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Abrevierile utilizate la expunerea genurilor 
de activitate licențiată în tabele, diagrame și grafice 

 
Nr. d/o 
a genu 
lui  
 

Denumirea 
abreviată 
a genului de    
activitate 

Denumirea completă a genului de      activitate 

01 „actvitatea de audit” Activitatea de audit 
02 „evaluarea bunurilor 

imobile”  
 

Activitatea de evaluare a bunurilor imobile 

03 ,,burse de mărfuri” Activitatea burselor de mărfuri; 
04 ,,metale preţioase” Activitatea cu  metale preţioase şi pietre preţioase;  funcţionarea caselor de 

amanet; 
05 ,,jocuri de noroc” Activitatea în domeniul jocurilor de noroc: organizarea şi desfăşurarea 

loteriilor, întreţinerea cazinourilor, exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri 
băneşti, stabilirea mizelor la competiţiile sportive; 

06 ,,producţie alcoolică 
importată “ 

Importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea 
angro a producţiei alcoolice şi a berii importate; 

07 ,,producţie alcoolică 
autohtonă “ 

Fabricarea alcoolului etilic, producţiei alcoolice, berii şi/sau păstrarea, 
comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii 
produse de producătorii autohtoni; 

08 ,,articole din tutun” Importul articolelor din tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a 
tutunului; fabricarea articolelor din tutun și/sau comercializarea angro a 
articolelor din tutun și a tutunului fermentat; 

09 ,,activitatea 
farmaceutică 
veterinară” 

Activitatea farmaceutică veterinară şi/sau asistenţa veterinară (cu excepţia 
activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat);   

10 ,,produse de uz 
fitosanitar” 

Importul şi/sau comercializarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor; 

11 ,,transport” Transportul auto de călători în folos public; 
12 ,,proiectare în  

construcţii” 
Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, urbanism, 
instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări; 

13 ,,construcţii” Construcţiile de clădiri şi/sau construcţii inginereşti, instalaţiile şi reţelele 
tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările; 

14 ,,extragerea 
substanţelor minerale”  

Extragerea substanţelor minerale utile şi/sau îmbutelierea apelor minerale şi 
naturale potabile; 

15 ,,topogeodezie” Activitatea topogeodezică şi cartografică; 
16 ,,metale feroase” Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul 

resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de 
acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată; 
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17 ,,substanţe chimice 
toxice” 

Importul şi/sau fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor 
şi materialelor chimice toxice, articolelor şi produselor chimice de menaj; 

18 ,,confecţionarea 
ştampilelor” 

Confecţionarea şi distrugerea ştampilelor; 

19 ,,activitatea de pază” Activitatea particulară de detectiv sau de pază; 
20 ,,sisteme de semnalizare 

antiincendiare” 
Montarea şi/sau reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de 
semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor 
împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu; 

21  ,,armament şi muniţii” Producerea, asamblarea, importul şi/sau exportul, reexportul, comercializarea 
armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă şi repararea armelor cu destinaţie 
civilă; 

22  ,,materiale explozibile” Producerea, importul şi/sau exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea 
şi efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil; 

23  ,,articole pirotexnice” Producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, depozitarea 
articolelor pirotehnice şi prestarea serviciului “Spectacole pirotehnice şi 
focuri de artificii” cu articole pirotehnice de divertisment de destinaţie 
profesională; 

24 ,,protecţia informaţiei” Importul, exportul,proiectarea, producerea şi comercializarea mijloacelor 
criptografice şi tehnice de protecţie a informaţiei,mijloacelor tehnice speciale 
pentru obţinerea ascunsă a informaţiei; prestarea serviciilor în domeniul 
protecţiei criptografice şi tehnice a informaţiei (cu excepţia activităţii 
desfăşurate de  autorităţile publice învestite cu acest drept prin lege); 

25 ,,activitatea 
farmaceutică” 

Activitatea farmaceutică, inclusiv cu folosirea preparatelor narcotice şi/sau 
psihotrope, desfăşurată de întreprinderile şi/sau instituţiile farmaceutice 
(pentru întreprinderile şi instituţiile nou-create, pînă la obţinerea certificatului 
de acreditare), cu excepţia cazurilor cînd se modifică ori se completează genul 
de activitate; 

26 ,,tehnică şi optică 
medicală” 

Fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi reparaţia dispozitivelor 
medicale, inclusiv a opticii; 

27 ,,asistenţa medicală” Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private 
(pentru instituţiile nou-create, pînă la obţinerea certificatului de acreditare), 
cu excepţia cazurilor cînd se modifică ori se completează genul de activitate; 

28 ,,plasarea în cîmpul 
muncii” 

Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi/sau 
străinătate; 

29 ,,turism” Activitatea de turism; 
30 ,,depozitarea 

cerealelor” 
Activitatea de depozitare a cerealelor cu eliberare certificatelor de depozit 
pentru cereale; 

31 ,,magazine duty-free” Activitatea magazinelor duty-free, inclusiv pentru deservirea corpului 
diplomatic; 

32 ,,brokeri vamali” Activitatea de broker vamal; 
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1.  Organizarea şi funcţionarea Camerei de Licențiere 
 
1.1 Dispoziţii generale 

 

Prezentul raport este întocmit în vederea îndeplinirii prevederilor art. 5 alin.(2)            

lit. a) al Legii nr.451/2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de 

întreprinzător.  

  

În perioada 1ianuarie - 30 iunie 2011, Camera de Licențiere, în calitatea sa de organ 

public de specialitate în subordinea Ministerului Economiei, și-a desfășurat activitatea, 

potrivit mandatului legal, potrivit următoarele principii: 

I) implementarea politicii statului în domeniul reglementării prin licenţiere a 

activităţii de întreprinzător;  

II) asigurarea respectării legislaţiei în domeniul reglementării prin licenţiere a 

activităţii de întreprinzător în limitele şi în conformitate cu prevederile legale;  

III) generalizarea experienţei din domeniul reglementării prin licenţiere a activităţii 

de întreprinzător;  

IV) gestionarea dosarelor de licenţiere. 

 

În perioada de referință, a fost asigurată continuitatea procesului  de reformă a 

sistemului de licențiere, în conformitate cu Programul de activitate al Guvernului 

”Integrarea Europeană: Libertate, Democrație, Bunăstare” pentru anii 2009-2013, care 

prevede eliminarea constrîngerilor de ordin administrativ în mediul de afaceri.   

Un pas important în acest sens, a constituit implementarea prevederilor Legii nr.176 

din 15.07.2010 cu privire la modificarea şi completarea Legii nr.451 – XV din 30 iulie 

2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, intrată în vigoare 

la 10.11.2010: 

- reducerea taxei pentru licență cu 50 la sută pentru agenții economici, care au fost 

înregistraţi cu cel mult un an pînă la data depunerii declarației de eliberare a licenței;  

- excluderea controlului prealabil de verificare a solicitantului la corespunderea 

condițiilor de licențiere;  
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- reducerea sensibilă a numărului de genuri (și subgenuri) de activitate supuse 

reglementării prin licenţiere de către Cameră (de la 37 la 32; din cele 32 genuri - 2 se 

supun licențierii doar pînă intervenire acreditării). 

În perioada primului semestru al anului 2011, totalitatea procedurilor de 

reglementare a activității de întreprinzător, tangente eliberării licenţelor, ţinerii dosarelor 

de licenţiere şi a registrelor de licenţe, controlului asupra respectării de către titularii de 

licenţe a condiţiilor de licenţiere, au fost realizate de către Cameră în strictă corespundere 

cu principiile de bază ale licențierii. 

 
 
1.2 Subdiviziunile Camerei  şi efectivul – limită 

 
În semestrul I al anului 2011, numărul personalului scriptic, efectiv încadrat în 

funcţii publice, a constituit: - 33 angajaţi cu statut de funcţionar public (86,8 %); - 3 

angajaţi cu statut de personal tehnic  (7,9 %); - 2 posturi vacante (specialiști principali). 

Structura bazată pe limite de vîrstă a personalului angajat în anul  2011, se prezintă 
în Tabelul nr. 1.   

          
Tabelul nr. 1  Limitele de vîrstă a personalului Camerei de Licenţiere I sem. al anului  

2011 
Indicatori persoane ponderea % 

Pînă la 30 ani 16 (dintre care 1 persoană în concediu 
de maternitate) 

44,44 

31-40 ani 12 (dintre care 4 persoane în concediu 
de maternitate) 

33,33 

41-50 ani 5 13,90 
51-65 ani 3 8,33 

 
Ponderea personalului cu vîrsta cuprinsă între 23 – 40 ani în anul 2011 a constituit 

77,77 la sută. 
Nivelul pregătirii profesionale și profilul studiilor personalului angajat în funcţii 

publice la situaţia din 30.06.2011, se prezintă în Tabelul nr.: 
 

Tabelul nr. 2  Nivelului pregătirii profesioanle și profilul studiilor personalului Camerei 
de Licenţiere, I sem. al anului 2011 

Indicatori persoane ponderea % 

Studii superioare economice 8 25 

Studii superioare juridice 17 50 

Alte studii superioare 11 25 
Total 36 100% 
Inclusiv, cu studii postuniversitare 5 11,11 
Inclusiv cu grade ştiinţifice 1 2,78 
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Fluctuaţia personalului Camerei în anul 2011 a constituit  13,2 la sută, în acest sens 
nefiind afectată funcţionalitatea instituţiei. Fluctuaţia personalului se prezintă în Tabelul 
nr. 3. 

 
 Tabelul nr. 3  Fluctuaţia personalului în anul 2011 
 
Persoane angajate Transferate în alte funcţii publice Au demisionat 

1 4 1 

 
 
 
 
2.  Realizarea obiectivelor de activitate ale Camerei de Licențiere 

2.1.Activitatea de licențiere.  Licenţele valabile 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr.176 din 15.07.2010 privind modificarea şi 

completarea Legii nr.451 – XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a 

activităţii de întreprinzător, începînd cu 10.11.2010, a fost redus numărul genurilor şi 

sub-genurilor de activitate supuse reglementării prin licenţiere de către Cameră, de la 37 

la 32 (10 genuri şi sub-genuri de activitate): 

� Activitatea de efectuare a expertizei mărfurilor; 

� Proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi viticole; producerea şi/sau 

comercializarea seminţelor, materialului de înmulţire şi săditor; 

� Producerea, păstrarea şi comercializarea materialului biologic de prăsilă (animale, 

material seminal, embrioni, ovule, icre şi lavre de peşte, ouă de pasăre şi ouă de 

viermi de mătase) destinat reproducerii; 

� Transportul auto internaţional de mărfuri;  

� Lucrările de foraj;  

� Activităţile nucleare şi radiologice, cu utilizarea surselor radioactive, ce se raportă 

la categoriile I-III;  

� Producerea, importul şi/sau exportul, reexportul substanţelor care distrug stratul de 

ozon, precum şi al echipamentelor şi produselor ce conţin asemenea substanţe;  

� Importul şi/sau producerea articolelor de parfumerie şi cosmetică;  

� Activitatea în domeniul geneticii, microbiologiei şi activităţile incluse în clasele 

III şi IV de risc, desfăşurate cu organisme modificate genetic; 
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� Activitatea instituţiilor de învăţămînt privat de toate nivelurile, treptele şi formele.  

Se supun regelementării prin licențiere doar pînă la intervenirea acreditării:  
 
� Activitatea farmaceutică, inclusiv cu folosirea preparatelor narcotice şi/sau 

psihotrope, desfăşurată de întreprinderile şi/sau instituţiile farmaceutice (pentru 

instituţiile  nou create, pînă la prima acreditare a acestora); 

� Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private (pentru 

instituţiile nou create, pînă la prima acreditare a acestora).  

 
Numărul licenţelor valabile, urmare a efectelor generate de prevederile Legii nr.176 

din 15.07.2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 451 – XV din 30 iulie 2001 

cu privire la reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, este reflectat de 

următoarele date: 

Termenele de referinţă 30.06.2010 09.11.2010 10.11.2010 31.12.2010 30.06.2011 
Licenţe valabile, pînă la 
10.11.10  

 
12 402 

 
12 572 

 
-  

 
- 

 
- 

Licenţe valabile, după 10.11.10   
9 888 

 
- 

 
10 180 

 
10 231 

 
10 352 

 

Potrivit datelor atestate la 30.06.2011, comparativ cu situaţia din 30.06.2010,  

s-a înregistrat o creştere a numărului licenţelor valabile cu 4,69% (pentru genurile şi sub-

genurile de activitate prevăzute de Legea nr. 176/2010). 

Dinamica numărului licenţelor valabile pentru genurile de activitate, supuse 

reglementării prin licențiere de către Camera de Licențiere, potrivit situaţiei din 

30.06.2011, comparativ cu situaţia din 30.06.2010, este prezentată în Tabelul nr. 4. 

             
Tabelul nr. 4  Numărul licenţelor valabile, potrivit sutuației din 30.06.11, comparativ cu 

situaţia din  30.06.10  
Nr. 
d/o 

Denumirea genului de activitate 30.06.2010 30.06.2011 +/- ,  raport 
procentual 

01 Activitatea de audit 127 131 + 3,15% 

02 evaluarea bunurilor  imobile 130 132 + 1,66% 

03 bursele de mărfuri 1 1 0 

04 metale preţioase  329 362 + 10,03% 

05 jocuri de noroc 73 67 -  8,22% 

06 producţie alcoolică importată 60 66 + 10,00% 

07 producţie alcoolică autohtonă 237 238 + 0,42% 

08 articole din tutun 61 68 + 11,48% 

09 activitatea farmaceutică veterinară  709 762 + 7,48% 
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10 produse de uz fitosanitar  293 327 + 11,60% 

11 transport 919 925 + 0,65% 

12 proiectare în construcţii 558 607 + 8,78% 

13 construcţii 3 327 3 419 + 2,76% 

14 extragerea substanţelor minerale 164 170 + 3,66% 

15 topogeodezie 137 136 -  0,73% 

16 metale feroase 89 107 + 20,22% 

17 substanţe chimice toxice 525 560 + 6,66% 

18 confecţionarea ştampilelor 12 12 0 

19 activitatea de pază 165 183 + 10,91% 

20 sisteme de semnalizare 
antiincendiare 

76 84 + 10,53% 

21 armament şi muniţii 5 5 0 

22 materiale explozibile 2 3 + 0,50% 

23 articole pirotehnice 9 10 + 11,11% 

24 protecţia informaţiei 12 13 + 8,33% 

25 activitatea farmaceutică 425 427 + 0,48% 

26 tehnică şi optică medicală 369 412 + 11,65% 

27 asistenţa medicală 637 599 - 5,97% 

28 plasarea în cîmpul muncii  79 80 + 1,27% 

29 activitatea de turism 301 387 +  28,57% 

30 depozitarea cerealelor  13 13 0 

31 magazinele duty-free 3 3 0 

32 broker vamal 41 43 + 4,88% 

 Total 9 888 10 352 + 4,69% 

 

Cele mai mari creșteri ale numărului licenţelor valabile, au fost înregistrate la 

activităţile:  

Denumirea genului de activitate 30.06.2010 30.06.2011 +/- ,  raport 
procentual 

turism 301 387 +  28,57% 

colectarea metalelor feroase 89 107 + 20,22% 

tehnică şi optică medicală 369 412 + 11,65% 

produse de uz fitosanitar  293 327 + 11,60% 

activitatea de pază 165 183 + 10,91% 

metale preţioase  329 362 + 10,03% 

proiectare în construcţii 558 607 + 8,78% 

activitatea farmaceutică veterinară  709 762 + 7,48% 

substanţe chimice toxice 525 560 + 6,66% 
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O descreştere evidenţiată s-a înregistrat la activitatea de asistenţă medicală                        

(–5,97%),  urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 176 din 15.07.2010 privind modificarea 

şi completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a 

activităţii de întreprinzător, care presupune, pentru genul în cauză, valabilitatea licenţei 

pînă la intervenirea acreditării. 

Din numărul total de licențe valabile la situația din 30.06.11, cea mai mare pondere 

revine următoarelor genuri de activitate:  

Denumirea genului de activitate 30.06.2011   raport procentual 

construcţii 3 419 33,03% 
transport 925 8,93% 
activitatea farmaceutică veterinară  762 7,36% 
proiectare în construcţii 607 5,86% 
asistenţa medicală 599 5,79% 

 

Pe parcursul anului 2011, numărul maxim al licenţelor valabile a fost înregistrat la 

31 mai (10 389 licenţe) şi 30 iunie (10 352 licenţe). Numărul minim de licențe în 

perioada de referință, a fost atestat la 31 ianuarie (10 227 licenţe). Dinamica lunară a 

numărului licenţelor valabile în perioada primului semestru al anului 2011,  este 

prezentată în Diagrama  nr. 1. 

Diagrama  nr. 1   Dinamica lunară a numărului licenţelor valabile,  pe parcursul anului 
2011  

 
În perioada I-lui semestru al anului 2011, o tendinţă lunară de creştere a numărului 

licenţelor valabile  s-a înregistrat la genurile de activitate: - turism ( + 1,8%);  -  metale 

preţioase ( + 1,0%); - producţie alcoolică importată (+1,0%); - construcţii (+ 0,5%);   - 

substanţe chimice toxice (+ 0,5%). 
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În aceeaşi ordine de idei, o tendinţă negativă de descreştere lunară a numărului 

licenţelor valabile s-a înregistrat  la genurile: - activitatea farmaceutică (- 2,4%);  - 

asistenţa medicală (- 1,0%).  

Descreşterea s-a produs în rezultatul efectelor Legii nr. 176/2010 şi Legii nr. 57 

din 01.04.2011 pentru modificarea Legii nr. 1456-XII din 25.05.1993 cu privire la 

activitatea farmaceutică. Astfel, conform modificărilor operate, începînd cu 10.11.2010, 

instituţiile  medicale şi farmaceutice se licenţiază pînă la obţinerea certificatului de 

acreditare. 

Un impediment pentru solicitanţii de licenţă, pentru moment, la  obţinerea licenţei 

în domeniul activităţii farmaceutice îl constituie lipsa Planului Naţional de Amplasare a 

Farmaciilor.   

Notă: În privinţa acestei probleme, Camera de Licenţiere a sesizat Ministerul Economiei (scrisoare nr. 

01/806 din 25.05.2011. 

 
 
2.1.1 Eliberarea/prelungirea, reperfectarea licențelor 
 

În perioada primului semestru al anului 2011, au fost eliberate/prelungite 1 384 

licenţe, sau cu 8,38% mai mult decît în perioada similară a anului 2010. Dinamica 

numărului licenţelor eliberate şi prelungite în perioadele menţionate, raportate la genurile 

de activitate, este prezentată în Tabelul nr. 5. 

 
Tabelul nr. 5   Numărul licenţelor eliberate/prelungite în semestrul I al anului 2011, 

comparativ cu perioada similară a anului 2010  
Nr. 
d/o 

Denumirea genului de 
activitate 

Semestrul I 

2010 

Semestrul I 

2011 

+/- 

01 Activitatea de audit 9 13 + 4 

02 evaluarea bunurilor imobile 15 18 + 3 

03 bursele de mărfuri 0 1 + 1 

04 metale preţioase 51 53 + 2 

05 jocuri de noroc 31 30 - 1 

06 producţie alcoolică importată 37 43 + 6 

07 producţie alcoolică autohtonă 72 45 - 27 

08 articole din tutun 27 30 + 3 

09 activitatea farmaceutică 
veterinară 

75 62 - 13 

10 produse de uz fitosanitar 40 56 + 16 



13 
 

11 transport 75 84 + 9 

12 proiectare în construcţii 74 70 - 4 

13 construcţii 360 511 + 151 

14 extragerea substanţelor minerale 16 22 + 6 

15 topogeodezie 17 18 + 1 

16 metale feroase 24 23 - 1 

17 substanţe chimice toxice 64 61 - 3 

18 confecţionarea ştampilelor 0 2 + 2 

19 activitatea de pază 21 23 + 2 

20 sisteme de semnalizare 
antiincendiare 

4 7 + 3 

21 armament şi muniţii 2 2 0 

22 materiale explozibile 1 0 - 1 

23 articole pirotehnice 0 3 + 3 

24 protecţia informaţiei 1 2 + 1 

25 activitatea farmaceutică 35 10 - 25 

26 tehnică şi optică medicală 48 51 + 3 

27 asistenţa medicală 84 49 - 35 

28 plasarea în cîmpul muncii 8 18 + 10 

29 activitatea de turism 57 74 + 17 

30 depozitarea cerealelor 0 0 0 

31 magazinele duty-free 1 0 - 1 

32 broker vamal 28 3 - 25 

 Total 1277 1384 + 107 

 
În semestrul I al anului 2011, comparativ cu perioada similară a anului 2010,  o 

creştere importantă a numărului licenţelor eliberate/prelungite (pentru genurile în vigoare 

în ambele perioade de referinţă) s-a atestat la următoarele genuri de activitate:  

Denumirea genului de 
activitate 

Semestrul I 

2010 

Semestrul I 

2011 

+/-, raport procentual 

plasarea în cîmpul muncii 8 18 + 125,00% 

construcţii 360 511 + 41,94% 

produse de uz fitosanitar 40 56 + 40,00% 

activitatea de turism 57 74 + 29,82% 

 

O diminuare semnificativă a numărului licenţelor eliberate/prelungite s-a 

înregistrat la genurile:  

Denumirea genului de 
activitate 

Semestrul I 

2010 

Semestrul I 

2011 

+/-, raport procentual 
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broker vamal 28 3 - 89,28% 

producţie alcoolică autohtonă 72 45 - 37,50% 

activitatea farmaceutică 
veterinară 

75 62 -  17,33% 

activitatea farmaceutică 35 10 - 71,42% 

asistenţa medicală 84 49 - 41,66% 

 

Descreşterea numărului licenţelor eliberate/prelungite la asistenţa medicală şi la 

activitatea farmaceutică s-a produs ca rezultat al efectelor  Legii nr. 176 din 15.07.2010 

cu privire la modificarea şi completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind 

reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (licenţa produce  efecte  

juridice pînă la obţinerea certificatului de acreditate). 

De asemenea un factor important ce a favorizat scăderea numărului licenţelor 

eliberate/prelungite la activitatea farmaceutică a fost generat de modificarea Legii nr. 

1456-XII din 25.05.1993 cu privire la activitatea farmaceutică, prin Legea nr. 57 din 

01.04.2011. 

În conformitate cu legea menţionată, farmaciile (filialele) nou-fondate urmează a fi 

amplasate la o distanţă de cel puţin 250 de metri (cale accesibilă) de la farmacia (filiala) 

existentă şi la o distanţă de cel puţin 500 de metri (cale accesibilă) de la farmacia 

existentă cu funcţie de preparare a medicamentelor extemporale, iar pentru înfiinţarea 

farmaciei, fiind stabilite normative demografice, numărul de locuitori urmînd a fi dovedit 

prin adeverinţa eliberată de autoritatea administraţiei publice locale (în municipii, oraşe, 

centre raionale şi alte localităţi cu statut de oraş o farmacie se înfiinţează la un număr de 

la 3000 pînă la 4000 de locuitori).  

O altă condiţie o constituie înfiinţarea farmaciilor conform Planului Naţional de 

Amplasare a Farmaciilor, care la moment încă nu este elaborat.  

 
Urmare a modificărilor operate prin Legea nr. 176/2010, în perioada 01.01.11 – 

30.06.2011, declaraţiile de eliberare/prelungire şi cererile de reperfectare a licenţei au 

fost examinate fără verificarea privind corespunderea solicitantului de licenţă condiţiilor 

de licenţiere, cu excepţia cazurilor cînd legea de specialitate expres prevede acest fapt 

(ex. activitatea particulară de detectiv sau de pază). Acest fapt a sporit operativitatea 

executării declaraţiei privind eliberarea/prelungirea şi cererii privind reperfectarea 

licenţei.  
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Comparativ cu anul 2010, în perioada semestrului I al anului 2011, durata medie a 

examinării unei declarații de eliberare/prelungire a licenței (de la data recepționării 

declarației/cererii pînă la data adoptării deciziei) s-a micşorat de la 3,77 zile lucrătoare – 

la 3,2 zile, iar durata examinării cererii de reperfectare – de la 4,78 zile – la 3,8 zile 

lucrătoare. Conform prevederilor art. 11 alin. (1) și art. 15 alin. (3) ale Legii nr. 451-XV 

din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător aceşti 

indicatori constituie 5 și respectiv 10 (la reperefectare) zile lucrătoare. 

În Diagramele nr. 2 şi nr. 3  este prezentată dinamica duratei medii de executare a  

declarației de eliberare/prelungire şi a cererii de reperfectare a licenței, în perioada anului 

2011. 

Diagrama nr. 2  Durata medie a executării  declarației de eliberare/prelungire a 
licențelor,  în perioada semestrului  I al anului 2011 

  
 
Diagrama nr. 3  Durata medie a executării  cererii de reperfectare a licențelor,                      

în perioada semestrului  I al anului 2011 
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În perioada 01.01.11-30.06.11 cea mai mică durată a executării declaraţiei de 

eliberare/prelungire a licenţei a fost atestată în lunile iunie (2,82 zile lucrătoare) şi martie 

(2,96 zile), - a cererii de reperfectare – în lunile martie (3,63 zile lucrătoare) şi iunie (3,75 

zile). 

 
 
2.1.2  Taxa pentru licență 
 

Nivelul colectării taxei pentru eliberarea/prelungirea și reperfectarea licențelor, în 

perioada raportată a constituit 35 527 520 lei.  

Informaţia detaliată privind sumele taxelor pentru licenţă, aferente genurilor de 

activitate, achitate în semestrul I al  anului 2011, este prezentată în Tabelul nr. 6. 

 
Tabelul nr. 6  Taxa pentru eliberarea/prelungirea și reperfectarea licențelor, raportată la 

genurile de activitate, achitată în anul 2011, comparativ cu perioada 
similară a anului 2010 

 
Nr. 
d/o 

Denumirea genului  
de activitate 

Semestrul I  

2010, 

(lei) 

Semestrul I  

2011, 

(lei) 

+/- 

01 activitatea de audit 26 250 32 250 + 6 000 
02 evaluarea bunurilor imobile 48 500 38 250 - 10 250 
03 bursele de mărfuri 0 2 500 + 2 500 
04 metale preţioase  150 500 124 500 - 26 000 
05 jocuri de noroc 27 121 185 26 857 250 - 263 935 
06 producţie alcoolică importată 1 938 000 2 173 050 + 235 050 
07 producţie alcoolică autohtonă 2 682 300 2  907 900 + 225 600 
08 articole din tutun 612 600 787 000 + 174 400 
09 activitatea farmaceutică veterinară  35 390 47 710 + 12 320 
10 produse de uz fitosanitar  107 500 134 500 + 27 000 
11 transport 734 000 179 600 - 554 400 
12 proiectare în construcţii 190 250 160 250 - 30 000 

13 construcţii 923 950 1 161 150 + 237 200 
14 extragerea substanţelor minerale 42 000 57 250 + 14 750 
15 topogeodezie 42 500 34 900 - 7 600 

16 metale feroase 64 000 52 375 - 11 625 

17 substanţe chimice toxice 171 500 145 125 - 26 375 
18 confecţionarea ştampilelor 0 5 000 + 500 

19 activitatea de pază 54 000 51 700 - 2 300 

20 sisteme de semnalizare antiincendiare 10 500 15 750 + 5 250 

21 armament şi muniţii 5 250 6 000 + 750 
22 materiale  explozibile  2 750 0  
23 articole pirotehnice 0 7 750 - 7 750 

24 protecţia informaţiei 2 500 4 000 + 1 500 
25 activitatea farmaceutică 232 540 66 310 - 166 230 

26 tehnică şi optică medicală 141 000 146 500 +  5 500 
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27 asistenţa medicală 220 750 104 000 - 116 750 
28 plasarea în cîmpul muncii  33 000 45 500 + 12 500 

29 activitatea de turism 156 950 153 750 - 3 200 
30 depozitarea cerealelor  0 0  

31 magazinele duty-free 2 750 2 000 - 750 
32 broker vamal 105 250 23 700 - 81 550 

 TOTAL 35 857 665  35 527 520 - 330 145 

 

Suma taxelor pentru licenţă, achitate în semestrul I al anului 2011, este mai mică 

decît suma taxelor achitate în perioada similară a anului 2010 cu – 330 145 lei, dat fiind  

faptul că, în anul 2010, la activitatea de evaluare a bunurilor imobile, activitatea de 

transport, activitatea cu substanţele chimice toxice şi activitatea farmaceutică, se conţin şi 

taxele achitate pentru sub-subgenurile de activitate excluse la 10.11.10  de la 

reglementarea prin licenţiere. 

În perioada 01.01.2011 – 30.06.2011,  34 % din totalul licenţelor eliberate (946),  

au fost eliberate cu scutirea taxei pentru licenţă în mărime de 50%. Dinamica numărului 

licenţelor eliberate cu scutirea taxei pentru licenţă în mărime de 50%, în coraport cu 

numărul total al licenţelor eliberate, este prezentată în Tabelul nr. 7. 

 
Tabelul nr. 7   Numărul licenţelor eliberate cu scutirea taxei pentru licenţă în mărime de 

50% în perioada 01.01.11 – 30.06.11,  în coraport cu numărul total al 
licenţelor eliberate 

 
Lunile Numărul total al 

licenţelor eliberate 
Numărul licenţelor 
eliberate cu scutirea 

taxei de 50% 

% în coraport cu 
numărul total al 

licenţelor eliberate 
Ianuarie  136 57 42% 
Februarie  154 37 24% 
Martie  165 63 38% 
Aprilie  166 52 31% 
Mai  197 65 33% 
Iunie 128 49 38% 
Total 946 318 34% 

 
 
 
2.2 Controlul  în domeniul licențierii și colaborarea cu autoritățile administraţiei  
publice centrale şi locale  

 
În perioda de referinţă, au fost efectuate 123 de controale privind respectarea de 

către titularii de licență a condițiilor de licențiere, dintre care:  

�    111 - inopinate  

�    12 - planificate. 
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Controalele inopinate au fost iniţiate în rezultatul: 

� sesizărilor depuse conform prevederilor legislaţiei cu privire la protecţia 

consumatorilor - 19 controale; 

� sesizărilor instituţiilor cu funcţii de reglementare şi control - 54 controale; 

� autosesizărilor - 11; 

� verificării îndeplinirii prescripţiilor privind lichidarea încălcărilor ce ţin de 

condiţiile de licenţiere - 18. 

Controalele inopinate au fost efectuate la următoarele genuri de activitate:  

� metale preţioase (1); 

�  jocuri de noroc (12);  

� fabricarea producţiei alcoolice autohtone (4); 

� activitatea farmaceutică veterinară (2); 

�  transport (49);  

�  construcţii (5); 

� activitatea de pază (15); 

� activitatea farmaceutică (20); 

� asistenţa medicală (2); 

�  turism (1). 

Evidenţiem că, în rezultatul efectuarii controalelor inopinate, au fost: 

� emise prescripţii - 65; 

� adoptate decizii de retragere a licenţei – 24; 

� adoptate decizii privind recunoaşterea nevalabilităţii licenţei – 20.   

De asemenea, suplimentar: 

� au fost emise 94 prescripţii şi adoptate 4 decizii de suspendare temporară a 

activităţii de întreprinzător ca rezultat al analizei dosarelor de licențiere ale 

titularilor;  

� 25 prescripţii au fost emise „din oficiu” (fără efectuarea controalelor), urmare a 

sesizării Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru.  

În baza cererilor titularilor de licenţă au fost emise 22 decizii de suspendare 

temporară a activităţii de întreprinzător şi 42 decizii de retragere a licenţei. 

În perioada semestrului I al anului 2011, Camera de Licențiere, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 şi a Regulamentului organizării controalelor 
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de stat complexe specializate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 862 din 26.07.2004,  

a efectuat 12 controale planificate asupra respectării condițiilor de licențiere de către 

titularii de licență pentru genul activitatea magazinelor duty-free, inclusiv pentru 

deservirea corpului diplomatic (lista titularilor de licență supuși controlului planificat a 

fost aprobată prin scrisoarea Ministerului Economiei nr. 04/1-15 din 04.01.2011). Nota 

informativă privind rezultatele acestora a fost transmisă Ministerului Economiei 

(scrisoarea nr. 01/641 din 21.04.2011). 

 
 
2. 3. Activitatea juridică  
 

În semestrul I al anului 2011, activitatea juridică a Camerei de Licenţiere, s-a axat 

pe realizarea următoarelor obiective: 

- reprezentarea şi apărarea intereselor legitime ale Camerei în faţa instanţelor de 

judecată; 

- acordarea consultanţei juridice conducerii instituţiei, precum şi direcţiilor şi 

serviciilor acesteea; 

- analizarea şi avizarea din punct de vedere al legalităţii a contractelor de achiziţii 

publice şi prestări de servicii; 

- avizarea şi redactarea de propuneri asupra proiectelor de acte legislative şi 

normative, proiectelor de modificare a acestora, a actelor de ordin administrativ 

elaborate la nivel de Cameră. 

În perioada de referinţă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 451-XV din 

30.07.2001cu privire la reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător şi Legii 

nr. 235-XVI din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii 

de întreprinzător, autoritatea de licenţiere a formulat şi înaintat în termenii prevăzuţi de 

legislaţie 49 de acţiuni: 

� 45 cereri de chemare în judecată privind retragerea licenţelor; 

� 4 cereri de chemare în judecată privind suspendarea temporară a licenţei, urmare a 

neachitării în termen a texei pentru licenţă. 

 Repartizarea cererilor de chemare în judecată privind retragerea licenţelor sunt 

redate, după genurile de activitate,  în următoarea diagramă: 
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Din numărul total al acţiunilor înaintate de Cameră privind retragerea licenţelor, în 

perioada 01.01.2011 – 30.06.2011, instanţa de judecată s-a pronunţat doar asupra la 19 

acţiuni. 

Temeiurile privind înaintarea acţiunilor de retragere a licenţelor sunt prezentate în 

următoarea diagramă: 

 

 

 

 



21 
 

Este de menţionat faptul că, în comparație cu perioada similară a anului trecut (1 

(una) acţiune), la moment se atestă o creştere a numărului acţiunilor înaintate de titularii 

de licenţă în procedură de contencios administrativ: 

� anularea deciziilor Camerei privind: 

� retragerea licenţei – 2; 

� declararea nevalabilităţii licenţei – 3; 

� anularea actelor de control – 1; 

� obligarea autorităţii de licenţiere privind emiterea actului administrativ 

(reperfectarea licenţei) - 2. 

Din numărul acţiunilor nesoluţionate de către instanţele de judecată (26 acţiuni) la 

finele anului 2011, pînă la moment instanţa s-a pronunţat: 

� admiterea cererilor privind retragerea licenţelor – 18; 

� respingerea cererilor privind retragerea licențelor - 5; 

� nesoluţionate – 3. 

 

Pe parcursul perioadei de referinţă, de către Cameră s-a pus accent pe reprezentarea 

(în continuare) în instanţele de judecată a intereselor statului, pe marginea litigiilor 

semnificative din punct de vedere financiar și, anume - C.I.A. „EDICT” S.R.L., 

„TANTAL-GRUP” S.R.L., „CARIERA DE GRANIT ŞI PIETRIŞ DIN SOROCA” S.A., 

ce prevăd încasarea din contul autorităţii de licenţiere în beneficiul persoanelor juridice 

vizate a prejudiciilor în formă de venit ratat, dobînzi de întîrziere, taxe de stat şi cheltuieli 

de expertiză în sumă totală de 18 269 789,67 lei (C.I.A. „EDICT” S.R.L. – 5 615 080,67 

lei, „TANTAL-GRUP” S.R.L. – 5 525 272 lei, „CARIERA DE GRANIT ŞI PIETRIŞ 

DIN SOROCA” S.A. – 7 140 697 lei), urmare a anulării de către instanța de judecată de 

contencios adminsitrativ a actelor (Decizii de retragere a licențelor) emise de autoritatea 

publică. Menționăm că perioada emiterii deciziilor de retragere a licențelor, ulterior 

anulate de către instanța de judecată, a fost în anii 2006-2008. 

La 19.04.2011, Camera de Licenţiere a fost citată în calitate de pîrît, de către 

Judecătoria Centru, mun. Chişinău, în legătură cu examinarea cauzei civile „Impresia-

Vicol” S.R.L. către Cameră, privind încasarea prejudiciului material în mărime de 

350 000 lei, urmare a emiterii la 03.04.2008 a Deciziei nr. 1571 privind retragerea 
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licenţei seria a MMII nr. 025626 din 07.08.2007, pentru comercializarea angro a berii 

importate. 

Totodată, pentru informarea corectă a persoanelor interesate despre acţiunile 

Camerei vizînd statul licenţelor eliberate, pe pagina web a Camerei este actualizată zilnic 

informaţia privind licenţele suspendate, declarate nevalabile şi retrase. 

În contextul generalizării experienţei din domeniul reglementării prin licenţierea 

activităţii de întreprinzător şi optimizării acestuia, Camera, în semestrul I al anului 2011, 

în conformitate cu competenţele atribuite: 

� a avizat 

� proiectul de Lege a poştei (MTIC); 

� proiectul Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea 

instituţiilor medico-sanitare private (MS);  

� proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire 

la modul de autorizare a medicamentelor, altor produse farmaceutice şi a 

apelor minerale medicinale (MS); 

� proiectului Legii cu privire la dispozitivele medicale (MS); 

� proiectul Ordinului privind modificarea şi completarea Ordinelor nr. 117 

din 20.11.2007 şi 118 din 20.11.2007 (CCCEC); 

� proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului 

nr. 1131 din 15.12.2010 cu privire la unele măsuri de intensificare a 

activităţii de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării 

terorismului (CCCEC); 

� proiectul Ghidului privind identificarea tranzacţiilor suspecte de finanţare a 

terorismului (CCCEC). 

� a elaborat în comun cu instituţiile competente: 

� proiectul de modificare a Legii nr. 283 din 19.09.2003 cu privire activitatea 

particulară de detectiv şi de pază; 

� proiectul Legii cu privire la arme; 

� proiectul de modificare a Legii nr. 267 din 17.03.1995 privind apărarea 

împotriva incendiilor; 

� proiectul Legii cu privire la pirotehnică. 

� a înaintat propuneri de modificare: 
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� Legea nr. 61 din 10.08.2007 privind activitatea de audit; 

� Codul subsolului; 

� Secţiunea a 25-a a Codului vamal al RM privind brokerul vamal; 

� Regulamentul cu privire la producerea şi comercializarea vinului ţărănesc. 

� a înaintat propuneri privind monitorizarea implementării: 

� Legii comunicaţiilor electronice, nr. 241 din 15.11.2007; 

� Legii nr. 61 din 10.08.2007 privind activitatea de audit; 

� Legii nr. 451 din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenşiere a 

activităţii de întreprinzător; 

� în proiect 

� elaborarea proiectului Legii cu privire la substanţele explozive; 

� elaborarea proiectului Legii cu privire la ştampile. 

 
 
2.4. Cooperarea 

 
În semestrul I al anului curent, a continuat cooperarea Camerei cu Proiectul 

„Reforma cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător şi a administraţiei fiscale 

în Moldova (USAID/BIZTAR)”.  

În perioada de referinţă, au avut loc 2 întrevederi de lucru privind planul de 

cooperare bilaterală pentru anul 2011 în vederea consolidării capacităţii Ghişeului unic al 

Camerei.  

Camera de Licenţiere a găzduit întrevederile desfăşurate cu misiunea 

Departamentului de Stat al SUA, condusă de d-na Maria A. Longi, Director al 

Departamentului Euroasia și Asia Centrală și cu reperezentanții „DAI”, companie-lider 

responsabilă de implementarea proiectului USAID/BIZTAR, precum şi întrevederea de 

lucru cu reprezentantul USAID, dna Bea J. Keller. În cadrul acestora au fost discutate atît 

rezultatele  procesului de cooperare între autoritatea de licențiere și Proiect, cît și abordate 

prioritățile pentru cadrul asistenței de perspectivă. 

În lunile ianuarie – iunie au avut loc 8 şedinţe de lucru cu reprezentanţii Centrului 

de Guvernare Electronică în vederea implementării componentei „eLicențiere” a 

Proiectului „e-Transformarea Guvernării în Republica Moldova”.  
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La fel, a avut loc o şedinţă de lucru cu reprezetanţii Băncii Mondiale, Sandra 

Sargent şi Victoria Siryachenco, în cadrul căreia au fost discutate rezultatele primei etape 

a implementării Proiectului și caietului de sarcini pentru SOFT-ul „eLicenţiere”.  

Totodată, în perioada de referinţă, eforturile Camerei au fost îndreptate spre 

stabilirea şi consolidarea noilor relaţii de cooperare cu noi parteneri şi instituţii naţionale 

cît şi internaţionale.  

Astfel, a avut loc o şedinţă de lucru cu expertul Misiunii Uniunii Europene de 

Consiliere în Politici Publice pentru Republica Moldova, Peter Menhard, şi experţii 

Ministerului Finanţelor Republicii Moldova cu privire la încheierea unui contract de 

colaborare între Minister şi Camera de Licenţiere privind accesul Camerei la baza 

electronică de date a Trezoreriei de Stat, în scopul verificării  informaţiei ce se conţine în 

ordinele de plată privind achitarea taxei pentru licenţă. 

La fel, au avut loc şedinţe de lucru dedicate asistenței de perspectivă a Camerei de 

Licenţiere cu reprezentaţii Companiei Chemonics, John Yates şi Companiei Deloitte-

Peter C.Bruges. 

În perioada lunilor mai – iunie 2011, Camera de Licenţiere a participat la 4 

seminare de informare cu agenţii economici şi reprezentaţii autorizăţilor publice locale, 

organizate de către Proiectul USAID/BIZTAR,  care s-au desfăşurat în municipiul Bălţi şi 

orașele - Edineţ, Soroca şi Comrat. În cadrul acestor întruniri au fost puse în discuţie 

rezultatele implementării de către Cameră a Legii nr.451-XV din 30.07.2001 privind 

reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, sub aspectul modificărilor şi 

completărilor operate prin Legea nr.176 din 15 iulie 2010.  

  

 Reprezentanţii Camerei de Licenţiere, au participat la un șir de ședințe de lucru 

privind:  

� identificarea variantei optime de soluţionare a problemei abordate de Î.M. 

,,Loteria Moldovei” S.A. (propunerea de modificare a art.10 al Legii 

nr.285-XIV din 18.02.99 cu privire la jocurile de noroc privind excluderea 

prevederii ce ţine de: „cota totală a fondatorilor străini nu va depăşi 49% 

din capitalul social”) (2 şedinţe); 
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�  revizuirea şi modificarea Codului subsolului nr. 3-XVI din 02.02.2009, în 

contextul Raportului Curţii de Conturi, referitor la gestionarea resurselor 

naturale subterane în anii 2007-2008; 

�  modificarea şi completarea Legii nr.778-XV din 27.12.2001 cu privire la 

geodezie şi cartografie în vederea stabilirii condiţiilor de licenţiere pentru 

solicitanţii şi titularii de licenţe ce desfăşoară activitatea topogeodezică şi 

cartografică; 

� revizuirea proiectului de Lege privind controlul de stat;  

� aspecte legislative în contracararea transportului ilicit de călători, cu 

participarea reprezentanţilor Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii 

Drumurilor, Agenţiei Naţionale Transport Auto şi Uniunii Veteranilor 

Razboiului din Transnistria, filiala Ialoveni. 

   

În perioada de referinţă colaboratorii Camerei au participat la 19 activităţi de instruire  

şi informare la nivel naţional: 

a) Cursuri de instruire organizate de Academia de Administrare Publică pe lîngă 

Preşedintele Republicii Moldova: 

� ,,Managementul şi elaborarea programelor/proiectelor” - 1  , participanţi 2; 

� ,,Managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici” - 2, participanţi 2;  

� „Managementul public. Structura organizatorică şi funcţională a unei autorităţi  

publice” -  2  , participanţi 2; 

� ,,Elaborarea şi coordonarea proiectelor de acte normative” - 2, participanţi 2; 

� „Achiziţiile publice: prevederi legale. Procedurile. Organizarea licitaţiei” - 1, 

participanţi 1; 

� „Evaluarea politicilor” – 1, participanţi – 1; 

� „Dezvoltarea abilităţilor manageriale” – 1, participanţi – 1;„Gestinarea 

personalului din administraţia publică” – 1, participanţi – 2; 

� „Dezvoltarea abilităţillor de exercitare a atribuţiilor de serviciu” – 1, participanţi – 

2. 

b)   Seminare organizate de către Cancelaria de Stat a Republicii Moldova şi alte 

autorităţi: 
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� ,,Managementul calităţii pentru servicii publice: abordare pentru instruirea   

eficientă în domeniul calităţii” – 1 participant; 

� „Elaborarea Programului de Dezvoltarea Strategică a Ministerului Economiei 

pentru anii 2012-2014” – 1 participant; 

� „Monitorizarea procesului de implementare a legislaţiei” – 2 participanţi 

(Ministerul Justiţiei); 

� „Dreptul societăţilor comerciale” – 8 participanţi (TAIEX). 

c) Mese rotunde, forumuri, întruniri: 

� Masa rotundă “e-Transformarea Guvernului în RM. Localizarea practicilor de 

succes în UE”, organizată de Centrul de Guvernare Electronică - 2 participani; 

� Forumul Internaţional al Tehnologiilor Securităţii - ,,IFST-2011”, organizată de 

      Societatea Comercială „ALLAS Sisteme de Securitate” SRL - 2 participanţi; 

� Summit-ul Moldova ICT - 2011, organizat de Asociatia Nationala a Companiilor   

Private din Domeniul TIC, Proiectul Cresterea Competitivitatii si Dezvoltarea 

Întreprinderilor finantat de USAID, sub patronatul Ministerului Tehnologiei 

Informatiei si Comunicatiilor - 3 participanţi; 

� Întrunirea organizată de Ministerul Economiei, Organizaţia pentru Cooperare şi 

Dezvoltare Economică şi Organizaţia pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor 

mici şi mijlocii „Aspectele noii Strategii Naţionale de susţinere a Dezvoltării 

Sectorului IMM pe termen lung” – 1 participant;  

� Conferinţa anuală a auditorilor şi societăţilor de audit din Republica Moldova 

„Auditul Independent din Republica Moldova la 20 ani de activitate” – 1 

participant.  

 

 
2.5. Registrul de licențiere 
 

Conform art. 22 al Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin 

licenţiere a activităţii de întreprinzător, Camera de Licenţiere a continuat acţiunile privind  

îmbunătăţirea procesului de înregistrare şi selectare a datelor incluse în Registrul de 

licenţiere în formele scriptică şi electronică, versiunea electronică fiind publicată în regim 

on-line pe pagina web a Camerei ”www.licentiere.gov.md”. A fost asigurată actualizarea 

zilnică a informațiilor la compartimentele: „Decizii de retragere”, „Decizii de 
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suspendare”, „Licenţe nevalabile”, „Adresări în judecată”, „Activitatea de broker vamal”, 

„Plasarea în cîmpul muncii”, „Autorizaţii”, „Cotele tarifare la exportul mărfurilor în 

Uniunea Europeană”,  „Cotele tarifare la importul de zahăr alb şi produse zaharoase”. 

Dinamica accesării paginii web oficiale a Camerei de Licenţiere în anul 2011 este 

prezentată în Diagrama nr. 6. 

 

 

 

Diagrama nr. 6  Dinamica accesării paginii web oficiale a Camerei în anul 2011 

 

 

 

2.6. Managementul documentelor 

Managementul documentelor şi petiţiilor primite de către Cameră în semestrul I al 

anului curent a fost asigurat potrivit „Regulilor de întocmire a documentelor 

organizatorice şi de dispoziţie şi instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de 

secretariat în organele administraţiei publice centrale de specialitate şi ale 

autoadministrării locale ale RM”, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.618 din 

05.10.1993, precum și „Instrucţiunile privind ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la 

petiţiile persoanelor fizice şi juridice, adresate organelor de stat, întreprinderilor, 

instituţiilor şi organizaţiilor RM”, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.208 din 

31.03.1995.   
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Tabelul nr. 8   Managementul documentelor şi petiţiilor primite în I semestru  al anului 
2011 

 Denumirea documentelor Documente primite  
 I. Documente (numărul):  
I Corespondenţa de intrare 1652 
1. Demersuri, sesizări ale autorităţilor publice  606 
2. Demersuri, sesizări ale agenţilor  economici 726 
3.  Scrisori de înştiinţare, ale  agenţilor economici 320 
II.. Petiţii de la persoanele fizice şi juridice 85 
1. În formă scrisă 33 
2. În format electronic 52 
 -  solicitări ale unor date din Registrul de licenţiere 20 
 - solicitări  de a se explica unele prevedri ale  legislației 8 

 - diferite solicitări din domeniile de competenţă ale Camerei 24 

III. Corespondenţa de ieşire 985 

 

În perioada de raportare, examinarea petiţiilor a fost efectuată conform procedurii şi 

în termenele stabilite prin Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare şi 

Legea nr. 982-XIV din 11.05.2000 cu privire la accesul la informaţie. Termenul mediu de 

examinare şi formulare a răspunsurilor la adresările scrise în anul 2011 a fost de 15 zile, 

iar la cele electronice - 5 zile.  

În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 618 din 05.10.1993, a fost 

finalizată ordonarea și sistematizarea fondului documentar al Camerei de Licenţiere 

pentru anii 2009 - 2010, au fost întocmite inventarele dosarelor cu termen permanent şi 

lung de păstrare, care au fost aprobate de Comisia Centrală de Expertiză și Control 

(C.C.E.C.) a Arhivei de Stat a Republicii Moldova.  

De asemenea, în conformitate cu pct. 3.10 al „Indicatorului documentelor-tip şi al 

termenelor lor de păstrare pentru organele administraţiei publice, pentru instituţiile, 

organizaţiile şi întreprinderile Republicii Moldova”, aprobat prin Procesul verbal nr.4 din 

03.12.1997 al şedinţei C.C.E.C. a Serviciului de Stat de Arhivă, precum şi în baza 

Procesului verbal nr.3 din 10.11.2010 „Cu privire la selectarea documentelor spre 

nimicire cu termen de păstrare expirat în anul 2007” şi Permisului nr.5 din 31.01.2011 de 

nimicire a documentelor cu termen de păstrare expirat, eliberat Camerei de Licenţiere de 

către Arhiva Naţională, la întreprinderea de prelucrare a maculaturii SRL „Sălcioara–

Vascan”,  a fost efectuată nimicirea chimică a 1 524 dosare de licenţiere, lipsite de 

importanţă istorico-ştiinţifică şi de utilitate practică. 

În semestrul I al anului 2011 au fost editate: - 3 500 exemplare de formulare de anexe 

la licenţe (format A4) şi 5 000 formulare de anexe la licenţă (format A5), în sumă totală 
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de 5 850,00 lei; - 5 000 exemplare de formulare de autorizaţii pentru export/import în 

regim preferenţial, în sumă de 14 500,00 lei. 

Pe parcursul lunilor ianuarie – iunie 2011 au fost utilizate 1 275 formulare de licenţă, 

2 765 de anexe (format A4) la aceasta și 3 434 anexe (format A5) pentru unităţile de  

transport auto de călători în folos public; 651 formulare de autorizaţii pentru 

export/import în regim preferenţial. 

                                                                                                    
 

Anexa nr. 1 
 
 
 

Organigrama Camerei de Licenţiere 

în subordinea Ministerului Economiei 
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Anexa nr. 2 
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Anexa nr. 3 
 

Informaţie  
privind dinamica lunară a numărului licenţelor valabile,  

raportată la genurile de activitate,   
pe parcursul anului 2011 

 
 

Nr. 
d/o 

Denumirea 
genului de 
activitate 

31.01. 

2011 

28.02. 

2011 

31.03. 

2011 

30.04. 

2011 

31.05. 

2011 

30.06. 

2011 

01 Activitatea de audit 132 131 132 130 131 131 

02 evaluarea bunurilor  
imobile 

129 129 128 130 134 132 

03 bursele de mărfuri 1 1 1 1 1 1 

04 metale preţioase  344 347 350 353 361 362 

05 jocuri de noroc 76 74 75 72 68 67 

06 producţie alcoolică 
importată 

62 63 64 64 66 66 

07 producţie alcoolică 
autohtonă 

229 233 231 230 232 238 

08 articole din tutun 66 67 69 69 70 68 

09 activitatea 
farmaceutică 
veterinară  

746 754 759 760 764 762 

10 produse de uz 
fitosanitar  

309 315 326 326 329 327 

11 transport 935 937 935 921 922 925 

12 proiectare în 
construcţii 

598 595 599 602 608 607 

13 construcţii 3 333 3 360 3 379 3 393 3 414 3 419 

14 extragerea 
substanţelor 
minerale 

167 170 171 170 170 170 

15 topogeodezie 141 142 142 141 142 136 

16 metale feroase 95 96 96 95 103 107 

17 substanţe chimice 
toxice 

542 549 550 559 565 560 

18 confecţionarea 
ştampilelor 

12 12 12 12 12 12 

19 activitatea de pază 172 175 178 183 185 183 

20 sisteme de 
semnalizare 
antiincendiare 

82 81 81 82 83 84 

21 armament şi 
muniţii 

5 5 5 5 5 5 

22 materiale 
explozibile 

3 3 3 3 3 3 

23 articole pirotehnice 10 10 9 9 10 10 

24 protecţia 
informaţiei 

12 13 12 12 13 13 

25 activitatea 499 495 483 469 450 427 
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farmaceutică 

26 tehnică şi optică 
medicală 

406 409 412 410 414 412 

27 asistenţa medicală 638 625 620 615 614 599 

28 plasarea în cîmpul 
muncii  

77 80 82 79 79 80 

29 activitatea de 
turism 

348 353 360 369 382 387 

30 depozitarea 
cerealelor  

13 13 13 13 13 13 

31 magazinele duty-
free 

3 3 3 3 3 3 

32 broker vamal 42 44 42 42 43 43 

 Total 10 227 10 284 10 322 10 322 10 389 10 352 
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Anexa nr. 4 
 

Informaţie  
privind dinamica lunară a numărului licenţelor eliberate/prelungite, 

raportată la genurile de activitate,   
pe parcursul anului 2011 

 
Nr. 
d/o 

Denumirea genului  
de activitate 

Ianuarie  

2011 

Februarie 

2011 

Martie 

2011 

Aprilie  

2011 

Mai 

 2011 

Iunie 

2011 

01 activitatea de audit 4 1 3 3 2 0 

02 evaluarea bunurilor 
imobile 

4 0 2 3 8 1 

03 bursele de mărfuri 0 1 0 0 0 0 

04 metale preţioase  5 5 6 13 14 10 

05 jocuri de noroc 12 4 5 4 3 2 

06 producţie alcoolică 
importată 

3 2 9 7 10 12 

07 producţie alcoolică 
autohtonă 

13 10 4 3 7 8 

08 articole din tutun 7 6 7 1 4 5 

09 activitatea 
farmaceutică 
veterinară  

29 
10 7 4 9 3 

10 produse de uz 
fitosanitar  

9 10 12 13 7 5 

11 transport 17 18 9 12 17 11 

12 proiectare în 
construcţii 

14 6 10 12 14 14 

13 construcţii 58 85 100 92 80 96 

14 extragerea 
substanţelor minerale 

5 4 3 3 4 3 

15 topogeodezie 2 2 3 1 7 3 

16 metale feroase 2 3 0 3 8 7 

17 substanţe chimice 
toxice 

7 12 8 12 14 8 

18 confecţion. 
ştampilelor 

0 0 0 0 1 1 

19 activitatea de pază 3 4 4 7 3 2 

20 sisteme de 
semnalizare 
antiincend. 

1 
0 0 2 2 2 

21 armament şi muniţii 0 1 0 1 0 0 

22 materiale  explozibile  0 0 0 0 0 0 

23 articole pirotehnice 2 1 0 0 0 0 

24 protecţia informaţiei 0 1 0 0 1 0 

25 activitatea 
farmaceutică 

2 2 1 0 2 3 

26 tehnică şi optică 
medicală 

12 7 14 3 8 7 
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27 asistenţa medicală 9 4 5 11 16 4 

28 plasarea în cîmpul 
muncii  

3 5 4 2 0 4 

29 activitatea de turism 11 8 10 16 15 14 

30 depozitarea cerealelor  0 0 0 0 0 0 

31 magazinele duty-free 0 0 0 0 0 0 

32 broker vamal 0 2 0 0 1 0 

 TOTAL 234 214 226 228 257 225 
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Anexa nr. 5 
 

01. Activitatea de audit 
 

Diagrama nr. 1  Dinamica licențelor valabile pentru perioada 31.12.2010-30.06.2011 
 

 
 
 

Diagrama nr. 2  Dinamica licențelor eliberate/prelungite pentru perioada                                               
31.12.2010-30.06.2011 

 

 
 
 

Diagrama nr. 3  Numărul licențelor valabile potrivit situației din 30.06.2011 
comparativ cu situația din 30.06.2010  
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 În anul 2011, se atestă o creștere cu  3,05% a numărului licențelor valabile comparativ cu perioada 
similară a anului  2010. 

Anexa nr. 6 
 

 

02. Activitatea de evaluare a bunurilor imobile 
 

Diagrama nr. 1  Dinamica licențelor valabile pentru perioada 31.12.2010-30.06.2011 
 

 
 
 

Diagrama nr. 2  Dinamica licențelor eliberate/prelungite pentru perioada                                               
31.12.2010-30.06.2011 

 

 
 

Diagrama nr. 3  Numărul licențelor valabile potrivit situației din 30.06.2011 
comparativ cu situația din 30.06.2010  
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       Potrivit datelor din diagrama nr. 3 în semestrul I al anul ui 2011, comparativ cu  perioada similară a anului 
2010, se atestă o tendinţă de  creştere cu 1,51%  a numărului licenţelor valabile. 

 
Anexa nr. 7 

 
 

03. Activitatea burselor de mărfuri 
 

Diagrama nr. 1  Dinamica licențelor valabile pentru perioada 31.12.2010-30.06.2011 
 

 
 

 
 

 În anul 2011, se atestă o creștere neesenţială cu  0,8 % a numărului licențelor valabile comparativ cu 
perioada similară a anului  2010. 

 
 
Diagrama nr. 2  Dinamica licențelor eliberate/prelungite pentru perioada                                               

31.12.2010-30.06.2011 
 

 
 
 
Diagrama nr. 3  Numărul licențelor valabile potrivit situației din 30.06.2011 

comparativ cu situația din 30.06.2010  
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Anexa nr. 8 
04. Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; 

funcţionarea caselor de amanet 
 

Diagrama nr. 1  Dinamica licențelor valabile pe parcursul semestrului I al anului 2011 
 

 
 
 
 
Diagrama nr. 2  Dinamica licențelor eliberate/prelungite pe parcursul semestrului I al 

anului 2011 
 

 
 
Diagrama nr. 3  Dinamica licențelor valabile potrivit situației din 30.06.2011 comparativ cu 

situația din 30.06.2010  



40 
 

 

 
În primul semestru al anului 2011 se atestă o creștere a numărului licențelor valabile, cu 9% comparativ 

perioada similară a anului 2010. 

Anexa nr. 9 
05. Activitatea în domeniul jocurilor de noroc 

 
Diagrama nr. 1  Dinamica numărului licențelor valabile pe parcursul semestrului I al anului 2011 

  

     
Conform Registrului de licenţiere, la situația din 30.06.2011, sunt înregistraţi 58 titulari de licenţă, 

deținători a 67 licențe pentru activitatea în domeniul jocurilor de noroc, inclusiv: 
 52- exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti;  
 5 – întreţinerea cazinourilor;  
 6 – stabilirea a mizelor la competiţiile sportive;  
 4 - organizarea şi desfăşurarea loteriilor.  

Activitățile respective se desfăşoară în 387 săli/locuri de joc.  
 

Diagrama nr. 2   Dinamica licențelor eliberate/prelungite  pe parcursul semestrului I al anului 
2011 
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Diagrama nr. 3  Dinamica licențelor valabile potrivit situației din 30.06.2011 comparativ cu 

situația din 30.06.2010  

 

 

 
 

Tabelul nr. 1   Mărimea taxei de licență achitată pentru eliberarea/prelungirea şi reperfectarea  
   licenţelor 

 

Denumirea genului de activitate  Taxa achitată în perioada (lei) 
 01.01.2010-30.06.2010 01.01.2011-30.06.2011 

Activitatea în domeniul jocurilor de 
noroc 

27 121 185 26 857 250 

  
      În anul semestrul I al anului 2011 se constată o micșorare a taxei de licență achitată cu 263 935 lei., 
comparativ cu semestrul I al anului 2010, fapt condiționat de diminuarea numărului titularilor de licență pentru 
activitatea în domeniul jocurilor de noroc. 

 

  
Tabelul nr. 2   Titularii de licenţă  pentru activitatea în domeniul jocurilor de noroc: întreţinerea 

cazinourilor, cu indicarea numărului  de mese de joc 
  

N/o Denumirea 
titularului de licenţă, cazinoului 

Numărul de mese 
incluse în licență 

1 S C  „V.L.V. & CO” SRL 
cazino”FORTUS” 

6  

2 SRL „Reneco-El” 
cazino „Broadway” 

6  
 

3 ÎM „Saleras Star” SRL 
 cazino”EUROPA” 

9  
 

4 S.C. ”ALB-CURAT” S.R.L.   
cazinoul”XO”  

4 

5 Î.M. ” PALACE CASINO” SRL  
cazino „Napoleon Palace”  

15 
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TOTAL 

 
40  

 
 
Adresele de desfășurarea a activității cazinourilor respective sunt amplasate în raza mun. Chișinău. 

 
 

Tabelul nr. 3   Informaţia privind activitatea în domeniul jocurilor de noroc, la situația din 
30.06.2011 (numărul adreselor de desfăşurarea a activităţii licenţiate; numărul utilajului de joc) 

 

 
     

 
 
 
 

Anexa nr. 10 
 

06. Importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea 
şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi/sau a berii importate 

 
 
Diagrama nr. 1  Dinamica licențelor valabile pe parcursul semestrului I al anului 2011 
 

 

 
 
Diagrama nr. 2 Dinamica licențelor eliberate/prelungite pe parcursul semestrului I al anului 2011 

Activitatea în domeniul 
jocurilor  de noroc 

numărul de   
licențe 

adrese de 
desfăşurare  
a activităţii 

automate de 
joc 

rulete mese de joc 

exploatarea automatelor 
de joc cu cîştiguri băneşti 

52 295 3971 48  

întreţinerea cazinourilor 
 

5 5   40 

stabilirea mizelor la 
competiţiile sportive, 

6 79    

organizarea şi 
desfășurarea loteriei 

4     

T O T A L 
 

67 379 3971 48 40 
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Diagrama nr. 3  Dinamica licențelor valabile potrivit situației din 30.06.2011 comparativ cu 

situația din 30.06.2010  

 

 
  La situația din 30.06.2011 se atestă o creștere a numărului titularilor de licență, cu 0,5 % comparativ cu 
perioada similară a anului 2010. 

 
 

Tabelul nr.1 Mărimea taxei de licență achitată pentru eliberarea/prelungirea şi 
reperfectarea licenţelor 

 

Denumirea genului de activitate Taxa achitată în perioada (lei) 
01.01.2010-30.06.2010 01.01.2011-30.06.2011 

Importul şi comercializarea angro  a alcoolului 
etilic, a băuturilor alcoolice şi a berii importate

1 938 000 2 173 050 

 
 În semestrul I al anului 2011 se atestă o creștere cu  10%, a taxei pentru eliberarea/prelungirea și 
reperfectarea licențelor, comparativ cu perioada similară a anului 2010, fapt condiționat, în mare parte, de majorarea 
numărului licențelor eliberate, precum și de faptul că unii agenți economici, au solicitat  licență pentru toate 
subgenurile ale genului de activitate menționat. 
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Anexa nr. 11 
 

07. Fabricarea alcoolului etilic, producţiei alcoolice, berii şi/sau păstrarea, 
comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei  
alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni 

 
Diagrama nr. 1  Dinamica licențelor valabile pe parcursul semestrului I al anului 2011 
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Diagrama nr. 2  Dinamica licențelor eliberate/prelungite pe parcursul semestrului I al anului 2011 
 

 

 
Diagrama nr. 3  Dinamica licențelor valabile potrivit situației din 30.06.2011 comparativ cu 

situația din 30.06.2010  

 

 
  La situația din 30.06.2011 se atestă o creștere a numărului licențelor valabile cu 0,5 % comparativ 
cu perioada similară a anului 2010. 

 

Tabelul nr.1 Mărimea taxei de licență achitată pentru eliberarea/prelungirea şi    
 reperfectarea licenţelor 

 
Denumirea genului de activitate  Taxa achitată în perioada (lei) 

 01.01.2010-30.06.2010 01.01.2011-30.06.2011 
Fabricarea şi (sau) păstrarea, comercializarea 
angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a 
berii 

2 682 300 2 907 900 

 
 

În semestrul I al anului 2011 se atestă o creștere cu  7%, a taxei pentru eliberarea/prelungirea și reperfectarea 
licențelor, comparativ cu perioada similară a anului 2010, fapt condiționat de majorarea numărului titularilor de 
licență precum și de solicitarea licențelor pentru mai multe subgenuri de activitate. 
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Anexa nr. 12 
 

08. Importul articolelor de tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a 
tutunului; fabricarea articolelor din tutun şi/sau comercializarea angro 

a articolelor din tutun şi a tutunului fermentat 
 

Diagrama nr. 1 Dinamica licențelor valabile pe parcursul semestrului I al anului 2011 
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Diagrama nr. 2   Dinamica licențelor eliberate/prelungite pe parcursul semestrului I al 

anului 2011 
 

 
 

Diagrama nr. 3 Dinamica licențelor valabile potrivit situației din 30.06.2011 
comparativ cu situația din 30.06.2010  

 

 
 

În primul semestru al anului 2011 se atestă o creștere a numărului licențelor valabile, cu 10% comparativ 
perioada similară a anului 2010. 

Anexa nr. 13 
 

09. Activitatea farmaceutică veterinară şi/sau asistenţa veterinară (cu excepţia 
activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat) 

 
 

Diagrama nr.1 Dinamica licenţelor valabile pe parcursul semestrului I al anului 2011 
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Diagrama nr.2  Dinamica licenţelor eliberate/prelungite pe parcursul semestrului I al  
anului 2011 

 
 
 

Diagrama nr.3 Numărul licenţelor valabile, potrivit situaţiei din 30.06.2011,  
                        comparativ cu situaţia din 30.06.2010 

 
La situaţia din 30.06.2011, se atestă o creştere a numărului titularilor de licenţă cu 6,95%, comparativ cu perioada 
similară a anului 2010. 

 
 
 

Anexa nr. 14 
 

10. Importul şi/sau comercializarea produselor de uz fitosanitar şi a 
fertilizanţilor 

 

Diagrama nr. 1  Dinamica licențelor valabile pe parcursul semestrului I al anului 2011 
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Diagrama nr. 2  Dinamica licențelor eliberate/prelungite  pe parcursul semestrului I al 

anului 2011 
 

 
 
Diagrama nr. 3 Dinamica licențelor valabile potrivit situației din 30.06.2011 

comparativ cu situația din 30.06.2010  
 

 
 

 
În primul semestru al anului 2011 se constată o creștere a numărului licențelor valabile, cu 27% 

comparativ perioada similară a anului 2010. 
 Anexa nr. 15 

 
 

11. Activitatea de transport auto de călători în folos public 
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Diagrama nr. 1  Dinamica licențelor valabile pentru perioada 31.12.2010-30.06.2011 
 

 
 
 

Diagrama nr. 2  Dinamica licențelor eliberate/prelungite pentru perioada                                               
31.12.2010-30.06.2011 

 

 
 

Diagrama nr. 3 Numărul licențelor valabile potrivit situației din 30.06.2011 
comparativ cu situația din 30.06.2010  

 

 
 

Analiza datelor reflectate în diagrama nr. 3, denotă faptul că în semestrul I al anului 2011, comparativ cu 
perioada similară a anului precedent, a fost întregistrată o majorare neesenţială (cu 0, 64%) a numărului  titularilor 
de licență pentru genul de activitate dat. 

Anexa nr. 16 
 

12. Proiectare pentru toate categoriile de construcţii, urbanism, instalaţii şi 
reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări 
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Diagrama nr.1  Dinamica licențelor valabile pe parcursul semestrului I al anului 2011 
 

 
 
 

Diagrama nr. 2  Numărul licențelor eliberate/prelungite pe parcursul semestrului I al anului 2011 
 

 
 
 
Diagrama nr.3  Dinamica licențelor valabile potrivit situației din 30.06.2011 comparativ cu 

situația din 30.06.2010  

 

 
 
În semestrul I al anului   2011 se constată o majorare  a numărului licențelor valabile, cu 3% comparativ 

perioada similară a anului 2010. 
 

                                                                                                      Anexa nr. 17 
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13. Construcţiile de clădiri şi/sau construcţiile inginereşti, instalaţiile şi reţelele 

tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările 
 

Diagrama nr.1 Dinamica licențelor valabile pe parcursul semestrului I al anului 2011 
 

 
 

Diagrama nr. 2  Dinamica licențelor eliberate/prelungite pe parcursul semestrului I al anului 2011 
 

 
 
Diagrama nr.3  Dinamica licențelor valabile potrivit situației din 30.06.2011 

comparativ cu situația din 30.06.2010  
 

 
Segmentul titularilor de licență ce practică activitatea de construcții la 30.06.2011, s-a majorat cu 2% 

comparativ perioada similară a anului 2010. 
 
 

   
 



53 
 

Anexa nr. 18 
 
 

14. Extragerea substanţelor minerale utile şi/sau îmbutelierea apelor minerale 
şi naturale potabile 

 
Diagrama nr.1  Dinamica licențelor valabile pe parcursul semestrului I al anului 2011 
 

 
 
 

Diagrama nr.2  Numărul licențelor eliberate/prelungite pe parcursul semestrului I al anului 2011 
 

 
 
Diagrama nr.3  Dinamica licențelor valabile potrivit situației din 30.06.2011 comparativ cu 

situația din 30.06.2010  
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În semestrul I al anului 2011 se atestă o evoluție a numărului licențelor valabile, cu 3% comparativ perioada 
similară a anului 2010. 

 
 

Anexa nr.19 
 

15. Activitatea topogeodezică şi cartografică 
 

Diagrama nr.1  Dinamica licențelor valabile pentru perioada 31.12.2010-30.06.2011 
 

 
 

Diagrama nr.2  Dinamica licențelor eliberate/prelungite pentru perioada                                               
31.12.2010-30.06.2011 

 

 
 

Diagrama nr.3  Numărul licențelor valabile potrivit situației din 30.06.2011 
comparativ cu situația din 30.06.2010  
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Datele reflectate în diagramele nr. nr. 1, 2 şi 3, atestă faptul că numărul licenţelor valabile în semestrul I al anului 
2011, s-a micşorat doar cu ≈ 0,72% comparativ cu numărul licenţelor valabile la finele anului 2010, rămînînd 
nescimbat faţă de numărul acestora lafinele semestrului  I al anului precedent. O stabilitate se constată şi în procesul 
de eliberare/prelungire a licenţelor pe parcursul semestrului I al anului curent. Se poate observa că în mediu, au fost 
eliberate/prelungite 3 licenţe lunar  pentru genul de activitate dat.   

                                                                                                                           Anexa nr.20 
 

16. Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul 
 resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase,  de baterii de 

acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată 
 
 

Diagrama nr. 1 Dinamica licențelor valabile pe parcursul semestrului I al anului 2011 
 

 
 

  

Diagrama nr. 2  Dinamica licențelor eliberate/prelungite  pe parcursul 
                           semestrului I al anului 2011 
 

 
 
Diagrama nr. 3  Dinamica licențelor valabile potrivit situației din 30.06.2011 comparativ cu 

situația din 30.06.2010  
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 La situația din 30.06.2011 se atestă o creștere a numărului licențelor valabile cu 16% 
comparativ cu perioada similară a anului 2010. 

 
 

Anexa nr. 21 
 

17. Importul şi/sau fabricarea, depozitarea, comercializarea angro 
a substanţelor şi materialelor chimice toxice, a articolelor 

şi produselor chimice de menaj 
 
 

Diagrama nr.1 Dinamica licenţelor valabile pe parcursul semestrului I al anului 2011 
 

 
 

Diagrama nr.2  Dinamica licenţelor eliberate/prelungite pe parcursul  
                         semestrului I al anului 2011 
 

 
 
Diagrama nr.3 Dinamica licenţelor valabile, potrivit situaţiei din 30.06.2011,  
                       comparativ cu situaţia din 30.06.2010 
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La situaţia din 30.06.2011, se atestă o creştere a numărului titularilor de licenţă cu 6,25%, comparativ  
cu perioada similară a anului 2010. 
 
 
 

Anexa nr. 22 
 

18. Confecţionarea şi distrugerea ştampilelor 
 
 

Diagrama nr.1  Dinamica licenţelor valabile pe parcursul semestrului I al anului 2011 
 

 
 
 

Diagrama nr.2  Dinamica licenţelor eliberate/prelungite pe parcursul semestrului  
                        I al anului 2011 
 

 
 
 

Diagrama nr.3  Numărul licenţelor valabile, potrivit situaţiei din 30.06.2011,  
                         comparativ cu situaţia din 30.06.2010 

 



58 
 

 
La situaţia din 30.06.2011, numărul titularilor de licenţă a rămas identic cu numărul titularilor de licenţă din 
perioada similară a anului 2010. 
 

Anexa nr. 23 
 

 

19. Activitatea particulară de detectiv sau de pază 
 

Diagrama nr. 1  Dinamica licențelor valabile pentru perioada 31.12.2010-30.06.2011 
 

 
 
 
Diagrama nr. 2  Dinamica licențelor eliberate/prelungite pentru perioada                                               

31.12.2010-30.06.2011 
 

 
 
 
Diagrama nr.3   Numărul licențelor valabile potrivit situației din 30.06.2011 

comparativ cu situația din 30.06.2010  
 



59 
 

 
 

În rezultatul analizei  datelor  prezentate în diagrama nr. 3, constatăm că numărul licenţelor valabile la 
finele semestrului I al anului curent,  s-a majorat cu  9,8 %, comparativ cu numărul licenţelor valabile în perioada 
similară a anului precedent. 
  

Anexa nr. 24 
 

20. Montarea şi/sau reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de 
semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva 

fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu 
 
 

Diagrama nr.1   Dinamica licenţelor valabile pe parcursul semestrului I al anului 2011 
 

 
 
 

Diagrama nr.2   Dinamica licenţelor eliberate/prelungite pe parcursul semestrului 
                          I al anului 2011 
 

 
 

Diagrama nr.3  Numărul licenţelor valabile, potrivit situaţiei din 30.06.2011,  
                         comparativ cu situaţia din 30.06.2010 
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La situaţia din 30.06.2011, se atestă o creştere a numărului titularilor de licenţă cu 9,52%, comparativ cu perioada 
similară a anului 2010. 
 
 

Anexa nr. 25 
 

21. Producerea, asamblarea, importul şi/sau exportul, reexportul, comercializarea 
armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă şi repararea armelor cu destinaţie civilă 

 
 

Diagrama nr.4  Dinamica licenţelor valabile pe parcursul semestrului I al anului 2011 
 

 
 
 

Diagrama nr.5  Dinamica licenţelor eliberate/prelungite pe parcursul semestrului  
                         I al anului 2011 

 

 
 
 

Diagrama nr.6 Numărul licenţelor valabile, potrivit situaţiei din 30.06.2011, comparativ cu 
situaţia din 30.06.2010 



61 
 

 

 
La situaţia din 30.06.2011, numărul titularilor de licenţă a rămas identic cu numărul titularilor de licenţă din 
perioada similară a anului 2010. 

 
Anexa nr. 26 

 
22. Producerea, importul şi/sau exportul, reexportul, comercializarea, 

depozitarea şi efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil 
 

 
Diagrama nr.1  Dinamica licenţelor valabile pe parcursul semestrului I al anului 2011 

 

 
 
 
 
 

Diagrama nr.2   Dinamica licenţelor eliberate/prelungite pe parcursul  
                          semestrului I al anului 2011 

 
 
 

 Diagrama nr.3  Numărul licenţelor valabile, potrivit situaţiei din 30.06.2011,  
                                   comparativ cu situaţia din 30.06.2010 
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La situaţia din 30.06.2011, se atestă o creştere a numărului titularilor de licenţă cu 33,33%, comparativ cu perioada 
similară a anului 2010. 

 
 

Anexa nr. 27 
 

23. Producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, depozitarea articolelor 
pirotehnice şi prestarea serviciului “Spectacole pirotehnice şi focuri de artificii” cu 

articole pirotehnice de divertisment de destinaţie profesională 
 

Diagrama nr.1  Dinamica licenţelor valabile pe parcursul semestrului I al anului 2011  
 

 
 
 

Diagrama nr.2 Dinamica licenţelor eliberate/prelungite pe parcursul semestrului I al 
anului 2011 

 

 
 
 
Diagrama nr.3   Numărul licenţelor valabile, potrivit situaţiei din 30.06.2011, 
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                           comparativ cu situaţia din 30.06.2010 
 

 
La situaţia din 30.06.2011, se atestă o creştere a numărului titularilor de licenţă cu 10,0%, comparativ cu perioada 
similară a anului 2010. 

Anexa nr. 28 
 

24. Importul, exportul, proiectarea, producerea şi comercializarea mijloacelor 
criptografice şi tehnice de protecţie a informaţiei, mijloacelor tehnice speciale 

pentru obţinerea ascunsă a informaţiei; prestarea serviciilor în domeniul protecţiei 
criptografice şi tehnice a informaţiei (cu excepţia activităţii desfăşurate de 

autorităţile publice învestite cu acest drept prin lege) 
 
 

Diagrama nr.1  Dinamica licenţelor valabile pe parcursul semestrului I al anului 2011 
 

 
 
 

Diagrama nr.2   Dinamica licenţelor eliberate/prelungite pe parcursul 
                          semestrului I al anului 2011 
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Diagrama nr.3  Numărul licenţelor valabile, potrivit situaţiei din 30.06.2011,  
                                  comparativ cu situaţia din 30.06.2010 
 

 
La situaţia din 30.06.2011, se atestă o creştere a numărului titularilor de licenţă cu 7,69%, comparativ cu perioada 
similară a anului 2010. 

Anexa nr. 29 
 

25. Activitatea farmaceutică, inclusiv cu folosirea preparatelor narcotice şi/sau 
psihotrope, desfăşurată de întreprinderile şi/sau instituţiile farmaceutice 

 
 

Diagrama nr.1  Dinamica licenţelor valabile pe parcursul semestrului I al anului 2011 
 

 
 
 

Diagrama nr.2   Dinamica licenţelor eliberate/prelungite pe parcursul semestrului 
                                   I al anului 2011 
 

 
 
 
 

Diagrama nr.3  Numărul licenţelor valabile, potrivit situaţiei din 30.06.2011,  
                        comparativ cu situaţia din 30.06.2010 
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La situaţia din 30.06.2011, se atestă o creştere a numărului titularilor de licenţă cu 0,47%, comparativ cu perioada 
similară a anului 2010. 
 
 
 
 

Nr.  
d/o 

Întreprinderile şi instituţiile farmaceutice industriale Numărul 

1. Depozite farmaceutice 66 

2. Filiale a depozitelor farmaceutice 2 
3. Farmacii de forme industriale 380 
4. Filiale a farmaciilor de forme industriale 442 

5. Farmacii cu funcţii de producere 40 
6. Filiale de categoria I-a  115 
7. Filiale de categoria II-a 5 

8. Laboratoare 6 
9. Fabrici 3 

10. Laboratoare de microproducere 2 
11. Întreprinderi farmaceutice industriale 9 

 Total unităţi: 1070 
 Total agenţi economici: 427 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa nr. 30 
 
 

26. Fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi  
reparaţia dispozitivelor medicale, inclusiv a opticii 

 
Diagrama nr. 1  Dinamica licențelor valabile pentru perioada 31.12.2010-30.06.2011 
 

 
 
 

Diagrama nr. 2  Dinamica licențelor eliberate/prelungite pentru perioada                                               
31.12.2010-30.06.2011 
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Diagrama nr.3 Numărul licențelor valabile potrivit situației din 30.06.2011  

comparativ cu situația din 30.06.2010  
 

 
 
La finele semestrului I al anului 2011, se atestă o creștere cu  10,43 % a numărului licențelor valabile, 

comparativ cu numărul acestora în perioada similară a anului  precedent. 

Anexa nr. 31 
 

27. Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile 
medico-sanitare private (pentru instituţiile nou-create, pînă la obţinerea 

certificatului de acreditare), cu excepţia cazurilor cînd se modifică ori se 
completează genul de activitate 

 
 

Diagrama nr. 1  Dinamica licențelor valabile pentru perioada 31.12.2010-30.06.2011 
 

 
 
 
 

Diagrama nr. 2  Dinamica licențelor eliberate/prelungite pentru perioada                                               
31.12.2010-30.06.2011 

 

 
 



68 
 

Datele diagramei denotă faptul că, pe parcursul I-lui semestru al anului 2011,  au fost eliberate în mediu 8 
licenţe lunar pentru genul de activitate dat. 

 
Diagrama nr. 3  Numărul licențelor valabile potrivit situației din 30.06.2011 

comparativ cu situația din 30.06.2010  
 

 
 
 
 Potrivit datelor din diagrama nr. 3, la finele semestrului I al anului curent,  se atestă o descreştere cu 5,7 % 
a numărului  licențelor valabile, comparativ cu numărul acestora în perioada similară a anului  2010. 

Anexa nr. 32 
 

 

28. Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii 
a cetăţenilor în ţară şi/sau în străinătate 

 
Diagrama nr. 1  Dinamica licențelor valabile pentru perioada 31.12.2010-30.06.2011 
 

 
 

 
Diagrama nr. 2  Dinamica licențelor eliberate/prelungite pentru perioada                                               

31.12.2010-30.06.2011 
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Diagrama nr. 3  Numărul licențelor valabile potrivit situației din 30.06.2011 

comparativ cu situația din 30.06.2010  
 

 
 

La finele semestrului I al anul curent, s-a înregistrat o creştere cu 1, 25%  a numărului licenţelor valabile, 
comparativ cu număul  acestora  în perioada similară a anului  2010. 

 
 

Anexa nr. 33 
 

 

29. Activitatea de turism 
 

Diagrama nr. 1  Dinamica licențelor valabile pentru perioada 31.12.2010-30.06.2011 
 

 
 
        Potrivit datelor diagramei nr.1, la finele semestrului I al anului 2011, se înregistrează o creştere constantă                             
( cu ≈11, 88%) a numărului licenţelor valabile, comparativ cu numărul acestora la finele anului 2010. 
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Diagrama nr. 2  Dinamica licențelor eliberate/prelungite pentru perioada                                               
31.12.2010-30.06.2011 

 

 
 

Diagrama nr. 3  Numărul licențelor valabile potrivit situației din 30.06.2011 comparativ cu 
situația din 30.06.2010  

 

 
 
Datele reflectate în diagrama nr. 3, atestă că la finele I-lui semestru al anului curent,  numărul licenţelor 

valabile s-a majorat cu 22%,  comparativ cu numărul acestora în perioada similară a anului  2010. 

Anexa nr. 34 
 

30. Activitatea de depozitare a cerealelor  
cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale 

 

 
Diagrama nr. 1 Numărul licențelor valabile potrivit situației din 30.06.2011 

comparativ cu situația din 30.06.2010  
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Anexa nr. 35 
 

31. Activitatea magazinelor duty-free,  
inclusiv pentru deservirea corpului diplomatic 

 

Conform Registrului de licențiere, la situația din 30.06.2010, sunt înregistrați 3 titulari de 
licență pentru ,,Activitatea magazinelor duty-free”, și anume:  

- S.C. "DUFREMOL" S.R.L.;  
- Î.M. "MOLDCLASSICA INTERNAŢIONAL" S.R.L.;  
- Î.C.S. "LE BRIDGE CORPORATION LIMITED" S.R.L. 
 
 

Diagrama nr.1  Numărul licențelor valabile potrivit situației din 30.06.2011 
comparativ cu situația din 30.06.2010  
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Tabelul nr.1  Numărul adreselor de desfășurare a activității licențiate în funcție de 
amplasarea teritorială 

 
Nr. 
d/o 

Forma organizatorico-juridică, 
denumirea titularului de licenţă 

Adresele de desfăşurare a activităţii licenţiate 

1. S.C. "DUFREMOL" S.R.L. 1. mun. Chișinău, str. Maria Cebotari, 37 

2. mun. Chișinău, Aeroport, bd Dacia, 80/3  
(în incinta Aerogării Î.S. "Aeroportul Internaţional Chişinău") 
3. mun. Chișinău, Aeroport, bd Dacia, 80/3  
(în incinta Aerogării Î.S. "Aeroportul Internaţional Chişinău" 
Sala V.I.P.) 
4. mun. Chișinău, Aeroport, bd Dacia, 80/1  
(la bordul aeronavelor aeriene a Î.S. C.A. "AIR MOLDOVA") 
5. r-nul Ștefan Vodă, s.Tudora 
 (Punctul de Control Vamal "Tudora") 

6. r-nul Ștefan Vodă, s. Palanca  
(Punctul de Control Vamal "Palanca") 

7. or. Briceni  
(Punctul de Control Vamal "Lipcani-Prut-Auto") 
8. or.Cahul 
 (Punctul de Trecere a Frontierei de Stat "Giurgiuleşti-Galaţi" 
(Auto)) 
9. or. Briceni 
(Punctul de Trecere a Frontierei de Stat "Briceni-Rosoşeni") 

10. or. Briceni 
(Punctul de Trecere a Frontierei de Stat "Criva-Mămăliga") 
11. or.Otaci, str. Prieteniei, 99/2 

12. or. Ocniţa 
(Punctul de Trecere a Frontierei de Stat "Ocniţa-Sokireani") 
13. r-nul Ungheni, s. Sculeni 
(Punctul de Trecere a Frontierei de Stat "Sculeni") 
14. r-nul Hîncești, s. Leuşeni  
(Punctul de Trecere a Frontierei de Stat "Leuşeni-Albiţa") 

2. Î.M. "MOLDCLASSICA 
INTERNAŢIONAL" S.R.L. 

1. mun. Chișinău, Aeroport, bd Dacia, 80/3  
(în incinta Aerogării Î.S. "Aeroportul Internaţional Chişinău") 
 3. Î.C.S. "LE BRIDGE CORPORATION 

LIMITED" S.R.L. 
1. or. Cahul, str. Prieteniei, 1  
(Punctul de Trecere a Frontierei de Stat Cahul – Oancea) 

 
Activitatea licenţiată este desfășurată pe 24 adrese de activitate, din care 6 adrese (25 %) cu amplasarea în 

mun. Chişinău. 
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Schiţa grafică de amplasare a magazinelor duty-free pe teritoriul RM 

PTFS “Ocniţa-Sokireanî”

Aeroportul Chişinău

PTFS “Palanca” PTFS “Tudora”

PTFS “Briceni-

Rososeni”

PTFS “Criva-

Mămăliga”

PTFS “Lipcani-

Prut Auto”

PTFS “Sculeni”

PTFS “Leuşeni-Albiţa”

PTFS “Cahul-Oancea”

PTFS “Giurgiuleşti-Galaţi”

Or. Otaci, str. Prieteniei, 99/1

Aeroportul Chişinău

Chişinău, M.Cibotari

Aeroportul Chişinău

PTFS “Cosăuţi-Iampoli”

PTFS “Soroca-Ţekinovka”

PTFS “Leuşeni-Albiţa”

PTFS “Sculeni”

PTFS “Giurgiuleşti-Galaţi”

PTFS “Mirnoe-Tabaki”

PTFS “Cahul-Oancea”

PTFS “Costeşti-Stînca”

Aeroportul Chişinău

Legendă

Titulari de licenţă:
� - S.C.  “Dufremol” S.R.L
� - Î.C.S. “Le Bridge 
Corporation Limited” S.R.L.
� - Î.M. “Moldclassica” S.R.L

 
Anexa nr. 36 

 
32. Activitatea de broker vamal 

 
Diagrama nr.1  Dinamica licențelor valabile pentru perioada 31.12.2010-30.06.2011 
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Diagrama nr.2  Dinamica licențelor eliberate/prelungite pentru perioada                                               

31.12.2010-30.06.2011 
 

 
 

 
Diagrama nr.3  Numărul licențelor valabile potrivit situației din 30.06.2011 

comparativ cu situația din 30.06.2010  
 

 
 

Numărul licenţelor valabile pentru genul activitatea de broker vamal,  la finele I-lui semestru al anului 
2011, a crescut cu 4,65%, comparativ cu numărul acestora în  perioada similară a anului precedent.   

                                                                                                                        Anexa nr. 37 
 

Autorizaţii 
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Tabelul nr. 1  Numărul autorizațiilor eliberate de către Camera de Licențiere  în perioada 
anului 2011, raportat la  tipurile  de autorizaţii, trimestrul II comparativ cu 
trimestrul I 

 
Denumirea  
activităţilor 

Trimestrul 
I 

Trimestrul 
II 

Semestrul 
I 

Exportul produselor în regim preferenţial în ţările UE 
(grîu,porumb, orz, vin) 

348 247 595 

Importul în regim preferenţial a unor tipuri de zahăr 0 0 0 
Importul de zahăr alb şi produse zaharoase (importul 
produselor zaharoase: glucoză,  
lactoză şi dextroză) 

35 16 51 

Importul produselor originare din ţările – membre ale 
Acordului CEFTA 

3 6 9 

TOTAL 386 269 655 
 
 
 

Diagrama nr. 1  Numărul autorizațiilor eliberate de către Camera de Licențiere  în 
perioada anului 2011 (total)  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelul nr.2  Dinamica repartizării cotelor tarifare la exportul mărfurilor în Uniunea 

Europeană (pentru vin), potrivit situaţiei din 30.06.2011, comparativ cu 
semestrul I al anului  2010 

 
2010 2011 

lunile nr. de 
autorizaţii 

cantitatea, 
litri 

lunile nr. de 
autorizaţii 

cantitatea, litri 
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ianuarie 114 1140557,3 ianuarie 105 1294850,0 

februarie 102 1018003,3 februarie 85 828068,5 

martie 114 1049599,8 martie 111 1187171,8 

aprilie 106 1039363,0 aprilie 91 1076989,2 

mai 84 823485,0 mai 69 946168,5 

iunie 119 1219953,7 iunie 60 793971,0 

Total: 639 6290962,1 Total: 521 6127219,0 

 
Notă:   În anul 2010 cota la exportul vinului în U.E. a constituit 80 000 de hectolitri, potrivit situaţiei din 30.06.2010 a  

fost utilizată la 78, 63%. În anul 2011 cota la exportul vinului în U.E. a constituit 100 000 de hectolitri, 
potrivit situaţiei din 30.06.2011 a fost utilizată la 61, 27%.    

 
 

Diagrama nr.2  Dinamica repartizării cotelor tarifare la exportul mărfurilor în Uniunea 
Europeană (pentru vin), potrivit situaţiei din 30.06.2011, comparativ cu 
semestrul I al anului  2010 

 

 

 
Tabelul nr.3  Dinamica repartizării cotelor tarifare la exportul mărfurilor în Uniunea 

Europeană (pentru orz), potrivit situaţiei din 30.06.2011, comparativ cu 
semestrul I al anului  2010”  

 
2010 2011 
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lunile nr. de 

autorizaţii 

cantitatea, 

tone 

lunile nr. de 

autorizaţii 

cantitatea, tone 

ianuarie 42 8221,42 ianuarie 1 (anulată) 0 

februarie 0 0 februarie 0 0 

martie 42 5095,30 martie 0 0 

aprilie 2 2583,76 aprilie 0 0 

mai 60 3399,15 mai 1 500 

iunie 1 3000,0 iunie 3 10380 

Total: 147 22299,63 Total: 5 10880 

 
Notă:    În anul 2010 cota la exportul orzului în U.E. a constituit 30 000 de tone, potrivit situaţiei din 30.06.2010 a fost   

utilizată la 74, 33%. În anul 2011 cota la exportul orzului în U.E. a constituit 35 000 de tone, potrivit situaţiei 
din 30.06.2011 a fost utilizată la 31, 08%.    

 
 
 

Diagrama nr.3   Dinamica repartizării cotelor tarifare la exportul mărfurilor în Uniunea 
Europeană (pentru orz), potrivit situaţiei din 30.06.2011, comparativ cu 
semestrul I al anului  2010 

 

 
 

Tabelul nr. 4   Dinamica repartizării cotelor tarifare la exportul mărfurilor în Uniunea 
Europeană (pentru grîu), potrivit situaţiei din 30.06.2011, comparativ cu 
semestrul I al anului 2010 

  
2010 2011 

lunile nr. de 

autorizaţii 

cantitatea, 

tone 

lunile nr. de 

autorizaţii 

cantitatea, tone 
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ianuarie 2 6372,74 ianuarie 6 9341,22 

februarie 82 7013,97 februarie 2 598,70 

martie 55 669,00 martie 0 0 

aprilie 33 1495,60 aprilie 0 0 

mai 70 1162,45 mai 1 745,614 

iunie 69 5764,11 iunie 3 11100,0 

Total: 311 22477,87 Total: 12 21785,534 

 
Notă:    În anul  2010 cota la exportul grîului în U.E. a constituit 35 000 de tone, potrivit situaţiei din 30.06.2010 a 
fost utilizată la 64, 22%. În anul  2011 cota la exportul grîului în U.E. a constituit 40 000 de tone, potrivit situaţiei 
din 30.06.2011 a fost utilizată la 54, 46%.    
 

Diagrama nr. 4   Dinamica repartizării cotelor tarifare la exportul mărfurilor în Uniunea 
Europeană (pentru grîu), potrivit situaţiei din 30.06.2011, comparativ cu 
semestrul I al anului 2010 

 

 

 
 
 
 
 
 
Tabelul nr. 5    Dinamica repartizării cotelor tarifare la exportul mărfurilor în Uniunea 

Europeană (pentru porumb), potrivit situaţiei din 30.06.2011, comparativ 
cu semestrul I al anului  2010 

 
 2010 2011 

lunile nr. de cantitatea, lunile nr. de cantitatea, tone 
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autorizaţii tone autorizaţii 

ianuarie 7 10446,86 ianuarie 12 11810,69 

februarie 15 300,00 februarie 15 16116,84 

martie 30 444,84 martie 4 600 

aprilie 0 0 aprilie 0 0 

mai 51 2421,70 mai 0 0 

iunie 38 2910,31 iunie 1 1472,47 

Total: 141 16523,71 Total: 32 30000 

 
Notă: În anul  2010 cota la exportul porumbului în U.E. a constituit 25 000 de tone, potrivit situaţiei din 30.06.2010 

a fost utilizată la 66, 09%. În anul 2011 cota la exportul orzului în U.E. a constituit 30 000 de tone, potrivit 
situaţiei din 30.06.2011 a fost utilizată la 100%.    

 
Diagrama nr. 5  Dinamica repartizării cotelor tarifare la exportul mărfurilor în Uniunea 

Europeană (pentru porumb), potrivit situaţiei din 30.06.2011, 
comparativ cu semestrul I al anului  2010 

 

 
 

 


