
Răspunsurile  Chemix Grupp SRL ca urmare a solicitării parvenite din partea 

www.mold-street.com.  

Stimată redacție, mai jos găsiți informația solicitată:  

1. În raport se indică că SRL Chemix Grupp a beneficiat în 2020 de o cotă de 

6.000 decalitri de alcool etilic nedenaturat scutit de plata accizei, pentru 

producerea de dezinfectant, iar valoarea estimată de Curtea de Conturi a 

acestei cantități de alcool este de 6,01 milioane lei. Cum comentați aceste cifre? 

2. În ce condiții SRL Chemix Grupp a beneficiat în 2020 de aceste scutiri la 

plata accizei pentru alcoolul etilic nedenaturat pentru producerea de 

dezinfectant? 

După cum cunoașteți, în anul 2020 în R. Moldova a fost instituită  stare de urgență 

în legătură cu pandemia  Covid-19,  atunci autoritățile au oferit diferit suport 

agenților economici ca să facă față condițiilor dificile. Mai mult, în cea perioadă, din 

cauza solicitării mari, pe piață se atesta o criză de dezinfectanți și antiseptici,  iar 

autoritățile  au făcut apel către producători să mărească stocurile.  

Anume atunci compania noastră s-a adresat  la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului pentru stabilirea volumului anual de alcool etilic nedenaturat 

fără acciz (poziția tarifară 22071000), în conformitate cu prevederile art.124 al. 16 

Titlul IV al Codului Fiscal și Hotărîrii Guvernului nr.1574/2002, destinat utilizării 

pentru producerea produselor de parfumerie și cosmetice (produse antiseptice și 

dezinfectante).  

Compania noastră a adresat 3 scrisori  către acest minister prin care solicita  să 

achiziționeze alcool etilic  fără acciz, mai exact:  

1 - 06.05.2020 în volum de 2007,3 dal 

2 - 06.07.2020 în volum de 2007,3 dal;    

3 - 02.11.2020 în volum de 4078,1 dal. 

Scrisorile au fost adresate în conformitate cu toate cerințele stabilite: un plan de 

producție, autorizații pentru produse (avize sanitare), precum și documente legale 

ale companiei, eliberate de autoritățile competente ale Republicii Moldova. La 

aceste adresări am primit răspunsuri despre permisiunea de a folosi cota de alcool 

fără accize în volum  de 6000,0 dal, după cum urmează:  

1 - 2000,00 decalitre - scrisoarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului al Republicii Moldova din 08.05.2020 Nr. 25-107/3689/1918;   

2 - 2000,00 decalitre - scrisoare a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale 

și Mediului al Republicii Moldova din 20.07.2020 Nr. 25-164/5627/3196;   
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3 - 2000,00 decalitre - scrisoare a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale 

și Mediului al Republicii Moldova din 18.11.2020 Nr. 25-243/9749/5269. 

Totuși, compania Chemix  Grupp SRL  a achiziționat, conform facturilor 

fiscale, doar o cotă în valoare de 2 959,91 dal, care a fost  utilizată exclusiv 

pentru producția de antiseptice. 

De altfel, conform cerințelor Ministerului Agriculturii, la primirea unei cote, agentul 

economic este obligat să depună, până la sfârșitul lunii ianuarie a anului următor, un 

raport privind cheltuielile cu alcoolul fără accize la biroul fiscal, precum și către 

Ministerul Agriculturii. Ceea ce am făcut în timp util, iar informația este disponibilă 

la instituția responsabilă. 

Mai mult, în luna august 2022, am avut o inspecție de la Inspectoratul Fiscal privind 

consumul cotei primite de alcool fără accize în luna august, în urma căreia s-a 

constatat că cota primită a fost utilizată  corect, conform destinației.  

3. Cum comentați faptul că în 2020 SRL Chemix Grupp a fost unul dintre 

principalii beneficiari de scutiri la plata accizelor la alcoolul etilic nedenaturat 

pentru producerea de dezinfectant?   

Dorim să precizăm că, în perioada stării de urgență instituită urmare a pandemiei a 

fost interzis importul și exportul de dezinfectanți, precum și echipamente de 

protecție (măști). În acest sens, Ministerul Agriculturii a acordat o cotă de alcool fără 

accize  mai multor agenți economici, producători de produse cosmetice și de 

parfumerie, pentru a compensa acest deficit din țară pe perioada răspândirii 

coronavirusului. Nemijlocit,  au beneficiat de suport din partea statului alături 

de Chemix Grupp așa companii ca:  Viorica-Cosmetic SRL, Rodital-Lux SRL, 

MC Pharmaceuticals SRL, Eurofarmaco, Farmaco,  Eladum Pharma etc.  

Mai mult,  anume compania noastră produce dezinfectanți medicinali și antiseptice 

de înaltă calitate încă din anul 2008. Noi fiind unul dintre principalii producători, am 

fost contactați de agențiile guvernamentale pentru a achiziționa în pnademie produse  

dezinfectante și antiseptice. Calitatea produselor noastre și eficacitatea în lupta 

împotriva virușilor, bacteriilor, ciupercilor, a fost confirmată de testările efectuate în 

laboratoare acreditate, care au fost înaintate autorităților competente ale țării, 

respectiv Agenției Naționale de Sănătate Publică. 

4. Cum comentați faptul că în raportul Curții de Conturi este indicat faptul că 

deși SRL Chemix Grupp a beneficiat de scutiri importante de accize, suma 

impozitelor și taxelor achitate în anul 2020 a fost de doar 0,45 milioane lei? 

În anul 2020, compania Chemix Grupp SRL a achitat diferite impozite la stat în 

valoare de peste 1  000  000, 0 lei. 



5. SRL Chemix Grupp beneficiază și în prezent de scutiri la plata accizei pentru 

alcoolul etilic nedenaturat pentru producerea de dezinfectant? 

Nu, la momentul de față compania noastră nu beneficiază de scutirile la care vă 

referiți.  La finele anului 2021, respectiv la 30 noiembrie 2021, am depus o cerere la 

Ministerul Agriculturii pentru o cotă de alcool fără accize în valoare de 8              

495,75 decalitri. Dar, până acum, nu am primit un răspuns oficial la cererea noastră. 

Cel mai probabil pentru că nu ne mai confruntăm cu pandemia Covid-19 , respectiv 

și  volumele necesare de dezinfectanți sunt în scădere. În final, sperăm că niciodată 

R. Moldova, alături de alte state ale lumii, nu se va mai confrunta cu vreo pandemie, 

și nu vom fi nevoiți să  producem în regim alert cantități enorme de dezinfectanți 

pentru ca cetățenii țării să se poată proteja eficient de viruși.  

**** 

  

 

 


