
Anexa nr.5 

la Ordinul ASP nr.1 din 19.07.2017 

 
 

Nomenclatorul serviciilor şi tarifele acestora  
 
Nota: Nomenclatorul serviciilor şi tarifele acestora se aplică în condiţiile Legii nr.451-XV din 30.07.2001 privind 
reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător și Legii nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea 
prin autorizare a activității de întreprinzător, cu modificările și completările ulterioare 
 

Nr. 

d/o 
Denumirea serviciului Termenul de prestare Taxa, lei 

1 2 3 4 

1.SERVICII DE LICENŢIERE  

CCoodduull  IIBBAANN::  CCoonnffoorrmm  RReeggiissttrruulluuii  ccoodduurriilloorr  IIBBAANN  ((CCOODD  EECCOO  111144552211))  

1. Eliberarea/prelungirea licenţei pentru genul de activitate: până la 8 zile 
lucrătoare 

 

1) Activitatea de audit (valabilă 5 ani)  3250 

2) Activitatea de evaluare a bunurilor imobile (valabilă 5 ani)  3250 

3) Activitatea cu  metale preţioase si pietre preţioase 
funcţionarea caselor de amanet (valabilă 5 ani) 

 3250 

4) Importul si comercializarea angro alcoolului etilic, a băuturilor 
alcoolice si a berii importate (valabilă 1 an): 

a) importul alcoolului etilic 

b) importul si comercializarea angro a băuturilor alcoolice 
importate 

c) importul si comercializarea angro a berii importate 

 

52000 

5) Fabricarea si/sau păstrarea, comercializarea angro a 
alcoolului etilic rafinat (valabilă 3 ani) 

  

a) fabricarea si/sau păstrarea, comercializarea angro a 
alcoolului etilic rafinat 

 
52000  
anual 

b) fabricarea si (sau) păstrarea, comercializarea angro a 
alcoolului etilic și a producţiei alcoolice, cu excepția 
vinurilor și băuturilor pe bază de vin 

 
26000  
anual 

c) fabricarea si (sau) păstrarea, comercializarea angro a berii 
 

26000  
anual 

6) Importul si comercializarea angro a articolelor din tutun; 
importul si (sau) prelucrarea industrială a tutunului si/sau 
comercializarea angro a articolelor din tutun şi a tutunului 
fermentat (valabilă 1 an): 

  

a) importul articolelor din tutun  26000 

b) importul si prelucrarea industrială a tutunului si/sau 
comercializarea angro a tutunului fermentat 

 26000 

c) fabricarea si comercializarea angro a articolelor din tutun  26000 

d) comercializarea angro a articolelor din tutun  26000 

7) Activitatea farmaceutică veterinară şi/sau asistenţa veterinară 
(cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de 
stat)(valabilă 5 ani) 

 3250 

8) Unităţile farmaceutice, cu excepţia unităţilor farmaceutice 
veterinare, din localităţile rurale (valabilă 5 ani) 

 2340 

9) Activitatea farmaceutică veterinară în localităţile rurale  390 
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(valabilă 5 ani) 

10) Asistenţă veterinară în localităţile rurale (valabilă 5 ani)  gratuit 

11) Activitatea transportul rutier contra cost (valabilă 8 ani)  3250 

12) Activitatea de autogară (valabilă 5 ani)  3250 

13) Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de 
construcţii, urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, 
reconstrucţii, restaurări (valabilă 5 ani) 

 3250 

14) Construcţii de clădiri si /sau  construcţiile ingineresti, 
instalaţiile şi  reţelele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, 
consolidările, restaurările (valabilă 5 ani) 

 3250 

 

15) Extragerea substanţelor minerale utile si/sau îmbutelierea 
apelorminerale si naturale potabile (valabilă 5 ani) 

 3250 

16) Activitatea topogeodezică si/sau cartografică (valabilă 5 ani)  3250 

17) Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum 
si exportul resturilor si deseurilor de metale feroase si 
neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare 
prelucrată (valabilă 5 ani) 

 3250 

18) Importul si (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea 
angro a substanţelor si materialelor chimice toxice, articolelor 
si produselor chimice de menaj (valabilă 5 ani) 

 3250 

19) Activitatea particulară de detectiv sau de pază (valabilă 5 ani)  3250 

20) Montarea si/sau reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor 
automate de semnalizare si de stingere a incendiilor, precum 
si de protecţie a clădirilor împotriva fumului si de înstiinţare în 
caz de incendiu (valabilă 5 ani) 

 3250 

21) Producerea, asamblarea, importul si/sau exportul, reexportul, 
comercializarea armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă şi 
repararea armelor cu destinaţie civilă (valabilă 5 ani) 

 3250 

22) Producerea, importul, exportul, reexportul, comercializarea, 
depozitarea materialelor explozive si/sau efectuarea lucrărilor 
cu explozibil de uz civil (valabilă 5 ani) 

 3250 

23) Producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, 
depozitarea, comercializarea articolelor pirotehnice si/sau 
prestarea serviciului “Spectacole pirotehnice si focuri de 
artificii” cu articole pirotehnice de divertisment de destinaţie 
profesională (valabilă 5 ani) 

 3250 

24) Importul, exportul, proiectarea, producerea si comercializarea 
mijloacelor criptografice si tehnice de protecţie a informaţiei, 
mijloacelor tehnice speciale pentru obţinerea ascunsă a 
informaţiei, prestarea serviciilor în domeniul protecţiei 
criptografice si tehnice a informaţiei (cu excepţia activităţii 
desfăsurate de autorităţile publice învestite cu acest drept 
prin lege) (valabilă 5 ani) 

 3250 

25) Activitatea farmaceutică (valabilă 5 ani)  3250 

26) Importul, fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică si/sau 
reparaţia dispozitivelor medicale, inclusiv a opticii (valabilă 5 
ani) 

 3250 

27) Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-
sanitare private 

 3250 

28) Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor 
în ţară şi/sau în străinătate, activitatea de încadrare/înscriere 
a studenţilor în programe de schimb educaţional-cultural care 
prevăd componenta de angajare remunerată în cîmpul muncii 
pe o perioadă determinată de timp, în perioada vacanţei de 

 3250 
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vară (valabilă 5 ani) 

29) Activitate de turism (valabilă 5 ani)  3250 

30) Activitatea magazinelor duty-free, inclusiv pentru deservirea 
corpului diplomatic (valabilă 5 ani) 

 3250 

31) Activitatea de broker vamal (valabilă 5 ani);  3250 

32) Activitatea de instruire a personalului din domeniul 
transportului rutier (valabilă 5 ani) 

 3250 

2. Reperfectarea licenţei şi/sau eliberarea  copiei de pe aceasta 
(cu valabilitatea identică licenţei), inclusiv în cazul extinderii 
activităţii licenţiate pe o adresă nouă (filială, subdiviziune) 
pentru genul de activitate: 

10 zile lucrătoare  

1) Activitatea de audit   325 

2) Activitatea de evaluare a bunurilor imobile   325 

3) Activitatea cu  metale preţioase si pietre preţioase; 
funcţionarea caselor de amanet  

 325 

4) Importul si comercializarea angro alcoolului etilic, a 
băuturilor alcoolice si a berii importate: 

a) importul alcoolului etilic 

b) importul si comercializarea angro a băuturilor alcoolice 
importate 

c) importul si comercializarea angro a berii importate 

 

585 

5) Fabricarea si/sau păstrarea, comercializarea angro a 
alcoolului etililic rafinat: 

a) fabricarea si/sau păstrarea, comercializarea angro a 
alcoolului etililic rafinat 

b) fabricarea si (sau) păstrarea, comercializarea angro a 
alcoolului etilic si a producţiei alcoolice, cu excepția 
vinurilor și băuturilor pe bază de vin 

c) fabricarea si (sau) păstrarea, comercializarea angro a 
berii 

 

585 

6) Importul si comercializarea angro a articolelor din tutun; 
importul si (sau) prelucrarea industrială a tutunului si/sau 
comercializarea angro a articolelor din tutun şi a tutunului 
fermentat: 

a) importul articolelor din tutun 

b) importul si prelucrarea industrială a tutunului si/sau 
comercializarea angro a tutunului fermentat 

c) fabricarea si comercializarea angro a articolelor din 
tutun, 

d) comercializarea angro a articolelor din tutun 

 

585 

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

 325 

8) Unităţile farmaceutice, cu excepţia unităţilor farmaceutice 
veterinare, din localităţile rurale  

 234 

9) Activitateafarmaceutică veterinară în localităţile rurale   39 

10) Asistenţă veterinară în localităţile rurale   gratuit 

11) Activitatea transportul rutier contra cost   325 

12) Activitatea de autogară   325 

13) Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de  325 
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construcţii, urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, 
reconstrucţii, restaurări  

14) Construcţii de clădiri si /sau  construcţiile ingineresti, 
instalaţiile şi  reţelele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, 
consolidările, restaurările  

 325 

15) Extragerea substanţelor minerale utile si/sau îmbutelierea 
apelorminerale si naturale potabile  

 325 

16) Activitatea topogeodezică si/sau cartografică  325 

17) Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, 
precum si exportul resturilor si deseurilor de metale 
feroase si neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, 
inclusiv în stare prelucrată  

 325 

 

18) Importul si (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea 
angro a substanţelor si materialelor chimice toxice, 
articolelor si produselor chimice de menaj  

 325 

19) Activitatea particulară de detectiv sau de pază   325 

20) Montarea si/sau reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor 
automate de semnalizare si de stingere a incendiilor, 
precum si de protecţie a clădirilor împotriva fumului si de 
înstiinţare în caz de incendiu  

 325 

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

 325 

22) Producerea, importul, exportul, reexportul, 
comercializarea, depozitarea materialelor explozive si/sau 
efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil 

 325 

23) Producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, 
depozitarea, comercializarea articolelor pirotehnice si/sau 
prestarea serviciului “Spectacole pirotehnice si focuri de 
artificii” cu articole pirotehnice de divertisment de 
destinaţie profesională  

 325 

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

 325 

25) Activitatea farmaceutică   325 

26) Importul, fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică si/sau 
reparaţia dispozitivelor medicale, inclusiv a opticii  

 325 

27) Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor 
în ţară şi/sau în străinătate, activitatea de încadrare/înscriere 
a studenţilor în programe de schimb educaţional-cultural care 
prevăd componenta de angajare remunerată în cîmpul muncii 
pe o perioadă determinată de timp, în perioada vacanţei de 
vară 

 325 

28) Activitate de turism   325 

29) Activitatea magazinelor duty-free, inclusiv pentru 
deservirea corpului diplomatic 

 325 

30) Activitatea de broker vamal  325 

31) Activitatea de instruire a personalului din domeniul  325 
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transportului rutier 

3. Eliberarea duplicatului licenţei 3 zile lucrătoare 585 

4. 
Eliberarea/prelungirea autorizaţiei la imporul în regim 
preferenţial a unor tipuri de zahăr (valabilă 30 zile) 

5 zile lucrătoare gratuit 

5. 
Eliberarea/prelungirea autorizaţiei la importul produselor din 
ţările-membre CEFTA (valabilă 2 luni) 

5 zile lucrătoare gratuit 

1.1. ÎNLESNIRILE CE ŢIN DE LICENŢIERE  

1. Eliberarea licenţei solicitanţilor înregistraţi cu cel mult un an 
înainte de data depunerii declaraţiei pentru eliberarea licenţei 
pentru genul de activitate: 

Până la 8 zile 
lucrătoare 

 

1) Activitatea de audit (valabilă 5 ani)  1625 

2) Activitatea de evaluare a bunurilor imobile (valabilă 5 ani)  1625 

3) Activitatea cu  metale preţioase si pietre preţioase; 
funcţionarea caselor de amanet (valabilă 5 ani) 

 1625 

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

5) (valabilă 5 ani) 

 1625 

Unităţile farmaceutice, cu excepţia unităţilor farmaceutice 
veterinare, din localităţile rurale (valabilă 5 ani) 

 1170 

6) Activitatea farmaceutică veterinară în localităţile rurale 
(valabilă 5 ani) 

 195 

7) Activitatea transportul rutier contra cost (valabilă 8 ani)  1625 

8) Activitatea de autogară (valabilă 5 ani)  1625 

9) Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de 
construcţii, urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, 
reconstrucţii, restaurări (valabilă 5 ani) 

 1625 

10) Construcţii de clădiri si /sau  construcţiile ingineresti, 
instalaţiile şi  reţelele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, 
consolidările, restaurările (valabilă 5 ani) 

 1625 

11) Extragerea substanţelor minerale utile si/sau îmbutelierea 
apelorminerale si naturale potabile (valabilă 5 ani) 

 1625 

12) Activitatea topogeodezică si/sau cartografică (valabilă 5 ani)  1625 

13) Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum 
si exportul resturilor si deseurilor de metale feroase si 
neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare 
prelucrată (valabilă 5 ani) 

 1625 

14) Importul si (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea 
angro a substanţelor si materialelor chimice toxice, articolelor 
si produselor chimice de menaj (valabilă 5 ani) 

 1625 

15) Activitatea particulară de detectiv sau de pază (valabilă 5 ani)  1625 

16) Montarea si/sau reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor 
automate de semnalizare si de stingere a incendiilor, precum si 
de protecţie a clădirilor împotriva fumului si de înstiinţare în caz 
de incendiu (valabilă 5 ani) 

 1625 

17) Producerea, asamblarea, importul si/sau exportul, reexportul, 
comercializarea armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă şi 
repararea armelor cu destinaţie civilă (valabilă 5 ani) 

 1625 

18) Producerea, importul, exportul, reexportul, comercializarea, 
depozitarea materialelor explozive si/sau efectuarea lucrărilor 
cu explozibil de uz civil (valabilă 5 ani) 

 1625 
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19) Producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, 
depozitarea, comercializarea articolelor pirotehnice si/sau 
prestarea serviciului “Spectacole pirotehnice si focuri de 
artificii” cu articole pirotehnice de divertisment de destinaţie 
profesională (valabilă 5 ani) 

 1625 

20) Importul, exportul, proiectarea, producerea si comercializarea 
mijloacelor criptografice si tehnice de protecţie a informaţiei, 
mijloacelor tehnice speciale pentru obţinerea ascunsă a 
informaţiei, prestarea serviciilor în domeniul protecţiei 
criptografice si tehnice a informaţiei (cu excepţia activităţii 
desfăsurate de autorităţile publice învestite cu acest drept 
prin lege) (valabilă 5 ani) 

 1625 

21) Activitatea farmaceutică (valabilă 5 ani)  1625 

22) Importul, fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică si/sau 
reparaţia dispozitivelor medicale, inclusiv a opticii (valabilă 5 
ani) 

 1625 

23) Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-
sanitare private 

 1625 

24) Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor 
în ţară şi/sau în străinătate, activitatea de încadrare/înscriere 
a studenţilor în programe de schimb educaţional-cultural care 
prevăd componenta de angajare remunerată în cîmpul muncii 
pe o perioadă determinată de timp, în perioada vacanţei de 
vară (valabilă 5 ani) 

 1625 

25) Activitate de turism (valabilă 5 ani)  1625 

26) Activitatea magazinelor duty-free, inclusiv pentru deservirea 
corpului diplomatic (valabilă 5 ani) 

 1625 

27) Activitatea de broker vamal (valabilă 5 ani)  1625 

28) Activitatea de instruire a personalului din domeniul 
transportului rutier (valabilă 5 ani) 

 1625 

 

 

 


