Legii privind deșeurile, a
punerii la dispoziție pe piaţă a produselor pe o perioadă de 5 ani, raportînd anual autorităţii de
reglementare cantitatea de produse puse la dispoziție pe piață în cazul onorării responsabilităţii
extinse a producătorului în mod individual. La prezentarea dovezii de membru al unui sistem
colectiv, această responsabilitate va fi onorată de către un sistem colectiv;
e) să prezinte dovada unui sistem individual sau să certifice calitatea de membru al unui sistem
colectiv de colectare, tratare, valorificare sau eliminare a produselor ce au devenit deşeuri;
f) să deruleze programe educaționale şi de informare/conştientizare privind colectarea şi
tratarea produselor ce au devenit deșeuri;
g) să asigure, în mod individual sau prin intermediul sistemelor colective, realizarea
ţintelor de colectare şi reciclare a produselor ce au devenit deşeuri, stabilite de Guvern.
(6) Distribuitorii de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a
producătorului sînt obligaţi:
a) să se înregistreze în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de
responsabilitate extinsă a producătorului, deţinută de autoritatea de reglementare;
b) să asigure, începînd cu data intrării în vigoare a Legii privind deșeurile, evidenţa plasării
pe piaţă a produselor pe o perioadă de 5 ani precedenți și să raporteze anual autorităţii de
reglementare cantitatea de produse puse la dispoziție pe piață.
(7) Producătorii de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a
producătorului își onorează în mod individual obligațiile și prezintă autorităţii de reglementare
dovada existenței sistemelor individuale de preluare gratuită şi colectare separată, tratare,
valorificare sau eliminare a produselor ce au devenit deșeuri.
(8) În cazul în care producătorii de produse supuse reglementărilor de responsabilitate
extinsă a producătorului îşi onorează obligaţiile stipulate în acest articol în mod colectiv, prin
aderarea la un sistem colectiv, responsabilitatea individuală va fi subsidiară responsabilităţii
sistemului colectiv, aceștia fiind responsabili de colectarea separată a produselor ce au devenit
deşeuri, de asigurarea ţintelor de reciclare, valorificare şi eliminare în condiţii sigure pentru
mediu a produselor ce au devenit deşeuri, în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale
actelor normative privind gestionarea acestor produse, aprobate de Guvern.
(9) Sistemele colective care acţionează în numele producătorilor de echipamente electrice
şi electronice şi de vehicule sînt obligate să constituie un comision, în baza garanţiilor financiare
prezentate de producători, care să acopere sumele necesare finanțării operațiunilor de colectare,
tratare, valorificare şi eliminare nepoluante a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice
generate în gospodăriile private şi a vehiculelor scoase din uz, provenite de la produsele introduse
pe piaţa naţională de către producătorii care au aderat la sistemul colectiv şi care şi-au încetat
activitatea. Modalitățile de calcul şi gestionare a garanţiei financiare se stabilesc prin actele
normative privind gestionarea acestor produse, aprobate de Guvern.
(11) În scopul evaluării performanţelor atinse în colectarea, tratarea, valorificarea sau
eliminarea produselor ce au devenit deşeuri, autoritatea de reglementare menţine şi actualizează
Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a
producătorului, care este parte componentă a SIA MD.
(12) Informaţia despre activităţile producătorilor de produse supuse reglementărilor de
responsabilitate extinsă a producătorului, care vizează acceptarea produselor returnate şi a
deşeurilor care rămîn după utilizarea respectivelor produse, caracterul reutilizabil şi reciclabil al
produselor, precum şi gestionarea ulterioară a deşeurilor şi răspunderea financiară pentru
acestea, este pusă în mod obligatoriu la dispoziţia publicului.
(13) Regimul de responsabilitate extinsă a producătorului este aplicat fără a aduce atingere
răspunderii pentru gestionarea deșeurilor şi legislaţiei specifice existente privind fluxul de
deșeuri și produse.
(14) În scopul promovării responsabilității extinse a producătorului, prioritar vor fi supuse
acestor reglementări următoarele produse:
a) baterii şi acumulatori;

b) echipamente electrice şi electronice;
c) vehicule;
d) uleiuri;
e) ambalaje.
Privind substanțele chimice
(1) Producătorii şi importatorii de substanţe şi amestecuri chimice sînt obligaţi:
a) să identifice şi să evalueze proprietăţile periculoase şi posibilele riscuri ale produselor
chimice pe care le furnizează;
b) să dispună de informaţii privind identificarea, proprietăţile periculoase şi posibilele
riscuri ale produselor chimice pe care le furnizează;
c) să ofere utilizatorilor şi altor persoane care manipulează produsul chimic informaţii
privind rezultatele evaluării şi alte informaţii disponibile şi relevante privind proprietăţile
periculoase ale produsului chimic, privind riscurile şi măsurile de siguranţă;
d) să actualizeze informaţiile ori de cîte ori cunoştinţe noi au devenit disponibile.
(2) Producătorii şi importatorii de substanţe şi amestecuri chimice sînt obligaţi să
efectueze testări pentru a evalua proprietăţile periculoase ale substanţelor şi amestecurilor
chimice în laboratoare care respectă cerinţele privind principiile bunei practici de laborator
stabilite de Guvern în următoarele cazuri:
a) substanţa sau amestecul chimic pus pe piaţă constituie un produs nou autohton;
b) nu deţin informaţiile necesare şi nu există date disponibile pentru evaluarea
corespunzătoare a substanţei sau amestecului chimic fără efectuarea testelor de laborator;
c) în literatura ştiinţifică de specialitate au apărut date cu privire la potenţialele pericole
ale substanţei sau substanţelor componente ale amestecului chimic.
(3) Furnizorii, distribuitorii şi utilizatorii din aval sînt obligaţi:
a) să transmită mai departe în cadrul lanţului de aprovizionare informaţiile furnizate de
către producători şi importatori;
b) să informeze pe ceilalţi actori din lanţul de aprovizionare despre noile informaţii pe care
le-au identificat cu privire la pericolele şi riscurile produselor chimice şi măsurile de siguranţă.
(4) În scopul prevenirii sau evitării daunei sănătăţii umane şi a mediului înconjurător, toate
persoanele fizice sau juridice care manipulează produse chimice trebuie să ia măsurile necesare
de protecţie pe care ele însele le-au identificat sau le-au fost comunicate.
(5) Substanţele şi amestecurile chimice trebuie să fie clasificate şi etichetate cu date
privind identitatea agentului economic care introduce produsul chimic pe piaţă, identitatea
substanţei sau produsului, proprietăţile periculoase, identitatea elementelor componente care
contribuie la clasificarea substanţei, precum şi măsurile de siguranţă pentru utilizare, în
conformitate cu cerinţele stabilite de Guvern.
(6) Furnizorul unui produs chimic de uz profesional trebuie să prezinte destinatarului o
Fişă tehnică de securitate cu informaţii detaliate precum proprietăţile fizico-chimice, date
ecologice şi toxicologice, informaţii privind pericolele şi informaţii privind componentele,
expunere şi protecţie individuală, măsuri pentru acordarea de prim-ajutor şi de răspuns în cazul
răspîndirii neintenţionate în mediu, şi alte informaţii care pot fi necesare pentru a proteja
sănătatea şi mediul înconjurător, în forma stabilită de Guvern.
(7) Fişa tehnică de securitate este întocmită în limba de stat.

2. Domeniul protecției aerului atmosferic
Conform art.13 din Legea nr. 1422 17.12.1997 privind protecţia aerului atmosferic:
a) să întreprindă acţiuni de ordin economico-organizatoric, tehnic şi de altă natură pentru a
asigura îndeplinirea condiţiilor şi reglementărilor autorizaţiilor de emisie, să respecte normele de
protecţie a aerului;
b) să ia măsuri în scopul reducerii emisiilor de poluanţi;
c) să asigure menţinerea în bună stare, funcţionarea eficientă şi continuă şi controlul instalaţiilor,
utilajelor şi aparatelor pentru purificarea emisiilor;
d) să ţină evidenţa permanentă a compoziţiei, calităţii şi cantităţii emisiilor de poluanţi în
atmosferă;
e) să creeze reţeaua de automonitorizare şi înregistrare automată a emisiilor de poluanţi în aerul
atmosferic, precum şi de folosire a unei metodologii unitare de culegere şi prelucrare primară a
datelor, cu transmiterea lor către subdiviziunile teritoriale de mediu;
f) să respecte principiul “cel care poluează - plăteşte” în limitele normelor stabilite, cu transferul
taxelor respective pentru emisiile de poluanţi către fondurile ecologice
3. Domeniul gestionării apelor
Conform Legii apelor nr. 272 din 23.12.2011
Articolul 21. Folosinţa apelor
(1) Se consideră folosinţă a apelor următoarele activităţi:
a) captarea apei dintr-un corp de apă de suprafaţă sau dintr-un corp de apă subterană, transportul
şi folosinţa ulterioară a apei;
b) îndiguirea sau depozitarea apei în spatele unui baraj sau al altor construcţii şi instalaţii
hidrotehnice;
c) colectarea, tratarea şi evacuarea apei uzate;
d) devierea, restricţionarea sau modificarea fluxului de apă într-un corp de apă;
e) modificarea albiei, a malurilor, a cursului sau a caracteristicilor unui corp de apă;
f) construirea de structuri permanente pe terenul fondului de apă.
(2) Utilizatorii de apă sînt obligaţi:
a) să folosească apa în mod raţional şi econom;
b) să întreprindă măsuri pentru protecţia apelor împotriva poluării;
c) să respecte drepturile altor utilizatori de apă;
d) să ţină evidenţa apei folosite şi să o raporteze, conform unui regulament aprobat de Guvern.
Articolul 23. Folosinţa specială a apei
(1) Folosinţa apei care nu cade sub incidenţa art. 22 se consideră folosinţă specială şi poate fi
efectuată numai în bază de autorizaţie de mediu pentru folosinţa specială a apei.
(2) Sînt considerate folosinţă specială a apei şi următoarele activităţi:
a) captarea apei din sursele de apă de suprafaţă şi din cele subterane pentru aprovizionarea cu
apă destinată consumului uman;
b) captarea şi folosinţa apei din sursele de apă de suprafaţă şi din cele subterane în scopuri
tehnice şi industriale, inclusiv la prelucrarea produselor alimentare şi în agroindustrie;
c) captarea şi folosinţa apei din diferite surse pentru irigare;
d) folosinţa apei în acvacultură şi piscicultură;
e) deversarea apelor uzate;
f) utilizarea apei pentru generarea de energie hidro-electrică;
g) exploatarea de pontoane, debarcadere şi de alte structuri hidraulice pe terenul fondului de apă;
h) dezvoltarea şi exploatarea comercială a plajelor şi a zonelor de agrement.

4. Domeniul plății pentru poluarea mediului
Conform Legii nr. 1540 din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului
Articolul 2. Subiecţii şi obiectul legii:
(1) subiecţii legii sînt persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de
organizare, şi persoanele fizice, care desfășoară activitate de întreprinzător, a căror activitate
economică este generatoare de poluanți.
(2) Obiectul legii îl constituie relaţiile care apar în legătură cu punerea în circulaţie pe teritoriul
Republicii Moldova a mărfurilor care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, emisiile
(deversările) de poluanţi în mediu şi depozitarea deşeurilor de producţie.
Potrivit art. 6, 9, 10, 11, se percep următoarele taxe pentru poluarea mediului:
Articolul 6. Plata pentru emisiile de poluanţi ale surselor staţionare
(1) Plata pentru emisiile de poluanţi în aerul atmosferic ale surselor staţionare se percepe de la
subiecţii care admit:
a) emisii de poluanţi în limitele normativelor stabilite;
b) emisii de poluanţi cu depășirea normativelor stabilite.
(2) Normativele şi modul de calcul ale plății menţionate la alin.(1) se prezintă conform anexei
nr.2 la lege.
Articolul 9. Plata pentru deversările de poluanţi
(1) Plata pentru deversările de poluanţi cu ape reziduale în obiective acvatice şi sisteme de
canalizare se percepe de la subiecţii ce admit:
a) deversări de poluanţi în limitele normativelor stabilite;
b) deversări de poluanţi cu depăşirea normativelor stabilite.
(2) Plata pentru deversările de poluanţi în rezervoare-receptoare, cîmpuri de filtraţie, colectoarele
canalelor de scurgere pentru must de dejecţii animaliere se percepe pentru întreg volumul
evacuărilor de apă.
(3) Plata pentru evacuările de apă din bazinele piscicole şi pentru scurgerile din averse de pe
teritoriul întreprinderilor se percepe pentru depăşirea, în raport cu normativele stabilite, a masei
de poluanţi în apele reziduale.
(4) Normativele şi modul de calcul ale plăţii menţionate la alin.(1), (2) şi (3) se prezintă conform
anexelor nr.5 şi nr.6 la lege.
Articolul 10. Plata pentru depozitarea deşeurilor de producţie
(1) Plata pentru depozitarea deşeurilor de producţie se percepe de la subiecţi în caz de:
a) depozitare a deşeurilor pe teritoriul întreprinderilor;
b) depozitare a deşeurilor în amplasamente autorizate în limitele normativelor stabilite;
c) depozitare a deşeurilor în amplasamente autorizate în cantităţi ce depăşesc normativele
stabilite.
(2) Normativele şi modul de calcul ale plăţii menţionate la alin.(1) se prezintă conform anexei nr.7
la lege.
(3) Plata pentru depozitarea deşeurilor de producţie se stabileşte proporțional perioadei de
depozitare a deşeurilor pe parcursul lunii de gestiune.
Articolul 11. Taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului
(1) Subiecți ai taxei reglementate de prezentul articol sînt persoanele specificate la art. 2
alin. (1), care produc, importă şi/sau procură de la agenții economici de pe teritoriul Republicii
Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar mărfuri indicate în anexa nr. 8 sau
produse ambalate în ambalaj din materiale plastice (specificat la poziţiile tarifare 3923 21, 3923
29 şi 3923 30) sau în ambalaj din carton neondulat (specificat la poziţia tarifară 4819 20 000), cu
sau fără folie de aluminiu şi/sau polietilenă.
(2) Obligaţia privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea
mediului survine:
a) pentru subiecţii importatori – la momentul importului mărfurilor indicate în anexa nr. 8
sau al produselor ambalate în ambalaj din materiale plastice (specificat la poziţiile tarifare 3923
21, 3923 29 şi 3923 30) sau în ambalaj din carton neondulat (specificat la poziţia tarifară 4819 20
000), cu sau fără folie de aluminiu şi/sau polietilenă;

b) pentru subiecţii care procură de la agenții economici de pe teritoriul Republicii Moldova
care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar mărfuri indicate în anexa nr. 8 sau produse
ambalate în ambalaj din materiale plastice (specificat la poziţiile tarifare 3923 21, 3923 29 şi 3923
30) sau în ambalaj din carton neondulat (specificat la poziţia tarifară 4819 20 000), cu sau fără
folie de aluminiu şi/sau polietilenă – la momentul trecerii posturilor vamale interne;
c) pentru producători – la momentul livrării mărfurilor indicate în anexa nr. 8 sau
produselor ambalate în ambalaj din materiale plastice (specificat la poziţiile tarifare 3923 21,
3923 29 şi 3923 30) sau în ambalaj din carton neondulat (specificat la poziţia tarifară 4819 20
000), cu sau fără folie de aluminiu şi/sau polietilenă.
(3) Cota taxei constituie:
1) pentru mărfurile indicate în anexa nr. 8:
a) 2% din valoarea vamală a mărfurilor importate şi a celor procurate de la agenții
economici de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar;
b) 2% din valoarea livrării, fără T.V.A., a mărfurilor livrate de către producătorii autohtoni;
2) pentru produsele ambalate în ambalaj din materiale plastice (specificat la poziţiile
tarifare 3923 21, 3923 29 şi 3923 30) sau în ambalaj din carton neondulat (specificat la poziţia
tarifară 4819 20 000), cu sau fără folie de aluminiu şi/sau polietilenă:
a) pentru produsele ambalate în ambalaj din materiale plastice a cărui capacitate este:
– sub 1 litru – 0,80 lei;
– de la 1 litru la 3 litri – 1,00 lei;
– peste 3 litri – 1,50 lei;
b) pentru produsele ambalate în ambalaj din carton neondulat, cu sau fără folie de
aluminiu şi/sau polietilenă, a cărui capacitate este:
– sub 1 litru – 1,00 lei;
– de 1 litru – 1,50 lei;
– de la 1 litru la 2 litri – 2,50 lei;
– peste 2 litri – 3,00 lei.
(4) Se scutesc de taxa stabilită de prezentul articol:
a) mărfurile importate şi/sau livrate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate
Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele
financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), destinate realizării proiectelor
respective, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, conform
listei aprobate de Guvern;
b) mărfurile destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii
Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în cadrul tratatelor la care
Republica Moldova este parte, conform listei aprobate de Guvern;
c) mărfurile destinate acordării de asistenţă în caz de calamitate naturală, de conflict armat
şi în alte situaţii excepţionale, precum şi mărfurile primite în calitate de ajutoare umanitare în
modul stabilit de Guvern;
d) mărfurile pentru export;
e) mărfurile autohtone la a căror producere au fost utilizate, în calitate de materie primă,
mărfuri indicate în anexa nr. 8, cu condiţia achitării de către producătorul autohton, la importul
acestora, a taxei stabilite de prezentul articol;
f) produsele autohtone neindicate în anexa nr. 8 ambalate în ambalaj din materiale plastice
(specificat la poziţiile tarifare 3923 21, 3923 29 şi 3923 30) sau în ambalaj din carton neondulat
(specificat la poziţia tarifară 4819 20 000), cu sau fără folie de aluminiu şi/sau polietilenă, cu
condiţia că producătorul autohton a achitat taxa stabilită de prezentul articol la importul
ambalajului menţionat sau al mărfurilor utilizate în calitate de materiale pentru producerea
ambalajului utilizat la ambalarea produselor de fabricaţie proprie.

Informația suplimentară referitor la condițiile de protecție a mediului necesare
activității desfășurate poate fi obținută la Agențiile și Inspecțiilor ecologice teritoriale a
Inspectoratului Ecologic de Stat.
Date de contact: http://inseco.gov.md/contacte/

