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Abrevieri folosite pentru expunerea genurilor 

de activitate licențiată în tabele, diagrame și grafice 
Nr. d/o  
a genului  

Denumirea prescurtată 
a genului de activitate 

Denumirea completă a genului de activitate 

01 „activitatea 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 (cu excepţia monopolului de stat exercitat în condiţiile Legii 
nr.285-XIV din 18 februarie 1999 cu privire la jocurile de noroc), 
întreţinerea cazinourilor, exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri 
băneşti, stabilirea mizelor la competiţiile sportive;  
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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, a berii, a producţiei alcoolice, cu excepţia 
vinurilor şi a băuturilor pe bază de vin, şi/sau păstrarea, comercializarea 
angro a alcoolului etilic, a berii, a producţiei alcoolice, cu excepţia 
vinurilor şi a băuturilor pe bază de vin, 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; 
11¹ ,,autogară” Activitatea de autogară 
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; 

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 

anti-incendiare” 
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 

26 ,,dispozitive medicale” Importul, fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi reparaţia 
dispozitivelor medicale, inclusiv a opticii; 
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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 
321 ”instruirea personalului 

din transport” 
Activitatea de instruire a personalului din transport 

 
 

1.0.  Realizarea obiectivelor de activitate ale Camerei de Licențiere 
1.1. Activitatea de licențiere. Licenţele valabile. 

Potrivit Registrului de licențiere, ținut de Camera de Licențiere, la situația din 31.12.2016 au 
fost înregistrați 12673 titulari de licență, ceea ce, comparativ cu datele similare ale anilor 2014 și 
2015,  constituie o majorare,  respectiv,  cu 13,51% și 2,31%. 

Evoluția numărului licenţelor valabile pentru genurile de activitate supuse reglementării prin 
licențiere de către Camera de Licențiere în perioada anilor 2014 – 2016 este prezentată în Diagrama 
nr.1 și Tabelul nr.1. 

 
Diagrama nr.1: Dinamica numărului licenţelor valabile în perioada anilor 2014-2016, potrivit 

situației din 31 decembrie. 

 
 

 
 
 
                                                                                                                        

11165 

12387 
12673 

10000

10500

11000

11500

12000

12500

13000

2014 2015 2016

Numărul licențelor  



CAMERA DE LICENŢIERE 
 

6 
 

Tabelul nr.1: Numărul licenţelor valabile, potrivit situației din 31.12.16, comparativ cu 
situaţia din 31.12.14 și 31.12.15, raportat la genurile de activitate. 

Nr. 
g/a 

Denumirea genului de 
activitate 

31.12 
2014 

31.12 
2015 

31.12. 
2016 

+/- , Raport procentual (%) 

2016/2014 2016/2015 

01 activitatea de audit 124 122 124 0,00 1,64 
02 evaluarea bunurilor imobile 151 154 146 -3,31 -5,19 
03 bursele de mărfuri 1 1 1 0,00 0,00 
04 metale preţioase 459 449 440 -4,14 -2,00 
05 jocuri de noroc 64 66 1* -98,44 -98,48 
06 producţie alcoolică 

importată 
52 51 46 -11,54 -9,80 

07 producţie alcoolică 
autohtonă 

130 135 129 -0,77 -4,44 

08 articole din tutun 60 64 53 -11,67 -17,19 
09 activitatea farmaceutică 

veterinară 
473 550 560 18,39 1,82 

10 produse de uz fitosanitar 359 347 387 7,80 11,53 
11 transportul  rutier contra 

cost 
954 1670 2035 113,31 21,86 

11¹ autogară 0 0 5 0 0 
12 proiectare în construcţii 855 887 907 6,08 2,25 
13 construcţii 3 908 4025 3892 -0,41 -3,30 
14 extragerea substanţelor 

minerale 
138 135 140 1,45 3,70 

15 topogeodezie 150 154 148 -1,33 -3,90 
16 metale feroase 137 131 102 -25,55 -22,14 
17 substanţe chimice toxice 613 634 644 5,06 1,58 
18 confecţionarea ştampilelor 14 15 14 0,00 -6,67 
19 activitatea de pază 165 157 153 -7,27 -2,55 
20 sisteme de semnalizare anti-

incendiare 
100 108 116 16,00 7,41 

21 armament şi muniţii 11 14 13 18,18 -7,14 
22 materiale explozibile 3 3 3 0,00 0,00 
23 articole pirotehnice 41 46 50 21,95 8,70 
24 protecţia informaţiei 27 32 35 29,63 9,38 
25 activitatea farmaceutică 457 470 450 -1,53 -4,26 
26 tehnică şi optică medicală 513 539 568 10,72 5,38 
27 asistenţa medicală 619 748 837 35,22 11,90 
28 plasarea în cîmpul muncii 81 80 72 -11,11 -10,00 
29 activitatea de turism 427 422 418 -2,11 -0,95 
30 depozitarea cerealelor 6 7 6 0,00 -14,29 
31 magazinele duty-free 3 3 2 -33,33 -33,33 
32 broker vamal 70 71 70 0,00 -1,41 
32¹ instruirea personalului din 

transport 
0 97 106 0 9,28 

 Total 11 165 12387 12673 13,51 2,31 
 
*Prin Decizia Camerei de Licenţiere nr. 42 din 22.10.2016 emisă în temeiul demersului Procuraturii 
Generale nr.1-1d/16-5454 din 21.10.2016, Actului Intermediar al Inspecţiei financiare din subordinea 
Ministerului Finanţelor privind rezultatele inspectării financiare tematice efectuate la Camera de 
Licenţiere din 21.10.2016 şi a scrisorii Ministerului Economiei nr.03-6142 din 22.10.2016, 
confirmate prin Hotărîrea Judecătoriei Centru nr.2c-934-16 din 17.11.2016, au fost suspendate toate 
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licenţele eliberare pentru genul “activitatea în domeniul jocurilor de noroc”, cu excepţia desfăşurării 
loteriilor. Astfel, unica licenţă rămasă valabilă pe domeniul dat (după data de 22.10.2016), este 
licenţa seria A MMII  nr. 025593 din 01.08.2007, eliberată Î.M. „LOTERIA MOLDOVEI” S.A. 
pentru genul de activitate „activitatea în domeniul  jocurilor de noroc: organizarea şi desfăşurarea 
loteriei numerice electronice “ SUPER LOTO 5 din 35” 
 Ulterior a fost adoptata Legea (nouă) nr. 291 din 16.12.2016 „cu privire la organizarea şi 
desfășurarea jocurilor de noroc”, prin care Legea nr. 285 din 18.02.1999 „cu privire la jocurile de 
noroc”, a fost abrogată, iar licențele pentru efectuarea genurilor de activitate neprevăzute în Lege au 
fost declarate ca fiind nevalabile”. Totodată, potrivit art.4, alin.(1) şi art.5, lit.c) din Legea nr.291 din 
16.12.2016, Ministerul Finanţelor a fost desemnat ca autoritatea competentă ce realizează 
reglementarea de stat a activităţii în domeniul organizării şi desfăşurării jocurilor de noroc şi 
îndeplinește funcțiile organului de licențiere în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de 
noroc, inclusiv decide asupra eliberării licențelor prevăzute în prezenta lege organizatorilor 
jocurilor de noroc. 
 
Cele mai mari majorări ale numărului licenţelor valabile au fost înregistrate la activităţile: 

Denumirea genului de 
activitate 

31.12. 
2013 

31.12. 
2014 

31.12. 
2015 

+/- , Raport procentual (%) 
2016/2014 2016/2015 

transportul  rutier contra 
cost 

954 1670 2035 113,31 21,86 

asistenţa medicală 619 748 837 35,22 11,90 
instruirea personalului din 
transport 

0 97 106 - 9,28 

Majorările menționate se datorează intrării în vigoare a Legii nr.26 din 13.03.2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.451 din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a 
activităţii de întreprinzător, conform căreia licențierea activității de asistență medicală nu se limitează 
doar la întreprinderile şi instituţiile nou-create, pînă la obţinerea certificatului de acreditare, precum 
prevedea anterior Legea nr.176 din 15.07.2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.451-XV 
din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător. 

La fel, urmare intrării în vigoare a Legii nr. 109 din 19.06.2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 131-XVI din 07.07 2007 privind siguranţa traficului rutier, începînd cu 
25.01.2015 se supune reglementării prin licenţiere genul privind: „activitatea de instruire a 
personalului din domeniul transportului rutier”. 

Creșterea numărului licențelor valabile pentru activitatea de transport rutier se datorează 
intrării în vigoare a Legii nr.150 din 17.07.2014 „cu privire la codul transporturilor rutiere”,  
conform căreia se reglementează prin licențiere și transportul rutier de mărfuri în trafic internațional 
și național.  

Concomitent, comparativ cu aceeași perioadă a anilor 2014 și 2015, s-a înregistrat o 
descreştere  a numărului licenţelor valabile pentru următoarele genuri de activitate:  

Tabelul nr.2  
Denumirea genului de 
activitate 

31.12. 
2014 

31.12. 
2015 

31.12. 
2016 

+/- , Raport procentual (%) 
2016/2014 2016/2015 

metale feroase 137 131 102 -25,55 -22,14 
articole din tutun 60 64 53 -11,67 -17,19 
producţie alcoolică 
importată 

52 51 46 -11,54 -9,80 

În diagrama următoare este prezentată distribuirea numărului licențelor valabile pe domenii 
de activitate. 
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Diagrama nr.2: Distribuirea numărului licențelor valabile pe domenii de activitate

 
 

Conform datelor prezentate în diagramă ponderea numărului licențelor valabile, comparativ cu 
numărul total al acestora,  revin: 

• sectorului real - 46.63%;  
• sectorului prestări servicii – 27.75%; 
• domeniilor speciale – 25,61%. 

 
Procesul de eliberare a licenţelor agenților economici din raioanele din stînga Nistrului 

(Transnistria) a fost realizat conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.815 din 02.08.2005 „Cu 
privire la regularizarea traficului de mărfuri şi servicii ce constituie obiectul activităţii de comerţ 
exterior a Transnistriei”.Totodată, este de menţionat faptul că Ministerul Economiei, la scrisoarea 
Camerei de Licenţiere, a înaintat spre avizare şi promovare Proiectul de modificarea a Hotărîrii 
Guvernului nr.815 din 02.08.2005, care are drept scop asigurarea echilibrării cadrului normativ în 
domeniul licenţierii şi uniformizarea condiţiilor de licenţiere pentru toate categoriile de solicintanţi, 
stabilind subiecţilor vizaţi de prevederile Hotărîrii Guvernului nr.815 din 02 august 2005 condiţii de 
licenţiere nu mai puţin favorabile decît celorlalte categorii de agenţi economici.  

Totodată, proiectul în cauză va asigura prezentarea unui spectru mai larg de informaţii de către 
solicitant, fapt care va contribui la eficientizarea procedurilor de control documentar la etapa 
examinării cererii de licenţiere depuse de către agenţii economici vizaţi. 

 
Astfel, potrivit situației din 31.12.2016, în gestiunea Camerei sunt înregistraţi 63 titulari de 

licență din stînga Nistrului. Informaţia privind licenţele în vigoare, eliberate şi prelungite agenţilor 
economici din Transnistria este prezentată în tabelul ce urmează: 

 
Tabelul nr.3: Licenţele în vigoare, eliberate și prelungite agenţilor economici din Transnistria, 

potrivit situaţiei din 31.12.2016 
Nr. d/o 
al  g/a 

Denumirea genului de activitate Numărul licenţelor 
valabile 

04 metale preţioase 1 
06 producţie alcoolică importată 7 
07 producţie alcoolică autohtonă 3 
08 articole din tutun 0 
09 activitatea farmaceutică veterinară 1 
10 produse de uz fitosanitar 12 

5910 

3517 

3246 Sectorul real

Prestări servicii

Domenii speciale
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11 transportul  rutier 19 
16 metale feroase 0 
17 substanţe chimice toxice 12 
23 articole pirotehnice 1 
25 activitatea farmaceutică 4 
26 dispozitive medicale 2 
31 magazinele duty-free 1 

TOTAL 63 
Conform datelor din tabel, 63 agenţi economici din stînga Nistrului sunt titulari de licenţă pentru 

13 genuri de activitate. Printre cele mai solicitate genuri de activitate se evidenţiază, transportul 
rutier care a înregistrat 19 licenţe valabile şi genul de activitate, substanţe chimici toxice – 
înregistrînd 12 licenţe valabile.  

 
1.2. Eliberarea/prelungirea, reperfectarea licențelor 

În perioada anului 2016 au fost eliberate/prelungite 2747 licenţe, ceea ce constituie cu 
15,19% mai puțin decît în perioada similară a anului 2014 și, respectiv, cu 13,78% mai puțin, 
comparativ cu anul 2015. 

Dinamica numărului licenţelor eliberate şi prelungite în perioadele menţionate, este  
prezentată în Diagrama nr.3 și Tabelul nr.4. 

 
     Diagrama nr.3: Numărului licenţelor eliberate/prelungite pentru perioada  anilor 2014-2016 

 
 

Tabelul nr.4: Numărul licenţelor eliberate/prelungite în anul 2016, comparativ cu perioada 
similară a anului 2014 și 2015, raportat la genurile de activitate 

Nr. 
g/a 

Denumirea genului 
de activitate 

2014 2015 2016 +/- , Raport procentual (%) 
2016/2014 2016/2015 

01 activitatea de audit 25 23 21 -16,00 -8,70 
02 evaluarea bunurilor 

imobile 
30 26 30 0,00 15,38 

03 bursele de mărfuri 0 0 1 - - 
04 metale preţioase 96 88 102 6,25 15,91 
05 jocuri de noroc 71 65 57 -19,72 -12,31 
06 producţie alcoolică 

importată 
53 46 47 -11,32 2,17 

07 producţie alcoolică 
autohtonă 

41 19 80 95,12 321,05 

3239 3382 
2747 

0
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08 articole din tutun 61 56 64 4,92 14,29 
09 activitatea 

farmaceutică veterinară 
204 159 79 -61,27 -50,31 

10 produse de uz 
fitosanitar 

86 80 91 5,81 13,75 

11 transportul  rutier 400 715 511 27,75 -28,53 
11¹ autogară   5 - - 
12 proiectare în 

construcţii 
181 186 174 -3,87 -6,45 

13 construcţii 805 751 734 -8,82 -2,26 
14 extragerea substanţelor 

minerale 
43 24 32 -25,58 33,33 

15 topogeodezie 41 28 26 -36,59 -7,14 
16 metale feroase 27 19 12 -55,56 -36,84 
17 substanţe chimice 

toxice 
139 128 139 0,00 8,59 

18 confecţionarea 
ştampilelor 

2 3 4 100,00 33,33 

19 activitatea de pază 31 33 34 9,68 3,03 
20 sisteme de semnalizare 

anti-incendiare 
28 16 25 -10,71 56,25 

21 armament şi muniţii 7 4 4 -42,86 0,00 
22 materiale explozibile 2 1 1 -50,00 0,00 
23 articole pirotehnice 28 10 7 -75,00 -30,00 
24 protecţia informaţiei 7 5 9 28,57 80,00 
25 activitatea 

farmaceutică 
314 94 22 -92,99 -76,60 

26 tehnică şi optică 
medicală 

146 127 129 -11,64 1,57 

27 asistenţa medicală 236 256 162 -31,36 -36,72 

28 plasarea în cîmpul 
muncii 

19 12 20 5,26 66,67 

29 activitatea de turism 96 89 107 11,46 20,22 
30 depozitarea cerealelor 0 1 0 - -100,00 
31 magazinele duty-free 1 1 0 -100,00 -100,00 
32 broker vamal 19 25 3 -84,21 -88,00 
32¹ instruirea personalului 

din transport 
- 96 15 - -84,38 

 Total 3239 3186 2747 -15,19 -13,78 
Conform datelor din tabel, se atestă în anul 2016, a descreştere a numărului licenţelor 

eliberate/prelungite în comparaţie cu anii precedenţi. Astfel, cele mai semnificative descreşteri de 
solicitări privind licențele eliberate/prelungite s-au evidenţiat la următoarele genuri de activitate: 

Denumirea genului de 
activitate 

2014 2015 2016 Raport procentual (%) 
2016, comparativ cu 

2014 
2016, comparativ cu 

2015 
activitatea farmaceutică 314 94 22 -92,99 -76,60 
activitatea farmaceutică 
veterinară 

204 159 79 -61,27 -50,31 

asistenţa medicală 236 256 162 -31,36 -36,72 
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Această diminuare se datorează efectelor unor carențe în actele legislative ce reglementează 
activitatea farmaceutică, și anume:  

În conformitate cu art. 8 alin. (1) lit. a) pct. 25 din Legea nr. 451-XV din 30.07.2001 privind 
reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător - „activitatea farmaceutică” se supune 
reglementării prin licenţiere de către Camera de Licenţiere. 
 La 29.04.2011 au devenit operabile prevederile Legii nr. 57 din 01.04.2011 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 1456-XII din 25.05.1993 cu privire la activitatea farmaceutică. 
 Modificările şi completările Legii speciale (Legea nr. 1456/1993 cu privire la activitatea 
farmaceutică) stabilesc unele prevederi la art. 19 alin. (4), (5) şi (6), pe care Camera de Licenţiere, 
conform atribuţiilor funcţionale deţinute, este obligată să le urmeze la eliberarea licenţei pentru genul 
dat.  

Este de menţionat că, modificările survenite au fost lipsite de perioada de ajustare a cadrului 
legal aferent acestora, fapt ce a generat apariţia unui vid legal, ce s-a rezumat la imposibilitatea 
autorităţii de licenţiere la recepţionarea cererilor şi declaraţiilor de eliberare a licenţelor, pe motiv că 
Planul prevăzut la alin. (6) al art. 19 din legea de referinţă, pînă la moment nu există.   
Notă: Art. 19 alin. (3) din Legea nr. 1456/1993 prevede: Ministerul Sănătăţii stabileşte normative 
referitoare la spaţiul, amplasarea şi extinderea întreprinderilor şi instituţiilor farmaceutice. 

În acest sens se evidenţiază:  
a) farmaciile (filialele) nou-fondate vor 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; 

b) pentru înfiinţarea farmaciei se stabilesc normative demografice. Numărul de locuitori este 
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 (art. 19 alin. (5) din Legea nr. 1456/1993); 

c) farmaciile nou-fondate vor fi înfiinţate conform Planului Naţional de Amplasare a 
Farmaciilor.  

Actualmente, lipsa actelor permisive marcate generează bariere netarifare în activitatea 
agenţilor economici specializaţi, iar Camera de Licenţiere, în calitatea de autoritate ce reglementează 
prin licenţiere genul: „activitatea farmaceutică”, se confruntă cu situaţii neprevăzute de norma 
legală. 

Pe de altă parte, Camera de Licenţiere este atrasă în procese de judecată, în ceea ce priveşte 
contestarea refuzurilor generate de această chestiune. 
Reieşind din cele sus relatate, pot fi conturate următoarele soluţii: 

- urgentarea elaborării Planului Naţional de Amplasare a Farmaciilor, care ar stabili expres 
procedura de selectare a locului amplasării unităţilor farmaceutice în municipii, localităţi cu statut de 
oraş, localităţi rurale; 

- operarea modificărilor în legislaţie (cu excluderea aliniatelor (4), (5), (6) din art. 19 din Legea 
nr. 1456/1993), ceea ce va avea efect pozitiv asupra dezvoltării sectorului farmaceutic şi a economiei 
la general, totodată fiind respectat principiul concurenţei loiale.  

Astfel, în contextul sesizării Camerei de Licenţiere nr.01/1760 din 27.10.2016, scrisorii 
Ministerului Economiei nr.11-6436 din 04.11.2016, urmare indicaţiei Guvernului nr.35-13-05-501 
din 11.11.2016 şi a dezbaterilor purtate în cadrul şedinţei de lucru de la Ministerul Sănătăţii din data 
de 23.11.2016, Ministerul Sănătăţii a lansat elaborarea şi promovarea unui proiect de lege privind 
modificarea Legii nr.1456 din 25.05.1993 cu privire la activitatea farmaceutică, care prevede 
abrogarea alin. (4), (5), şi (6) din art.19. Potrivit ultimelor informaţii parvenite din partea Ministerului 
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Sănătăţii, proiectul în cauză a trecut expertiza anticorupţie la CNA şi expertiza juridică la Ministerul 
Justiţiei, fiind înaintat Guvernului spre aprobare.  

 
 În Diagrama de mai jos este prezentată distribuirea numărului licențelor eliberate/prelungite pe 
domenii de activitate. 
 
Diagrama nr.4:  Distribuirea numărului licențelor eliberate/prelungite pe domenii de activitate.

 
 Conform datelor prezentate în diagramă, ponderea numărului licențelor eliberate/prelungite,  
comparativ cu numărul total al acestora revin: 

• sectorului real – 48.20%;  
• sectorului prestări servicii – 30.36% 
• domeniilor speciale – 21.44%; 

 
 Pe parcursul anului 2016, au fost reperfectate 2246 licenţe, procesate 1983 licențe în legătură 
cu includerea/excluderea unităţilor de transport. Dinamica numărului licenţelor reperfectate în 
perioada anilor 2014-2016, este prezentată în Diagrama nr.5 și Tabelul nr.5. 
 
   Diagrama nr.5: Dinamica numărului licenţelor reperfectate în perioada anilor 2014-2016. 

 
 

Tabelul nr.5: Numărul licenţelor reperfectate  în anul  2016, comparativ cu anii 2014 și 2015, 
raportat la genurile de activitate. 

Nr. 
d/o 

Denumirea genului de activitate Anul 
2014 

Anul 
2015 
 

Anul 
2016 
 

+/- , Raport procentual (%) 

2016/2014 2016/2015 
01 activitatea de audit 33 29 29 -12,12 0,00 
02 evaluarea bunurilor imobile 20 26 35 75,00 34,62 
03 bursele de mărfuri 0 0 0 - - 

0
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Domenii speciale
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04 metale preţioase 42 56 47 11,90 -16,07 
05 jocuri de noroc 126 163 113 -10,32 -30,67 
06 producţie alcoolică importată 9 12 8 -11,11 -33,33 
07 producţie alcoolică autohtonă 22 19 13 -40,91 -31,58 
08 articole din tutun 30 20 27 -10,00 35,00 
09 activitatea farmaceutică veterinară 15 19 9 -40,00 -52,63 
10 produse de uz fitosanitar 22 35 24 9,09 -31,43 
11 transportul  rutier 256 488 1041 306,64 113,32 
11¹ autogară 0 0 0 0 0 
12 proiectare în construcţii 42 34 46 9,52 35,29 
13 construcţii 227 194 159 -29,96 -18,04 
14 extragerea substanţelor minerale 8 2 0 -100,00 -100,00 
15 topogeodezie 4 5 2 -50,00 -60,00 
16 metale feroase 10 6 11 10,00 83,33 
17 substanţe chimice toxice 20 28 14 -30,00 -50,00 
18 confecţionarea ştampilelor 0 0 0 0 0 
19 activitatea de pază 9 11 13 44,44 18,18 
20 sisteme de semnalizare 

anti+incendiare 
5 1 4 -20,00 300,00 

21 armament şi muniţii 3 2 1 -66,67 -50,00 
22 materiale explozibile 1 2 0 -100,00 -100,00 
23 articole pirotehnice 16 6 3 -81,25 -50,00 
24 protecţia informaţiei 1 1 2 100,00 100,00 
25 activitatea farmaceutică 213 218 189 -11,27 -13,30 
26 tehnică şi optică medicală 195 86 115 -41,03 33,72 
27 asistenţa medicală 74 132 126 70,27 -4,55 
28 plasarea în cîmpul muncii 53 53 36 -32,08 -32,08 
29 activitatea de turism 72 83 74 2,78 -10,84 
30 depozitarea cerealelor 0 0 0 0 0 
31 magazinele duty-free 1 1 0 -100,00 -100,00 
32 broker vamal 26 18 10 -61,54 -44,44 
32¹ instruirea personalului din transport 0 89 95 0 6,74 

 Total 1 555 1839 2246 44,44 22,13 
 
  În Diagrama nr.6 este prezentată distribuirea numărului licențelor reperfectate pe domenii de 
activitate. 

Diagrama nr.6:  Distribuirea numărului licențelor reperfectate pe domenii de activitate 

  
Conform datelor prezentate în diagramă ponderea numărului licențelor reperfectate,  

comparativ cu numărul total al acestora revin: 
• secorului prestări servicii – 57.44%; 
• sectorului real – 22.17%;  

Prestări servicii 
58% 

Sectorul real 
22% 

Domenii speciale 
20% 

Numărul licențelor reperfectate 
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• domeniilor speciale – 20.39%. 
 

În anul 2016, din numărul total de 6569 declaraţii şi cereri de eliberare/prelungire şi 
reperfectare a licenţei, 6541 (99,57%) au fost recepţionate prin intermediul Sistemului Informațional 
„e-Licenţiere”. 
        
     1.3. Eliberarea autorizațiilor pentru export/import în regim preferențial 

   
Prin Hotărîrea Guvernului nr. 971 din 17.11.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind 

administrarea contingentelor tarifare la importul/exportul mărfurilor în/din Republica Moldova a fost 
abrogată Hotărîrea Guvernului nr. 262 din 07 martie 2008 privind administrarea cotelor tarifare la 
exportul mărfurilor în Uniunea Europeană.  

Astfel, începînd cu 01.01.2016, în condiţiile Regulamentului privind administrarea 
contingentelor tarifare la importul/exportul mărfurilor în/din Republica Moldova, Camera a eliberat  
86 autorizaţii pentru exportul de zahăr și 16 autorizații pentru importul de zahăr. 

Menţionăm faptul că, cota oferită de UE pentru exportul de zahăr în 2016 este repartizată în 
dependenţă de ponderea fiecărui producător în stocurile de producţie pe ramură la data de 
01.01.2016. 
 Totodată, reieşind din datele prezentate de către Ministerul Agriculturii şi Industriei 
Alimentare, în comun cu Uniunea Producătorilor de Zahăr din Republica Moldova, privind volumul 
de producţie al întreprinderilor autohtone, consumul pieţei interne şi potenţialul de export al acestora 
şi întru executarea prevederilor pct. 4 al Regulamentului cu privire la importul în regim preferenţial 
al unor tipuri de zahăr, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 134 din 10.02.2009, pentru perioada 
trimestrului II al anului 2016, s-a constatat necesitatea autorizării importului de zahăr în cantitate de 
3000 tone şi pentru perioada trimestrului III al 2016 – 12000 tone. Respectiv, în perioada de referinţă 
au fost eliberate 16 autorizaţii pentru o cantitate totală de 14980,64 tone. 

 
1.4.Taxa pentru licență 

          Taxa pentru eliberarea/prelungirea și reperfectarea licențelor, pe genuri de activitate, achitată în 
anul 2016, comparativ cu perioada similară a anilor 2014 și 2015 este prezentată în Diagrama nr.7 și 
Tabelul nr.6 

 
Diagrama nr.7: Taxa pentru eliberarea/prelungirea și reperfectarea licențelor, achitată în 

perioada anilor 2014 – 2016. 
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Tabelul nr.6: Taxa pentru eliberarea/prelungirea și reperfectarea licențelor, raportată la genurile 
de activitate, achitată în anul 2016, comparativ cu perioada similară a anilor  2014 şi 2015 

Nr. 
d/o 

Denumirea genului de activitate 2014 2015 2016 +/- , Raport procentual 
(%) 

2016/2014 2016/2015 

01 activitatea de audit 87100 79300 72800 -16,42 -8,20 
02 evaluarea bunurilor imobile 97175 86450 95420 -1,81 10,38 
03 bursele de mărfuri 0 0 3250 0 0 
04 metale preţioase 296400 316875 335400 13,16 5,85 
05 jocuri de noroc 93721 393 104777 468 87875508* -6,24 -16,13 
06 producţie alcoolică importată 3565835 3149250 2886910 -19,04 -8,33 
07 producţie alcoolică autohtonă 4856800 4801310 4744025 -2,32 -1,19 
08 articole din tutun 2023385 2193685 2250953 11,25 2,61 
09 activitatea farmaceutică veterinară 123331 96772 105053 -14,82 8,56 
10 produse de uz fitosanitar 280475 265200 284700 1,51 7,35 
11 transportul  rutier 1274780 2438475 1858675 45,80 -23,78 
11¹ autogară 0 0 26325 0 0 
12 proiectare în construcţii 488150 574210 529035 8,38 -7,87 
13 construcţii 2296515 2370983 2224951 -3,12 -6,16 
14 extragerea substanţelor minerale 136500 81510 103675 -24,05 27,19 
15 topogeodezie 110175 84500 72150 -34,51 -14,62 
16 metale feroase 82875 70200 38350 -53,73 -45,37 
17 substanţe chimice toxice 433550 441675 425620 -1,83 -3,64 
18 confecţionarea ştampilelor 6825 9750 13325 95,24 36,67 
19 activitatea de pază 92300 104975 111150 20,42 5,88 
20 sisteme de semnalizare anti-

incendiare 
86450 55575 75725 -12,41 36,26 

21 armament şi muniţii 17225 13975 12350 -28,30 -11,63 
22 materiale explozibile 7150 4550 3250 -54,55 -28,57 
23 articole pirotehnice 88400 32825 22750 -74,26 -30,69 
24 protecţia informaţiei 19825 13325 28275 42,62 112,20 
25 activitatea farmaceutică 1141868 514033 162341 -85,78 -68,42 
26 tehnică şi optică medicală 582075 515450 472550 -18,82 -8,32 
27 asistenţa medicală 755950 889135 565435 -25,20 -36,41 
28 plasarea în cîmpul muncii 69225 53300 71175 2,82 33,54 
29 activitatea de turism 279760 298025 333125 19,08 11,78 
30 depozitarea cerealelor 0 0 0 0 0 
31 magazinele duty-free 9100 3575 0 -100,00 -100,00 
32 broker vamal 79300 125125 15925 -79,92 -87,27 
32¹ instruirea personalului din transport 0 384150 76700 0 -80,03 

 Total 113109892 124845631 105896876 -6,38 -15,18 

*Informaţia privind genul “activitatea în domeniul jocurilor de noroc: exploatarea 
automatelor de joc cu cîştiguri băneşti, stabilirea mizelor la competiţiile sportive” este indicată 
pentru perioada de activitate 01.01.2016-22.10.2016. 

 
Suma taxelor pentru licenţă, achitate în anul 2016, s-a micşorat, comparativ cu suma taxelor 

achitate în perioada similară a anului 2014 cu 6,38% și, comparativ cu anul 2015, respectiv, cu 
15,18%.  
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În perioada de referinţă suma taxelor achitate s-a micşorat considerabil la următoarele genuri: 
activitatea farmaceutică mai puţin cu 68,42%; activitatea ce ține de metalele feroase – mai puţin cu 
45,37%; încasările pentru transportul rutier contra cost s-au redus cu 23,78%, și activitatea cu 
producţie alcoolică autohtonă a înregistrat încasări mai puţine cu 8,33%. 

În perioada de raportare, din totalul de 1950 licențe eliberate, 465 (23,85%) au fost eliberate 
cu scutirea taxei pentru licenţă în mărime de 50 la sută, potrivit prevederilor art. 18 alin. (1¹) al Legii 
nr 451 din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, care 
prevede scutirea respectivă pentru solicitanţii de licenţă înregistraţi cu cel mult un an înainte de data 
depunerii declaraţiei pentru eliberarea licenţei.  
 

1.5.Controlul în domeniul licențierii și colaborarea cu autoritățile publice  
În perioada de raportare, în adresa Camerei au parvenit 62 sesizări privind încălcările 

depistate a condițiilor de licențiere,  comparativ cu 79 în anul 2015. 
În conformitate cu art. 19 alin. (10) al Legii nr. 451/2001, „în caz de depistare a încălcărilor 

condiţiilor de licenţiere, instituţiile cu funcţii de reglementare şi de control, sînt obligate să sesizeze 
autoritatea de licenţiere, prezentîndu-i documentele constatatoare”.  

Camera a fost sesizată de următoarele autorităţi publice, persoane juridice şi fizice conform 
tabelului de mai jos: 

Tabelul nr.7 
Nr. d/o Denumirea autorității Numărul 

de sesizări 
2014 

Numărul de 
sesizări 

2015 

Numărul de 
sesizări 

2016 

I. Autoritățile publice cu funcții de reglementare și control  

1 Guvernul RM - - 3 
2 Procuratura  - - 7 
3 Ministerul Afacerilor Interne  36 13 4 
4 Ministerul Economiei 1 - - 
5 Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei  1 3 - 
6 Ministerul Finanţelor - 1 - 
7 Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor - 1 1 
8 Agenţia Naţională pentru Ocuparea forţei de Muncă  1 1 3 
9 Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea 

Producţiei Alcoolice 
1 1 - 

10 Inspecţia de Stat în Construcţii 3 1 - 
11 Inspectoratul Fiscal principal de Stat 8 6 4 
12 Centrul National Anticorupţie  1 1 - 

13 Agenţia Naţională Transport Auto  9 11 5 
14 Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru 1 - - 
15 Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării  1 1 - 
16 Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea 

Tehnică a Obiectelor Industriale  
1 2 - 

17 Agenţia Turismului 2 3 - 
18 Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru 1 - - 
19 Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea 

Proiectelor în Construcţii 
2 2 1 

20 Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane 1 3 4 
21 Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor 2 - - 
22 Inspectoratul de Stat al Muncii 1  1 
23 Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Geodezică - 5 5 
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Tehnică şi Regim 
24 Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale - 4 3 
25 Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale - 1 - 
26 Institutul Mamei şi Copilului  - 5 - 
27 Deputat Vasile Bolea  - 2 2 

II.Autoritățile publice locale  
28 Primăria Hînceşti 1 - - 
29 Primăria Anenii Noi 1 1 - 
30 Preşedintele Raionului Ştefan Vodă 1 - - 
31 Consiliul Municipal Chişinău 1 - 2 
32 Inspectoratul Fiscal Hînceşti  - 3 2 
33 Inspectoratul de muncă Chişinău - 2 5 

III. Persoanele juridice  
34 SRL „Arnicauto” - 1 - 
35 SRL „Tower Grup” - 1  
36 SRL „R&P Pharma” - 1 - 
37 ÎI „Griţcu Marcu” 1 - - 
38 SA „Transelit” 1 - - 
39 SRL „Corida” 1 - - 
40 Baza de Transport Auto nr.12 1 - - 
41 SA „Parcul de Autobuse şi Taximetre nr.8” 1 - - 
42 SA „Parcul de Autobuse nr.1” 1 - 2 
 SRL „Cimtranservice”   3 

IV.Persoanele fizice  
43 Metlova Liubovi Vasile - 1 1 
44 Volosovici Victor - 1 1 
45 Popa Nicolai - 1 1 
 Ostrovchi Lilia    2 
46 Panicerschi Lilia    2 
 Total 83 79 62 

 
În baza sesizărilor şi petiţiilor înregistrate, cît şi a prevederilor art. 19 alin. (5), al Legii de 

referinţă (în baza autosesizării), Camera a efectuat în perioada raportată, 39 controale inopinate 
privind respectarea de către titularii de licenţă a condiţiilor de licenţiere.  

În Tabelul nr.8 este prezentată distribuirea controalelor inopinate în funcţie de genurile de 
activitate. 

 
Tabelul nr.8: Numărul controalelor inopinate efectuate în anul 2016 în funcţie de genurile de 

activitate, comparativ cu anii 2014 și 2015. 
Nr. 
d/o 

Denumirea genului  
de activitate 

Anul  2014 
 

Anul 2015 
 

Anul 2016 
 

01 activitatea de audit 0 0 0 
02 evaluarea bunurilor imobile 0 0 0 
03 bursele de mărfuri 0 0 0 
04 metale preţioase  2 1 0 
05 jocuri de noroc 6 6 0 
06 producţie alcoolică importată 0 0 0 
07 producţie alcoolică autohtonă 0 1 0 
08 articole din tutun 0 0 0 
09 activitatea farmaceutică veterinară  0 0 0 
10 produse de uz fitosanitar  0 2 0 
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11 transportul rutier 40 17 2 
11¹ autogară 0 0 0 
12 proiectare în construcţii 1 0 0 
13 construcţii 0 2 0 
14 extragerea substanţelor minerale 2 0 0 
15 topogeodezie 0 0 0 
16 metale feroase 2 0 0 
17 substanţe chimice toxice 0 0 0 
18 confecţionarea ştampilelor 0 0 0 
19 activitatea de pază 0 0 0 
20 sisteme de semnalizare anti-incendiare 0 0 0 
21 armament şi muniţii 0 0 0 
22 materiale  explozibile  1 0 0 
23 articole pirotehnice 1 0 0 
24 protecţia informaţiei 0 0 0 
25 activitatea farmaceutică 0 6 1 
26 tehnică şi optică medicală 0 0 0 
27 asistenţa medicală 1 1 0 
28 plasarea în cîmpul muncii  0 3 0 
29 activitatea de turism 2 1 0 
30 depozitarea cerealelor  0 0 0 
31 magazinele duty-free 0 0 0 
32 broker vamal 0 0 0 
321 Instruirea personalului din transport 0 208 36 
 TOTAL 58 248 39 

    De menționat că, în anul 2016 au fost efectuate 36 verificării prealabile la faţa locului, a 
îndeplinirii condiţiilor de licenţiere de către solicitanții de licență pentru: ”activitatea de instruire a 
personalului din domeniul transportului rutier”, precum prevede art.15 al Legii nr.131 din 
07.06.2007 privind siguranţa traficului rutier.  
            În Diagrama nr.8 și Tabelul nr.9 este prezentată dinamica numărului controalelor planificate 
în anii 2014 - 2016. 
 

Diagrama nr.8:  Dinamica numărului controalelor planificate în perioada anilor 2014-2016. 

 
În perioada de raportare au fost elaborate şi aprobate graficele controalelor planificate, însă 

prin efectul Legii nr.18 din 4 martie 2016, în scopul creării condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea 
mediului de afaceri, al optimizării legislative şi instituţionale a controalelor asupra activităţii 
persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător a fost instituit moratoriul 
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asupra controlului de stat, fapt care a dus la micşorarea numărului acestora, comparativ cu perioada 
similară a anilor 2014 si 2015. 

 
Tabelul nr.9: Numărul controalelor planificate  efectuate în anul 2016, comparativ cu anii 2014 

și 2015,  în funcţie de genurile de activitate. 
Nr.
d/o 

Denumirea genului  de activitate Anul  2014 
 

Anul 2015 
 

Anul 2016 

01 activitatea de audit 0 0 0 
02 evaluarea bunurilor imobile 0 0 0 
03 bursele de mărfuri 0 0 0 
04 metale preţioase  19 9 0 
05 jocuri de noroc 23 28 0 
06 producţie alcoolică importată 7 5 0 
07 producţie alcoolică autohtonă 16 10 0 
08 articole din tutun 11 3 0 
09 activitatea farmaceutică veterinară  0 0 0 
10 produse de uz fitosanitar  46 75 0 
11 transportul rutier 42 19 0 
11¹ autogara   0 
12 proiectare în construcţii 1 23 0 
13 construcţii 26 13 0 
14 extragerea substanţelor minerale 106 0 0 
15 topogeodezie 0 0 0 
16 metale feroase 0 0 0 
17 substanţe chimice toxice 0 58 0 
18 confecţionarea ştampilelor 0 0 0 
19 activitatea de pază 8 10 0 
20 sisteme de semnalizare anti-incendiare 0 0 0 
21 armament şi muniţii 10 0 0 
22 materiale  explozibile  22 4 0 
23 articole pirotehnice 0 0 0 
24 protecţia informaţiei 0 0 0 
25 activitatea farmaceutică 0 0 0 
26 tehnică şi optică medicală 0 0 12 
27 asistenţa medicală 10 10 0 
28 plasarea în cîmpul muncii  0 13 0 
29 activitatea de turism 16 6 0 
30 depozitarea cerealelor  0 0 0 
31 magazinele duty-free 0 0 0 
32 broker vamal 0 0 0 
321 Instruirea personalului din transport 0 0 0 
 TOTAL 363 286 12 

     În rezultatul efectuării controalelor, analizei suplimentare a dosarelor de licențiere a titularilor 
de licență, sesizărilor autorităților publice cu funcții de reglementare și control au fost: 

• emise prescripţii - 172; 
• adoptate decizii de retragere a licenţei – 197; 
• adoptate decizii privind recunoaşterea nevalabilităţii licenţei – 65.   

 În baza cererilor titularilor de licenţă au fost emise 134 decizii de suspendare a licenţei.  
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           În Diagrama nr.11 și Tabelul nr.10 sunt prezentate datele statistice privind numărul prescripțiilor 
emise pe parcursul anilor 2014-2016. 

 
Diagrama nr.9: Dinamica numărului prescripțiilor emise  în perioada anilor 2014-2016 

 
În anul 2016 se atestă o descreștere a numărului prescripțiilor emise comparativ cu anul 2014 

cu 55,9% și, și 2015, respectiv, cu 13,1%. 
 

Tabelul nr.10: Numărul prescripțiilor emise în anul 2016, comparativ  
cu anii 2014 și 2015, în funcţie de genurile de activitate 

Nr.  
d/o 

Genul de activitate licenţiat  2014 2015 2016 

01 activitatea de audit 0 0 0 
02 evaluarea bunurilor  imobile 0 0 8 
03 bursele de mărfuri 0 0 0 
04 metale preţioase  7 9 1 
05 jocuri de noroc 5 4 6 
06 producţie alcoolică importată 1 2 0 
07 producţie alcoolică autohtonă 2 5 0 
08 articole din tutun 4 0 0 
09 activitatea farmaceutică veterinară  0 0 0 
10 produse de uz fitosanitar  14 97 0 
11 transportul rutier 122 41 29 
11¹ autogară 0 0 0 
12 proiectare în construcţii 5 14 5 
13 construcţii 26 6 3 
14 extragerea substanţelor minerale 106 0 0 
15 topogeodezie 9 1 4 
16 metale feroase 2 0 0 
17 substanţe chimice toxice 0 4 52 
18 confecţionarea ştampilelor 9 0 0 
19 activitatea de pază 9 2 0 
20 sisteme de semnalizare anti-incendiare 0 0 0 
21 armament şi muniţii 5 0 0 
22 materiale explozibile 0 2 0 
23 articole pirotehnice 13 0 0 
24 protecţia informaţiei 0 0 0 
25 activitatea farmaceutică 1 9 3 
26 tehnică şi optică medicală 0 0 10 
27 asistenţa medicală 1 0 3 
28 plasarea în cîmpul muncii  37 0 47 
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29 activitatea de turism 10 1 0 
30 depozitarea cerealelor  0 0 0 
31 magazinele duty-free 0 0 0 
32 broker vamal 0 1 0 
321 Instruirea personalului din transport 0 0 1 
 Total: 390 198 172 

Din numărul total al prescripțiilor emise: 52 (sau 30,23%) au fost emise titularilor de licență 
pentru activitatea cu produsele chimice toxice; 47 (sau 27,32 %) – pentru activitatea de plasare in 
cîmpul muncii; şi 29 (sau 16,86%) – pentru activitatea de transport. 

În Diagrama nr.10 este prezentată distribuirea numărului prescripțiilor emise pe domenii de 
activitate. 

 
Diagrama nr.10:  Distribuirea numărului prescripțiilor emise în anul 2016 pe domenii de activitate

 
Conform datelor prezentate în diagramă ponderea numărului prescripțiilor emise,  comparativ 

cu numărul total al acestora, revin: 
• sectorului prestări servicii – 45,93%; 
• domeniilor speciale –40,70%; 
• sectorului real – 13,37%. 

Referitor la deciziile de retragere, în anul 2016, comparativ cu anul 2014, a scăzut numărul acestora 
cu 49,09%,  iar comparativ cu anul 2015 a descrescut cu 25,94%. 

 
În Diagrama nr.11 și Tabelul nr.11 este prezentată statistica numărului deciziilor de retragere 

a licenței adoptate  în anul 2016, comparativ cu anii 2014 și 2015. 
 

Diagrama nr.11:  Dinamica numărului deciziilor de retragere adoptate  în perioada anilor 2014-2016. 
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Tabelul nr.11: Numărul deciziilor de retragere a licenței adoptate în anul 2016, comparativ cu 
anii 2014 și 2015, în funcţie de genurile de activitate 

Nr.  
d/o 

Genul de activitate licenţiat 2014 2015 2016 
total Inclusiv 

în baza 
cererii 

total Inclusiv 
în baza 
cererii 

total Inclusiv 
în baza 
cererii 

01 activitatea de audit 6 3 2 1 2 2 
02 evaluarea bunurilor  imobile 4 2   6 2 
03 bursele de mărfuri 0 0     
04 metale preţioase  3 2 11 7 4 3 
05 jocuri de noroc 19 3 9 4 12 10 
06 producţie alcoolică importată 0 0 1 1   
07 producţie alcoolică autohtonă 9 5 8 6 1 1 
08 articole din tutun 2 1   10  
09 activitatea farmaceutică veterinară  38 3 1 1 1  
10 produse de uz fitosanitar  28 20 62 16 1 1 
11 transportul rutier 59 34 82 42 40 29 
11¹ autogară 0 0 0 0   
12 proiectare în construcţii 1 0 2 2   
13 construcţii 39 3 8 3 3 2 
14 extragerea substanţelor minerale 28 5 11 4 6 2 
15 topogeodezie 7 3 2 2 3  
16 metale feroase 10 2   1 1 
17 substanţe chimice toxice 3 0 6 6 14 5 
18 confecţionarea ştampilelor 0 0     
19 activitatea de pază 6 1 10 1   
20 sisteme de semnalizare anti-

incendiare 
1 1     

21 armament şi muniţii 4 1   1 1 
22 materiale explozibile 0 0 1 1   
23 articole pirotehnice 4 2     
24 protecţia informaţiei 0 0     
25 activitatea farmaceutică 9 6 17 17 30 27 
26 tehnică şi optică medicală 7 6 2 2 12 7 
27 asistenţa medicală 7 4 4 3 5 5 
28 plasarea în cîmpul muncii  22 14 6 4 15 2 
29 activitatea de turism 71 31 16 15 20 11 
30 depozitarea cerealelor  0 0     
31 magazinele duty-free 0 0 1  1 1 
32 broker vamal 0 0 1  2 1 
321 Instruirea personalului din transport   3 1 7 6 
 Total: 387 152 266 139 197 119 

 
             Cele mai multe decizii de retragere au fost adoptate de Cameră la următoarele genuri: 

activitatea de transport rutier, care constituie 20,30% din numărul total al deciziilor adoptate; 
activitatea farmaceutică – 15,23%, activitatea de turism – 9,24%,  tehnică şi optică medicală – 5,88% 
din numărul total al deciziilor adoptate. 

 
În Diagrama nr.12 este prezentată distribuirea numărului deciziilor de retragere pe domenii de 

activitate. 
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Diagrama nr.12:  Distribuirea numărului deciziilor de retragere a licenței pe domenii de activitate.

 
Conform datelor prezentate în diagramă,  ponderea numărului deciziilor de retragere  revin: 

• sectorului prestări servicii – 41,12%; 
• domeniilor speciale –38,07%; 
• sectorului real – 20,81%. 

 
     2.0. Activitatea juridică 

În conformitate cu prevederile art.17 alin.(1), alin.(2) şi alin.(3) al Legii nr. 235-XVI din 
20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, Camera 
de Licenţiere, în perioada 01.01.2016 – 31.12.2016 a formulat şi înaintat instanţelor de judecată   
114 cereri de chemare în judecată, dintre care: 

- privind retragerea licenţei – 76; 
- suspendarea licenţelor – 38. 
Subsecvent activităţilor supuse reglementării prin licenţiere, atribuite în competenţa 

Camerei, cererile de chemare în judecată privind retragerea şi suspendarea licenţelor au vizat 
următoarele genuri de activitate:  

Tabelul nr.12 
Genul de activitate Suspendate Retrase 

Producţia alcoolică importată şi autohtonă 6 - 
Transport 2 10 
Plasarea în cîmpul muncii 19 14 
Import. substanţelor chimice toxice - 8 
Asistenţă veterinară - 1 
Activitatea farmaceutică  - 3 
Activitatea agenţiei de turism  - 5 
Activitatea topogeodezică şi cartografică  - 6 
Activitatea de instruire a personalului din dom. Transport rutier 10 1 
Dispozitive medicale şi/sau a opticii - 3 
Comercializarea angro a articol. de tutun - 9 
Construcţiile de clădiri - 1 
Activitatea de evaluare a bunurilor imobile - 4 
Activitatea în domeniul jocurilor de noroc 1 3 
Activitatea de broker vamal - 2 
Extragerea substanţelor minerale utile  - 4 
Activitatea cu metale preţioase  - 1 
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Temeiurile privind retragerea licenţelor: 
• Sesizări/petiţii – 10; 
• Neexecutarea repetată a prescripţiilor – 30; 
• Neexecutarea notificării  – 17; 
• Prezentarea datelor neautentice – 1; 
• Urmare a suspendării – 15; 
• Urmare a neachitării taxei – 1. 

                                                                                                     Diagrama nr.13 

 
 
Temeiurile privind suspendarea licenţelor: 
• Neachitarea taxei trimestriale/anuale – 6; 
• Urmare a neprelungirii contractului cu partenerul străin – 3;  
• Neonorarea notificărilor privind îndeplinirea capacităţii financiare pentru genul de activitate 
transport rutier – 2; 
• Urmare a sesizări/petiţii – 27.  

 
                                                                                              Diagrama nr.14  
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Litigiile  în instanţa de contencios administrativ:  
• Acţiuni însumate, înaintate de titularii de licenţe în ordine de contencios administrativ – 10; 
• Acţiuni ce vizează obligarea reperfectărilor licenţelor în domeniul farmaceutic – 17; 
• Acţiuni privind contestarea refuzului CL de a prelungi/elibera licenţa – 1. 
 

Din numărul total al acţiunilor înaintate în perioada 01.01.2016 – 31.12.2016, instanţele de 
judecată au emis pînă în prezent 72 hotărîri, dintre care 52 hotărîri privind admiterea integrală a 
acţiunilor Camerei şi 20 hotărîri prin care au respins acţiunea Camerei.   

 
De asemenea, în contextul generalizării experienţei din domeniul reglementării prin licenţiere 

a activităţii de întreprinzător şi optimizării acestuia, Camera, pe parcursul perioadei 01.01.2016 – 
31.12.2016, în conformitate cu competenţele atribuite: 

   
A avizat conform competenței: 
• Proiectul Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la crearea şi 
funcţionarea ghişeului unic de coordonare a itinerarelor pentru efectuarea instruirii practice în 
conducerea autovehiculelor pe drumurile publice; 
• Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru completarea 
Anexei la Legea nr. 131 din 08 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de 
întreprinzător (şi proiectul propriu-zis); 
• Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171 din 11 iulie 2012 privind 
piaţa de capital;  
• Proiectul de Lege pentru  moratoriul asupra controlului de stat;  
• Proiectul Hotărârii de Guvern despre aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 282-XV din 22.07.2004 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor 
preţioase;  
• Proiectul de Hotărâre cu privire la aprobarea conceptului Sistemului informatic de gestionare 
şi eliberare a actelor permisive şi a Planului de acţiuni pentru optimizarea actelor permisive şi 
implementarea soluţiilor de ghişeu unic;  
• Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr. 3/2009 – 
Codul subsolului);  
• Proiectului de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a 
performanţei autorităţilor publice în procesul de reglementare a activităţii de întreprinzător;  
• Hotărârea Guvernului nr. 79 din 23.01.2006 privind aprobarea Listei substanţelor narcotice, 
psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi 
cantităţile acestora;  
• Lege de modificare şi completare a unor acte legislative (Legea viei şi vinului nr. 57-XVI din 
10 martie 2006, Legea nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia 
alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind 
reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, Legea nr. 1227-XIII din 27 iunie 1997 
cu privire la publicitate, Legea nr. 713-XV din 06.12.2001 privind controlul şi prevenirea 
consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope;  
• Proiectul de Hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a 
activităţii de întreprinzător şi proiectul de lege propriu-zis;  
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• Sinteza propunerilor de revizuire a legislaţiei din domeniul muncii, migraţiei şi traficului de 
fiinţe umane prin prisma prevederilor CEDAW; 
• Proiectul de Lege cu privire la condominiu; 
• Proiectul de Lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr. 
235/2006, Legea nr. 160/2011, Legea nr. 161/2011, Legea nr. 451/2001; Legea nr. 163/2010; Legea 
nr. 1543/1998, Codul contravenţional); 
• Proiectul de Lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr. 
451/2001; Legea nr. 283/2003; Legea nr. 131/2012); 
• Proiectul de Lege cu privire la modificarea şi completarea Legii nr. 130/2012 cu privire la 
regimul armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă;   
• Proiectul de Lege cu privire la jocurile de noroc; 
• Proiectul de Lege cu privire la modificarea şi completarea Legii nr. 131/2012 privind 
controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător; 
• Proiectul de Hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru 
implementarea Acordului de asociere RM-UE, în perioada 2017-2019; 
• Proiectul de Lege de modificare şi completare a Codului Subsolului(Legea nr. 3-XVI din 
02.02.2009); 
• Proiectul de Lege cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării 
terorismului; 
• Proiect de Matrice „Proiecte de asistenţă externă pe domeniile Ministerului Economiei”.    

 
3.0.  Extinderea accesului beneficiarilor la datele Camerei de Licenţiere  

În conformitate cu 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 de perfecţionare 
a sistemului de înregistrare şi selectare a datelor Registrului de licenţiere în formele scriptică şi 
electronică, versiunea electronică fiind publicată în regim online pe pagina web a Camerei 
”www.licentiere.gov.md”.  

Au fost actualizate 13 seturi de  date de pe Portalul ”date.gov.md”, precum și datele de pe 
site-ul oficial al Camerei (Compartimentele: ”Condiții de licențiere”; ”Informații publice”; 
”Serviciul„e-Licenţiere”; ”Taxele pentru licență”; ”Rechizitele bancare”; ”Transparența 
procesului decizional”; ”Decizii”; ”Autorizații”; ”Titulari de licență Transnistria”). 

Dinamica accesării paginii web oficiale a Camerei de Licenţiere în anul 2016 este prezentată 
în Diagrama nr.15.  

 
Diagrama nr.15:  Dinamica numărului accesărilor paginii web a Camerei 

  în perioada anilor 2014-2016 
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4.0. Serviciul (sistemul informaţional)„e-Licenţiere” 

 În anul 2016 au fost înregistrate 6569 declaraţii, cereri de eliberare, prelungire şi reperfectare 
a licenţei, din care 6541, sau 99,57% au fost recepţionate prin intermediul Sistemului Informaţional 
„e-Licenţiere”. În perioada similară a anului 2014 acest indicator a constituit 86.80%, iar în anul 
2015 – 98.58%. 

     În Diagrama nr.16, Tabelele nr.13,  nr.14 şi nr. 15 este prezentată statistica solicitărilor 
Sistemului Informaţional e-Licențiere”,  în perioada anilor 2014 – 2016. 

 
Diagrama nr.16: Dinamica numărului declarațiilor/cererilor recepționate prin intermediul 

Serviciului (sistemului informaţional)” e-Licențiere” în perioada anilor 2014-2016. 

 
 

Tabelul nr.13: Statistica solicitărilor Serviciului (sistemului informaţional) ”e-Licențiere” în 
perioada 01.01.2016-31.12.16, în funcție de genul de activitate 

Nr. 
genului 

Denumirea genurilor de activitate Numărul total al 
declaraţii/cererilor 
recepţionate  

Numărul 
declaraţii/cererilor 
recepţionate online 

Raport 
procentual (%) 

01 activitatea de audit 52 52 100,00 
02 evaluarea bunurilor imobile 64 63 98,43 
03 burse de mărfuri 1 1 100,00 
04 metale preţioase 137 137 100,00 
05 jocuri de noroc 146 141 96,57 
06 producţie alcoolică importată 60 60 100,00 
07 producţie alcoolică autohtonă 86 86 100,00 
08 articole din tutun 88 88 100,00 
09 activitatea farmaceutică veterinară 88 88 100,00 
10 produse de uz fitosanitar 120 120 100,00 
11 transport  3311 3311 100,00 
11¹ autogară 4 4 100,00 
12 proiectare în  construcţii 198 198 100,00 
13 construcţii 838 837 99,88 
14 extragerea substanţelor minerale 29 29 100,00 
15 topogeodezie 25 25 100,00 
16 metale feroase 22 22 100,00 
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informaţional „e-Licenţiere” 
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17 substanţe chimice toxice 140 140 100,00 
18 confecţionarea ştampilelor 2 2 100,00 
19 pază 43 43 100,00 
20 sisteme de semnalizare anti-

incendiare 
27 27 100,00 

21 armament şi muniţii 6 6 100,00 

22 materiale explozive 1 1 100,00 
23 articole pirotehnice 10 10 100,00 
24 protecţia informaţiei 10 10 100,00 
25 activitatea farmaceutică 201 200 99,50 
26 dispozitive medicale 225 225 100,00 
27 asistenţa medicală 277 271 97,83 
28 plasarea în cîmpul muncii 53 53 100,00 
29 turism 159 159 100,00 
30 depozitarea cerealelor 0 0 0,00 
31 magazine duty-free 1 1 100,00 
32 broker vamal 10 10 100,00 
32¹  instruirea personalului din transport 135 120 88,88 

 Total Camera 6569 6541 99,57 
 

Tabelul nr.14: Datele lunare privind asimilarea de către agenţii economici a Serviciului 
(sistemului informaţional) „e-Licenţiere”  în perioda anului 2016, 

 comparativ cu anul 2014 și 2015 
 

Lunile 
2014 2015 

Suma totală a  
declaraţiilor, 
cererilor 
recepţionate  

Suma totală 
a  
declaraţiilor
/cererilor 
recepţionate 
prin SI ”e-
Licențiere”   
 

Raport 
procentual 
comparativ cu 
numărul total 
al declaraţiilor, 
cererilor 
recepţionate   

Suma totală a 
declaraţiilor, 
cererilor 
recepţionate  

 Suma totală 
a  
declaraţiilor,   
cererilor 
recepţionate 
prin SI ”e-
Licențiere” 

Raport 
procentual 
comparativ 
cu numărul 
total al 
declaraţiilor, 
cererilor 
recepţionate   

ianuarie 403 199 49.40% 552 545 98,73% 
februarie 506 284 56.10% 633 630 99,53% 
martie 606 378 62.30% 552 551 99,82% 
aprilie 594 538 90.60% 517 513 99,23% 
mai 623 585 93.90% 395 387 97,97% 
iunie 683 656 96.30% 533 506 95,30% 
iulie 758 713 94.10% 553 541 97,83% 
august 518 498 96.50% 409 400 97,80% 
septembrie 531 512 96.40% 467 464 99,36% 
octombrie 494 476 96.40% 522 520 99,61% 
noiembrie 559 548 98.00% 564 558 98,93% 
decembrie 638 613 96.10% 490 484 98,77% 
Total 6 913 6 000 86.80% 6187 6099 98,58% 

 
 Tabelul nr.15 

Suma totală a  
declaraţiilor, 

cererilor 
recepţionate, 

perioada 

2016 
Suma totală a  

declaraţiilor, cererilor 
recepţionate 

Suma totală a  
declaraţiilor/cererilor 
recepţionate prin SI 

”e-Licențiere” 

+/-, raport procentual comparativ 
cu numărul total al declaraţiilor, 

cererilor recepţionate 
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ianuarie 375 371 98,93% 
februarie 629 626 99,52% 
martie 552 550 99,63% 
aprilie 576 566 98,26% 
mai 602 598 99,34% 
iunie 579 578 99,82% 
iulie 657 655 99,70% 
august 582 581 99,83% 
septembrie 540 539 99,81% 
octombrie 390 390 100,00% 
noiembrie 568 568 100,00% 
decembrie 519 519 100,00% 
Total 6569 6541 99,57% 

 
5.0. Consolidarea Ghișeului unic de licențiere. 

În perioada de raportare au fost inițiate/create 2 parteneriate cu autoritățile publice cu funcții de 
reglementare și control privind verificarea veridicității prin intermediul Ghișeului unic a 
documentelor pasibile anexării la declarația/cererea pentru licență: 

• Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale – privind  verificarea online a Avizului de 
prevenire şi stingere a incendiilor; 

• Biroul Național de Statistică – privind verificarea directă a Dovezii îndeplinirii capacității 
financiare, care se probează prin capitalul propriu, confirmat prin copia legalizată a ultimului bilanț 
contabil. 

La moment, Camera de Licențiere dispune de parteneriate cu 9 autorități publice privind 
asigurarea Camerei a accesului direct electronic (online) la informația ce ține de actele permisive 
pasibile anexării la declarația/cererea pentru licență. 

Din lista a 22 documente pasibile anexării la declarația/cererea pentru eliberarea, prelungirea 
sau reperfectarea licenței, 68% se verifică  prin intermediul Ghișeului unic de licențiere (10 se 
verifică online; 4 – în baza informației plasate pe paginile web oficiale ale autorităților publice; 1 – se 
verifică și se confirmă prin poșta electronică e-mail). 

 
Diagrama nr.17: Ponderea numărului actelor verificate 

prin Ghișeul unic de licențiere în anul 2016 
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prin e-mail cu 
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 Documente depuse 
în varianata 

scriptică; 31,82% 
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De asemenea, de către Camera de Licenţiere au fost încheiate acorduri/contracte relevante 
obiectivului abordat: 
• Acordul nr. 3009-93 din 25.04.2016 între Instituția Publică ”Centrul de  Guvernare Electronică” și 

Camera de Licențiere privind prestarea serviciilor de autentificare și autorizare prin serviciul 
electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass). 

• Acordul de colaborare nr. 3009-100 din 12.08.2016 între Instituția Publică ”Centrul de  Guvernare 
Electronică” și Camera de Licențiere privind utilizarea platformei de interoperabilitate 
(MConnect). 

• Acordul Adiţional nr. 3/546-AD din 30.12.2016 privind modificarea Contractului nr. 536-I din 31 
mai 2012, de prestări a serviciilor informaţionale prin intermediul Common Object Interface 
(COI), între Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat REGISTRU” și 
Camera de Licențiere privind ajustarea la noile cerinţe tehnice privind canalul de comunicaţie. 

Totodată, au fost întreprinse acțiuni repetate,  privind accesul  la bazele de date ale Ministerului 
Mediului, Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale, Inspectoratul Ecologic de Stat (nr. 01/509 
din 16.03.2016), Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (01/508 din 16.03.2016) Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producției 
Alcoolice(nr. 01/510 din 16.03.2016) în vederea obținerii accesului  la bazele de date ale acestora.  

De asemenea, se întreprind acțiunile de rigoare instituţionale interne vizînd descreșterea duratei 
examinării declarației/cererii pentru licență, în funcție de genul de activitate și de procesare a 
formularelor de licență, asigurînd o consultanţă continuă şi calitativă solicitanţilor/titularilor de 
licenţă. 
 
   6.0. Reingineria serviciului public de licențiere  

În perioada a 9 luni ale anului curent Camera de Licențiere a utilizat standardele și 
instrumentele de monitorizare în vederea cuantificării eficienței și calității serviciului de licențiere, 
stabilite prin: - Legea nr. 451-XV din 30.07.2001 cu privire la reglementarea prin licențiere a activității 
de întreprinzător; - Legea nr. 235-XVI din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare 
a activităţii de întreprinzător; - Legea nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a 
activităţii de întreprinzător; - Legea nr.190  din 19.07.94 cu privire la petiţionare; - Legea nr. 982-
XIV  din  11.05.2000 privind accesul la informaţie; - Legea nr. 133  din  08.07.2011 privind protecţia 
datelor cu caracter personal; - Hotărîrea Guvernului nr.779  din  27.11.2009 pentru aprobarea 
Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Camerei de Licenţiere şi efectivului-limită ale 
acesteia;  - Hotărîrea Guvernului nr.122  din  18.02.2014 cu privire la Programul de reformare a 
serviciilor publice pentru anii 2014-2016. 

În perioada de raportare, întru executarea Ordinului Ministerului Economiei nr.60 din 
11.04.2016 cu privire la desemnarea persoanelor responsabile de coordonarea și realizarea procesului 
de reformare și eficientizare a serviciilor publice acordate de Ministerul Economiei și structurile 
organizaționale din sfera de competență a ministerului a fost emis Ordinul 2g din 15.03.2016 ”Cu 
privire la aprobarea Planului de acțiuni al Camerei de Licențiere privind evaluarea și reingineria 
serviciului public de licențiere pentru anul 2016 și instituirea Grupului de lucru responsabil de 
evaluarea și reingineria serviciului public de licențiere”. 

Grupul de lucru a efectuat  evaluarea şi analiza situaţiei pe parcursul anului 2016 privind 
serviciul public acordat de Camera de Licențiere în baza: - sintezei datelor statistice; - informaţiilor 
prezentate de către subdiviziunile Camerei; - analizei comparative a acestora; - observațiilor 
percepute de la beneficiarii serviciului acordat. 
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Au fost identificate 38 servicii publice, pasibile procesului de eficientizare și reinginerie, cu 
perfectarea fișelor de inventariere a acestora. 

Au fost actualizate: -  schema proceselor operaționale și pașaportul serviciului public de 
licențiere; - obiectivele de eficientizare din conținutul Planului de reinginerie. A fost efectuată 
inventarierea serviciilor publice acordate de Cameră (licențe, autorizații, etc.) cu calcularea costurilor 
actelor adiționale la declarația/cererea pentru licență. 

 De asemenea a fost efectuată re-evaluarea riscurilor şi analiza cost-beneficiu a procesului de 
eficientizare şi reinginerie a serviciului public de licențiere. Un pas important întru reducerea 
costurilor pentru obținerea licenței de activitate a constituit SI „e-licențiere”, care a creat posibilitatea 
simplificării procedurii depunerii declarațiilor/cererilor pentru licență în regim online 24/24 ore și 7/7 
zile, excluzîndu-se  contactul direct al solicitantului de licență cu funcționarul Camerei și dependența 
agentului economic de programul de lucru al angajatului respectiv al instituției, micșorîndu-se 
substanțial cheltuielile pentru deplasarea solicitantului de licență pînă la Camera de Licențiere. 
Utilizarea SI „e-licențiere” a constituit o acţiune importantă întru realizarea planului de acțiuni al 
Guvernului întru implementarea principiului ”guvern fără hîrtie”. 
 De menționat că, în perioada anilor 2012 – 2016 ponderea utilizării SI ”e-Licențiere”, 
comparativ cu numărul total al declarațiilor/cererilor recepționate, a crescut de la 15% - în anul 2012, 
pînă la 99,57%  în anul 2016.  

Calitatea funcționării Serviciului (sistemului informaţional) „e-Licenţiere” (solicitanţi/titulari 
de licenţe) conform vizitelor înregistrate, potrivit situației din 31.12.16, prin intermediul site-ului 
instituţional este apreciat în felul următor:  

• 41,9% - calificativul ”BINE”;  
• 31,7% - calificativul ”SATISFĂCĂTOR”;  
• 26,3% - calificativul ”NESATISFĂCĂTOR”. 

 În prezent Camera de Licențiere este în proces de revizuire a oportunității celorlalte acte 
permisive și licențe aflate în gestiunea instituției, eficientizării și simplificării procesului de solicitare 
și eliberare a actelor/licențelor, prezentînd Ministerului Economiei tabelele de analiză a actelor 
permisive. Astfel, a fost propusă revizuirea criteriilor de selectare a actelor permisive/licențelor 
pentru excluderea/neincluderea din/în Nomenclator, o importanță mare acordîndu-se existenței 
riscului la unele genuri de activitate pentru viața și sănătatea cetățenilor, mediul înconjurător și 
securitatea statului. 
 Concomitent a fost înaintată propunerea de a se lua în considerație faptul că în perioada 
anilor 2010 – 2016, prin Legile nr.176/2010, nr.138/2016, nr.181/2016 au fost excluse de la 
reglementarea prin licențiere, integral sau parțial, 14 genuri de activitate ( 10 genuri în anul 2010 și 4 
genuri – în anul 2016); - precum și faptul că, ulterior, prin Legea  nr.26  din  13.03.2014 și Legea 
nr.131 din 07.06.2007 (republicată în MO al RM nr.11-21/6 din 23.01.2015) , 3 genuri au fost 
readuse la reglementarea prin licențiere. 
 
7.0   Consolidarea capacităţii  instituţionale a Camerei.  
      Managementul personalului și documentelor. 
 În perioada de raportare, a fost finalizată procedura de evaluare a performanţelor profesionale 
ale funcţionarilor publici în conformitate cu termenele legal stabilite şi prevederile Regulamentului 
cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarului public.  

În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.94 din 01.02.2013 a fost efectuată 
procedura de evaluare a performanței colective în cadrul Camerei și subdiviziunile instituției. 
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Tabelul nr.16: Date statistice privind subdiviziunile interne ale instituţiei şi efectivul de 

personal al acestora, 31.12.16 
Nr. Denumirea 

subdiviziunii 
Total 

funcționari 
publici 

Director/ 
Șefi de 
direcție 

(serviciu ) 

Director 
adjunct/şefi 
adjuncți  de 

direcție 
(serviciu ) 

Specialişti 
principali 

Specialişti 
superiori 

Specialişti 

I. Funcționari publici 
1 Conducerea  1 1 - - - - 
2 Direcția licențiere 

în sectorul real  
4 1 1 - - 1 

3 Direcția licențiere 
în sectorul prestări 
servicii 

4 1 1 1 1 - 

4 Direcția licențiere a 
domeniilor speciale   

4 - 1 1 1 1 

5 Direcția juridică  4 1 1 - 2 - 
6 Direcția gestionarea 

informației de 
licențiere 

4 - 1 1 1 1 

7 Serviciul resurse 
umane  

1 1 - - - - 

8 Serviciul evidenţă 
contabilă 

1 1 - - - - 

 Total funcționari 
publici 

 
22 

 
6 

 
5 

 
3 

 
5 

 
3 

II.  Posturi de deservire tehnică ce asigură funcționarea autorității publice (pdtafap) 
1 Serviciul resurse 

umane 
2 - - - - - 

2 Serviciul evidenţă 
contabilă 

1 - - - - - 

3 Şofer 1 - - - - - 
 Total - pdtafap 4 - - - - - 
 Total angajați 26 - - - - - 

Colaboratorii Camerei, în perioada 01.01.2016 – 31.12..2016, au beneficiat de ore de instruire 
la nivel local și național, conform datelor din Tabelele de mai jos.  
 

Tabelul nr.17: Numărul colaboratorilor Camerei care au beneficiat  
de activitățile de instruire în anul 2016 

  
 

Denumirea subdiviziunilor si funcţiilor 

 
Numarul total 

de ore de instruire, 
în anul 2016 

1 Conducerea Camerei 102 
 
1 Sef Direcţie 109 
2 Sef adjunct 19 
3 Colaborator 23 
4 Colaborator 19 
5 Colaborator 43 
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1 Sef Direcţie 110 
2 Sef adjunct 44 
3 Colaborator 34 
4 Colaborator 14 
5 Colaborator 14 
 
1 Sef Direcţie 14 
2 Sef adjunct 42 
3 Colaborator 85 
4 Colaborator 85 
5 Colaborator 85 
 
1 Şef direcţie 107 
2 Sef adjunct 107 
3 Colaborator 109 
4 Colaborator 109 
5 Colaborator 104 
 
1 Sef Direcţie 89 
2 Sef adjunct 121 
3 Colaborator 51 
4 Colaborator 51 
5 Colaborator 89 
 
1 Sef Serviciu 103 
2 Colaborator 83 
3 Colaborator 25 
 
1 Sef Serviciu 9 
2 Colaborator 79 

  
Tabelul nr.18: Activitățile de instruire   de care au beneficiat colaboratorii  Camerei  în anul 

2016, comparativ cu perioada similară a anului  2014 și 2015 
Nr. 
d/o 

 

Denumirea cursurilor 
  2014   2015    2016 

activități participanți activități participanți activități participanți 

Cursuri de instruire organizate de Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova 

1 ,,Managementul şi elaborarea 
programelor/proiectelor” 

1 1 - -   

5 „Adaptarea şi integrarea în funcţia 
publică”  

1 1 - -   

6 ,,Elaborarea şi coordonarea 
proiectelor de acte normative” 

- - 1 1 1 1 

12 “Dezvoltarea abilităţilor de 
exercitare a atribuţiilor de 
serviciu” 

2 2 - -   

14 „Evaluarea politicilor”/publice 1 1 - -   
16 ”Managementul performanței” 2 2 - -   
17 “Procesul de Planificare 

Strategică” 
- - 1 1 2 2 

18 “Integritatea funcţionarului 
public” 

    2 2 

19 “Prestarea serviciilor publice”     1 1 
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20 Management şi  Leadership     1 1 
Seminare organizate de către Cancelaria de Stat a Republicii Moldova 

1 ”Managementul calităţii pentru 
servicii publice calitative: 
abordare pentru instruirea   
eficientă în domeniul calităţii”  

2 2 - -   

6 „Dreptul societăţilor comerciale” - - - -   
7 „Portalul Guvernamental al 

controalelor de stat asupra 
activității de întreprinzător„. 

2 5 - -   

8 „Reformarea serviciilor publice 
prin implementarea conceptului 
de ghișeu unic„. 

1 2 - -   

9 „Protecția datelor cu caracter 
personal„ 

1 1 - -   

10 „Proiectul de atragere a 
investițiilor„ 

1 1 - -   

11 “Suport privind modernizarea 
serviciului public din RM în 
corespundere cu bunele practice 
din UE”. 

- - 1 1   

12 “Etica funcţionarului public”     1 1 
13 “Managementul conflictelor”     1 1 
14 “Registrul de stat al controalelor”     2 6 
15 “Cartografierea datelor în RM”     1 1 

Mese rotunde, forumuri, întruniri: 
1 „Aprobarea programului 

strategic de modernizare 
tehnologică a guvernării(e-
Transformare)” „ 

1 1 - -   

13 „E-Registre, e-Autorizații și 
Programări online„ 

1 1 - -   

14 „Pregătirea proiectului de 
ameliorare a competitivității„ 

1 3 - -   

15 „Prioritățile e-Guvernării a UE„ 1 28 - -   
16 „Managementul riscurilor. 

Descrierea proceselor„ 
1 2 - -   

17 Prezentarea actualului TARIM al 
RM prin accesarea paginii web şi 
necesităţile de ajustare a acestuia 
la cerinţele TARIC. 

- - 1 1   

18 Examinarea funcţionării carierelor 
din ţară. 

- - 1 1   

19 Clasificarea mărfurilor strategice 
şi mărfurile cu dublă utilizare 
supuse licenţierii. 

- - 1 1   

20 Importul mărfurilor accizate , 
procedura actual de eliberare a 
actelor permisive. 

- - 1 1   

21 Implementarea/dezvoltarea 
sistemului de management 
financiar şi control intern. 

- - 1 2   

22 Tendinţe în Economia Moldovei - - 1 1   
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23 Tehnical assistance and 
information exchange instrument 

- - 1 1   

24 Prevenirea confecţionării şi 
eliberării neautorizate a plăcilor 
de înmatriculare pentru vehicule 
de către organizaţiile care nu au 
asemenea împuterniciri. 

- - 1 1   

25 Eliberarea licenţelor la transport. - - 1 2   
26 Utilizarea platformei PGRAP 

pentru digitizarea registrelor şi 
elaborarea aplicaţiilor de tip acte 
permisive. 

- - 2 2   

27 Tehnologia Cloud Computing 
pentru administrarea eficientă a 
TI în sectorul public. 

- - 1 2   

28 Modalitatea de implementare în 
practică a principiilor datelor 
deschise aprobate prin HG nr.700 
din 25.08.2014. 

- - 1 1   

29 Cerinţele legislaţiei europene şi 
naţionale la formarea profesională 
a conducătorilor de autovehicule. 

- - 1 2   

30 Realizarea HG nr.971 din 
17.11.2014 privind administrarea 
contingentelor prin intermediul 
Sistemului Informaţional Integrat 
Vamal ASYCUDA World. 

- - 1 1   

31 Combaterea traficului de fiinţe 
umane 

    1 1 

32 Recrutarea forţei de muncă peste 
hotarele RM cu intermedierea 
agenţiilor private de plasare în 
cîmpul muncii: bariere, provocări 
şi oportunităţi. 

    1 2 

33 Elaborarea unui proiect de Acord 
de colaborare instituţională  în 
vederea identificării cazurilor de 
TFU. 

    1 1 

34 Elaborarea raportului de evaluare 
a performanţei autorităţii publice 
în procesul de reglementare a 
activităţii de întreprinzător. 

    1 1 

35 Acreditarea şcolilor auto.     1 1 
36 Moldova Eco Energetică     1 1 

Total 19 52 17 18 18 22 
  

Managementul documentelor şi petiţiilor primite de către Cameră în anul 2016 a fost efectuat 
în conformitate cu „Regulile 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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În total au fost recepţionate 3465 documente. Din numărul total al acestora 40.79% au fost 
demersuri, sesizări ale autorităţilor publice; 45.8% au fost demersuri de la agenţii economici; 11.7% 
au fost scrisori de înştiinţare ale titularilor de licenţă; 11.8% - petiţii de la persoanele fizice şi 
juridice.  

 
Tabelul nr.19:  Managementul documentelor şi petiţiilor primite în anul 2016, comparativ cu 

perioada similară a anului 2014 și 2015 
 Nr.d/o Denumirea documentelor Numărul 

documentelor 
primite  

I Corespondenţa de intrare 3465 
1. Demersuri, sesizări ale autorităţilor publice  1431 
2. Demersuri, sesizări ale agenţilor  economici 1586 
3.  Scrisori de înştiinţare, ale  agenţilor economici 407 
II.. Petiţii de la persoanele fizice şi juridice 41 
1. În formă scrisă 29 
2. În format electronic 12 
III. Corespondenţa de ieşire 2181 

 
Nr. 
d/o 

Denumirea documentelor Documente 
primite  

2014 

Documente 
primite  

2015 

Documente 
primite  

2016 

Raport 
procentual 
(%) 2016 

comparativ 
cu 2014 

Raport 
procentual 
(%) 2016 

comparativ 
cu 2015 

I Corespondenţa de 
intrare 

4 023 4491 3465 -13,87 -22,85 

1. Demersuri, sesizări ale 
autorităţilor publice  

1 730 1832 1431 -17,28 -21,89 

2. Demersuri, sesizări ale 
agenţilor  economici 

1 659 1866 1586 -4,40 -15,01 

3.  Scrisori de înştiinţare, 
ale  titularilor de licență 

482 684 407 -15,56 -40,50 

II.. Petiţii de la persoanele 
fizice şi juridice 

152 109 41 -73,03 -62,39 

1. În formă scrisă 61 55 29 -52,46 -47,27 
2. În format electronic 111 97 12 -89,19 -87,63 
III. Corespondenţa de 

ieşire 
2001 2 944 2181  +9,00 -25,92  

 
În conformitate cu pct. 9 al „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 Republicii Moldova și Regulilor de 
întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie,  aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 618 
din 05.10.1993, a fost efectuată ordonarea a 83 dosare cu termen de păstrare permanent (Inventarul 
nr.1) și 3 dosare pentru anul 2014 cu termen de păstrare de lungă durată (Inventarul nr.2-p). 

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”, au fost selectate și ordonate 1 251 dosare de licențiere cu 



CAMERA DE LICENŢIERE 
 

37 
 

termenul de valabilitate a licenței expirat în anii 2007 - 2011, fiind întocmit Procesul verbal nr.8 din 
22.03.2016 cu propunerea spre nimicire, în termenele legal stabilite, a documentelor lipsite de 
importanţă istorico-ştiinţifică şi de utilitate practică, care a fost aprobat la 02.06.2016,  de către 
Arhiva Naţională și, în conformitate cu Actul din 17.08.2016 au fost nimicite, prin metoda 
hidromăcinării la întreprinderea de profil SC ”CANDELUX-COM”SRL. 

 
8.0.  Probleme, dificultăți și bariere în realizarea obiectivelor, cauzele și soluțiile aplicate 
pentru depășirea acestora   

 La data de 22.10.2016, prin Ordinul Ministerului Economiei nr.576-p a fost numit în funcție 
noul Director-interimar al Camerei de Licențiere. 

Pe parcursul perioadei evidențiate supra, activitatea noului Director-interimar în cadrul 
Camerei s-a realizat prin implementarea multiplelor instrumente de management anticriză atît 
întru fortificarea integrității și capacităților instituționale, cît și pentru reabilitarea imaginii 
autorității în societate.  

Circumstanța în speță a fost determinată în prim-plan de descinderile Centrului Național 
Anticorupție și Procuraturii Anticorupție din 22.10.2016, soldate cu reținerea a 5 angajați ai 
Camerei (inclusiv funcționari publici de conducere) și bănuieli rezonabile privind fraudarea 
sistemului informaţional „e-Licențiere” și manipularea tendențioasă a acestuia cu scopul 
avantajării acordării licențelor unor anumiți agenți economici (în special domeniul jocuri de 
noroc). 

Totodată, urmare a opiniei concluzive atît a misiunii de audit a Ministerului Economiei 
desfăşurată în perioada 09.06.2016-28.10.2016, cît și a inspectării financiare tematice efectuate de 
către Inspecţia Financiară în perioada 18.10.2016-18.11.2016, eficiența activității instituționale a 
Camerei și colaboratorilor acesteia a fost apreciată negativ de către evaluatori, fiind delimitate 
multiple carențe ce subminează capacitatea funcțională a autorității. 

Astfel, în contextul deficienţelor sesizate de către evaluatorii menționați supra, cît şi a 
constatărilor şi recomandărilor înaintate, de către conducerea Camerei de Licenţiere a fost 
declanşat un amplu proces de reexaminare a cadrului normativ material şi procedural ce 
reglementează procesele operaţionale ale Camerei de Licențiere. 

Prim-plan a fost asigurată monitorizarea eficienței reprezentării Camerei de Licențiere în 
litigiile pendinte în instanțele judecătorești (în domeniul jocurilor de noroc, transport, farmacii, 
extragerea zăcămintelor minerale, etc.). 

Totodată, au fost sesizate lacunele/deficiențele cadrului normativ primar de 
reglementare prin licenţiere a activităţii de întreprinzător şi riscurile determinate de 
interpretarea subiectivă a acestuia. Deficienţele delimitate vizau în special: 

1. Revizuirea spectrului de activităţi supuse licenţierii, inclusiv sub aspectul condiţiilor 
de licenţiere şi documentelor anexate la declaraţia de eliberare a licenţei.  

Acţiunea dată a fost realizată în contextul participării în cadrului Grupului de Lucru 
interdepartamental instituit sub egida Ministerului Economiei). 

2. Condiţiile de licenţiere şi documentele anexate la declaraţia de eliberare a licenţei 
pentru activitatea farmaceutică.  

Sub acest aspect au fost scoase în evidență carențele de reglementare a prevederilor Legii 
nr.1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică ce vizează în special obligațiile 
Camerei de Licenţiere în contextul eliberării licenţei de activitate pentru genul dat. În acest sens se 
evidenţiază amendamentele la art.19 alin.(4)-(6) al Legii nr.1456/1993, potrivit cărora farmaciile 
nou-fondate vor fi înfiinţate conform Planului Naţional de Amplasare a Farmaciilor, care deși au 
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devenit operabile la data de 29 aprilie 2011 nu au fost implementate de către autoritatea 
administrației publice centrale responsabile de domeniu  (Ministerul Sănătății).  

Condițiile legislative defectuoase au determinat atragerea Camerei de Licențiere în 
numeroase litigii care au suprasolicitat implicarea angajaților Camerei. Totodată acestea au 
distorsionat în mod nejustificat activitatea per ansamblu a autorității, determinînd multiple riscuri 
de corupție aferente procesului de licențiere a activității în domeniu farmaceutic. 

Intervențiile Camerei de Licențiere, în comun cu Ministerul Economiei, în adresa 
Ministerului Sănătății au sensibilizat autoritatea și au determinat inițierea în regim de urgență a 
amendamentelor corespunzătoare la cadrul normativ primar întru excluderea deficiențelor sesizate. 

3. Condiţiile de obţinere a licenţei pentru activitatea de trafic de mărfuri şi servicii ce 
constituie obiectul activităţii de comerţ exterior de către agenţii economici din Transnistria, 
fiind accentuată necesitatea ajustării prevederilor punctului 4 al Hotărîrii Guvernului nr.815 din 02 
august 2005 cu privire la regularizarea traficului de mărfuri şi servicii ce constituie obiectul 
activităţii de comerţ exterior a agenţilor economici din Transnistria, precum şi furnizarea de către 
aceştia a reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice, sub aspectul condiţiilor de licenţiere a 
agenţilor economici vizaţi. 

În conformitate cu prevederile art.10 alin.(2) al Legii privind reglementarea prin licenţiere a 
activităţii de întreprinzător nr.451-XV din 30 iulie 2001 la declaraţia pentru eliberarea licenţei se 
anexează: 

a) copia de pe decizia de înregistrare a întreprinderii sau organizaţiei ori de pe buletinul de 
identitate al persoanei fizice; 

b) documentele suplimentare în conformitate cu prevederile actelor legislative ce 
reglementează activitatea licenţiată pentru care se solicită licenţa. Documentele se depun în 
original (cu excepţia cazului în care se utilizează serviciul e-licenţiere) sau în copii, inclusiv pe 
suport electronic, cu prezentarea originalelor pentru verificare, cu excepţia celor stabilite spre 
verificare prin procedura ghişeului unic”. 

Astfel, prevederile pct.4 al Hotărîrii Guvernului nr.815 din 02 august 2005 contravin 
prevederilor normelor primare citate supra, restricţionînd spectrul de acte prezentat de către 
categoria de subiecţi în cauză. 

În acest context, accentuăm faptul că ţinînd cont de competenţa funcţională stabilită de 
prevederile Capitolului VI al Constituţiei Republicii Moldova, Legii cu privire la Guvern nr.64-XII 
din 31 mai 1990 şi reieşind din normele de tehnică legislativă statuate de Legea nr.317-XV din 18 
iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice 
centrale şi locale proiectul de act normativ subsecvent, nu poate depăşi limitele competenţei 
instituite de alt act de nivel superior (lege). Conform prevederilor art.96 coroborate cu dispoziţiile 
art.102 alin.(2) din Constituţie, Guvernul asigură realizarea politicii interne şi externe a statului şi 
exercită conducerea generală a administraţiei publice. În virtutea acestui rol, Guvernul efectuează 
o activitate exclusiv executivă, principala sa atribuţie fiind organizarea şi asigurarea executării 
legilor, în care scop emite acte normative sub formă de hotărâri şi dispoziţii. Actele normative, 
adoptate de către Guvern în temeiul şi pentru executarea legilor, nu trebuie să contravină 
prevederilor acestora sau să le depăşească. Astfel, Guvernul este obligat, în exercitarea 
prerogativelor sale, să respecte cu stricteţe prevederile constituţionale şi legale. 

Implementarea amendamentului propus va asigura echilibrarea cadrului normativ în 
domeniul licenţierii şi uniformizarea condiţiilor de licenţiere pentru toate categoriile de 
solicintanţi, stabilind subiecţilor vizaţi de prevederile Hotărîrii Guvernului nr.815 din 02 august 
2005 condiţii de licenţiere nu mai puţin favorabile decît celorlalte categorii de agenţi economici.  
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Totodată, revizuirea prevederilor actului normativ în speţă va asigura prezentarea unui 
spectru mai larg de informaţii de către solicitant, fapt care va contribui la eficientizarea 
procedurilor de control documentar la etapa examinării cererii de licenţiere depuse de către agenţii 
economici vizaţi. 

Astfel, conform ultimelor date, Ministerul Economiei a elaborat un proiect de hotarîre de 
Guvern cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 815, care la moment se află în proces de 
avizare. 

4. Sesizarea Ministerului Economiei cu referire la inerența instituirii grupului de lucru 
interdepartamental privind amendarea cadrului legislativ sub aspectul procedurii de 
recalcul a taxelor de licențiere. 

5. Subsidiar, au fost revizuite numeroase procese operaţionale ale Camerei şi iniţiată 
procedura reglementării aspectelor deficitare.  

Intervenţiile operate s-au soldat cu următoarele rezultate: 
- A fost formată Lista experţilor externi ce asigură expertizarea declaraţiilor de obţinere a 

licenţei/cereri de reperfectare a licenţei şi documentele anexate la declaraţia de eliberare a licenţei 
şi actualizarea rubricii corespunzătoare a sistemului informaţional E-licenţiere, conform 
propunerilor înaintate de către autorităţile responsabile. 

- A fost aprobat Regulamentul de ordine internă al Camerei de Licenţiere în redacție 
nouă, care inter alia stabileşte norme comprehensive de reglementare a aspectelor ce vizează:  

a) nivelul accentuat de responsabilitate a funcţionarilor publici de execuţie şi a funcţionarilor 
publici de conducere în executarea atribuțiilor de serviciu;  

b) proceduri complexe de gestionare a fluxului de documente şi informaţii în procesul de 
lucru;  

c) mecanismul și responsabilitățile angajaților Camerei sub aspectul asigurării securității 
mediului fizic și a sistemelor informaționale (Registrul unic de licențiere, E-Licențiere, 
managementul documentelor) utilizate în activitatea Camerei; 

d) monitorizarea prescripţiilor înaintate în contextul controlului, etc. 
- A fost elaborată în premieră și aprobată prin act departamental Politica de securitate 

informațională în cadrul Camerei de Licențiere, care vizează: 
Obiectivele securităţii informaţională în cadrul Camerei; 
Responsabilităţile angajaţilor Camerei (utilizatorilor autorizaţi) privind asigurarea securităţii 

informaţionale); 
Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor; 
Securitatea comunicațiilor și proceselor tehnico-informaționale; 
Măsurile şi mijloacele de protecţie a informaţiei; 
Gestionarea accesului utilizatorilor la sistemul informațional;  
Regulile de autentificarea și autorizare a utilizatorilor; 
Securitatea mediului fizic și a tehnologiilor informaționale folosite în procesul prelucrării 

datelor; 
Cerințe privind protecția bazelor de date; 
Cerințe privind protecția antivirus; 
Cerințe privind utilizarea serviciului de poștă electronică și a rețelei Internet; 
Cerințe privind utilizare a mediilor de stocare; 
Securitatea informației la stațiile de lucru; 
Răspunderea utilizatorilr care încalcă obligaţiunile prevăzute de Politica de securitate, etc. 
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Elaborarea unei astfel de politici este salutabilă și stringent necesară, ținînd cont de nivelul 
de digitizare a activităților camerei de licențiere (99% de declarații se procesează prin intermediul 
sistemului informațional ”e-Licențiere”. 

- Au fost delimitate prin act departamental persoanele care operează şi răspund de 
integritatea şi utilizarea conformă a ştampilelor în cadrul Camerei; 

- A fost elaborată și aprobată prin act departamental  procedura de înştiinţare/notificare a 
achitării ratelor taxei de stat, corelate cu cadrul legal pertinent; 

- A fost elaborată și aprobată prin act departamental procedura de evidență și monitorizare a 
deciziilor de suspendare temporară a licențelor, inclusiv în partea ce ține de înștiințarea privind 
înlăturarea circumstanţelor care au dus la suspendarea temporară a  licenţei; 

- Au fost efectuate cu antrenarea administratorului de sistem lucrări masive de securiuzare a 
tehnicii de calcul și a sistemelor informaţionale de date, auditate de către entităţile responsabile 
(Centrul de Guvernare Electronică şi ÎS Centrul de Telecomunicaţii Speciale), la care au acces 
autorizat angajaţii Camerei de Licențiere. Lucrările efectuate sunt următoarele: 

a) Inventarierea tuturor sistemelor informaționale de date (SI „Managementul 
documentelor”, SI „e-Licenţiere”, SIA „Registru de licenţiere” şi alte sisteme de prelucrare a 
datelor, inclusiv cu caracter personal) şi a tehnicii de calcul (staţiilor electronice de lucru) din 
cadrul Camerei;  

b) Asigurarea securității accesului la informația gestionată de către angajaţii Camerei; 
c) Actualizarea/instalarea unui program antivirus pe toate stațiile electronice de lucru; 
d) Modificarea şi fortificarea parolelor de acces a utilizatorilor la staţiile electronice de lucru; 
e) Mentenanţa şi securizarea poștei electronice a Camerei, prin: 
 - Modificarea parolelor de acces la căsuțele poștale a utilizatorilor Camerei; 
 - Trecerea adreselor pe noul server „i-map”. 
f) Administrarea şi actualizarea continuă a contentului paginii web oficiale a Camerei de 

Licenţiere http://licentiere.gov.md/; 
g) Crearea pe pagina web oficială a unei noi rubrici „acte normative” în cadrul rubrici 

controlului de stat. (http://www.licentiere.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=300&);   
h) La solicitarea Centrului de Guvernarea Electronica pentru fortificarea securității 

sistemului informațional e-licențiere s-a inițiat procedura de modificare a Contractului de păstrare 
a serviciilor informaționale prin intermediul Common Objec interface (COI) între Centrului 
Resurselor Informaționale de Stat “Registru” și Camera de Licențiere, prin trecerea Camerei la un 
nou IP; 

i) În colaborare cu Centrul de Guvernare Electronica şi ÎS Centrul de Telecomunicaţii 
Speciale a fost realizate masuri de securizare a sistemului informaţional „e-Licențiere” prin: 

- modificarea parolelor; 
- dezactivarea procesului automatizat de înregistrare (cu folosirea parolelor salvate); 
- atenţionarea angajaţilor Camerei (utilizatorilor autorizaţi de sisteme informaţionale) privind 

necesitatea alegerea parolelor calitative cu o mărime de minimum 8 simboluri, care nu sunt legate 
de informaţia cu caracter personal a utilizatorului, nu conţin simboluri identice consecutive şi nu 
sunt compuse integral din grupuri de cifre sau litere; 

- instalarea mijloacelor fizice speciale de acces cu memorie (token), pentru confirmarea ID-
ului utilizatorului autorizat de sisteme informaţionale în cadrul Camerei. 

 
 
 
 

http://licentiere.gov.md/
http://www.licentiere.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=300&
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9.0.  Obiectivele - cheie ale Camerei de Licențiere pentru anul 2017 
Pentru anul 2017, Camera de Licențiere și-a stabilit obiective - cheie, destinate producerii de 

plus valoare activității și dezvoltării necesare instituționale, după cum urmează: 
• Participarea la revizuirea, unificarea şi optimizarea condiţiilor şi criteriilor de eliberare a 

licenţelor, în particular examinarea posibilităţii de a optimiza numărul genurilor de activitate supuse 
licenţierii; 

• Asigurarea implementării agendei de e-Transformare în cadrul Camerei prin implementarea 
noului sistem informaţional de emitere a actelor permisive şi a licenţelor, acordînd suportului de 
specialitate Unităţii de implementare a proiectului Băncii Mondiale de ameliorare a competitivităţii, 
în vederea iniţierii proiectului de implementare a noului sistem informaţional de emitere a actelor 
permisive şi a licenţelor;  

• Crearea de parteneriate cu autorităţile administrative şi instituţiile publice privind accesul la 
bazele de date ale acestora în scopul verificării veridicităţii actelor anexate la declaraţia/cererea 
pentru licenţă şi dezvoltarea capacităţii „Ghişeului Unic”; 

• Revizuirea cadrului legal în vederea generalizării experienţei din domeniul reglementării prin 
licenţiere a activităţii de întreprinzător şi optimizării acestuia, precum şi fortificarea nivelului de 
aplicabilitate uniformă a cadrului legal vizînd licenţierea activităţii de întreprinzător pentru 
îmbunătăţirea competitivităţii, concurenţei loiale şi crearea unor condiţii favorabile dezvoltării 
mediului de afaceri si eliminarea deficienţelor/riscurilor determinate de interpretarea subiectivă 
(eronată) a cadrului legal; 

• Revizuirea Regulamentelor, Ordinelor şi procedurilor interne ale Camerei de Licenţiere, 
unificarea şi perfecţionarea acestora, prin prisma implementării Legii nr.229 din 23.09.2010 „privind 
controlul financiar public intern”, Legii nr.325 din 23.12.2013 „privind evaluarea integrităţii 
instituţionale” precum şi altor prevederi legale pertinente; aprobarea de noi reglementări relevante 
procesului de fortificare a capacităţilor funcţionale şi de integritate ale Camerei de Licenţiere, 
inclusiv o reglementare mai inteligentă a capacităţii instituţionale interne; 

• Fortificarea securităţii informaţionale a Camerei de Licenţiere prin implementarea Politicii de 
securitate Informaţională din cadrul Camerei de Licenţiere, aprobate prin Ordinul nr. 27g din 
19.12.2016. 

 
 
Director                                                                            Eugeniu CHISTOL 
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Anexe la Raportul de activitate al Camerei de Licenţiere pentru anul 2016 

 
Anexa nr. 1 

01. Activitatea de audit 
  

Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.2016, au fost înregistraţi 124 titulari  
pentru genul ,,Activitatea de audit”. 

Diagrama nr. 1:  Dinamica numărului licenţelor eliberate/prelungite  
pentru perioada anilor 2014-2016 

 
 
Diagrama nr. 2: Dinamica numărului licenţelor valabile în perioada anilor 2014-2016

 
 

Analiza datelor  prezentate în diagramele nr. 1 şi nr. 2, relevă că în anul 2016: 
- numărul licenţelor eliberate/prelungite pentru genul ,,activitatea de audit” s-au diminuat cu 16,0%  
faţă de numărul acestora în anul 2014 şi cu 8,7% în raport cu anul 2015; 
- numărul titularilor de licenţă s-a micşorat cu 1,64%  comparativ cu anul 2015.  
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Diagrama nr. 3 Numărul titularilor de licenţă în funcţie de activităţile practicate (anul 2016) 

  
Avînd ca bază datele prezentate în Diagrama nr. 3, poate fi remarcat că  77,0%  a revenit 

titularilor ce au practicat activitatea de audit general  şi doar 23% celor ce au desfăşurat activitatea 
de audit al companiilor de asigurare, auditul instituţiilor financiare, auditul participanţilor 
profesionişti la piaţa valorilor mobiliare, auditul asociaţiilor de economii şi împrumut. 
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Anexa nr.2 
02. Activitatea de evaluare a bunurilor imobile   

Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.2016, au fost înregistraţi 146 titulari 
pentru ,,Activitatea de evaluare a bunurilor imobile”. 

 
Diagrama nr.1 Dinamica numărului licenţelor valabile în perioada anilor 2014-2016 

 
 

Diagrama nr.2  Dinamica numărului licenţelor eliberate/prelungite  
pentru perioada anilor 2014-2016 
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Diagrama nr. 3 Dinamica numărului licenţelor reperfectate  în anul  2016, 
 comparativ cu anii 2014 și 2015 

 
 

Diagrama nr.4 Dinamica taxelor pentru eliberarea/prelungirea și reperfectarea licențelor, 
achitată în anul 2016, comparativ cu perioada similară a anilor  2014 şi 2015 

 
Analiza datelor prezentate în diagramele nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4, relevă că în anul 2016: 

• numărul titularilor de licenţă pe parcursul anului 2016 s-a micșorat cu -5,19% comparativ 
cu anul 2015 şi respectiv cu -3,31%  în anul 2014; 

• numărul licenţelor eliberate/prelungite pe parcursul anului 2016 pentru, Activitatea de 
evaluare a bunurilor imobile” s-a majorat cu +15,38% faţă de numărul licenţelor 
eliberate/prelungite pe anul 2015 şi a ajuns la același număr de 30 licenţe eliberate/prelungite ca în 
anul 2014; 

• numărului licenţelor reperfectate  în anul  2016 pentru ”Activitatea de evaluare a bunurilor 
imobile”, comparativ cu anul 2015 s-a majorat de +34,62%, însa numărului licenţelor reperfectate 
comparativ cu perioada similară a anului  2014 a înregistrat o majorare mult mai masiva de +75%;  

• analizând datele din diagrama nr.4 observăm o diminuare în anul 2016 a taxelor pentru 
eliberarea/prelungirea și reperfectarea licențelor de -1,81% fata de anul 2014 și o majorare de 
+10,38% faţă de anul 2015. 
 
 

20 

26 

35 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2014 2015 2016

Numărul licenţelor reperfectate

97175 

86450 

95420 

80000
82000
84000
86000
88000
90000
92000
94000
96000
98000

2014 2015 2016

Taxa pentru 
eliberarea/prelungirea și 
reperfectarea licențelor 



CAMERA DE LICENŢIERE 
 

46 
 

Anexa nr. 3 
 

03. Activitatea burselor de mărfuri 
 
  Diagrama nr.1:  Dinamica numărului titularilor de licenţă pentru perioada anilor 2014-2016 

 
 
La situaţia din 17.06.2016, numărul titularilor de licenţă a rămas identic cu numărul titularilor 

de licenţă din perioada similară a anului 2014 şi 2015. 
În perioada de raportare, întru executarea Ordinului Ministerului Economiei nr. 60 din 

11.04.2016 cu privire la desemnarea persoanelor responsabile de coordonarea și realizarea 
procesului de reformare și eficientizare a serviciilor publice acordate de Ministerul Economiei și 
structurile organizaționale din sfera de competență a ministerului, a fost emis Ordinul cu privire la 
aprobarea Planului de acțiuni al Camerei de Licențiere privind evaluarea și reingineria serviciului 
public de licențiere pentru anul 2016 și instituirea Grupului de lucru responsabil de evaluarea și 
reingineria serviciului public de licențiere. 

Grupul de lucru a efectuat evaluarea şi analiza situaţiei pe parcursul anului 2016 privind 
serviciul public acordat de Camera de Licențiere în baza: sintezei datelor statistice; informaţiilor 
prezentate de către subdiviziunile Camerei; analizei comparative a acestora; observațiilor percepute 
de la beneficiarii serviciului acordat. 

În rezultatul acțiunilor întreprinse a fost adoptată Legea nr.138 din 17.06.2016 cu privire la 
modificarea şi completarea unor acte legislative, conform căreia a fost exclus de la reglementarea 
prin licențiere a genului: „activitatea burselor de mărfuri”. 
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Anexa nr.4 
04. Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase;  

funcţionarea caselor de amanet 
 

Diagrama nr. 1  Dinamica numărului titularilor de licenţă pentru perioada anilor 2014-2016 

 
 În anul 2016 se atestă o descreştere a numărului titularilor de licenţă cu 4.14 % 
comparativ cu anul 2014 şi  2% cu anul 2015. 

 
Diagrama nr. 2  Numărul titularilor de licenţă în funcţie de genul de activitate practicat 

 
 
Conform datelor Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.2016, sunt înregistraţi 440 

titulari de licenţă pentru „activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea 
caselor de amanet”, din care 280 titulari practică activitatea cu metale preţioase şi pietre 
preţioase, iar 160 titulari practică activitatea de amanet. 

 
 
 
 
 
 
 

459 

449 

440 

430

435

440

445

450

455

460

465

2014 2015 2016

Numărul de licențe 

280 

160 
Activitatea cu metale prețioase 
și pietre prețioase 
Funcționarea caselor de 
amanet 



CAMERA DE LICENŢIERE 
 

48 
 

I. Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase 
 

Diagrama nr. 1:  Numărul titularilor de licenţă în funcţie de activităţile practicate 

 
Segmentul titularilor de licenţă ce practică activitatea de comercializare a articolelor din  

metale preţioase şi pietre preţioase, prevalează asupra celorlalte activităţi, constituind 22,0% din 
numărul total de titulari de licenţă. 

 
Diagrama nr. 2:  Amplasarea teritorială a adreselor de desfăşurare a activităţii licenţiate 

 
Activitatea licenţiată este desfăşurată pe 367 adrese de activitate, din care 183 adrese sunt 

amplasate în mun. Chişinău, ceea ce constituie 50,0 % din numărul total. 
 
 

61 

59 

46 

28 

1 
6 

51 

16 

5 
6 

1 

Comercializare

Comercializare, reparare, fabricare, 
achiziționare 
Fabricare, reparare

Fabricare, reparare, achiziționare 

Confecționarea protezelor dentare 

Colectarea şi prelucrarea resturilor şi
deşeurilor ce conţin metale preţioase
Comercializare, achiziţionare

Comercializare, reparare, fabricare

Comercializare, achiziţionare, reparare

Reparare

Comercializare, reparare

183 

21 

15 

12 

7 

4 

6 

119 

367 

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Chișinău 

Bălți 

Cahul

UTA…

Orhei

Ungheni
Edineț 

Alte localități 

Total



CAMERA DE LICENŢIERE 
 

49 
 

II.    Funcţionarea caselor de amanet 
 

Diagrama nr. 1  Amplasarea teritorială a adreselor de desfăşurare a activităţii licenţiate 

 
Din 198 adrese de desfăşurare  a caselor de amanet, 140 case de amanet sunt  amplasate  în  

mun. Chişinău  ce constituie 71 % din numărul total. 
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Anexa nr.5 
 

05. Activitatea în domeniul jocurilor de noroc 
 

Diagrama nr. 1  Dinamica numărului titularilor de licență 
pentru perioada anilor 2014-22.10.2016 

 
      Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 22.10.2016, au fost înregistraţi 66 titulari de 

licenţă, deținători a 66 licențe pentru activitatea în domeniul jocurilor de noroc, inclusiv: 
49- exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti;  
 4 – întreţinerea cazinourilor;  
12 – stabilirea a mizelor la competiţiile sportive;  
1 – organizarea şi desfăşurarea loteriilor.  

Activitățile respective se desfăşoară în 412 săli/locuri de joc.  
 

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

Denumirea genului de 
activitate 

01.01.2014-
31.12.2014 

(lei) 

01.01.2015-
31.12.2015 

(lei) 

01.01.2016-
22.10.2016 

(lei) 
activitatea în domeniul 

jocurilor de noroc: întreţinerea 
cazinourilor, exploatarea 

automatelor de joc cu cîştiguri 
băneşti 

 
88 281 748 

 
95 770 494 

 
77 867 220 

organizarea şi desfăşurarea 
loteriilor 

252 050 578 750 450 304 

stabilirea mizelor la 
competiţiile sportive 

5 187 595 5 308 495 4 553 840 

total achitat: 93 721 393 101 657 739 82 871 364 

  
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 licenţă 

1 Î.M. „SALERAS STAR” S.R.L. cazino”EUROPA” 7 
2 S.C. ”ALB-CURAT” S.R.L.  cazinoul”XO”  3 
3 Î.M. ” PALACE CASINO” S.R.L. cazino „Napoleon Palace”  11 
4.  S.R.L. „NBM  GRUP” 8 
 TOTAL 29 

Adresele de desfășurarea a activității cazinourilor respective sunt amplasate în raza mun. 
Chișinău. 
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Tabelul nr. 3: Informaţia privind activitatea în domeniul jocurilor de noroc, la situația 
din 22.10.2016 (numărul adreselor de desfăşurarea a activităţii licenţiate;  

numărul utilajului de joc) 

 
Tabelul nr. 4   Clasificarea  titularilor de licenţă în funcţie de forma organizatorico-juridică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

Activitatea în domeniul 
jocurilor  de noroc 

Numărul de   
licenţe 

Adrese de 
desfăşurare  
a activităţii 

Automate de 
joc 

Rulete Mese de joc 

Exploatarea automatelor 
de joc cu cîştiguri băneşti 

49 298 3358/generic  
3 457 unităţi 

87 0 

Întreţinerea cazinourilor 
 

 
4 

 
43 

 
0 

0 22 

Stabilirea mizelor la 
competiţiile sportive, 

 
12 

 
70 

 
0 

0 0 

Organizarea şi 
desfăşurarea loteriei 

1 1  
0 

0 0 

T o t a l 
 

66 412 3358/generic  
3 457 unităţi 

87 29 

Activitatea în domeniul jocurilor  de noroc Î.M. 
S.R.L. 

Î.M. 
S.A. 

S.R.L. 

exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti 3 1 46 
întreţinerea cazinourilor 2 - 2 
stabilirea mizelor la competiţiile sportive 1 1 9 
organizarea şi desfășurarea loteriei - 1 - 
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Anexa nr. 6 
06. Importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea 

angro a producţiei alcoolice şi/sau a berii importate 
        

Diagrama nr. 1  Dinamica numărului titularilor de licență pentru perioada anilor 2014-2016 

 
 În  anul  2016  se  atestă  o  descreştere  a  numărului  titularilor  de  licenţă  cu -9,9%  

comparativ  cu  anul  2015  şi mai puţin cu -11,6% faţă de anul 2014. 
 

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

Denumirea genului de activitate Taxa achitată în perioada (lei) 
01.01.14-

31.12.2014 
01.01.15-

31.12.2015 
01.01.16-

31.12.2016 
Importul şi comercializarea angro  a alcoolului 
etilic, a băuturilor alcoolice şi a berii importate 

3 565 835 3 149 250 2 886 910 

 În anul 2016 se atestă o descreștere a nivelului taxei de licență achitată, cu -9,4% 
comparativ cu anul 2015, şi cu -19,0% comparativ cu anul 2014. Aceasta se datorează faptului 
descreșterii  numărului titularilor de licență. 

 
Diagrama nr. 2  Amplasarea teritorială a adreselor de desfăşurare a activităţii licenţiate. 

 
 Din 84 adrese de desfăşurare a activității licențiate, 28 sunt  amplasate  în  mun. Chişinău,  
ce constituie 33,0% din numărul total de adrese. 
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Tabelul nr. 2 Titularii de licenţă pentru importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, 

păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi/sau a berii importate, care sunt 
situați în teritoriul din stînga Nistrului 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denumirea agentului economic, genul de activitate desfăşurat Adresa juridică 

SA de Tip Închis Тираспольский Винно-Коньячный Завод 
”KVINT”,  
importul alcoolului etilic  

TDS Nistrului,  
mun. Tiraspol, 
str.Lenin, 38; 

SA de tip închis ”БУКЕТ МОЛДАВИИ”, 
importul alcoolului etilic  

TDS Nistrului,  
or. Dubăsari,  
str. Sverdlov 109; 

SRL ”ОПТОВИК” 
importul  berii 

TDS Nistrului , 
mun. Tiraspol, str. Kutuzov, 189,ap.17 

SA de Tip Închis ”ЗАВОД  МОЛДАВИЗОЛИТ” 
importul alcoolului etilic 

TDS Nistrului,  
mun. Tiraspol, str. Şevcenko, 90, 

SA de Tip Închis  ”БЕНДЕРСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ 
ЗАВОД”, 
importul alcoolului etilic 

TDS Nistrului , 
mun. Bender,  
str. Drujbî, 7,  

SRL ”РЕТИВА ТОРГ” 
importul  producţiei alcoolice 

TDS Nistrului,  
mun. Tiraspol, str. Krasnodonscaia, 84, ap.41; 

SRL ”ЭНДИС ПИЦЦА” 
importul  producţiei alcoolice 

TDS Nistrului,  
mun. Tiraspol, str. Libkneht, 377 (secţiunea B) 
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Anexa nr.7 
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 numărului titularilor de licență pentru perioada anilor 2014-2016 

 
   În anul 2016 se atestă o descreștere a numărului titularilor de licență cu 5,0% 
comparativ cu anul  2015 şi cu 0,8% comparativ cu anul 2014. 

 
Tabelul nr.1 Mărimea taxei de licență achitată 

pentru eliberarea/prelungirea şi reperfectarea licenţelor 
Denumirea genului de activitate  Taxa achitată în perioada (lei) 

01.01.14-
31.12.2014 

01.01.15-
31.12.2015 

01.01.16-
31.12.2016 

Fabricarea şi (sau) păstrarea, comercializarea 
angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii 

 
4 856 800 

 
4 801 310 

 
3 962 270 

 În anul 2016 se atestă o descreștere a nivelului taxei de licență achitată, cu -17,5% 
comparativ cu anul 2015, întrucît în anul de referinţă, agenţii economici au solicitat licenţe, 
pentru mai puține subgenuri de activitate. 

 
Diagrama nr. 2  Numărul titularilor de licență în funcție de activitățile practicate 

 
   Segmentul titularilor de licență ce practică activitatea de păstrare şi comercializare 
angro a producției alcoolice, prevalează asupra celorlalte activități, constituind 43% din 
numărul total de titulari de licență. 
Tabelul nr. 2 Amplasarea teritorială a adreselor de desfășurare a activității licenţiate. 

Adrese de 
desfășurare a 
activității  
 

Chișinău Găgăuzia Bălți Cahul Edineț Orhei Alte 

166 44 9 13 12` 4 9 75 
       Tabelul nr. 3 Numărul titularilor de licență în funcție de forma organizatorico-juridică 

Total S.R.L. S.C.  S.A. Î.I. Î.C.S. Î.M. Alte 
129 57 18 15 3 9 15 12 
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Anexa nr.8  
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 numărului titularilor de licență pentru perioada anilor 2014-2016 

 
În anul 2016 se atestă o descreștere a numărului titularilor de licență cu -17,8% comparativ cu 

anul 2015 și, o descreştere, cu -11,7% comparativ cu anul 2014. 
 
Diagrama nr. 2  Numărul titularilor de licență  în funcție de activitățile practicate 

 
 Segmentul titularilor de licență ce practică activitatea de comercializare a articolelor din  
tutun, prevalează asupra celorlalte activități, constituind 90% din numărul total de titulari de licență. 

 
Diagrama nr. 3  Ţările din care se importă articolele din tutun, la situaţia din 31.12.2016 

 
Tabelul nr. 1  Amplasarea teritorială a adreselor de desfășurare a activității licenţiate 

 
Adrese de desfășurare a activității 

Total 
 

Chișinău Strășeni Găgăuzia Bălți Cahul Edineț Orhei Alte 

92 25 3 2 8 3 3 3 45 
 Activitatea licenţiată este desfășurată pe 92 adrese de activitate, din care 28 adrese sunt 
amplasate în mun. Chişinău, ceea ce constituie 27 % din numărul total de adrese. 
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Anexa nr.9  
 

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

 
Conform datelor din Registrul de licenţiere, sînt înregistraţi 560 titulari de licenţă pentru genul: 
„activitatea farmaceutică veterinară şi/sau asistenţa veterinară”. 

 
Diagrama nr.1: Dinamica licenţelor eliberate (prelungite) pentru perioada anilor 2014-2016 

 
În anul 2016 se atestă o descreştere a numărului licenţelor eliberate și prelungite cu 50,31%,  
comparativ cu anul 2015. 
 
Diagrama nr.2:  Dinamica numărului titularilor de licenţă pentru perioada anilor 2014-2016 

 
În anul 2016 se atestă o creştere a numărului titularilor de licenţă cu 1.82% comparativ cu anul 2015. 

 
Tabelul nr.1:  Numărul titularilor de licenţă în funcţie de subgenul practicat 
Nr. d/o Subgenul Total titulari de licenţă 
1.  Activitatea farmaceutică veterinară şi asistenţa veterinară 114 
2.  Activitatea farmaceutică veterinară 169 
3.  Asistenţa veterinară 277 
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Diagrama nr.3:  Ponderea titularilor de licenţă în funcţie de subgenul practicat 

 
Se constată, că segmentul titularilor de licenţă ce practică asistenţa veterinară  prevalează asupra 
celorlalte activităţi, constituind 50.0%. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20% 

30% 

50% 

Activitatea farmaceutică
veterinară şi asistenţa veterinară

Activitatea farmaceutică
veterinară

Asistenţa veterinară



CAMERA DE LICENŢIERE 
 

58 
 

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

 
Conform datelor din Registrul de licenţiere, sînt înregistraţi 387 titulari de licenţă pentru genul: 
„importul şi/sau comercializarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor”. 
 
Diagrama nr.1: Dinamica licenţelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor 2014-2016 

 
 
În anul 2016 se atestă o creştere a numărului licenţelor eliberate/prelungite cu 13.75% comparativ cu 
anul 2015. 

 
 
Diagrama nr.2:  Dinamica numărului titularilor de licenţă pentru perioada anilor 2014-2016 

 
 

 
În anul 2016 se atestă o creştere a numărului titularilor de licenţă cu 11.53% comparativ cu anul 
2015. 

Potrivit prevederilor art. III alin. (1) din Legea nr. 181 din 22.07.2016 pentru modificarea şi 
completarea unor acte legislative în domeniul reglementării prin autorizare a activităţii de 
întreprinzător, a fost exclus din lista genurilor de activitate ce se supun licenţierii genul de activitate 
„importul şi/sau depozitarea, comercializarea produselor de uzfitosanitar şi/sau a fertilizanţilor”. 
(Monitorul oficial nr.265-276(5698-5709) din 19.08.2016).  
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Anexa nr. 11 
 

11.Transportul auto de călători în folos public  
 
Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.2016, au fost înregistraţi 1670 titulari pentru  
genul de activitate ,, transport auto de călători în folos public”.  
 
Diagrama nr.1: Dinamica licenţelor eliberate/prelungite în  perioada anilor 2014-2016

 
 
Diagrama nr. 2  Dinamica numărului licenţelor valabile în perioada anilor 2014-2016 

 
 
Analiza datelor reflectate în  Diagrama nr.1 şi nr. 2, relevă că în anul 2016: 
-  numărul licenţelor eliberate/prelungite s-a majorat cu 27,75% în raport cu anul 2014, dar s-a 

diminuat cu 28,53% comparativ cu numărul licenţelor eliberate/prelungite în anul 2015; 
- numărul licenţelor valabile a crescut cu 113,31% în raport cu anul 2014 şi cu 21,86% faţă de 

anul 2015.  
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Diagrama nr. 3 Numărul titularilor de licenţă în funcţie de genul de activitate practicat 

 
În anul 2016, ponderea titularilor de licenţă pentru transport rutier contra cost de mărfuri  în 

numărul total al titularilor de licenţă pentru genul transport rutier contra cost a constituit 57 %  
titulari.  

 
Diagrama nr. 4 Numărul mijloacelor de transport incluse în licenţele  pentru subgenul 
,,activitatea de transport rutier de persoane” 

 
Din numărul total al mijloacelor de transport incluse în licenţele pentru ,,transport rutier contra 

cost (de persoane)” (10959).  
− 36,05% sunt autoturisme;  
− 43,64% - autobuze; 
− 15,14% - autocare; 
− 1,75% - microbuze; 
− 3,4% - troleibuze 
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Diagrama nr. 5  Numărul adreselor de desfăşurare a activităţii licenţiate în funcţie de 
amplasarea teritorială (activitatea de transport rutier de persoane în regim de taxi)  

 
Potrivit datelor diagramei, se observă că 26, 8% din numărul total al titularilor de licenţă ce  

practică transportul rutier de persoane în regim de taxi sînt înregistraţi în mun. Chişinău şi 73,2% în 
alte localităţi. 
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Anexa nr.12 
  

12. Proiectare pentru toate categoriile de construcţii, urbanism, instalaţii şi reţele 
tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări 

  
Diagrama nr. 1 Dinamica numărului titularilor de licenţă pentru perioada anilor 2014-2016 

 
 În anul 2016 se atestă o creştere a numărului titularilor de licenţă cu 6,8 % comparativ cu 

anul 2014 şi, respectiv, cu 2,25 % cu anul 2015. 
 

Diagrama nr. 2 Numărul titularilor de licenţă în funcţie de lucrările permise spre executare 

 
 

Pentru perioada anilor 2014-2016, majoritatea licențelor au fost solicitate pentru practicarea 
lucrărilor de proiectare în domeniul instalațiilor aferente construcțiilor, constituind în mediu 
31% din numărul total al licențelor eliberate. 
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Anexa nr.13 
 

13. Construcţiile de clădiri şi/sau construcţiile inginereşti, instalaţiile şi reţelele 
tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările 

 
          Diagrama nr. 1 Dinamica numărului titularilor de licenţă pentru perioada anilor 2014-2016 

 
 

 În anul 2016 se atestă o descreştere a numărului titularilor de licență cu 0,41% 
comparativ cu anul 2014 și, respectiv, 3,30% cu anul 2015. 

 
Diagrama nr. 2 Numărul titularilor de licenţă în funcţie de lucrările permise spre executare 

 
 

Pentru perioada anilor 2014-2016, majoritatea licențelor au fost solicitate pentru practicarea 
activității de construcții în domeniul lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor, 
constituind 50% din numărul total al licențelor eliberate. Se atestă o descreştere a numărului 
titularilor de licenţă pentru practicarea activităţii de construcţii în domeniul gazificării în anul 
2016.  

 
 
 
 
 

      

3908 

4025 

3892 

2014 2015 2016

Numărul de licențe  

854 881 813 
948 979 

896 

79 86 81 

0

200

400

600

800

1000

1200

2014 2015 2016

Lucrări industriale, civile

Lucrări specializate și instalații 
aferente construcțiilor 
Lucrări în domeniul gazificării



CAMERA DE LICENŢIERE 
 

64 
 

Anexa nr.14  
14. Extragerea substanţelor minerale utile şi/sau îmbutelierea apelor minerale şi 
naturale potabile 
 
Diagrama nr.1: Dinamica licenţelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor 2014-2016 

 
În anul 2016 se atestă o creştere a numărului licenţelor eliberate/prelungite cu 33.33% comparativ cu 
anul 2015. 

 
Diagrama nr.2: Dinamica numărului titularilor de licenţă pentru perioada anilor 2014-2016 

 
În anul 2016 se atestă o creştere a numărului titularilor de licenţă cu 3.70% comparativ cu anul 2015. 

 
Diagrama nr.3:  Numărul titularilor de licenţă în funcţie de activităţile practicate 
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Ponderea titularilor de licenţă ce practică activitatea de ”extragere a substanţelor minerale utile” 
constituie 66.6% din numărul total al titularilor de licenţă.  

 
Tabelul nr.1:  Amplasarea adreselor de desfăşurare a activităţii de  

extragere a substanțelor minerale utile solide 
N/o Locul amplasării Numărul 

adreselor de 
exploatare a 

zăcământului 

N/o Locul amplasării Numărul 
adreselor de 
exploatare a 

zăcământului 
1 mun. Chişinău 22 16 r-nul Floreşti 3 
2 r-nul Anenii Noi 6 17 r-nul Ungheni 4 
3 r-nul Cahul 4 18 r-nul Edineţ 4 
4 r-nul Soroca 13 19 r-nul Criuleni 9 
5 r-nul Orhei 10 20 r-nul Hînceşti 3 
6 r-nul Călăraşi 1 21 r-nul Rîşcani 5 
7 r-nul Briceni 3 22 r-nul Teleneşti 4 
8 r-nul Glodeni 1 23 r-nul Leova 2 
9 r-nul Rezina 4 24 r-nul Căuşeni 2 
10 r-nul Ocniţa 4 25 r-nul Străşeni 1 
11 r-nul Şoldăneşti - 26 r-nul Ialoveni 1 
12 r-nul Taraclia 1 27 r-nul Basarabeasca - 
13 r-nul Bender 1 28 r-nul Nisporeni 1 
14 UTA Găgăuzia 1 29 r-nul Cimişlia 2 
15 r-nul Dubăsari   5 30 r-nul Ştefan Vodă 1 

 
Tabelul nr.2:  Amplasarea adreselor de desfăşurare a activităţii de extragere 

a zăcămintelor de apă 
N/o Locul amplasării Numărul adreselor de 

exploatare a zăcământului 

1 mun. Chişinău 19 
2 r-nul Anenii Noi 2 
3 r-nul Cahul 2 
4 r-nul Soroca 2 
5 r-nul Orhei 1 
6 r-nul Rîşcani 1 
7 r-nul Floreşti 1 
8 r-nul Ialoveni 3 
9 r-nul Drochia 1 

10 r-nul Hînceşti 2 
11 r-nul Căuşeni 3 
12 r-nul Străşeni 1 
13 r-nul Ştefan Vodă 1 
14 mun. Bălţi 4 
15 r-nul Sîngerei 1 
16 r-nul Nisporeni 1 
17 r-nul Donduşeni 2 
19 r – nul Briceni 1 
20 r- nul Cimişlia 1 
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Anexa nr. 15 
 

 15. Activitatea topogeodezică şi cartografică 
 

Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.2016, au fost înregistraţi 148 titulari pentru 
,,Activitatea topogeodezică şi cartografică”.  
 
Diagrama nr.1:   Dinamica numărului licenţelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor 
2014-2016 

 
 
În anul 2016 se atestă o descreştere a numărului titularilor de licenţă cu -7.14% comparativ cu anul 
2015. 

 
Diagrama nr.2: Dinamica numărului licenţelor valabile în perioada anilor 2014-2016 

 
În anul 2016 se atestă o descreştere a numărului titularilor de licenţă cu -3.90% comparativ cu anul 
2015. 
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Diagrama nr.3:  Numărul titularilor de licenţă în funcţie de activităţile practicate (anul 2016) 

 
 

Datele din Diagrama nr.3, denotă decalajul esenţial între numărul titularilor de licenţă ce au optat 
pentru practicarea genului de activitate integral  şi celor ce au aplicat pentru practicarea parţială,  
solicitînd doar  ”activitatea topogeodezică”. 
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Anexa nr. 16 
 

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 numărului licenţelor valabile în perioada anilor 2014-2016 

 
 

Diagrama nr.2  Dinamica numărului licenţelor eliberate/prelungite 
pentru perioada  anilor 2014-2016 

 
 

Diagrama nr. 3 Dinamica numărului licenţelor reperfectate în anul 2016, 
comparativ cu anii 2014 și 2015 
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Diagrama nr.4 Dinamica taxelor colectate pentru eliberarea/prelungirea și reperfectarea 
licențelor, achitată în anul 2016, comparativ cu perioada similară a anilor  2014 şi 2015 

 
Conform Registrului de licenţiere, la data de 31.12.2016, au fost înregistraţi 102 titulari  

pentru genul de ,,Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor 
şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare 
prelucrată”, dintre care doar 12 s-au eliberat sau au fost prelungite. Pe parcursul anului 2016 au fost 
acumulate taxe în sumă de 38850 lei. Numărul titularilor de licenţă pe parcursul anului 2016 s-a 
diminuat cu  -22,14%  comparativ cu anul 2015, înregistrîndu-se şi o diminuare de -25,55% 
comparativ cu anul 2014. 

Numărul licenţelor eliberate/prelungite pe parcursul anului 2016  pentru ,,Colectarea, 
păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale 
feroase şi neferoase,  de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată”, s-a diminuat cu 
-36,84%  faţă de numărul licenţelor eliberate/prelungite pe anul 2015 şi cu -55,56% în raport cu anul 
2014 ; 
Numărului licenţelor reperfectate  în anul  2016, comparativ cu anul 2015 a înregistrat o creștere de 
+83,33% şi respectiv de +10,0% faţă de anul 2014. Analizând datele din diagrama nr.4 observăm o 
diminuare de -45,37% și -53,73% în dinamica a taxelor pentru eliberarea/prelungirea și reperfectarea 
licențelor pentru ,,Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi 
deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare 
prelucrată”, achitate în anul 2016, comparativ cu perioada similară a anilor 2015 şi 2014. 
 
Diagrama nr.5 Numărul titularilor de licenţă în funcţie de activităţile practicate 

 
Segmentul titularilor de licenţă ce practică activitatea de colectare şi păstrare a resturilor şi 
deşeurilor de metale feroase/neferoase, prevalează asupra celorlalte activităţi, constituind 67% din 
numărul total de titulari de licenţă. 
Tabelul nr.1  Amplasarea teritorială a adreselor de desfăşurare a activităţii licenţiate 
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Anexa nr.17  
17. Importul şi/sau fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi 

materialelor chimice toxice, a articolelor şi produselor chimice de menaj; 
 

Conform datelor din Registrul de licenţiere, sînt înregistraţi 644 titulari de licenţă pentru genul de 
activitate „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 eliberate/prelungite pentru perioada anilor 2014-2016 

 
 
În anul 2016 se atestă o creştere a numărului titularilor de licenţă cu 8.59% comparativ cu anul 2015. 
 
   Diagrama nr.2: Dinamica numărului titularilor de licenţă pentru perioada anilor 2014-2016 

 
 

În anul 2016 se atestă o creştere a numărului titularilor de licenţă cu 1.58% comparativ cu anul 2015. 
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Anexa nr. 18 
 

18. Confecţionarea şi distrugerea ştampilelor 
 

Conform datelor din Registrul de licenţiere, sînt înregistraţi 14 titulari de licenţă pentru genul 
de activitate „confecţionarea şi distrugerea ştampilelor”. 

 
Diagrama nr.1: Dinamica licenţelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor 2014-2016 

 
În anul 2016 se atestă o descreştere a licenţelor eliberate/prelungite faţă de 2015. 
 
Diagrama nr.2:  Dinamica numărului titularilor de licenţă pentru perioada anilor 2014-2016 

 
 
În anul 2016 se atestă o descreştere a numărului titularilor de licenţă comparativ cu anul 2015. 

 
În perioada de raportare, întru executarea Ordinului Ministerului Economiei nr. 60 din 

11.04.2016 cu privire la desemnarea persoanelor responsabile de coordonarea și realizarea 
procesului de reformare și eficientizare a serviciilor publice acordate de Ministerul Economiei și 
structurile organizaționale din sfera de competență a ministerului a fost emis Ordinul cu privire la 
aprobarea Planului de acțiuni al Camerei de Licențiere privind evaluarea și reingineria serviciului 
public de licențiere pentru anul 2016 și instituirea Grupului de lucru responsabil de evaluarea și 
reingineria serviciului public de licențiere. 

Grupul de lucru a efectuat  evaluarea şi analiza situaţiei pe parcursul anului 2016 privind 
serviciul public acordat de Camera de Licențiere în baza: sintezei datelor statistice; informaţiilor 
prezentate de către subdiviziunile Camerei; analizei comparative a acestora; observațiilor percepute 
de la beneficiarii serviciului acordat. 

În rezultatul acțiunilor întreprinse a fost adoptată Legea nr.138 din 17.06.2016 cu privire la 
modificarea şi completarea unor acte legislative, conform căreia  a fost exclus de la  reglementarea 
prin licențiere a genului de activitate: “confecţionarea şi distrugerea ştampilelor”. 
. 

 
 

 
 

2 3 4 

2014 2015 17.06.2016

Numărul de licențe eliberate/prelungite 

14 
15 

14 

2014 2015 17.06.2016

Numărul de licențe 



CAMERA DE LICENŢIERE 
 

72 
 

Anexa nr. 19 
 

Activitatea particulară de detectiv sau de pază 
 

Diagrama nr. 1  Dinamica numărului  licenţelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor 
2014-2016 

 
 
În anul 2016, a fost înregistrată majorarea numărului licenţelor eliberate/prelungite cu 9,68%, 

comparativ cu anul 2014, şi cu 3,03% în raport cu anul 2015.    
 
Diagrama nr. 2  Dinamica numărului licenţelor valabile în perioada anilor 2014-2016 

 
 
Analiza datelor din diagramă pentru seria de ani consecutivi atestă că, numărul licenţelor 

valabile a scăzut cu 7,27% comparativ cu anul 2014 şi respectiv, cu 2,55% în raport cu anul 2015. 
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Diagrama nr. 3  Numărul titularilor de licenţă în funcţie de genul de activitate practicat  

 
Conform diagramei, din numărul total al titularilor de licenţă pentru genul „Activitatea 

particulară de detectiv sau de pază”, cea mai mare pondere a revenit sub-genului „activitatea 
particulară de pază” (80%).  

 
Diagrama nr. 4 Amplasarea teritorială a titularilor de licenţă pentru genul ,,activitatea  

particulară de detectiv sau de pază” (în funcţie de adresa juridică) 

 
         Din 153 titulari de licenţă pentru genul  activitatea particulară de detectiv şi de pază,  115 
titulari au adresele de activitate înregistrate în mun. Chişinău, ceea ce constituie 75 % din numărul 
total, iar 25% -  în alte localităţi. 
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Anexa nr. 20 
 
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 

 
Conform datelor din Registrul de licenţiere, sînt înregistraţi 116 titulari de licenţă pentru genul de 
activitate: „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 eliberate/prelungite pentru perioada anilor 2014-2016 

 
În anul 2016 se atestă o creştere a numărului titularilor de licenţă cu 56.25% comparativ cu anul 
2015. 

 
Diagrama nr.2:  Dinamica numărului titularilor de licenţă pentru perioada anilor 2014-2016 

 
 
În anul 2016 se atestă o creştere a numărului titularilor de licenţă cu 7.41% comparativ cu anul 2015. 
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Anexa nr. 21 
 

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

 
Conform datelor din Registrul de licenţiere, sînt înregistraţi 13 titulari de licenţă pentru genul: 
„producerea, asamblarea, importul şi/sau exportul, reexportul, comercializarea armelor şi 
muniţiilor cu destinaţie civilă şi repararea armelor cu destinaţie civilă”. 
 
Diagrama nr.1: Dinamica licenţelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor 2014-2016 

 
 

În anul 2016 se atestă o stabilitate a numărului titularilor de licenţă faţă de 2015 şi o descreştere cu -
42.86% comparativ cu 2014. 
 
Diagrama nr.2:  Dinamica numărului titularilor de licenţă pentru perioada anilor 2014-2016 

 
 
În anul 2016 se atestă o descreştere a numărului titularilor de licenţă cu -7.14% comparativ cu 2015. 
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Anexa nr. 22 
 

22. Producerea, importul şi/sau exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea şi 
efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil 

 
Conform datelor din Registrul de licenţiere, sînt înregistraţi 3 titulari de licenţă pentru genul: 
„producerea, importul şi/sau exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea şi efectuarea 
lucrărilor cu explozibil de uz civil”. 
 
Diagrama nr.1: Dinamica licenţelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor 2014-2016 

 
 
 
Diagrama nr.2:  Dinamica numărului titularilor de licenţă pentru perioada anilor 2014-2016 

 
 
În anul 2016 se atestă menţinerea numărului titularilor de licenţă comparativ cu anii 2014 şi 2015. 

 
 
 
 
 

2 

1 1 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2014 2015 2016

Numărul de licențe 
eliberate/prelungite 

3 3 3 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2014 2015 2016

Numărul de licențe 



CAMERA DE LICENŢIERE 
 

77 
 

Anexa nr. 23 
 

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 
 

Conform datelor din Registrul de licenţiere, sînt înregistraţi 50 titulari de licenţă pentru genul: 
„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 eliberate/prelungite pentru perioada anilor 2014-2016 

 
În anul 2016 se atestă o descreştere a numărului licenţelor eliberate/prelungite cu 30,00% 
comparativ cu anul 2015. 
 
Diagrama nr.2:  Dinamica numărului titularilor de licenţă pentru perioada anilor 2014-2016 

 
În anul 2016 se atestă o creştere a numărului titularilor de licenţă cu 8,70%,  comparativ cu anul 
2015. 
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Anexa nr. 24 
 

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) 
 
Conform datelor din Registrul de licenţiere, sînt înregistraţi 35 titulari de licenţă pentru genul: 
„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 eliberate/prelungite pentru perioada anilor 2014-2016 

 
 
În anul 2016 se atestă o creştere a numărului licenţelor eliberate cu 80,57% comparativ cu anul 2015. 

 
Diagrama nr.2:  Dinamica numărului titularilor de licenţă pentru perioada anilor 2013-2015 

 
În anul 2016 se atestă o creştere a numărului titularilor de licenţă cu 9.38% comparativ cu anul 2015. 
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Anexa nr. 25 

 
25. Activitatea farmaceutică 

 
Conform datelor din Registrul de licenţiere, sînt înregistraţi 450 titulari de licenţă pentru genul: 
„activitatea farmaceutică”. 
 
Diagrama nr.1: Dinamica licenţelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor 2014-2016 

 
 În anul 2016 se atestă o descreştere a numărului licenţelor eliberate cu -76,60% comparativ cu 
anul 2015. 
 
Diagrama nr.2:  Dinamica numărului titularilor de licență pentru perioada anilor 2014-2016 

 
În anul 2016 se atestă o descreştere a numărului titularilor de licenţă cu -4,26% comparativ cu anul 
2015. 
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Anexa nr.26 
 

26. Importul, fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi/sau  
repararea dispozitivelor medicale şi/sau a opticii 

 
Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.2016, au fost înregistraţi 568 titulari pentru 
genul ,,importul fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi/sau repararea dispozitivelor 
medicale şi/sau a opticii”. 
 
Diagrama nr.1:  Dinamica licenţelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor 2014-2016 

 
În  anul 2016, a fost  înregistrată creşterea numărului licenţelor eliberate/prelungite cu 1,57%  
comparativ cu anul 2015. 
 
Diagrama nr.2: Dinamica numărului licenţelor valabile în perioada anilor 2014-2016 

 
Datele Diagramei nr.2, denotă creştere constantă a numărului titularilor de licenţă în perioada 2014-
2016. Poate fi remarcat, că  în anul 2016, se atestă o majorare a numărului titularilor de licenţă cu 
5,07%  în raport cu anul 2015.  
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Anexa nr.27 
27. Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private  

 
Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.2016 au fost înregistraţi 837 titulari pentru 
genul de activitate ,,acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private”. 
 
Diagrama nr. 1  Dinamica licenţelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor 2014-2016 

 
Analiza datelor din diagrama nr.1, reflectă descreşterea în anul 2016 a numărului licenţelor 

eliberate/prelungite cu 31,36%  comparativ cu anul 2014 şi cu 36,72% în raport cu anul 2015.  
 
Diagrama nr. 2   Dinamica licenţelor valabile pentru perioada anilor 2014-2016 

 
La finele anului 2016, se atestă majorarea numărului titularilor de licenţe cu 35,22% în raport 

cu anul 2014 şi cu 11,90% faţă de anul 2015 
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Diagrama nr. 3   Numărul titularilor  de licenţă în funcţie de activităţile practicate 

  
Datele din Diagrama nr. 3 denotă faptul că din numărul total al titularilor de licenţă pentru 

genul „Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private”, cea mai mare 
parte revine segmentului „acordarea asistenţei medicale stomatologice” (489 titulari), fiind urmat de 
,,acordarea asistenţei medicale în domeniul imagisticii” (115 titulari), ,,acordarea asistenţei medicale 
în domeniul medicinii internistice” (84 titulari: cardiologie – 35;  reumatologie – 10; 
gastroenterologie – 20; nefrologie – 6; endocrinologie – 34; alergologie – 6; imunologie – 1; 
medicina de diagnostic funcţional – 39; fizioterapie - 46).   
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Anexa nr. 28 
 
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 vară 

 
 Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.2016, au fost înregistraţi 72 titulari pentru 
,,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”. 
 
Diagrama nr. 1 Dinamica licenţelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor 2014-2016 

 
Analiza datelor din diagrama nr.1, reflectă creşterea în anul 2016 a numărului licenţelor 

eliberate/prelungite cu 5,26% comparativ cu anul 2014 şi cu 66,67% în raport cu anul 2015.  
 
Diagrama nr. 2 Dinamica numărului licenţelor valabile în perioada anilor 2014-2016 
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În anul 2016, se atestă o descreştere a numărului titularilor de licenţe cu 11,11% în raport cu 
anul 2014 şi cu 10% faţă de anul 2015. 

 
Diagrama nr. 3 Numărul titularilor de licenţă în funcţie de genul de activitate practicat 

(anul 2016) 

 
Ponderea titularilor de licenţă ce au practicat activitatea legată de plasare în cîmpul muncii a 

cetăţenilor în străinătate s-a dovedit a fi mai mare decît a celor ce au practicat activitatea de plasarea 
în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară, acestea constituind 56% şi respectiv, 27% din numărul total al 
titularilor de licenţă pentru genul de activitate dat. Doar 17% titulari de licenţă au practicat genul de 
activitate - 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. 
 
Diagrama nr. 4 Numărul titularilor de licenţă în funcţie de ţările cu care au fost încheiate 
acorduri de colaborare privind plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor RM în străinătate şi 
încadrarea/înscrierea 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 (anul 2016)  
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Anexa nr. 29 
 

Activitatea de turism  
 

Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.2016, au fost înregistraţi 418 titulari 
pentru genul ,,Activitatea de turism”. 
 
Diagrama nr. 1  Dinamica licenţelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor  2014 -2016 

 
În anul 2016, a fost înregistrată creşterea numărului licenţelor eliberate/prelungite cu 11,46 % 

comparativ cu anul 2014 şi cu 20,22% faţă de anul 2015. 
 
Diagrama nr. 2  Dinamica numărului licenţelor valabile în perioada anilor 2014-2016 

 
Analiza datelor din Diagrama nr.2, atestă diminuarea pe parcursul anului 2016 a numărului 

licențelor valabile pentru genul ,,activitatea de turism” cu 2,11% comparativ cu anul 2014, şi 
respectiv, cu 0,95% în raport cu anul 2015. 
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Diagrama nr. 3  Numărul titularilor de licenţă în funcţie de genul de activitate inclus în  licenţă 
(la situaţia din 31.12.2016) 

 
 

Avînd ca bază datele prezentate în Diagrama nr. 3, poate fi remarcat faptul că din numărul 
total al  titularilor de licenţe,  29 %  revin activităţii de tur-operator.  
 
Diagrama nr. 4  Numărul adreselor de desfăşurare a activităţii licenţiate în funcţie de 
amplasarea teritorială 

 
Din 418 titulari de licenţă pentru genul activitatea de turism, 356 titulari au adresele de activitate în  
mun. Chişinău, ceea ce constituie 85% din numărul total, iar 15% - în alte localităţi. 
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Anexa nr. 30 
 30. Activitatea de depozitare a cerealelor 

 cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale 
 

Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 17.06.2016, au fost înregistraţi 6 titulari de licenţă 
pentru genul: ,,activitatea de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit pentru 
cereale”.    
 
Diagrama nr.1:   Dinamica numărului licenţelor eliberate/prelungite pentru anilor 2014-2016 

 
 

Diagrama nr.2: Dinamica numărului licenţelor valabile în perioada anilor 2014-2016 

 
În anul 2016 se atestă o descreştere a numărului titularilor de licenţă cu -14,29% comparativ cu anul 
2015. 
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structurile organizaționale din sfera de competență a ministerului a fost emis Ordunul cu privire la 
aprobarea Planului de acțiuni al Camerei de Licențiere privind evaluarea și reingineria serviciului 
public de licențiere pentru anul 2016 și instituirea Grupului de lucru responsabil de evaluarea și 
reingineria serviciului public de licențiere. 

Grupul de lucru a efectuat  evaluarea şi analiza situaţiei pe parcursul anului 2016 privind 
serviciul public acordat de Camera de Licențiere în baza: - sintezei datelor statistice; - informaţiilor 
prezentate de către subdiviziunile Camerei; - analizei comparative a acestora; - observațiilor 
percepute de la beneficiarii serviciului acordat. 

În rezultatul acțiunilor întreprinse a fost adoptată Legea nr.138 din 17.06.2016 cu privire la 
modificarea şi completarea unor acte legislative, conform căreia  a fost exclus de la  reglementarea 
prin licențiere a genului: “activitatea de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de 
depozit pentru cereale”. 
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Anexa nr. 31 
 

Activitatea magazinelor duty-free 
 
Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.2016, au fost înregistraţi 3 titulari de 

licenţă pentru ,,Activitatea magazinelor duty-free”, şi anume:  
- S.C. "DUFREMOL" S.R.L.;  
- Î.C.S. "LE BRIDGE CORPORATION LIMITED" S.R.L. 

 
 

Diagrama nr. 1 Dinamica numărului licenţelor eliberate/prelungite 
 pentru perioada anilor 2014-2016 

 
 
 
Diagrama nr. 2 Dinamica numărului licenţelor valabile în perioada anilor 2014-2016 
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Tabelul nr. 1  Numărul adreselor de desfăşurare a activităţii licenţiate în funcţie 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. Chişinău, str. Maria Cebotari, 37 
2. mun. Chişinău, Aeroport, bd Dacia, 80/3  
(în incinta Aerogării Î.S. "Aeroportul Internaţional 
Chişinău") 
mun. Chişinău, Aeroport, bd Dacia, 80/3  
(în incinta Aerogării Î.S. "Aeroportul Internaţional 
Chişinău") sala de sosire 
3. mun. Chişinău, Aeroport, bd Dacia, 80/3  
(în incinta Aerogării Î.S. "Aeroportul Internaţional 
Chişinău" Sala V.I.P.) 
4. mun. Chişinău, Aeroport, bd Dacia, 80/1  
(la bordul aeronavelor aeriene a Î.S. C.A. "AIR 
MOLDOVA") 
5. r-nul Ştefan Vodă, s.Tudora 
 (Punctul de Control Vamal "Tudora") 
6. r-nul Ştefan 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")  
or. Briceni 
(Punctul de Trecere a Frontierei de Stat "Criva-Mămăliga")  
la intrarea  pe teritoriul Republicii Moldova 
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 Hînceşti, s. Leuşeni  
(Punctul de Trecere a Frontierei de Stat "Leuşeni-Albiţa") 
15. Punctul de Trecere a Frontierei de Stat Cahul – 
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Oancea 
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) 
2. mun. Chişinău, bd Dacia, 80/3, et. 2 
(situat pe teritoriul  Î.S. ”Aeroportul Internaţional 

 
 
 
 

3. r-nul Cahul, s. Roşu 
(Punctul de Trecere a Frontierei de Stat Cahul – Oancea) 
 4. r-nul Ungheni, s. Sculeni 
(Punctul de Trecere a Frontierei de Stat Sculeni) 
 
 
 

5. r-nul Hînceşti, s. Leuşeni,  
(Punctul de Trecere a Frontierei de Stat Leuşeni-Albiţa 

 6. r-nul Rîşcani, or. Costeşti  
(Punctul de Trecere a Frontierei de Stat Costeşti-Stânca) 
 7. or. Soroca, str. Petru Rareş, 4  
(Punctul de Trecere a Frontierei de Stat Soroca – 

 
 
 

8. r-nul Soroca, s. Cosăuţi  
(Punctul de Trecere a Frontierei de Stat Cosăuţi – Iampoli) 
9. r-nul Taraclia, s. Mirnoe 
 (Punctul de Trecere a Frontierei de Stat Mirnoe – Tabaki). 
 
 
10.r-nul Cahul, s. Giurgiuleşti (Postul vamal Giurgiuleşti-
Galaţi) 4. S.R.L. „АЛТАЙ” 

 
PTF moldo-ucraineană – sectorul transnistrean: Hristovaia. 
 
PTF moldo-ucraineană – sectorul transnistrean: 
Pervomaisc  
 PTF moldo-ucraineană – sectorul transnistrean: Vărăncău. 
 PTF moldo-ucraineană – sectorul transnistrean: Goianul 
Nou  
 PTF moldo-ucraineană – sectorul transnistrean: Broşteni 
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Anexa nr.32 
 

32. Activitatea de broker vamal 
Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.2016, au fost înregistraţi 70 licenţe 

valabile pentru ,,Activitatea de broker vamal”. 
 

Diagrama nr.1 Dinamica numărului licenţelor valabile în perioada anilor 2014-2016 

 
Potrivit datelor prezentate în diagrama nr.1, numărul licenţelor valabile pentru ,,Activitatea de 

broker vamal”în anul 2016 s-a diminuat cu -1,41%  în raport cu anul 2015 şi a ajuns la același număr 
de licențe valabile de 70 ca si in anul 2014. 
 

Diagrama nr.2 Dinamica numărului licenţelor eliberate/prelungite 
pentru perioada  anilor 2014-2016 

 
În  anul 2016 a fost  înregistrată o scădere considerabila a numărului licenţelor 

eliberate/prelungite cu  -88% comparativ cu anul 2015 şi, respectiv cu -84,21% în raport cu anul 
2014. 

 

70 

71 

70 

69,4

69,6

69,8

70

70,2

70,4

70,6

70,8

71

71,2

2014 2015 2016

Numărul licenţelor valabile în
perioada anilor 2014-2016

19 

25 

3 0

5

10

15

20

25

30

2014 2015 2016

numărului licenţelor
eliberate/prelungite pentru
perioada  anilor 2014-2016



CAMERA DE LICENŢIERE 
 

93 
 

Diagrama nr. 3: Dinamica numărului licenţelor reperfectate  în anul  2016, comparativ cu 
anii 2014 și 2015 

 
Dinamica numărului licenţelor reperfectate  în anul 2016, pentru ,,Activitatea de broker vamal” a 
înregistrat scăderi masive de -61,54% si -44,44% pentru anii 2014 și 2015. 
 
Diagrama nr.4 Dinamica taxelor pentru eliberarea/prelungirea și reperfectarea licențelor, 
achitată în anul 2016, comparativ cu perioada similară a anilor  2014 şi 2015 

 
 

Analizând datele din diagrama nr.4 observam ca in anul 2016 a fost o diminuare semnificativa de -
79,92% și -87,27% în dinamica a taxelor pentru eliberarea/prelungirea și reperfectarea licențelor 
pentru ,,Activitatea de broker vamal”, comparativ cu perioada similară a anilor 2014 şi 2015. 
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Diagrama nr.5 Numărul adreselor de desfăşurare a activităţii licenţiate în funcţie de 
amplasarea teritorială 

 
Activitatea licenţiată a fost desfăşurată pe 236 adrese, din care 36,8% cu amplasarea în mun. 
Chişinău. 
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Anexa nr. 33 
321 Activitatea de instruire a personalului din domeniul transportului rutier 

 
La data de 25.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 209-216/449 a fost publicată Legea nr. 109 din 
19.06.2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 131-XVI din 07.07 2007 privind siguranţa 
traficului rutier. 
Urmare intrării în vigoare a acesteia (la 25.01.2015), se supune reglementării prin licenţiere 
genul: „activitatea de instruire a personalului din domeniul transportului rutier”. 
 
Diagrama nr.1 Dinamica numărului licenţelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor 
2014-2016 

 
 

Diagrama nr.2 Dinamica numărului licenţelor valabile în perioada anilor 2014-2016 

 
Datele Diagramei nr.2, denotă creştere a numărului titularilor de licenţă în perioada 2014-2016. Poate 
fi remarcat, că în anul 2016, se atestă o majorare a numărului titularilor de licenţă cu 9,28%  în raport 
cu anul 2015.  
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Anexa nr. 34 
 

Eliberarea autorizaţiilor 
Prin Hotărîrea Guvernului nr. 971 din 17.11.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind 

administrarea contingentelor tarifare la importul/exportul mărfurilor în/din Republica Moldova. a 
fost abrogată Hotărîrea Guvernului nr. 262 din 07 martie 2008 privind administrarea cotelor tarifare 
la exportul mărfurilor în Uniunea Europeană.  

Astfel, începînd cu 01.01.2016, în condiţiile Regulamentului privind administrarea 
contingentelor tarifare la importul/exportul mărfurilor în/din Republica Moldova, Camera a eliberat  
86 autorizaţii pentru exportul de zahăr și 16 autorizații pentru importul de zahăr. 
 
Diagrama nr.3  Ponderea producătorilor de zahăr în funcţie de cantitatea de zahăr exportată în 
baza H.G. nr. 971 din 17.11.2014. 

 
Se constată, că Î.C.S. „Sudzuker Moldova” S.A. pe parcursul anului 2016 a exportat 25058,2 

tone de zahăr, iar Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. 3463,78 tone de zahăr. 
Menţionăm faptul că, cota oferită de UE pentru exportul de zahăr în 2016 este repartizată în 

dependenţă de ponderea fiecărui producător în stocurile de producţie pe ramură la data de 
01.01.2016. 
 Totodată, reieşind din datele prezentate de către Ministerul Agriculturii şi Industriei 
Alimentare, în comun cu Uniunea Producătorilor de Zahăr din Republica Moldova, privind volumul 
de producţie al întreprinderilor autohtone, consumul pieţei interne şi potenţialul de export al acestora 
şi întru executarea prevederilor pct. 4 al Regulamentului cu privire la importul în regim preferenţial 
al unor tipuri de zahăr, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 134 din 10.02.2009, pentru perioada 
trimestrului II al 2016 s-a constatat necesitatea autorizării importului de zahăr în cantitate de 3000 
tone şi pentru perioada trimestrului III al 2016 – 12000 tone. Respectiv, în perioada de referinţă au 
fost eliberate 16 autorizaţii pentru o cantitate totală de 14980,64 tone. 
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Anexa nr.35 
Informaţia privind activitatea de licenţiere a Camerei de Licenţiere pentru anul 2016 

 
Nr.  
d/o 

Genul de activitate 
licenţiat 

Numărul 
de licenţe 
în vigoare 
(valabile) 
potrivit 
situaţiei 
din 
31.12.2015 

Licenţe eliberate, prelungite, reperfectate şi 
taxa încasată 

Licenţe 
eliberate 
cu 
scutirea 
taxei în 
mărime 
de 50% 

Controale efectuate Decizii de 
retragere a licenţei 

Decizii de 
suspendare a 
licenţei 

Presripţii 
emise 

total Inclusiv 
eliberate  
şi 
prelungite 

Inclusiv 
reperfecta
te 

Taxa 
achitată 

(lei) 

planificate inopinate Total  
 

Inclusiv 
în baza 
cererii 

Total  
 

Inclusiv 
în baza 
cererii 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
01 activitatea de audit 124 50 21 29 72800 3 0 0 2 2 0 0  
02 evaluarea bunurilor  

imobile 
146 67 30 35 95420 9 0 0 6 2 0 0 8 

03 bursele de mărfuri 1 1 1 0 3250 0 0 0 0 0 0 0 0 
04 metale preţioase  440 149 102 47 335400 20 0 0 4 3 0  1 
05 jocuri de noroc 50 170 57 113 87875508 0 0 0 12 10 67 2 6 
06 producţie alcoolică 

importată 
46 55 47 8 2886910 0 0 0 0 0 0 0 0 

07 producţie alcoolică 
autohtonă 

129 93 80 13 4744025 0 0 0 1 1 6 0 0 

08 articole din tutun 53 91 64 27 2250953 0 0 0 10 0 0 0 0 
09 activitatea farmaceutică 

veterinară  
560 88 79 9 105053 10 0 0 1 0 0 0 0 

10 produse de uz 
fitosanitar  

387 115 91 24 284700 17 0 0 1 1 1 1 0 

11 transport 2035 1556 511 1041 1858675 76 0 2 40 29 14 11 29 
11¹ autogar ă 5 5 5 0 26325 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 proiectare în construcţii 907 221 174 46 529035 30 0 0 0 0 0 0 5 
13 construcţii 3892 894 734 159 2224951 131 0 0 3 2 0 0 3 
14 extragerea substanţelor 

minerale 
140 32 32 0 103675 1 0 0 6 2 1 1 0 

15 topogeodezie 148 28 26 2 72150 8 0 0 3 0 0 0 4 
16 metale feroase 102 23 12 11 38350 1 0 0 1 1 0 0  
17 substanţe chimice 644 155 139 14 425620 18 0 0 14 5 0 0 52 



CAMERA DE LICENŢIERE 
 

98 
 

toxice 
18 confecţionarea 

ştampilelor 
14 4 4 0 13325 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 activitatea de pază 153 47 34 13 111150 3 0 0 0 0 0 0 0 
20 sisteme de semnalizare 

antiincendiare 
116 29 25 4 75725 4 0 0 0 0 0 0 0 

21 armament şi muniţii 13 5 4 1 12350 1 0 0 1 1 0 0 0 
22 materiale explozibile 3 1 1 0 3250 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 articole pirotehnice 50 10 7 3 22750 1 0- 0 0 0 0 0 0 
24 protecţia informaţiei 35 11 9 2 28275 1 0- 0 0 0 0 0 0 
25 activitatea farmaceutică 450 212 22 189 162341 7 0 1 30 27 1 1 3 
26 activitatea cu 

dispositive medicale 
568 244 129 115 472550 32 120 0 12 7 0 0 10 

27 asistenţa medicală 837 289 162 126 565435 50 0 0 5 5 0 0 3 
28 plasarea în cîmpul 

muncii  
72 56 20 36 71175 7 0 0 15 2 20 1 47 

29 activitatea de turism 418 181 107 74 333125 29 0 0 20 11 10 9 0 
30 depozitarea cerealelor  6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
31 magazinele duty-free 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
32 broker vamal 70 13 3 10 15925 1 0 0 2 1 0 0 0 
32¹ Instruirea personalului 

din transport 
106 110 15 95 76700 5 0 36 7 6 14 3 1 

 Total 12722 5005 2747 2246 105896876 465 12 39 197 119 134 29 172 
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Anexa nr.36 
 

LISTA 
titularilor de licență din Transnistria, potrivit situației din 10.01.2017 

 
Datele despre titularul de licenţă Seria, numărul şi data 

eliberării licenţei, termenul de 
valabilitate a licenţei 

Denumirea titularului, forma 
organizatorico-juridică, genul de 
activitate licenţiat 

Adresa juridică, codul 
fiscal/IDNO,  

Adresa de desfăşurare a 
activităţii licenţiate 

Data şi numărul  
de ciziei privind 
eliberarea/prelungire
a licenţei 

 04. Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet 
SRL ” АУРЕОЛА-1” 
Activitatea cu metale preţioase şi pietre 

preţioase 

TDS Nistrului,  
mun. Tiraspol, 
str.25 Octombrie, 92 
C/F: 1014615002543 

mun. Tiraspol, str. 25 
Octombrie, 92 
 

Prelungire 
Decizia nr.3145 din 
28.12.2016 

AMMII nr.050421 din 
14.12.2015; 
Prelungită  pînă la  30.06.2017 

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

SA de Tip Închis Тираспольский 
Винно-Коньячный Завод ”KVINT”,  
importul alcoolului etilic  

TDS Nistrului,  
mun. Tiraspol, 
str.Lenin, 38; 
C/F: 1003615000013 

mun. Tiraspol,  
str.Lenin, 38 
 

Prelungire 
Decizia nr.3148 din 
28.12.2016 

AMMII nr.050239din  
10.11.15; 
Prelungită pînă la 30.06.2017 

SA de tip închis ”БУКЕТ 
МОЛДАВИИ”, 
importul alcoolului etilic  

TDS Nistrului,  
or. Dubăsari,  
str. Sverdlov 109; 
C/F: 1003615000046 

or. Dubăsari,  
str. Sverdlov 109 
 

Prelungire 
Decizia nr.10 din 
03.01.2016 

AMMII nr.050263 din 
16.11.2015; 
Prelungită  pînă la  30.06.2017 

SRL ”ОПТОВИК” 
importul  berii 

TDS Nistrului , 
mun. Tiraspol, str. Kutuzov, 
189,ap.17 
C/F: 1015615001738 

mun. Tiraspol, 
str. Energheticov,1 

Eliberare 
Decizia nr. 1895 din 
06.07.2016 

AMMII nr.052347 din  
21.07.2016; 
Valabilă pînă la  20.01.2017 

SA de Tip Închis ”ЗАВОД  
МОЛДАВИЗОЛИТ” 
importul alcoolului etilic 

TDS Nistrului,  
mun. Tiraspol, str. Şevcenko, 90, 
C/F: 1003615001881 

mun. Tiraspol,  
str. Şevcenko, 90 

Eliberare 
Decizia nr. 2749 din 
04.11.2016 

AMMII nr.053404 din  
04.11.2016; 
Valabilă pînă la  03.05.2017 

SA de Tip Închis  ”БЕНДЕРСКИЙ 
ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД”, 
importul alcoolului etilic 

TDS Nistrului , 
mun. Bender,  
str. Drujbî, 7,  
C/F: 1013615000586 

mun. Bender,  
str. Drujbî, 7 
 

Prelungire 
Decizia nr.3079 din 
21.12.2016 

AMMII nr.052336 din 
14.07.2016; 
Valabilă pînă la  13.07.2017 
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SRL ”РЕТИВА ТОРГ” 
importul  producţiei alcoolice 

TDS Nistrului,  
mun. Tiraspol, str. Krasnodonscaia, 
84, ap.41; 
C/F: 1014615001018 

 mun. Bender, str. Enghels,2 Eliberare 
Decizia nr. 2457 din 
15.09.2016 

AMMII nr.053080 din 
04.10.2016; 
Valabilă pînă la  03.04.2017 

SRL ”ЭНДИС ПИЦЦА” 
importul  producţiei alcoolice 

TDS Nistrului,  
mun. Tiraspol, str. Libkneht, 377 
(secţiunea B) 
C/F: 1014615001328 

 mun. Tiraspol, 
str. Libkneht, 377 (secţiunea B) 

Eliberare 
Decizia nr. 2608 din 
11.10.2016 

AMMII nr.053265 din 
19.10.2016; 
Valabilă pînă la  18.04.2017 

07.  Fabricarea alcoolului etilic, a berii, a producţiei alcoolice, cu excepţia vinurilor şi a băuturilor pe bază de vin, şi/sau păstrarea, 
comercializarea angro a alcoolului etilic, a berii, a producţiei alcoolice, cu excepţia vinurilor şi a băuturilor pe bază de vin, produse de 

producătorii autohtoni 
SA de Tip Închis ”Тираспольский 
Винно-Коньячный Завод ”KVINT”, 
fabricarea producţiei alcoolice, 
păstrarea şi comercializarea angro a 
producţiei alcoolice produse de 
producătorii autohtoni 

TDS Nistrului,  
mun. Tiraspol,  
str.Lenin, 38; 
C/F: 1003615000013 

mun. Tiraspol,  
str.Lenin, 38 
 

Prelungire 
Decizia nr. 3019 din 
15.12.16 

AMMII nr. 050474 din  
30.05.2008; 
Prelungită pînă la 30.06.2017 

 

SA de tip închis ”БУКЕТ 
МОЛДАВИИ”, 
fabricarea, păstrarea şi 
comercializarea angro a producţiei 
alcoolice şi a alcoolului etilic ( distilat 
de vin) 

TDS Nistrului,  
or. Dubăsari,  
str. Sverdlov 109; 
C/F: 1003615000046 

or. Dubăsari,  
str. Sverdlov 109 
 

Prelungire 
Decizia nr.3049 din 
16.12.16 

AMMII nr.053808 din  
26.10.2015; 
Prelungită  pînă la 30.06.2017 

SA de Tip Închis  ”БЕНДЕРСКИЙ 
ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД”, 
fabricarea , păstrarea şi 
comercializarea angro a producţiei 
alcoolice produsă de producătorii 
autohtoni 

TDS Nistrului , 
mun. Bender,  
str. Drujbî, 7,  
C/F: 1013615000586 

mun. Bender,  
str. Drujbî, 7 
 

Prelungire 
Decizia nr.2941 din 
30.11.16 

AMMII nr.052084 din  
21.06.2016; 
Valabilă pînă la 20.06.2017 

09.  Activitatea farmaceutică veterinară şi/sau asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat) 
SRL ”ТЕМП-ГРУП” 
activitatea farmaceutică veterinară 

TDS Nistrului,  
s. Dzerjinscoie,  
str. Sverdlov 1/a; 
C/F: 1007615000354 

 s. Dzerjinscoie,  
str. Sverdlov 1/a; 
 

Eliberare 
Decizia nr.1961 din 
12.07.2016 

AMMII nr.052408 din   
18.07.16; 
Valabilă pînă la 17.01.2017 

10. Importul şi/sau depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar şi/sau a fertilizanţilor 
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SRL”ТИРАСПОЛЬТРАНСГАЗ-
ПРИДНЕСТРОВЬЕ” 
importul produselor de uz fitosanitar şi 
a fertilizanţilor 

TDS Nistrului,  
mun. Tiraspol, str. Sverdlov, 49 
C/F: 1008615000708 

 r-l Slobozia  s. Sucleia Prelungire 
Decizia nr.1815 din 
27.06.2016 

AMMII nr.050551 din  
13.01.2016 
Prelungită  pînă la 13.01.2017 

SRL ”АГРО ТРЕЙД” 
importul produselor de uz fitosanitar şi 
a fertilizanţilor 

TDS Nistrului,  
mun. Tiraspol, str. Energheticov,1 
C/F: 1014615001775 

or. Slobozia, str. Puşkin,71 A Eliberare 
Decizia nr. 1960 din 
12.07.2016 

AMMII nr.052409 din 
18.07.2016 
Valabilă pînă la  17.01.2017 

SRL”БИОПЛАНТ” 
importul produselor de uz fitosanitar şi 
a fertilizanţilor 

TDS Nistrului,  
mun. Tiraspol, str. Sacriera, 9 
C/F: 1011615000401                           

 r-l Slobozia  s. Sucleia Eliberare 
Decizia nr. 2024 din 
15.07.2016 

AMMII nr. 052494 din  
21.07.2016 
Valabilă pînă la  20.01.2017 

SRL”ФИНАНСОВО – 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ 
” СБЕРИНВЕСТ ” 
importul produselor de uz fitosanitar şi 
a fertilizanţilor 

TDS Nistrului,  
mun. Tiraspol, str. 25 
Octombrie,100 
C/F: 1010615000471                       

or. Slobozia, str. Puşkin,71 A Eliberare 
Decizia nr. 2092 din 
26.07.2016 

AMMII nr. 052601 din  
05.08.2016 
Valabilă pînă la  04.02.2017 

SRL”СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ  
ФИРМА  ” ЭКСПЕДИЦИЯ - АГРО” 
importul produselor de uz fitosanitar şi 
a fertilizanţilor 

TDS Nistrului,  
r-l Slobozia  s. Novocotovsc, str. 
Tcacenco,2 a 
C/F: 1007615000376                     

 r-l Slobozia  s. Pervomaisc,str. 
Sadovaia,23 

Eliberare 
Decizia nr. 2051 din 
21.07.2016 

AMMII nr. 052548 din  
29.07.016 
Valabilă pînă la  28.01.2017 

SRL”АГРО КОМПАКТ” 
importul produselor de uz fitosanitar şi 
a fertilizanţilor 

TDS Nistrului,  
or.Grigoriopol, s. Crasnaia Gorca , 
str. Tiraspol, 84 C/F: 
1006615000069                        

or.Grigoriopol, s. Crasnaia 
Gorca , str. Tiraspol, 84 

Eliberare 
Decizia nr. 2181 din 
05.08.2016 

AMMII nr. 052705  din  
12.08.16 
Valabilă pînă la  11.02.2017 

SRL ”СЛАВГАРД” 
importul produselor de uz fitosanitar şi 
a fertilizanţilor 
 

TDS Nistrului,  
or. Rîbnița,  
str. Cernîşevschi, 2 
C/F: 1016615000532 

or. Rîbnița,  
str. Cernîşevschi, 2 
 

Eliberare 
Decizia nr. 2133 din 
02.08.2016 

AMMII nr. 052642 din  
08.08.016 
Valabilă pînă la  07.02.2017 

SRL ”МИХАЙЛОВКА - АГРО” 
importul produselor de uz fitosanitar şi 
a fertilizanţilor 
 

TDS Nistrului, 
 r-l. Rîbnița,  
s. Mihailovca 
C/F: 1014615000848 

r-l. Rîbnița,  
s. Mihailovca 
 

Eliberare 
Decizia nr. 2134 din 
02.08.2016 

AMMII nr. 052641 din  
09.08.016 
Valabilă pînă la  08.02.2017 

SRL ”ПЕТРОЛЮКС” 
importul produselor de uz fitosanitar şi 
a fertilizanţilor 
 

TDS Nistrului,  
or. Rîbnița,  
str. Cernîşevski, 2 
C/F: 1006615000449 

or. Rîbnița,  
str. Cernîşevski, 2 
 

Eliberare 
Decizia nr. 2160 din 
04.08.2016 

AMMII nr. 052670  din  
11.08.016 
Valabilă pînă la  10.02.2017 

SRL ”РОСТАН ПЛЮС” 
importul produselor de uz fitosanitar şi 
a fertilizanţilor 

TDS Nistrului , 
mun. Bender,  
str. Comunisticescaia, 165  

 r-l Slobozia  s. Blijnii Hutor Eliberare 
Decizia nr. 2162 din 
04.08.2016 

AMMII nr. 052671  din  
10.08.016 
Valabilă pînă la  09.02.2017 
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 C/F: 1012615000361 

SRL ”АВАЛОН - ПЛЮС” 
importul produselor de uz fitosanitar şi 
a fertilizanţilor 
 

TDS Nistrului, or. Rîbnița,  
str. Gvardeiscaia, 31 
C/F: 1014615000206 

or. Rîbnița,  
str. Industrială, 16 

Eliberare 
Decizia nr. 2175 din 
04.08.2016 

AMMII nr. 052672  din  
12.08.016 
Valabilă pînă la  11.02.2017 

SRL ”РИСТ” 
importul produselor de uz fitosanitar şi 
a fertilizanţilor 
 

TDS Nistrului,  
r-l. Rîbnița,  
s. Mocra 
C/F: 1007615000077 

or. Rîbnița,  
str. Industrială, 16 

Eliberare 
Decizia nr. 2182 din 
05.08.2016 

AMMII nr. 052704 din 
12.08.016 
Valabilă pînă la  11.02.2017 

11.  Activitatea de transport rutier 
SRL ”СПРОС”, 
transport rutier contra cost 

TDS Nistrului,  
or. Dubăsari,  
str. Frunze 44a; 
C/F: 1007615000181 

or. Dubăsari,  
str. Frunze 44a 

Prelungire 
Decizia nr. 3105 din 
22.12.2016 

AMMII nr.047078 din 
23.12.2010; 
Prelungită pînă la 23.06.2017 

SRL ”АВТОКОНТАКТ ПЛЮС” 
transport rutier contra cost 

TDS Nistrului,  
mun. Tiraspol, str. 25 Octombrie, 
74 

mun. Tiraspol, str. 25 
Octombrie, 74 

Prelungire 
Decizia nr.2655din 
13.10.2016 

AMMII nr.052126 din  
29.04.14; 
Prelungită pînă la  28.04.17 

SRL ”КОРОЛЬ” 
transport rutier contra cost 

TDS Nistrului,  
mun. Tiraspol, str. Lenin, 55B 
C/F: 1003615000242 

mun. Tiraspol, str. Lenin, 55B 
 

Prelungire 
Decizia nr.2827 din 
17.11.2016 

AMMII nr.050046 din 
05.11.2014; 
Prelungită pînă la 03.05.2017 

SRL ”ВИ – АВТО” 
transport rutier contra cost 

TDS Nistrului,  
mun. Bender,  
str.Gleadcovscaia,10; 
C/F: 1007615000446 

mun. Bender,  
str.Gleadcovscaia,10; 

Prelungire 
Decizia nr.2809 din 
14.11.2016 

AMMII nr.053491 din 
18.05.2015; 
Prelungită  pînă la 14.05.2017 

SRL ”ЭКСПРЕССТРАНС” 
transport rutier contra cost 

TDS Nistrului,  
mun. Tiraspol, str.Profsoiuzov, 50 
C/F: 1009615000015 

mun. Tiraspol,  
str.Profsoiuzov, 47 
 

Prelungire 
Decizia nr.36 din 
06.01.2017 

AMMII nr. 052089 din 
18.06.2015; 
Prelungită pînă la 30.06.2017 

SRL ”АВТОКАР” 
transport rutier contra cost 

TDS Nistrului ,  
r-nul Slobozia, s. Caragaș, str. 
Lenin, 90/1 
C/F:1011615000456 

r-nul Slobozia, s. Caragaș, str. 
Lenin, 90/1 
 

Prelungire 
Decizia nr.2938 din 
29.11.2016 

AMMII nr.053636 din 
09.06.2015 
Prelungită  pînă la  08.06.2017 

SRL ”ПАНЧО” 
transport rutier contra cost 

TDS Nistrului,  
or. Camenca, str. Lenin, nr.12, 
ap.10; 
C/F: 1011615000180 

 or. Camenca,  
str. Lenin, nr.12/10 
 

Prelungire 
Decizia nr.2089 din 
26.07.2016 

AMMII nr.052590 din 
29.01.2016 
Prelungită  pînă la  27.01.2017 

SA de tip Deschis ”Дубоссарское 
автотранспортное предприятие 3” 

TDS Nistrului,  
or. Dubăsari, str. 

or. Dubăsari, str. 
Kosmodemianscaia, 71 

Prelungire 
Decizia nr. 2053 din 

AMMII nr.049419 din 
22.07.2015 
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transport rutier contra cost Kosmodemianscaia, 71; 
C/F: 1009615000473 

21.07.2016 Prelungită  pînă la 19.01.2017 

SRL ”ЮГ-ТРАНС” 
transport rutier contra cost 

TDS Nistrului,  
mun. Bender, str. Cleadcovscaia, 5; 
C/F: 1014615001443 

mun. Tiraspol,  
str. Ucrainscaia, 1A 

Prelungire 
Decizia nr.2400 din 
08.09.2016 

AMMII nr.049764 din 
04.09.2015 
Prelungită  pînă la  03.03.2017 

SA de tip deschis ”КАМЕНСКАЯ 
АВТОТРАНСПОРТНАЯ БАЗА-39”  
transport rutier contra cost 

TDS Nistrului,  
or. Camenca, str. Kirov, 2 
C/F: 1010615000242 

or. Camenca,  
str. Kirov, 2 
 

Prelungire 
Decizia nr.18 din 
03.01.2017 

AMMII nr.053958 din 
30.12.2015; 
Prelungită  pînă la  30.06.2017 

SA de Tip Închis ”Рыбницкая 
Автоколонна 2831” 
transport rutier contra cost 

TDS Nistrului,  
or. Rîbnița,  
str. Miciurin 140; 
C/F: 1006615000209 

or. Rîbnița,  
str. Miciurin 140,71 

 

Prelungire 
Decizia nr. 2571 din  
03.10.2016 

AMMII nr.051245 din 
04.04.2016; 
Prelungită  pînă la  02.04.2017 
 

SRL ”ТИРАСПОЛЬСКАЯ 
АВТОКОЛОННА -2809” 
transport rutier contra cost 

TDS Nistrului,  
mun. Tiraspol,  
str. Ucrainscaia, nr. 1 
C/F: 1007615000413 

mun. Tiraspol,  
str. Ucrainscaia, nr. 1 
 

Prelungire 
Decizia nr.37 din 
06.01.2017 

AMMII nr. 052219 din 
05.07.2016 
Valabilă pînă la  05.07.2017 

SRL ”БЕЛИС” 
 transport rutier contra cost 

TDS Nistrului,  
mun. Tiraspol,  
str. Ucrainscaia, nr. 1 
C/F: 1007615000402 

mun. Tiraspol, str. Ucrainscaia, 
nr. 1 
 

Prelungire 
Decizia nr.38 din 
06.01.2017 

AMMII nr. 052251 din 
05.07.2016 
Valabilă pînă la  05.07.2017 

SRL ”ВИОЛАН” 
transport rutier contra cost 

TDS Nistrului, 
mun. Tighina, str. Gheorghe 
Asachi, 20 
C/F: 1007615000158 

 mun. Tighina, str. Enghels, 1g Eliberare 
Decizia nr. 3077 din  
19.12.2016 

AMMII nr. 052196 din 
28.06.2016 
Valabilă pînă la  28.06.2017 

SRL ”ШТРИХ - М” 
transport rutier contra cost 

TDS Nistrului,  
mun. Bender,  
str. Z. Kosmodemianskaia, 10/1; 
C/F: 1016615000635 

mun. Bender,  
str. Z. Kosmodemianskaia, 10/1 

Eliberare 
Decizia nr.2518 din  
23.09.2016 

AMMII nr. 053112 din 
27.09.2016 
Valabilă pînă la  26.03.2017 

SRL ”АНИСА” 
transport rutier contra cost 

TDS Nistrului,  
mun. Bender,  
str. 40 ani ai Biruinței, 23, ap.24; 
C/F: 1007615000479 

mun. Bender,  
str. Industrială, 4; 
 

Prelungire 
Decizia nr. 2864 din  
21.11.2016 

AMMII nr. 053529 din 
06.11.2014 
Valabilă pînă la  04.05.2017 

SA de tip Deschis ”БЕНДЕРСКАЯ 
АВТОКОЛОННА 2836” 
transport rutier contra cost 

TDS Nistrului,  
mun. Bender,  
str. Criucoc T, 3; 
C/F: 1007615000228 

mun. Bender, str. Criucoc T, 3; 
 

Prelungire 
Decizia nr. 2865 din  
21.11.2016 

AMMII nr. 050188 din 
07.11.2014 
Valabilă pînă la  06.05.2017 

SA de tip Închis ”СОВМТРАНС” 
transport rutier contra cost 

TDS Nistrului,  
mun. Bender, str. I. Panin, 8; 

mun. Bender, 
 str. I. Panin, 8; 

Prelungire 
Decizia nr.2940 din 

AMMII nr. 051686 din 
24.11.2015 
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C/F: 1009615000783  30.11.2016 Prelungită  pînă la  23.05.2017 

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

chimice de menaj 
SA de tip închis ”Обувная Фирма 
TИГИНА”, 
importul, depozitarea şi 
comercializarea angro a articolelor şi 
produselor chimice de menaj 

TDS Nistrului,  
mun. Bender,  
str. Chişinăului 20; 
C/F: 1006615000292 

mun. Bender,  
str. Chişinăului 20; 

Prelungire 
Decizia nr.2399din  
07.09.16 

AMMII nr.049891 din  
19.09.2011; 
Prelungită pînă la 16.03.2017 

SA de Tip Închis ”ЗАВОД  
МОЛДАВИЗОЛИТ” 
Importul  substanţelor şi materialelor 
chimice toxice 

TDS Nistrului,  
mun. Tiraspol, str. Şevcenko, 90, 
C/F: 1003615001881 

mun. Tiraspol,  
str. Şevcenko, 90 

Prelungire 
Decizia nr.2745din  
04.11.16 

AMMII nr. 051658 din 
24.05.2016 
Valabilă pînă la  23.05.2017 
 

SRL ”ФУРШЕТ”  
Importul, depozitarea şi 
comercializarea angro a  articolelor  şi 
produselor chimice de menaj 

TDS Nistrului,  
mun. Tiraspol,  
str. Lunacearskii, 24; 
C/F: 1014615001409 

mun. Tiraspol,  
str. Lunacearskii, 24 

Prelungire 
Decizia nr.2148 din 
03.08.2016 

AMMII nr.052667 din 
31.01.2015 
Prelungită pînă la  29.01.2017 

SA TÎ ”МОЛДАВКАБЕЛЬ” 
Importul   substanţelor şi materialelor  
chimice toxice 

TDS Nistrului,  
mun. Bender, str. Industrială,10 
C/F: 1003615001272 

mun. Bender, str. Industrială,10 
 

Prelungire 
Decizia nr.2357 din 
05.09.16 

AMMII nr.050808 din 
02.03.2016; 
Prelungită  pînă la  01.03.2017 

SRL ”ABK”, 
Importul substanţelor şi materialelor 
chimice toxice, a articolelor şi 
produselor chimice de menaj 

TDS Nistrului,  
mun. Tiraspol,  
 str. Promîşlennaia 1; 
C/F: 1013615000014 

mun. Tiraspol,  
str. Promîşlennaia 1 

 

Prelungire 
Decizia nr.2545 din 
30.09.16 

AMMII nr.049876  din 
01.10.2015; 
Prelungită  pînă la  30.03.2017 

SRL ”ПОЛИГРАФ - СЕРВИС”, 
Importul substanţelor şi materialelor 
chimice toxice 

TDS Nistrului,  
mun. Tiraspol,  
str. MPS,2, ap. 3  
C/F: 1013615000667 

mun. Tiraspol,  
str. Şutova, 6 a 

 

Eliberare 
Decizia nr. 2498 din 
22.09.2016 

AMMII nr.053110  din 
28.09.2016; 
Valabilă pînă la  27.03.2017 

SRL ”ДИНИСАЛЛ” 
Importul  articolelor şi produselor 
chimice de menaj 

TDS Nistrului,  
mun. Bender, str. T.Crucioc, 27, 
ap.4 
C/F: 1014615000701 

mun. Bender, s. Parcani, str. 
Lenin, 200 

Eliberare 
Decizia nr. 2606 din 
11.10.2016 

AMMII nr.053249  din 
21.10.2016; 
Valabilă pînă la  20.04.2017 

SRL ”КАРДИ” 
importul articolelor şi produselor 
chimice de menaj 

TDS Nistrului  
mun. Bender, s.Proteagailovca, str-
la Pervomaiscaia, 2/g 
c/f: 1006615000210 

mun. Bender, s.Proteagailovca, 
str-la Pervomaiscaia, 2g 

Eliberare 
Decizia nr. 2607 din 
11.10.2016 

AMMII nr.053248  din 
21.10.2016; 
Valabilă pînă la  20.04.2017 
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SA de Tip Închis ”Тираспольский 
Винно-Коньячный Завод ”KVINT”, 
Importul  substanţelor şi materialelor 
chimice toxice 

TDS Nistrului,  
mun. Tiraspol,  
str.Lenin, 38; 
C/F: 1003615000013 

mun. Tiraspol,  
str.Lenin, 38 
 

Eliberare 
Decizia nr. 2825 din 
16.11.2016 

AMMII nr.053521  din 
22.11.2016; 
Valabilă pînă la  21.05.2017 

SA de Tip Închis  ”ФАРБА - ГРУП”, 
Importul  substanţelor şi materialelor 
chimice toxice 

TDS Nistrului,  
mun. Tiraspol,  
str. Şutova, 7 ,, B ” ; 
C/F: 1004615001143 

mun. Tiraspol,  
str. Şutova, 7 ,, B ” 

Eliberare 
Decizia nr. 2826 din 
16.11.2016 

AMMII nr.053522  din 
22.11.2016; 
Valabilă pînă la  21.05.2017 

SA de Tip Închis ”МОЛДАВСКАЯ 
ГРЭС” 
Importul articolelor şi produselor 
chimice de menaj 

TDS Nistrului,  
or. Dnestrovsc,  
str. Limannaia, 1 
C/F: 10046615000423 

or. Dnestrovsc,  
str. Limannaia, 1 
 

Prelungire 
Decizia nr.3165din 
29.12.16 

AMMII nr.053926 din 
27.06.2016; 
Valabilă pînă la  26.06.2017 

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 

SRL ”ВЕЧЕ” 
Importul articolelor pirotehnice 

TDS Nistrului,  
mun. Bender, str. Enghels, 4, ap.64 
C/F: 1014615002532 

mun. Bender,  
str. Sovetscaia, 64 

Prelungire 
Decizia nr.2990 din 
05.12.2016 

AMMII nr.048987  din 
08.06.2015; 
Prelungită  pînă la  05.06.2017 

25  Activitatea farmaceutică 
SRL ”РЕМЕДИУМ”, 
activitatea farmaceutică  

TDS Nistrului,  
mun. Tiraspol,  
str. Krasnodonscaia 50/2; 
C/F: 1007615000332 

mun. Tiraspol,  
str. Krasnodonscaia 50/2 

Prelungire 
Decizia nr.3012  din 
07.12.2016 

AMMII nr.050405 din 
29.12.2011; 
Prelungită pînă la 27.06.2017 

SRL ”ВАЛЕАНДР”, 
activitatea farmaceutică  

TDS Nistrului,  
mun. Tiraspol,  
str. Kahovscaia 17; 
C/F: 1006615000025  

mun. Tiraspol,  
str. Kahovscaia 17; 

Prelungire 
Decizia nr.2277 din 
19.08.2016 

AMMII nr.045533 din 
05.03.2010; 
Prelungită pînă la  02.03.2017 

SRL”КЕЙСЕР” 
activitatea farmaceutică 

TDS Nistrului,  
mun. Tiraspol,  
str. Manoilov,57/2 
 

mun. Tiraspol,  
str. Manoilov,57/2 
 

Prelungire 
Decizia nr. 2120 din 
28.07.2016 

AMMII nr. 050782 din 
09.02.2016 
Prelungită  pînă la  08.02.2017 

SRL”ВИВАФАРМ”,  activitatea 
farmaceutică 

TDS Nistrului,  
r-l Slobozia,  
s. Parcani, str. Gogol, 1 
C/F: 1014615000332 

mun. Tiraspol,  
str. XX Partsiezd, 58B 

Prelungire 
Decizia nr. 2052din  
21.07.2016 

AMMII nr.050678 din 
28.01.2016; 
Prelungită  pînă la  27.01.2017 

26.  Importul, fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi repararea dispozitivelor medicale, inclusiv opticii 
SRL ”МЕДИН” 
Importul, dispozitivelor 

TDS Nistrului,  
mun. Tiraspol, 

mun. Tiraspol, 
str. Karl Libkneht, 1/2  

Prelungire 
Decizia nr.2966 din 

AMMII nr.050358 din 
12.12.2014 
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medicale,inclusiv a opticii str. Karl Libkneht, ½ 
C/F: 1014615002059  

01.12.2016 Prelungită pînă la  08.06.2017 

SRL ”ЕКИПАМЕД-ИНТЕР” 
Importul,comercializarea 
dispozitivelor medicale,inclusiv a 
opticii 

TDS Nistrului,  
mun. Bender,  
str. Miciurin 5/A, ap.30 
C/F: 1014615000365 

mun. Bender,  
str. Timireazev, 24 A;  

Prelungire 
Decizia nr.2937  din 
29.11.2016 

AMMII nr.051613 din   
22.05.15; 
Prelungită pînă la  19.05.2017 

31. Activitatea magazinelor duty-free 
SRL „АЛТАЙ” 
activitatea magazinelor duty-free 

TDS Nistrului,  
or. Camenca, str. Colodeznaia, 5 
C/F:  1015615001266 

PTF moldo-ucraineană – 
sectoarele transnistrene: 
Hristovaia. 
Pervomaisc. 
Vărăncău.  
Goianul Nou. 
Broşteni 

Prelungire 
Decizia nr. 2778 din 
08.11.2016 

AMMII nr.050365 din  
30.11.15 
Prelungită  pînă la  29.05.2017 
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