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

 
 

Nr. d/o 
a genu 
lui  

Denumirea abreviată 
a genului de    activitate 

Denumirea completă a genului de activitate 

01 „actvitatea de audit” Activitatea de audit 
02 „evaluarea bunurilor imobile”  Activitatea de evaluare a bunurilor imobile 
03 ,,burse de mărfuri” Activitatea burselor de mărfuri; 
04 ,,metale preţioase” Activitatea cu  metale preţioase şi pietre preţioase;  funcţionarea 

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

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

06 ,,producţie alcoolică importată 
“ 

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

07 ,,producţie alcoolică autohtonă Fabricarea alcoolului etilic, producţiei alcoolice, berii şi/sau păstrarea, 
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“ comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a 
berii produse de producătorii autohtoni; 

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

09 ,,activitatea farmaceutică 
veterinară” 

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

10 ,,produse de uz fitosanitar” Importul şi/sau comercializarea produselor de uz fitosanitar şi a 
fertilizanţilor; 

11 ,,transport” Transportul auto de călători în folos public; 
12 ,,proiectare în  construcţii” Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, 

urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări; 
13 ,,construcţii” Construcţiile de clădiri şi/sau construcţii inginereşti, instalaţiile şi 

reţelele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările; 
14 ,,extragerea substanţelor 

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

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

resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de 
acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată; 

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

18 ,,confecţionarea ştampilelor” Confecţionarea şi distrugerea ştampilelor; 
19 ,,activitatea de pază” Activitatea particulară de detectiv sau de pază; 
20 ,,sisteme de semnalizare 

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

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

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

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

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

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

26 ,,tehnică şi optică medicală” Fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi reparaţia dispozitivelor 
medicale, inclusiv a opticii; 

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

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

29 ,,turism” Activitatea de turism; 
30 ,,depozitarea cerealelor” Activitatea de depozitare a cerealelor cu eliberare certificatelor de 

depozit pentru cereale; 
31 ,,magazine duty-free” Activitatea magazinelor duty-free, inclusiv pentru deservirea corpului 
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diplomatic; 
32 ,,brokeri vamali” Activitatea de broker vamal 

 

 
1.  Organizarea şi funcţionarea Camerei de Licențiere 
 
1.1 Dispoziţii generale 

 
Prezentul raport este întocmit în vederea îndeplinirii prevederilor art.7 alin.(2)            

lit.h) (în scopul realizării activităților atribuite conform prezentei legi în competența 
Camerei, aceasta îndeplinește următoarele atribuții: generalizează experiența în 
domeniul de competență și prezintă Ministerului Economiei dări de seamă anuale 
privind activitatea sa) al Legii nr.451/2001 privind reglementarea prin licențiere a 
activității de întreprinzător.  

Pentru perioada de referință, a fost asigurată continuitatea procesului  de reformă a 
cadrului de licențiere, în conformitate cu Programul de activitate al Guvernului 
”Integrarea Europeană: Libertate, Democrație, Bunăstare”, ce prevede eliminarea 
constrîngerilor de ordin administrativ în mediul de afaceri. Provocarea majoră pentru 
instituție în acest sens pentru anul 2012, a constituit-o implementarea Serviciului 
Informațional „e-Licenţiere”, care prevede recepţionarea declaraţiilor/cererilor pentru 
eliberarea/prelungirea şi reperfectarea licenţelor în regim on-line.  

De asemenea, în perioada de referinţă, Camera a realizat totalitatea procedurilor de 
reglementare a activității de întreprinzător,  tangente eliberării licenţelor, ţinerii dosarelor 
de licenţiere şi a registrelor de licenţe, controlului asupra respectării de către titularii de 
licenţe a condiţiilor de licenţiere, în strictă corespundere cu principiile de bază ale 
licențierii (art. 3 din Legea nr. 451/2001). 

 
 

1.2 Subdiviziunile Camerei,  efectivul – limită şi finanţarea instituţiei 

 
Structura reflectată funcție de criteriul – vîrsta  personalului angajat în anul  2012, 

se prezintă în Tabelul nr. 1.   
          

   Tabelul nr. 1  Limitele de vîrstă a personalului Camerei de Licenţiere în  anul 2012 
 

Indicatori persoane ponderea % 
pînă la 30 ani 11 36,67% 

31-40 ani 9 30,00% 
41-50 ani 6 20,00% 
51-65 ani 4 13,33% 

 
Ponderea personalului cu vîrsta cuprinsă între 23 – 40 ani în anul 2012 a constituit 

circa 67%. 
Nivelul pregătirii profesionale și profilul studiilor personalului angajat în funcţii 

publice la situaţia din 31.12.2012, se prezintă în Tabelul nr. 2. 
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Tabelul nr. 2  Nivelul  pregătirii profesioanle și profilul studiilor personalului Camerei de   
Licenţiere,  anul 2012 
 

Indicatori persoane ponderea % 
Studii superioare economice 8 27,59% 

Studii superioare juridice 12 41,38% 

Alte profiluri de studii superioare 9 31,03% 
Total 29 100,00% 
Inclusiv, cu studii postuniversitare 4 13,80% 
Inclusiv cu grade ştiinţifice 1 3,45% 

      

 Fluctuaţia personalului se prezintă în Tabelul nr. 3. 
 
 

Tabelul nr. 3  Fluctuaţia personalului în anul 2012 
 

Persoane angajate Transferate în alte funcţii publice Au demisionat 
Pe intern În alte autorităţi  

1 1 - 3 

 
 
   Finanţarea activităţii Camerei de Licenţiere s-a efectuat  pe deplin din contul 
mijloacelor bugetului de stat, aprobat prin Legea bugetului de stat nr. 853 din 27.12.2012. 
              În structura cheltuielilor efective, partea preponderentă revine cheltuielilor 
destinate retribuirii muncii, contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi a 
primelor de asigurări obligatorii de asistenţă medicală, care au constituit circa 80 la sută 
din totalul bugetului. Cheltuielile de întreţinere a instituţiei (energie electrică, apă, 
salubritate, servicii de telecomunicaţie, rechizite de birou şi materiale de uz gospodăresc, 
servicii de transport, servicii editoriale, cheltuieli de protocol şi alte servicii) au alcătuit 
circa 18  la sută din totalul bugetului.   

             

Tabelul nr.4   Structura cheltuielilor executate  în perioada 01.01.2012- 31.12.2012  
 

Tipul cheltuielilor 

Valoarea 
aprobată 

iniţial pentru 
2012, 
mii lei 

Valoarea 
ajustată la 
rectificare, 

mii lei 

Cheltuieli de 
casă, 

mii lei 

Gradul de 
realizare, 

% 

Ponderea, 
% 

Retribuirea muncii 1981,5 1794,5 1789,4 99,00 65,48 

Contributii de 
asigurări sociale de stat 

431,8 393,8 390,8 99,00 14,30 

Plata mărfurilor şi 
serviciilor 

410,0 480,0 479,7 99,00 17,55 

Prime de asigurare 
obligatorie de asistenţă 
medicală achitate de 
angajator 

65,3 59,3 57,4 96,00 2,10 

Transferuri către 
populaţie 

4,0 59,3 14,8 98,00 0,56 
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Total 2892,6 2742,6 2732,1 99,00 100 

 
 

          

2.  Realizarea obiectivelor de activitate ale Camerei de Licențiere 

2.1. Activitatea de licențiere.  Licenţele valabile 

 
Evoluţia numărului licenţelor valabile în anul 2012, comparativ cu anul 2011, este 

reflectată de următoarele date: 
 

Termenele de referinţă 31.12.2011 31.12.2012 
Licenţe valabile  10 420 10 726 

 

Astfel, potrivit datelor din 31.12.2012, comparativ cu cele din 31.12.2011, s-a 
înregistrat o creştere a numărului licenţelor valabile cu 2,93%. 

Dinamica numărului licenţelor valabile pentru genurile de activitate, supuse 
reglementării prin licențiere de către Camera de Licențiere, la situaţia din 31.12.2012, 
comparativ cu 31.12.2011, este prezentată în Tabelul nr. 4. 

             
Tabelul nr.  5  Numărul licenţelor valabile, potrivit sutuației din 31.12.12, comparativ cu situaţia  
din  31.12.11  
 

Nr. 
d/o 

Denumirea genului de activitate 31.12.2011 31.12.2012 +/- ,  raport 
procentual 

01 activitatea de audit 129 122 -5,43% 
02 evaluarea bunurilor  imobile 141 153 8,51% 
03 bursele de mărfuri 1 1 0 
04 metale preţioase  385 415 7,79% 
05 jocuri de noroc 70 61 -12,86% 
06 producţie alcoolică importată 75 63 -16,00% 
07 producţie alcoolică autohtonă 234 222 -5,13% 
08 articole din tutun 69 71 2,90% 
09 activitatea farmaceutică veterinară  759 762 0,40% 
10 produse de uz fitosanitar  331 341 3,02% 
11 transportul de călători 955 961 0,63% 
12 proiectare în construcţii 648 732 12,96% 

13 construcţii 3465 3 622 4,53% 
14 extragerea substanţelor minerale 166 172 3,61% 
15 topogeodezie 145 156 7,59% 

16 metale feroase 117 124 5,98% 

17 substanţe chimice toxice 578 607 5,02% 
18 confecţionarea ştampilelor 13 14 7,69% 

19 activitatea de pază 173 175 1,16% 

20 sisteme de semnalizare 
antiincendiare 

84 94 11,90% 

21 armament şi muniţii 5 5 0 

22 materiale explozibile 3 2 -33,33% 
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23 articole pirotehnice 13 17 30,77% 

24 protecţia informaţiei 13 25 92,31% 
25 activitatea farmaceutică 331 256 -22,66% 

26 tehnica şi optica medicală 424 457 7,78% 

27 asistenţa medicală 564 521 -7,62% 
28 plasarea în cîmpul muncii  76 81 6,58% 

29 activitatea de turism 397 432 8,82% 
30 depozitarea cerealelor  11 6 -45,45% 

31 magazinele duty-free 3 3 0 
32 broker vamal 43 53 23,26% 

 Total 10 420 10 726 2,94% 

 

 
O majorare semnificativă a numărului licenţelor valabile, a fost înregistrată la 

activităţile:  
 

Denumirea genului de activitate 31.12.2011 31.12.2012 +/- ,  raport procentual 
broker vamal 43 53 23,26% 
proiectare în construcţii 648 732 12,96% 
activitatea de turism 397 432 8,82% 

evaluarea bunurilor  imobile 141 153 8,51% 

 
În perioada anului 2012, comparativ cu anul 2011, o descreştere evidenţiată s-a 

înregistrat la genurile de activitate: „importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, 
păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi/sau a berii importate” (cu 
16,00%);  „activitatea în domeniul jocurilor de noroc: organizarea şi desfăşurarea 
loteriilor, întreţinerea cazinourilor, exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti, 
stabilirea mizelor la competiţiile sportive (cu 12,86%); „fabricarea alcoolului etilic, 
producţiei alcoolice, berii şi/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a 
producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni” (cu 5,13%)  din motivul 
că,  începînd cu 27.07.2012, prin Legea nr.158 din 05.07.2012  pentru modificarea şi 
completarea unor acte legislative, cuantumul taxei de licenţă la genurile de activitate 
nominalizate s-a majorat cu 60 %.  

  
 
Din numărul total de licențe valabile la situația din 31.12.12, cea mai semnificativă 

pondere revine următoarelor genuri de activitate:  
 

Denumirea genului de activitate 31.12.2012 Ponderea în % 

construcţii 3 622 33,77% 
transportul de călători 961 8,96% 
activitatea farmaceutică veterinară  762 7,10% 

proiectare în construcţii 732 6,82% 
substanţe chimice toxice 607 5,70% 
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Numărul licenţelor valabile potrivit formei organizatorice-juridice a titularilor de licenţă 
sunt prezentaţi în Tabelul nr. 6.  
 
 
Tabelul nr. 6:  Numărul licenţelor valabile funcție de  forma organizatorico – juridică a 
titularilor de licenţă 
 

Foma organizatorico-juridică Total SA SRL ÎI ÎS ÎM AO Alte  
forme 

 
Numărul titularilor de licență 

10 726 686 8 769 952 107 79 43 90 

 
Din totalul licenţelor valabile, ponderea cea mai mare o deţin societățile cu 

răspundere limitată (81,75%),  întreprinderile individuale (8,88%) și societățile pe acțiuni 
(6,40%). Ponderea întreprinderilor de stat constituie – 1,00%, întreprinderilor municipale 
– 0,74% și a asociațiilor obștești - 0,40%.  
 

Din totalul actual de 10 726 licenţe valabile: 9 306  licențe sau 86,76% figurează 
la adrese (conform adresei juridice a titularului de licență) din localități urbane și 1 420 
licențe sau 13,24% figurează la adrese din localitățile rurale. 6 777 licențe sau 63,18%  
din numărul total al licenţelor figurează la adrese din municipiul Chișinău.  
 
Tabelul nr.7:  Repartizarea licenţelor valabile conform adreselor juridice ale titularilor de 
licenţă, potrivit situației din 31.12.2012 
Nr.
d/o 

Denumirea 
municipiului, 
raionului, 
unități 
administrativ - 
teritoriale 

Numărul licențelor 
valabile 

Nr.
d/o 

Denumirea 
municipiului, 
raionului, 
unități 
administrativ 
- teritoriale 

Numărul licenţelor valabile 

Total Localită 
țile 
urbane 

Localită 
țile 
rurale 

Total Localită 
țile 
urbane 

Localită 
țile rurale 

I. Municipii 15 Glodeni  62 21 41 
1 Mun. Chișinău 6777 6597 180 16 Hînceşti  144 106 38 
2 Mun. Bălți 495 495 - 17 Ialoveni  194 130 64 
3 Mun. Bender - - - 18 Leova  48 27 21 
4 Mun. Tiraspol 8 8 - 19 Nisporeni  79 50 29 

Total municipii 7280 7100 180 20 Ocniţa  54 29 25 
II Raioane 21 Orhei  224 150 74 

1 Basarabeasca  32 21 11 22 Rezina  69 54 15 
2 Briceni  107 42 65 23 Rîşcani  73 43 30 
3 Cahul  208 110 98 24 Sîngerei  83 33 50 
4 Cantemir  63 23 40 25 Soroca  156 120 36 
5 Călăraşi  96 45 51 26 Străşeni  184 81 103 
6 Căuşeni  142 60 82 27 Şoldăneşti 39 24 15 
7 Cimişlia  95 70 25 28 Ştefan Vodă  99 42 57 
8 Criuleni  102 31 71 29 Taraclia  86 54 32 
9 Donduşeni  49 25 24 30 Teleneşti  84 30 54 
10 Drochia  140 100 40 31 Ungheni  154 128 26 
11 Dubăsari  33 2 31 Total raioane 3177 1829 1348 
12 Edineţ  119 70 49 III Unități administrativ – teritoriale 
13 Făleşti  50 35 15 1 UTA 

Găgăuzia 
269 197 72 



 

14 Floreşti  109

 
 
 
Diagrama  nr.1   Dinamica 
 

 
 
2.1.1 Eliberarea/prelungirea, reperfectarea licen
 

În perioada anului 201
mai mult decît în perioada anului 201
perioadele menţionate, raportate la genurile de activitate, este prezentată în Tabelul nr. 
 
 
Tabelul nr.8:    Numărul licenţelor eliberate/prelungite în  anul 201
 
Nr. 
d/o 

Denumirea genului de 
activitate 

01 activitatea de audit 
02 evaluarea bunurilor imobile
03 bursele de mărfuri 
04 metale preţioase 
05 jocuri de noroc 
06 producţie alcoolică importată
07 producţie alcoolică autohtonă
08 articole din tutun 
09 activitatea farmaceutică 

veterinară 
10 produse de uz fitosanitar 
11 transport 

12 proiectare în construcţii 

13 construcţii 

10445 10444
10469

109 73 36 Total Camera 10726

Dinamica lunară a numărului licenţelor valabile  în anul 2012

Eliberarea/prelungirea, reperfectarea licențelor 

În perioada anului 2012, au fost eliberate/prelungite 2 556 licenţe, sau cu 
mult decît în perioada anului 2011. Dinamica licenţelor eliberate şi prelungite în 

perioadele menţionate, raportate la genurile de activitate, este prezentată în Tabelul nr. 

umărul licenţelor eliberate/prelungite în  anul 2012, comparativ cu  anul 201

Anul  
2011 

Anul  
2012 

21 42 
evaluarea bunurilor imobile 31 42 

1 0 
105 88 
75 69 

producţie alcoolică importată 79 64 
producţie alcoolică autohtonă 64 35 

69 71 
85 49 

 92 93 
177 305 

156 177 

878 844 

10482

10577

10615 10626 10614
10638

9 

10726 9126 1600 

cenţelor valabile  în anul 2012 

 

licenţe, sau cu 45 licenţe 
Dinamica licenţelor eliberate şi prelungite în 

perioadele menţionate, raportate la genurile de activitate, este prezentată în Tabelul nr. 8. 

, comparativ cu  anul 2011 

+/-, raport 
procentual 

100,0% 
35,48% 

- 
-16,19% 
- 8,00% 

-18,99% 
-45,31% 

2,90% 
-42,35% 

1,09% 
72,32% 

13,46% 

-3,87% 

10638
10656

10712 10726
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14 extragerea substanţelor minerale 41 36 -12,20% 
15 topogeodezie 37 32 -13,51% 
16 metale feroase 44 34 -22,73% 
17 substanţe chimice toxice 118 139 17,80% 
18 confecţionarea ştampilelor 5 4 -20,00% 
19 activitatea de pază 47 38 -19,15% 
20 sisteme de semnalizare 

antiincendiare 
14 22 57,14% 

21 armament şi muniţii 3 0 - 
22 materiale explozibile 1 0 - 
23 articole pirotehnice 6 5 -16,67% 
24 protecţia informaţiei 3 13 333,33% 
25 activitatea farmaceutică 19 30 57,89% 
26 tehnică şi optică medicală 101 88 -12,87% 
27 asistenţa medicală 86 83 -3,49% 
28 plasarea în cîmpul muncii 30 28 -6,67% 
29 activitatea de turism 119 108 -9,24% 
30 depozitarea cerealelor 1 5 400,00% 
31 magazinele duty-free 0 0 - 
32 broker vamal 3 12 300,00% 
 Total 2511 2 556 1,79% 

 

 
În anul 2012, comparativ cu anul 2011,  o creştere importantă a numărului licenţelor 

eliberate/prelungite (pentru genurile în vigoare în ambele perioade de referinţă) s-a atestat 
la următoarele genuri de activitate:  

 
Denumirea genului de activitate Anul  

2011 

Anul  

2012 

+/-, raport procentual 

transport 177 305 72,32% 
activitatea farmaceutică 19 30 57,89% 
evaluarea bunurilor imobile 31 42 35,48% 
substanţe chimice toxice 118 139 17,80% 
proiectare în construcţii 156 177 13,46% 

 

O diminuare semnificativă a numărului licenţelor eliberate/prelungite s-a înregistrat 
la genurile:  

 
Denumirea genului de activitate Anul 2011 Anul 2012 +/-, raport procentual 

producţie alcoolică autohtonă 64 35 -45,31% 
activitatea farmaceutică 
veterinară 

85 49 -42,35% 

metale feroase 44 34 -22,73% 
producţie alcoolică importată 79 64 -18,99% 
metale preţioase 105 88 -16,19% 
tehnică şi optică medicală 101 88 -12,87% 
extragerea substanţelor minerale 41 36 -12,20% 

 
Descreşterea numărului licenţelor eliberate/prelungite la genurile de activitate: 

„fabricarea alcoolului etilic, producţiei alcoolice, berii şi/sau păstrarea, comercializarea 
angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni” 



 

şi   „importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi
producţiei alcoolice şi/sau a berii importate
27.07.2012,  prin Legea nr.158 din 05.07.2012
acte legislative, cuantumul taxei de licenţă s

Diminuarea evidenţiată a numărului licenţelor eliberate/prelungite în anul 2012 la 
genurile de activitate: „colec
exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare 
uzate, inclusiv în stare prelucrată”, „activitatea cu  metale preţioase şi pietre preţioase; 
funcţionarea caselor de amanet”, „fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi reparaţia 
dispozitivelor medicale, inclusiv a opticii”, „
îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile
preţioase;  funcţionarea caselor de amanet
nr.158/2012,  cuantumul taxei de licenţă 

De asemenea, un factor important ce a favorizat scăd
eliberate/prelungite la fabricarea alcoolului etilic, producţiei alcoolice, berii şi/sau 
păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse 
de producătorii autohtoni” 
şi Industriei Alimentare  privind modificarea şi completarea unor acte legislative, prin care 
se propune  modificarea un
2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, în sensul 
excluderii din cadrul reglementării prin licenţiere a 
comercializare angro a vinurilor ş
noiembrie 2012, urmează să producă efecte din 12 februarie 2013

 
          Dinamica lunară a numărului licenţelor eliberate/prelungite în anul 2012
prezentată în Diagrama nr.2.
 
Diagrama  nr. 2:  Dinamica 
 

188
215

286

mportul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a 
producţiei alcoolice şi/sau a berii importate” se datorează faptului că

Legea nr.158 din 05.07.2012  pentru modificarea şi completarea unor 
cuantumul taxei de licenţă s-a majorat cu 60 %.  

evidenţiată a numărului licenţelor eliberate/prelungite în anul 2012 la 
„colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi 

exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare 
uzate, inclusiv în stare prelucrată”, „activitatea cu  metale preţioase şi pietre preţioase; 
funcţionarea caselor de amanet”, „fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi reparaţia 
dispozitivelor medicale, inclusiv a opticii”, „extragerea substanţelor minerale utile şi/sau 
îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile”, „activitatea cu  metale preţioase şi pietre 

funcţionarea caselor de amanet” s-a produs din acelaşi motiv. Prin 
cuantumul taxei de licenţă la genurile menţionate s-a majorat cu 

un factor important ce a favorizat scăderea numărului licenţelor 
abricarea alcoolului etilic, producţiei alcoolice, berii şi/sau 

păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse 
”  a fost generat de proiectul de lege al Ministerul
privind modificarea şi completarea unor acte legislative, prin care 
unui șir de acte legislative, inclusiv a Legii nr.451

2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, în sensul 
excluderii din cadrul reglementării prin licenţiere a activităţii de 

angro a vinurilor şi băuturilor pe bază de vin” (
noiembrie 2012, urmează să producă efecte din 12 februarie 2013). 

Dinamica lunară a numărului licenţelor eliberate/prelungite în anul 2012
prezentată în Diagrama nr.2. 

Dinamica lunară a numărului licenţelor eliberate/prelungite în anul 2012

226
253

232
216

163 175

11 

comercializarea angro a 
se datorează faptului că, începînd cu 
pentru modificarea şi completarea unor 

evidenţiată a numărului licenţelor eliberate/prelungite în anul 2012 la 
tarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi 

exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare 
uzate, inclusiv în stare prelucrată”, „activitatea cu  metale preţioase şi pietre preţioase;  
funcţionarea caselor de amanet”, „fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi reparaţia 

xtragerea substanţelor minerale utile şi/sau 
metale preţioase şi pietre 

a produs din acelaşi motiv. Prin  Legea 
a majorat cu 30 la sută. 
erea numărului licenţelor 

abricarea alcoolului etilic, producţiei alcoolice, berii şi/sau 
păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse 

Ministerului Agriculturii 
privind modificarea şi completarea unor acte legislative, prin care 

, inclusiv a Legii nr.451-XV din 30 iulie 
2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, în sensul 

activităţii de „fabricare, păstrare  şi 
(Legea nr. 262 din 16 
 

Dinamica lunară a numărului licenţelor eliberate/prelungite în anul 2012 este 

cenţelor eliberate/prelungite în anul 2012 

 

193 192
217



 

 
 
 
 

 
Diagrama  nr. 3:   Dinamica trimestrială a numărului li

2012, comparativ cu situaţia similară a anului 201
 

 
 
În anul 2012 au fost reperfectate 1116 licenţe, sau cu 174 licenţe mai puţin decît în 

anul 2011. La fel, au fost executate 2238 cereri de reperfectare în legătură cu 
excluderea/includerea unităţilor de transport, ceea ce constituie 
comparativ cu perioada similară a anului 2011.
 

Tabelul nr. 9  Numărul licenţelor reperfectate  în anul  201

 

Nr. 
d/o 

Denumirea genului de 
activitate 

01 activitatea de audit 
02 evaluarea bunurilor imobile
03 bursele de mărfuri 
04 metale preţioase 
05 jocuri de noroc 
06 producţie alcoolică importată
07 producţie alcoolică autohtonă
08 articole din tutun 
09 activitatea farmaceutică 

veterinară 
10 produse de uz fitosanitar
11 transport 
12 proiectare în construcţii 

13 construcţii 
14 extragerea substanţelor minerale
15 topogeodezie 

689

Trimestrul I

Dinamica trimestrială a numărului licenţelor eliberate/prelungite în anul 
comparativ cu situaţia similară a anului 2011 

În anul 2012 au fost reperfectate 1116 licenţe, sau cu 174 licenţe mai puţin decît în 
anul 2011. La fel, au fost executate 2238 cereri de reperfectare în legătură cu 
excluderea/includerea unităţilor de transport, ceea ce constituie 

parativ cu perioada similară a anului 2011. 

umărul licenţelor reperfectate  în anul  2012, comparativ cu anul 201

Anul  
2011 

Anul  
2012 

33 40 
evaluarea bunurilor imobile 25 32 

0 0 
86 60 

122 104 
producţie alcoolică importată 7 8 
producţie alcoolică autohtonă 44 37 

68 36 
18 15 

produse de uz fitosanitar 24 28 
17 28 

 41 43 

220 220 
extragerea substanţelor minerale 9 6 

1 4 

711

554

Trimestrul II Trimestrul III

12 

cenţelor eliberate/prelungite în anul 

 

În anul 2012 au fost reperfectate 1116 licenţe, sau cu 174 licenţe mai puţin decît în 
anul 2011. La fel, au fost executate 2238 cereri de reperfectare în legătură cu 
excluderea/includerea unităţilor de transport, ceea ce constituie o majorare cu 2,6%,  

, comparativ cu anul 2011  

+/-, raport 
procentual 

21,21% 
28,00% 

- 
-30,23% 
-14,75% 
14,29% 

-15,91% 
-47,06% 
-16,67% 

16,67% 
64,71% 

4,88% 

- 
-33,33% 
300,00% 

602

Trimestrul IV
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16 metale feroase 19 26 36,84% 
17 substanţe chimice toxice 32 13 -59,38% 
18 confecţionarea ştampilelor 0 0 - 
19 activitatea de pază 20 19 -5,00% 
20 sisteme de semnalizare 

antiincendiare 
6 6 - 

21 armament şi muniţii 1 0 - 
22 materiale explozibile 0 1 - 
23 articole pirotehnice 4 2 -50,00% 
24 protecţia informaţiei 1 1 - 
25 activitatea farmaceutică 159 122 -23,27% 
26 tehnică şi optică medicală 62 57 -8,06% 

27 asistenţa medicală 58 59 1,72% 
28 plasarea în cîmpul muncii 42 40 -4,76% 
29 activitatea de turism 82 78 -4,88% 
30 depozitarea cerealelor 0 0 - 
31 magazinele duty-free 3 2 -33,33% 
32 broker vamal 86 29 -66,28% 

 Total 1 290 1 116 -13,49% 

 

La 06.11.2012 a fost lansat Serviciul „e-Licenţiere”, ceea ce a permis 
recepţionarea declaraţiilor/cererilor pentru eliberarea/prelungirea sau reperfectarea 
licenţelor în regim on-line. În perioada 06.11.2012 – 31.12.2012, din numărul total al 
declaraţiilor şi cererilor recepţionate, 15,41%  au fost recepţionate în regim online.  
 
 
Tabelul nr.10:    Datele privind asimilarea de către agenţii economici a Serviciului „e-
Licenţiere”  în format electronic în perioda 06.11.2012 – 31.12.2012: 
 

Nr. 
d/o 

Tipul declaraţiilor/cereri Recepţionate 
total 

Recepţionate 
online 

Raport procentual 
comparativ cu numărul 
total al 
declaraţiilor/cererilor 
recepţionate 

1. Declaraţii pentru eliberarea licenţei 
 

253 54 21,34% 

2. Declaraţii pentru prelungirea licenţei 
 

156 18 11,54% 

3. Cereri pentru reperfectarea licenţei (cu 
excepţia cererilor pentru 
excluderea/includerea unităţilor de 
transport) 

175 18 10,28% 

4. Total 584 90 15,41% 

 

        Comparativ cu anul 2011, în perioada anului 2012, durata medie a executării 
declarațiilor de eliberare/prelungire a licențelor (de la data recepționării declarației/cererii 
pînă la data adoptării deciziei) s-a majorat de la 3,00 zile lucrătoare – la 3,12 zile, iar 
durata examinării cererilor de reperfectare s-a micşorat de la 3,9 zile – la 3,46 zile 
lucrătoare. Majorarea duratei de executare a declaraţiilor pentru eliberarea/prelungirea 
licenţelor s-a produs din contul genului de activitate: „activitatea particulară de detectiv 
sau de pază” (4,46 zile lucrătoare), dat fiind că legislaţia în vigoare prevede verificarea la 



 

faţa locului a încadrării solicitantului de licenţă în condiţiile de licenţiere
eliberării licenței. 
          La fel,  la genul de activitate: „acordarea asistenţei medicale de către instituţiile 
medico-sanitare private (pentru instituţiile nou
acreditare), cu excepţia cazurilor cînd se modifică ori se completează genul de activitate” 
durata medie de executare a declaraţiei a constituit 3,78 zile lucrătoare dat fi
condiţiile de licenţiere,
Regulamentului instituţiei medico
         Conform prevederilor art.11 alin. (1) 
30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător aceşti 
indicatori (durata limită de eliberare/prelungire/reperfectare) 
(la reperfectare) zile lucrătoare.

În Diagramele nr.7  şi nr.8
declarației de eliberare/prelungire 
2012. 

 
Diagrama nr.4: Durata medie a executării  declara
perioada  anului 2012 (zile lucrătoare)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,2

2,86

3,38

încadrării solicitantului de licenţă în condiţiile de licenţiere

La fel,  la genul de activitate: „acordarea asistenţei medicale de către instituţiile 
nitare private (pentru instituţiile nou-create, pînă la obţinerea certificatului de 

acreditare), cu excepţia cazurilor cînd se modifică ori se completează genul de activitate” 
durata medie de executare a declaraţiei a constituit 3,78 zile lucrătoare dat fi

, este prevăzută aprobarea de către Ministerul Sănătăţii 
instituţiei medico-sanitare private.  

Conform prevederilor art.11 alin. (1) și art.15 alin. (3) ale Legii nr. 451
30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător aceşti 

(durata limită de eliberare/prelungire/reperfectare) constituie 5 
zile lucrătoare. 

În Diagramele nr.7  şi nr.8 este prezentată dinamica duratei medii de executare a  
ției de eliberare/prelungire şi a cererii de reperfectare a licen

urata medie a executării  declarației de eliberare/prelungire a licențelor,  
perioada  anului 2012 (zile lucrătoare): 

3,27

3,11

2,97

3,05

3,14

3,01

14 

încadrării solicitantului de licenţă în condiţiile de licenţiere anterior 

La fel,  la genul de activitate: „acordarea asistenţei medicale de către instituţiile 
create, pînă la obţinerea certificatului de 

acreditare), cu excepţia cazurilor cînd se modifică ori se completează genul de activitate” 
durata medie de executare a declaraţiei a constituit 3,78 zile lucrătoare dat fiind că, în 

prevăzută aprobarea de către Ministerul Sănătăţii a 

și art.15 alin. (3) ale Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător aceşti 

constituie 5 și, respectiv, 10 

este prezentată dinamica duratei medii de executare a  
şi a cererii de reperfectare a licenței, în perioada anului 

ției de eliberare/prelungire a licențelor,  în 

 

3,26
3,23

2,93



 

Diagrama nr.5:   Durata medie a executării  cererii de reperfectare a licen
anului 2012 (zile lucrătoare

 
 

 
 
 

Procesul de eliberare a licenţelor agen
(Transnistria) a fost conformat prevederilor Hotărîrii Guvernului 
„Cu privire la regularizarea traficului de mărfuri şi servicii ce constituie obiectul activităţii 
de comerţ exterior a Transnistriei”.  În 
pentru 9 genuri de activitate.

 
 

Tabelul nr.11:  Licenţele eliberate 
situaţiei din 31.12.12 
 

Nr. d/o 
a  genu 
lui 
de 
activi 
tate 

Denumirea genului de activitate

01 activitatea de audit 
06 producţie alcoolică importată
07 producţie alcoolică autohtonă
08 articole din tutun 
10 produse de uz fitosanitar
11 transport 
14 extragerea substanţelor minerale
16 metale feroase 
17 substanţe chimice toxice
25 activitatea farmaceutică
26 tehnică şi optică medicală
27 asistenţa medicală 

3,2
3,5 3,37

urata medie a executării  cererii de reperfectare a licen
anului 2012 (zile lucrătoare) 

Procesul de eliberare a licenţelor agenților economici din raioanele din stînga Nistrului 
a fost conformat prevederilor Hotărîrii Guvernului 

„Cu privire la regularizarea traficului de mărfuri şi servicii ce constituie obiectul activităţii 
de comerţ exterior a Transnistriei”.  În perioada de raportare au fost eliberate 

genuri de activitate. 

Licenţele eliberate și prelungite agenţilor economici din Transnistria, potrivit 

Denumirea genului de activitate 
eliberate şi prelungite în perioada

01.01.1
31.12.1

 
producţie alcoolică importată 
producţie alcoolică autohtonă 

produse de uz fitosanitar 

extragerea substanţelor minerale 

chimice toxice 
ctivitatea farmaceutică 

tehnică şi optică medicală 

3,71
3,91

3,46 3,46 3,56
3,74

15 

urata medie a executării  cererii de reperfectare a licențelor  în perioada  

 

raioanele din stînga Nistrului 
a fost conformat prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 815 din  02.08.2005 

„Cu privire la regularizarea traficului de mărfuri şi servicii ce constituie obiectul activităţii 
perioada de raportare au fost eliberate 51 licenţe 

ţilor economici din Transnistria, potrivit 

Numărul licenţelor 
eliberate şi prelungite în perioada 

01.01.11 - 
31.12.11 

01.01.12 - 
31.12.12 

0 1 

5 7 
4 4 
0 1 
1 0 
21 20 
0 1 
1 0 
11 10 
5 5 
1 2 
1 0 

3,74

3,28
3,45

3,07
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 TOTAL 50 51 

 
În anul 2012, comparativ cu anul 2011, în ceea ce privește agenții economici din 

Transnistria, numărul licențelor eliberate/prelungite a crescut cu 2%. 
  
2.1.2  Taxa pentru licență 
 

Nivelul colectării taxei pentru eliberarea/prelungirea și reperfectarea licențelor, în 
perioada raportată a constituit 91 560 617 lei.  

Informaţia detaliată privind sumele taxelor pentru licenţă, aferente genurilor de 
activitate, achitate în anul 2012, este prezentată în Tabelul nr. 12. 
 
Tabelul nr.12:    Taxa pentru eliberarea/prelungirea și reperfectarea licențelor, raportată la 
genurile de activitate, achitată în anul 2012, comparativ cu anul 2011 
 

Nr. 
d/o 

Denumirea genului  
de activitate 

Anul   
2011, 
(lei) 

Anul   
2012, 
(lei) 

+/-, raport 
procentual 

01 activitatea de audit 54 500 113 125 107,57% 
02 evaluarea bunurilor imobile 67 500 105 025 55,59% 
03 bursele de mărfuri 2 500 0 - 
04 metale preţioase  248 500 228 105 -8,21% 
05 jocuri de noroc 67 779 101 72 961 609 7,65% 
06 producţie alcoolică importată 3 941 150 3 465 470 -12,07% 
07 producţie alcoolică autohtonă 6 023 450 7 141 385 18,56% 
08 articole din tutun 1 804 550 2 024 835 12,21% 
09 activitatea farmaceutică veterinară  87 910 81 085 -7,76% 
10 produse de uz fitosanitar  222 700 253 825 13,98% 
11 transport 364 800 804 535 120,54% 
12 proiectare în construcţii 354 200 445 151 25,68% 
13 construcţii 1 989 853 2 085 749 4,82% 
14 extragerea substanţelor minerale 105 500 96 025 -8,98% 
15 topogeodezie 74 900 70 625 -5,71% 
16 metale feroase 100 875 96 637 -4,20% 
17 substanţe chimice toxice 281 575 373 200 32,54% 
18 confecţionarea ştampilelor 11 250 10 750 -4,44% 

19 activitatea de pază 114 150 109 150 -4,38% 
20 sisteme de semnalizare antiincendiare 32 750 58 775 79,47% 
21 armament şi muniţii 8 500 0 - 
22 materiale  explozibile  2 750 325 -88,18% 
23 articole pirotehnice 16 000 15 075 -5,78% 
24 protecţia informaţiei 6 500 31 825 389,62% 
25 activitatea farmaceutică 96 880 117 655 21,44% 
26 tehnică şi optică medicală 273 750 282 175 3,08% 

27 asistenţa medicală 180 500 205 225 13,70% 
28 plasarea în cîmpul muncii  80 500 79 875 -0,78% 

29 activitatea de turism 259 625 258 850 -0,30% 
30 depozitarea cerealelor  0 0 - 
31 magazinele duty-free 2 000 1 150 -42,50% 
32 broker vamal 37 950 43 400 14,36% 
 TOTAL 84 626 669 91 560 617 8,19% 



17 
 

 

Suma taxelor pentru licenţă, achitate în anul 2012, este mai mare decît suma taxelor 
achitate în anul 2011 - cu 6 933 948 lei, sau cu 8,19%.  

În perioada menţionată, din totalul licenţelor eliberate 564 sau 33,29%,  au fost 
eliberate cu scutirea taxei pentru licenţă în mărime de 50%. 

 
2.2. Eliberarea autorizaţiilor 

 

În conformitate cu Ordinul ministrului economiei nr.175 din 12.10.2010 ”Cu 
privire la delegarea unor competenţe ale Ministerului Economiei Camerei de Licenţiere în 
subordinea Ministerului Economiei”, în anul 2012 Camera a continuat exercitarea 
atribuţiilor în ceea ce ţine de eliberarea, prelungirea şi evidenţa autorizaţiilor pentru: - 
exportul produselor în regim preferenţial în ţările - membre a Uniunii Europene; - 
importul în regim preferenţial a unor tipuri de zahăr; - importul produselor originare din 
ţările - membre ale Acordului Central de Comerţ Liber (CEFTA).  

În perioada 01.01.12 – 31.12.12 au fost eliberate 1480 autorizaţii, sau cu 4,05% 
mai mult, comparativ cu perioada similară a anului 2011. Informaţia detaliată privind 
acest proces este redată în Tabelul nr.13.  
 
Tabelul nr.13:  Numărul autorizaţiilor eliberate de către Camera de Licenţiere  în  anul 2012 
 

Nr. 
d/o 

Denumirea autorizației  Numărul total al autorizațiilor 
eliberate în perioada 
01.01.12 – 31.12.12 

1 Exportul produselor în regim preferențial în țările membre a Uniunii 
Europene (grîu, porumb, orz, vin) - HG nr. 262 din 07.03.2008 

1 389 

2 Importul produselor originare din ţările - membre ale Acordului Central 
de Comerţ Liber (CEFTA) – HG nr. 955 din 21.08.2007 

0 

3 Importul în regim preferenţial al unor tipuri de zahăr  - HG nr. 134 din 
10.02.2009 

91 

 TOTAL 1480 

 
 

2.3 Controlul  în domeniul licenţierii  
 
Respectînd prevederile 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: 

 
- Ministerul Afacerilor Interne – 64; 
- Procuratura – 4; 
- Primării – 7; 
- Serviciul de Informaţii şi Securitate – 3; 
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- Ministerul Transportului şi Infrastructurii Drumurilor – 12; 
- Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor – 2; 
- Ministerul Agriculturii – 9; 
- Agenţia Naţională pentru Ocuparea forţei de Muncă – 4; 
- Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer – 1; 
- Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice – 3; 
- Inspecţia de Stat în Construcţii – 3; 
- Inspectoratul Fiscal principal de Stat – 22; 
- Ministerul Mediului – 3; 
- Agenţia Medicamentului – 5; 
- Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei – 9; 
- Serviciul Vamal – 2; 
- Ministerul Sănătăţii – 1; 
- Agenţia Naţională Transport Auto – 4; 
- Inspecţia Muncii – 3; 
- Întreprinderea de Stat "CADASTRU" – 9; 
- Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism – 2; 
- Asociatia Nationala a Operatorilor de Turism – 4; 
- Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” –1; 
- Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei – 1; 
- Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale – 1; 
- Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării – 2; 
- Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice – 1; 
- Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor 

Industriale – 1; 
- Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale – 1. 

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

legii de referinţă (în baza autosesizării),  Camera a efectuat 141 controale inopinate 
privind respectarea de către titularii de licenţă a condiţiilor de licenţiere.  

 
În Diagrama nr. 6 este prezentat numărul controalelor inopinate  în funcţie de 

genurile de activitate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Diagrama nr.6:  Numărul controalelor inopinate efectuate în anul
activitate. 
 

 
Nr. 
d/o 

Denumirea genului  
de activitate 

a) metale preţioase  
b) jocuri de noroc 
c) producţie alcoolică 

autohtonă 
d) transport 
e) construcţii 
f) metale feroase 
g) substanţe chimice toxice 

Total 

  
În rezultatul controalelor, urmare a sesizărilor autorităţilor publice cu funcţii de 

reglementare şi control, precum şi analizei dosarelor de licenţiere, Camera, în 
conformitate cu competenţa atribuită prin Legea nr. 451/2001: 

• a emis prescripţii -

• a adoptat decizii de retragere a licenţelor 

• a adoptat decizii de suspendare a licenţelor 

• a adoptat decizii privind recunoaşterea nevalabilităţii licenţelor 
 
În baza cererilor titularilor de licenţă au fost emise 53 decizii de suspe

temporară a activităţii de întreprinzător şi 120 decizii de retragere a licenţei.
 
 
 
 
 
 
 

1
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a b c d

Numărul controalelor inopinate efectuate în anul 2012 în funcţie de genurile de 

Anul   
2012 

 

Nr. 
d/o 

Denumirea genului  
de activitate 

1 h) confecţionarea ştampilelor
4 i) activitatea de pază 
1 j) armament şi muniţii 

58 k) activitatea farmaceutică 
4 l) plasarea în cîmpul muncii 
1 m) activitatea de turism 

 2 n) broker vamal 
141 

În rezultatul controalelor, urmare a sesizărilor autorităţilor publice cu funcţii de 
reglementare şi control, precum şi analizei dosarelor de licenţiere, Camera, în 
conformitate cu competenţa atribuită prin Legea nr. 451/2001:  

- 290; 

a adoptat decizii de retragere a licenţelor – 83; 

a adoptat decizii de suspendare a licenţelor – 34; 

a adoptat decizii privind recunoaşterea nevalabilităţii licenţelor 

În baza cererilor titularilor de licenţă au fost emise 53 decizii de suspe
temporară a activităţii de întreprinzător şi 120 decizii de retragere a licenţei.

58
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2012 în funcţie de genurile de 

 

Anul   
2012 

 

confecţionarea ştampilelor 1 
5 
8 

 40 
plasarea în cîmpul muncii  2 

10 
4 

În rezultatul controalelor, urmare a sesizărilor autorităţilor publice cu funcţii de 
reglementare şi control, precum şi analizei dosarelor de licenţiere, Camera, în 

a adoptat decizii privind recunoaşterea nevalabilităţii licenţelor – 73.   

În baza cererilor titularilor de licenţă au fost emise 53 decizii de suspendare 
temporară a activităţii de întreprinzător şi 120 decizii de retragere a licenţei. 

40

2
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2. 4. Activitatea juridică  
 

Activitatea juridică, pe parcursul perioadei raportate, a fost axată pe îndeplinirea 
obiectivelor asumate şi asigurarea îndeplinirii următoarelor atribuţii: 

• elaborarea propunerilor de modificare şi avizarea actelor normative şi legislative 
elaborate de autorităţile publice centrale competente, cu implicaţii în domeniul 
licenţierii; 

• participarea la procesul de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia 
europeană; 

• sistematizarea legislaţiei din domeniul licenţierii; 

• întocmirea unor puncte de vedere cu privire la problemele de drept care se ivesc în 
activitatea de aplicare a legislaţiei; 

• întocmirea de proiecte de contracte şi avizarea de legalitate a acestora; 

• soluţionarea petiţiilor, demersurilor, sesizărilor, etc. adresate autorităţii de către 
autorităţile şi instituţiile publice, persoanele fizice sau juridice, titularii sau 
solicitanţii de licenţă şi care au legătură cu specificul activităţii Camerei; 

• acordarea consultanţei juridice conducerii instituţiei, precum şi direcţiilor şi 
serviciilor acesteia; 

• asigurarea respectării legislaţiei în cadrul controalelor privind respectarea 
condiţiilor de licenţiere; 

• acordarea suportului juridic calificat solicitanţilor şi titularilor de licenţă în cadrul   
Sălii de recepţionare a documentelor; 

• colaborarea cu angajaţii Camerei la verificarea şi recepţionarea documentelor 
necesare pentru eliberarea, reperfectarea sau prelungirea licenţelor; 

• înaintarea acţiunilor privind retragerea/suspendarea licenţelor; 

• reprezentarea şi apărarea intereselor autorităţii în faţa instanţelor judecătoreşti şi a 
celorlalte organe cu atribuţii jurisdicţionale, a organelor de urmărire penală. 

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

30.07.2001 cu privire la reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător şi 
Legii nr. 235-XVI din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a 
activităţii de întreprinzător, autoritatea de licenţiere a formulat şi înaintat în termenele 
prevăzute de legislaţie 98 de cereri de chemare în judecată: 

• 67 cereri de chemare în judecată privind retragerea licenţelor; 

• 31 cereri de chemare în judecată privind suspendarea temporară a licenţelor. 
Repartizarea cererilor de chemare în judecată privind retragerea licenţelor sunt redate, 

după genurile de activitate,  în următoarea diagramă: 
 
 
 



 

Diagrama nr.7:   Acţiunile Camerei de Licenţiere privind retragerea licenţelor

 

  

Din numărul total al acţiunilor înaintate de Cameră, privind retragerea şi 
suspendarea licenţelor, în perioada 01.01
pronunţat asupra la 75 acţiuni.

Temeiurile privind înaintarea acţiunilor de retragere a licenţelor sunt prezentate în 
următoarea diagramă: 
Diagrama nr.8:  Temeiurile privind retragerea licenţelor
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Din numărul total al acţiunilor înaintate de Cameră, privind retragerea şi 
31.12.2012, instanţa de judecată s-a 
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Suspendarea temporară a licenţelor, cu respectarea prevederilor art. 17 alin. (3) al 

Legii nr. 235/2006, au vizat patru genuri de activitate: 
-  activitatea în domeniul jocurilor de noroc: organizarea şi desfăşurarea loteriilor, 

întreţinerea cazinourilor, exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti, stabilirea 
mizelor la competiţiile sportive, total fiind emise şi înaintate instanţei de judecată 4 
decizii privind suspendarea temporară a licenţelor, avînd la bază temeiul:  

• neachitarea trimestrială, în termenul stabilit, a taxei pentru licenţă(art. 20 
alin. 2 lit.b) al Legii nr. 451/2001); 

-  importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea  
angro a producţiei alcoolice şi/sau a berii importate; / -  fabricarea alcoolului etilic, 
producţiei alcoolice, berii şi/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a 
producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni, total fiind emise şi 
înaintate instanţei de judecată 18 decizii privind suspendarea temporară a licenţelor, 
avînd la bază temeiul:  

• neachitarea anuală, în termenul stabilit, a taxei pentru licenţă(art. 20 alin. 
2 lit.b) al Legii nr. 451/2001); 

- activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi/sau în 
străinătate, total fiind emise şi înaintate instanţei de judecată 9 decizii privind 
suspendarea temporară a licenţelor, avînd la bază temeiul: 

• continuarea activităţii cu licenţa sau un alt document ce confirmă dreptul 
intermediarului/angajatorului străin de mediere sau angajare a cetăţenilor străini avînd 
termenul de valabilitate expirat (art. 18 alin. (1) lit. a) al Legii nr. 180-XVI din 

10.07.2008 cu privire la migraţia de muncă). 
 
Comparativ cu perioada anului 2011, numărul acţiunilor înaintate în procedură de 

contencios administrativ a înregistrat o creştere semnificativă. 
Astfel, în procedura Legii nr. 235/2006 privind principiile de bază de reglementare 

a activităţii de întreprinzător, în perioada 01.01.2012 – 31.12.2012 au fost înaintate în 
instanţele de judecată în număr de 98 de acțiuni, iar în procedura contenciosului 
administrative Camera este parte pe dosare în 72 de acțiuni, fapt ce atrage resurse 
administrative suplimentare, pentru asigurarea apărării intereselor instituției în faţa 
instanţelor de judecată. 

Originea acţiunilor înaintate de către solicitanţii şi titularii de licenţă în contenciosul 
administrativ este prezentată în următoarea diagramă. 

 
 

 

 

 



 

Diagrama nr.9:   Temeiurile acţiunilor înaintate în contenciosul administrativ 
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Temeiurile acţiunilor înaintate în contenciosul administrativ  
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Diagrama nr.10:   Fluctuația num
 

 
În contextul generalizării experienţei din domeniul reglementării prin licenţiere a 

activităţii de întreprinzător şi optimizării acestuia, Camera, pe parcursul anului 201
conformitate cu competenţele atribuite:
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- proiectul Strategiei naţionale de prevenir

finanţare a terorismului pentru anii 2013
- proiectul de Le
- proiectul Codului transporturilor rutiere;
- proiectul de modificare a Codului contravenţional;
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- proiectul de modificare a Legii comunicaţiilor electronice;
- proiectului Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la 

practica judiciară privind soluţionarea de către instanţele judecătoreşti a 
litigiilor referitoare la suspend
activitatea de întreprinzător”

- proiectele regulamentelor (7) elaborate de Consiliul Concurenţei;
- proiectul regulamentului serviciilor energetic
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- proiectului de modificare a Legii nr. 131 din 07.06.2007 cu privire siguranţa 
traficului rutier; 

- proiectului de modificare a Legii nr. 116 din 29.07.1998 privind aprobarea 
Codului transporturilor auto. 
 

� A înaintat propuneri de modificare și completare:  
- a Legii nr. 1456/1993 privind activitatea farmaceutică; 
- a Legii nr. 451/2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de 

întreprinzător. 
 

� Definitivarea  proiectelor de modificare și completare: 
- a Legii cu privire la substanţele explozive; 
- a Legii cu privire la ştampile; 
- a Legii privind activitatea de audit; 
- a Legii privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase; 
- a Legii privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă. 

 
2.5. Sistemul informaţional „e-Licenţiere”,  Registrul de   licențiere şi Ghişeul unic. 

 

La 06.11.12 a fost lansat Serviciul “e-Licenţiere”, ce prevede eliberarea, 
prelungirea şi reperfectarea licenţei în regim on-line. Conform procedurii stabilite, 
solicitantului i se va remite prin intermediul Poștei Moldovei formularul licenţei 
perfectate fără prezentarea acestuia la Cameră. 
     În perioada 06.11.2012 – 31.12.2012 au fost recepţionate 90 declaraţii şi cereri, sau  
circa 15 la sută din numărul total al acestora. 
     Concomitent, vor fi întreprinse unele acţiuni privind perfecţionarea Serviciului  “e-
Licenţiere” și consolidarea capacităților Ghișeiului Unic: 

- semnarea acordului privind obţinerea (în luna ianuarie 2013) accesului la baza de 
date a Trezoreriei de Stat privind veniturile la buget ce ţin de achitarea taxei pentru 
licenţă (în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor nr.98 din 28.11.2005); 

- elaborarea unui nomenclator al conturilor trezoreriale cu utilzarea ulterioară a 
Sistemului “e-Licenţiere”,  în cadrul implementării plăţilor electronice sau a registrelor 
de stat (în baza unui acord cu Centrul e-Guvernare); 

- modificarea specificaţiilor tehnice ale Sistemului prin crearea posibilităţii pentru 
operatorii Camerei de Licenţiere de a adăuga documente în dosarul electronic de 
licenţiere,  crearea posibilităţii pentru solicitanţii care doresc ca formularele de licenţă să 
fie livrate prin poştă şi permiterea semnării digitale a delaraţiilor/cererilor pentru 
eliberarea/prelungirea şi reperfectarea licenţei prin uzul semnăturii mobile (în baza 
extinderii Contractului încheiat între SRL “ENDAVA” şi Centrul “e-Guvernare”); 

- delimitarea procedurilor de recepţionare, înregistrare şi respingere a 
declaraţiilor/cererilor cu ajustarea mesajelor respective pentru solicitanţi. 
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  La 15 noiembrie 2012 a fost desfăşurată o întrevedere de lucru cu Directorul 
Proiectului USAID „Comerţ, Investigaţii şi Reglementarea Activităţii de Întreprinzător 
(BRITE)”, Dl S.Kelly Seibold, în cadrul căreia au fost prezentate obiectivele de activitate 
ale Camerei, discutîndu-se perspectivele dezvoltării instituţionale şi procesului de 
reglementare a activităţii de antreprenoriat, fiind  discutate şi necesităţile de consolidare 
şi dezvoltare a capacităţilor „Ghişeului Unic”. Pentru promovarea Serviciului „e-
Licenţiere”,  Camera a solicitat sprijinul Proiectului BRITE, în organizarea cu agenţii 
economici din teritoriu a unor seminare informaţionale zonale în 10 localitîţi ale 
republicii. 
            De asemenea, Camera de Licenţiere a solicitat sprijinul ÎS “Camera Înregistrării 
de Stat” în vederea promovării Serviciului “e-Licenţiere”,  prin inserarea în Nota 
informativă remisă în adresa entităţilor de drept a informaţiei plasate la adresele web: 
www.servicii.gov.md/elicenţiere sau www.licenţiere.gov.md, compartimentul: “Aplică 
acum pentru e-Licenţiere” privind opţiunea de obţinere a licenţei în regim online. 

 Conform art. 22 al Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin 
licenţiere a activităţii de întreprinzător, Camera de Licenţiere a întreprins acţiuni privind  
îmbunătăţirea procesului de înregistrare şi selectare a datelor incluse în Registrul de 
licenţiere în format scriptic şi electronic. Versiunea electronică fiind publicată în regim 
online pe pagina web a Camerei ”www.licentiere.gov.md”. A fost asigurată actualizarea 
zilnică a informațiilor la compartimentele: „Decizii de retragere”, „Decizii de 
suspendare”, „Licenţe nevalabile”, „Cotele tarifare la exportul mărfurilor în Uniunea 
Europeană”,  „Cotele tarifare la importul de zahăr alb şi produse zaharoase”. 
 

În prezent sunt în proces de realizare acţiunile necesare privind remedierea 
Sistemului Informaţional Automatizat “Registrul unic de licenţiere”, cu participarea ÎS 
“CRIS “REGISTRU”. 

În rezultatul înţelegerilor dintre Camera de Licenţiere şi ÎS „CRIS „REGISTRU” a 
fost elaborat un software pentru verificarea corectitudinii informaţiei din baza de date a 
Sistemului Informaţional „Registrul unic de licenţiere”, depistarea şi corectarea erorilor 
privind lacunele din cîmpurile inserate. Modulul creat permite (în regim de administrator) 
afişarea cronologică a modificărilor documentelor din SI „Registrul unic de licenţiere”, 
astfel permiţînd depistarea mai rapidă a erorilor. 

SRL "ONIX-JCV" (subantreprenorul SI „Registrul unic de licenţiere”)  elaborează 
un software pentru excluderea erorilor din listele deciziilor de reperfectare a licenţelor 
privind cîmpul „Nr. şi data adoptării deciziei de reperfectare”. 

De asemenea, „ONIX-JCV" SRL finalizează traducerea în limba română a textelor 
unor elemente de interfaţă, conform variantei de traducere oferite de Camera de 
Licenţiere 

Conform acţiunilor preconizate, în baza Acordului de colaborare, semnat de Camera 
de Licențiere şi Centrul de Guvernare Electronică, intrat în vigoare la  01.02.2012, din 
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fondurile proiectului e-Transformarea Guvernării, gestionat de Centrul de Guvernare 
Electronică, a fost elaborat softul “e-Licenţiere” de către SRL „ENDAVA”. 

În lunile ianuarie – iunie au avut loc 10 şedinţe de lucru dedicate  procesului de 
elaborare de către SRL „ENDAVA” a soft-ului „e-Licenţiere”: studierea procedurilor ce 
ţin de sistemul de licenţiere, condiţiilor de licenţiere, datelor şi parametrilor 
corespunzători, analiza screen shot – urilor ce ţin de procedurle de verifcare, în regim 
online prin reţelele electronice, a veridicităţii actelor permisive, anexate la declaraţie sau 
cerere, etc. 

Începînd cu luna august, de către compania „Endava” S.R.L. au fost desfășurate 
primele exerciţii în cadrul Camerei de Licenţiere şi prezentat softul elaborat, iar 
personalul instituției a fost instruit asupra principiilor de operare al SI . „e-Licenţiere”. 

În luna septembrie, a demarat procesul nemijlocit de testare a softului „e-
Licenţiere”, proces ce s-a finalizat pe unele compartimente, dar continuă pe moment cu 
testarea per ansamblu. 

Serviciul „e-Licenţiere” va interopera cu băncile centrale de date, sincron, prin 
Intermediul unor interfeţe de comunicare expuse de: Î.S.”CADASTRU”, Trezoreria de 
Stat şi ÎS „CRIS „REGISTRU”. 
 

Referitor la activităţile ce ţin de consolidarea şi dezvoltarea capacităţilor „Ghişeului 
Unic” informăm că, au fost identificaţi primii 5 (din 19 pasibili) parteneri de dezvoltare 
pentru susţinerea activităţilor Camerei de Licenţiere în acest sens,  şi anume: 

• Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru; 

• ÎS „CADASTRU”; 

• ÎS „CRIS REGISTRU”; 

• Inspectoratul Fiscal Principal de Stat; 

• Trezoreria de Stat. 
                   În prezent, din 29 acte permisive, ce se anexează la declaraţia pentru 

eliberarea/prelungirea licenţei, 5 se verifică online prin intermediul reţelelor electronice şi 
7 – prin intermediul informaţiilor plasate pe paginile web ale autorităţilor publice 
respective. 

 
În perioada de raport pagina web oficială a Camerei a fost accesată de 76 156 

vizitatori. Dinamica lunară a  accesării paginii web oficiale a Camerei de Licenţiere în 
anul 2012 este prezentată în Diagrama nr. 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Diagrama nr. 11:  Dinamica accesării paginii web a Camerei în anul 2012

 

2.6. Consolidarea capacităţii instituţionale a Camerei şi m

 În perioada de referinţă Colaboratorii Camerei au participat la 
instruire  şi informare la nivel naţional:

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

� ,,Managementul şi elaborarea programelor/proiectelor” 
� “Management şi planificare strategică”
� „Managementul public modern”  
� „Abilităţi manageriale” 
� „Monitorizarea,

de personal în serviciul public”
� “Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici”
� „Motivarea personalului”
� “Evaluarea perfo
� „Adaptarea şi integrarea în funcţia publică” 
� “Dezvoltarea abilităţilor de exercitare a atribuţiilor de serviciu”

participant -
� „Răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici” 
� „Curs de iniţiere în guvernarea electronică” 

 
 Reprezentanţii Camerei de Licenţiere au participat la un 
privind:  

6400 6317
6920

Dinamica accesării paginii web a Camerei în anul 2012
 

 

Consolidarea capacităţii instituţionale a Camerei şi managementul 

În perioada de referinţă Colaboratorii Camerei au participat la 
instruire  şi informare la nivel naţional: 

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

,,Managementul şi elaborarea programelor/proiectelor” 
“Management şi planificare strategică” - 1 , participan
„Managementul public modern”  -3 , participanţi - 3;
„Abilităţi manageriale” -2,   participanţi - 2; 
„Monitorizarea, evaluarea şi raportarea privind implementarea procedurilor 
de personal în serviciul public”- 1, participant - 1; 
“Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici”
„Motivarea personalului”- 1, participant -1; 
“Evaluarea performanţelor personalului” - 1, participant 
„Adaptarea şi integrarea în funcţia publică” - 2, participan
“Dezvoltarea abilităţilor de exercitare a atribuţiilor de serviciu”

-1; 
„Răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici” - 
„Curs de iniţiere în guvernarea electronică” - 4, participanţi 

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

4770

6072
5728 5919

4487

5800
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Dinamica accesării paginii web a Camerei în anul 2012 

 

anagementul documentelor 

În perioada de referinţă Colaboratorii Camerei au participat la 26 activităţi de 

Cursuri de instruire organizate de Academia de Administrare Publică pe lîngă 

,,Managementul şi elaborarea programelor/proiectelor” - 4 , participanţi -6 ; 
, participant -1 ; 

; 

evaluarea şi raportarea privind implementarea procedurilor 

“Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici” - 1, participant -1; 

1, participant -1; 
, participanţi -2; 

“Dezvoltarea abilităţilor de exercitare a atribuţiilor de serviciu” - 1, 

 1, participant-1; 
, participanţi -6. 

șir de ședințe de lucru 

7905
8353

7485
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• completarea chestionarului ce ţine de identificarea măsurilor discriminatorii şi 
restrictive aplicate de Republica Moldova în domeniul serviciilor (în contextul 
lansării negocierilor în cadrul CEFTA în domeniul comerţului cu servicii); 

• privind neadmiterea practicării activităţii particulare de pază la obiectivele de 
importanţă majoră, obiectivele de asigurare vitală a localităţilor, la întreprinderile 
cu capital preponderent de stat şi la alte obiective supuse pazei de stat, a căror listă 
este stabilită prin lege; 

• în vederea implementării eficiente a portalului guvernamental „servicii.gov.md” 
(Guvern pentru cetăţeni); 

• referitor la proiectul Legii privind substanţele chimice; 

• privind analiza prognozelor pentru anul 2012 şi potenţialele evoluţii ale economiei 
naţionale, studiul „Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Comprehensiv dintre 
Moldova şi UE – evaluarea riscurilor”; 

• cu privire la elaborarea proiectului de lege privind activitatea de confecţionare şi 
distrugere a ştampilelor; 

• privind funcţionarea sistemului „Ghişeul unic” şi proiectului de hotărîre de 
Guvern cu privire la măsurile de implementare a Legii nr.161/11; 

• privnd Acordul de instituire a Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Comprehensiv 
dintre Moldova şi UE implementarea activităţii de întreprinzător  (ZLSAC); 

• cu privire la gestionarea resurselor umane în autorităţile publice, modificarea şi 
completarea Legii nr.158/2008; 

• referitor la monitorizarea, evaluarea şi raportarea implementării procedurilor de 
personal public. 

 
Managementul documentelor şi petiţiilor primite de către Cameră în anul curent a 

fost asigurat potrivit „Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice şi de 
dispoziţie şi instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele 
administraţiei publice centrale de specialitate şi ale administraţiei publice 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.   
 
Tabelul nr.  13  Managementul documentelor şi petiţiilor primite în  anul 2012 
 

Nr.d/o Denumirea documentelor Documente primite 
 I. Documente (numărul): 4 121 
I. Corespondenţa de intrare  
1. Demersuri, sesizări ale autorităţilor publice  1 696 
2. Demersuri, sesizări ale agenţilor  economici 1 842 
3. Scrisori de înştiinţare, ale  agenţilor economici 351 
II. Petiţii de la persoanele fizice şi juridice 232 
1. În formă scrisă 60 
2. În format electronic 172 
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3. Solicitări ale unor date din Registrul de licenţiere 83 
4. Solicitări  de a se explica unele prevedri ale  legislației 24 
5. Diferite solicitări din domeniile de competenţă ale Camerei 65 
III. Corespondenţa de ieşire 2 086 

 

În perioada de raportare, examinarea petiţiilor a fost efectuată conform procedurii şi 
în termenele stabilite prin Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare şi 
Legea nr. 982-XIV din 11.05.2000 cu privire la accesul la informaţie. Termenul mediu de 
examinare şi formulare a răspunsurilor la adresările scrise în anul 2011 a fost de 15 zile, 
iar la cele electronice - 5 zile.  

   
   În conformitate cu pct. 3.10 al „Indicatorului documentelor-tip şi al termenelor lor 

de păstrare pentru organele administraţiei publice, pentru instituţiile, organizaţiile şi 
întreprinderile Republicii Moldova”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 618 din 
05.10.1993,  a fost efectuată selectarea şi ordonarea documentelor cu termen de păstrare 
expirat în anul 2008, lipsite de importanţă istorico-ştiinţifică şi de utilitate practică. 
Arhiva Naţională a eliberat Camerei de Licenţiere Permisul nr.86 din 20.07.2012 de 
nimicire a 1 872 dosare de licenţiere.  

 
 Pe parcursul anului 2012 au fost utilizate 2 363 formulare de licenţă, 5 142 anexe 

(format A4) la aceasta și 7 738 anexe (format A5) pentru unităţile de  transport auto de 
călători în folos public; 1 540 formulare de autorizaţii pentru export/import în regim 
preferenţial. 
 
2.8  Obiectivele - cheie ale Camerei de Licențiere pentru anul 2013 

 
Camera de Licențiere, potrivit prevederilor art. 7 alin.(2) din Legea 451/2001 exercită în 
mod curent atribuțiile funcționale evocate. Pentru anul curent instituția publică și-a 
stabilit obiective cheie, destinate producerii de plus valoare activității și dezvoltării 
necesare instituționale, după cum urmează:  
- perfecţionarea şi dezvoltarea sistemului „e-Licenţiere”, concordată cu implementarea 

complexă a Ghişeului Unic, prin aplicarea extensiei funcţionale la autorităţile conexe 
actelor necesare eliberării licenţei şi autorizaţiei; 

- asigurarea in regim online a  cel puțin 25% din numărul total al solicitărilor pentru 
eliberarea/prelungirea şi reperfectarea licenței primite de către Camera de Licențiere; 

- activizarea relaţiilor de conlucrare cu partenerii de dezvoltare (Centrul Guvernării 
Electronice şi ÎS “CRIS “REGISTRU”) întru îmbunătăţirea şi modernizarea 
Sistemului Informaţional Automatizat “Registrul unic de licenţiere”; 

- perfecționarea instrumentelor de control asupra respectării de către titularii de licență 
a condițiilor de licențiere bazate în mod special pe managementul riscurilor. 
Promovarea spiritului bunei credințe şi culturii juridice a titularilor de licență; 
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- identificarea noilor parteneri de dezvoltare pentru susținrea activităților Camerei 
vizînd consolidarea și dezvoltarea capacităților „Ghișeului Unic”; 

- elaborarea și implementarea unor programe comune cu reprezentanții altor autorități 
publice și organizațiilor profesionale interesate de segmentul licenţierii în vederea 
perfecţionării colaboratorilor Camerei;  

- asigurarea participării a întregului corp de funcționari al Camerei  la programele de 
instruire în domeniile tehnologice ale e-Guvernării şi eLicenţierii; 

- eficientizarea cheltuielilor și consolidarea disciplinei financiare a instituției; 
- asigurarea transparenței activității Camerei și dezvoltarea dialogului permanent cu 

reprezentanții mass-media. 
 
                                                                                                 

                                                                                      Valentin GUZNAC 
                                                                                       director  
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Anexa nr. 1 
 
 

Informaţie 
privind activitatea de licenţiere pentru perioada 01.01.2012 - 31.12.2012 

 
 

Nr.  
d/o 

Genul de activitate 
licenţiat 

Numărul 
de licenţe 
în vigoare 
(valabile) 
potrivit 
situaţiei 

din 
31.12.2012 

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 
prelungit

e 

Inclusiv 
reperfectate 

Taxa 
achitată 

planificate inopinate Total/ 
inclusiv 
în baza 
cererii 

Susţinute 
de 

instanţa 
de 

judecată 

Total/ 
inclusiv 
în baza 
cererii 

Susţinute 
de 

instanţa 
de 

judecată 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

01 Activitatea de audit 122 82 42 40 113125 6 0 0 10/7 2 2/2 0 5 
02 evaluarea bunurilor  

imobile 
153 74 42 32 105025 14 0 0 3/1 1 2/2 0 0 

03 bursele de mărfuri 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04 metale preţioase  415 149 88 60 228105 40 0 1 1 2 0  11 
05 jocuri de noroc 61 173 69 104 72961609 0 0 4 24/13 7 14/11 3 10 
06 producţie alcoolică 

importată 
63 72 64 8 3465470 0 0 0 2/2 0 2 0 12 

07 producţie alcoolică 
autohtonă 

222 72 35 37 7141385 0 0 1 30/19 5 24/3 10 38 

08 articole din tutun 71 107 71 36 2024835 0 0 0 1/1 0 0 0 0 
09 activitatea 

farmaceutică 
veterinară  

762 64 49 15 81085, 50 13 0 0 1/1 0 0 0 0 

10 produse de uz 
fitosanitar  

341 122 93 28 253825 14 0 0 14 14 0 0 0 

11 transport 961 336 305 28 804535 43 0 58 32/24 4 10/10 0 76 

12 proiectare în 
construcţii 

732 220 177 43 445151,77 39 0 0 1/1 0 0 0 0 

13 construcţii 3622 1066 844 220 2085749,27 193 0 4 7/5 1 0 0 2 
14 extragerea 

substanţelor minerale 
172 42 36 6/2 96025 4 0 0 8/2 4 1/1 0 23 
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15 topogeodezie 156 36 32 4 70625 11 0 0 7/2 5 0 0 58 

16 metale feroase 124 60 34 26 96637 13 0 1 3/2 0  0 1 

17 substanţe chimice 
toxice 

607 152 139 13 373200 21 0 2 4/3 0 1/1 0 1 

18 confecţionarea 
ştampilelor 

14 4 4 0 10750 0 0 1 0 0 1/1 0 1 

19 activitatea de pază 175 57 38 19 109150 12 0 5 2/1 0 1/1 0 7 
20 sisteme de 

semnalizare 
antiincendiare 

94 28 22 6 58775 4 0 0 0 0 0 0 0 

21 armament şi muniţii 5 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 3 
22 materiale explozibile 2 1 0 1 325 0 0 0 0 0 1/1 0 0 
23 articole pirotehnice 17 7 5 2 15075 1 0 0 0 0 0 0 0 
24 protecţia informaţiei 25 14 13 1 31825 2 0 0 0 0 0 0 10 
25 activitatea 

farmaceutică 
256 152 30 122 117655 13 0 40 17/11 4 5/5 0 21 

26 tehnică şi optică 
medicală 

457 145 88 57 282175 25 0 0 1/1 0 0 0 1 

27 asistenţa medicală 521 142 83 59 205225 36 0 0 5/5 0 0 0 2 
28 plasarea în cîmpul 

muncii  
81 68 28 40 79875 11 0 2 13/5 5 18/10 7 1 

29 activitatea de turism 432 186 108 78 258850 44 0 10 15/12 1 5/5 0 6 
30 depozitarea cerealelor  6 5 5 0  0 0 0 0 0 0 0 0 
31 magazinele duty0free 3 2 0 2 1150 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 broker vamal 53 41 12 29 43400 5 0 4 2/2 0 0 0 1 

 Total 10726 3679 2556 1116 91560617,54  564 0 141 203/120 55 87/53 20 290 

 



 

 
Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.2011, au fost înregistraţi 122 titulari  pentru genul 

,,Activitatea de audit”. 
 
Diagrama nr. 1  Dinamica numărului licenţelor eliberate/prelungite pentru perioada
2010-2012 
 

 
 
Diagrama nr. 2  Dinamica numărului licenţelor valabile în perioada anilor 20
 

Analiza datelor  prezentate în diagramele nr. 1 şi nr. 2, demonstrează că în anul 2012:
- numărului licenţelor eliberate/prelungite  pentru  genul ,,activitatea de au
- numărul titularilor de licenţă s
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Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.2011, au fost înregistraţi 122 titulari  pentru genul 

Dinamica numărului licenţelor eliberate/prelungite pentru perioada

Dinamica numărului licenţelor valabile în perioada anilor 20

 
Analiza datelor  prezentate în diagramele nr. 1 şi nr. 2, demonstrează că în anul 2012:

numărului licenţelor eliberate/prelungite  pentru  genul ,,activitatea de audit” 
numărul titularilor de licenţă s-a diminuat cu 6%  şi, respectiv cu 5, 4% , comparativ cu anii 2010 şi 2011.
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2011

129

2011
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Anexa nr. 2 

Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.2011, au fost înregistraţi 122 titulari  pentru genul 

Dinamica numărului licenţelor eliberate/prelungite pentru perioada  anilor 

 

Dinamica numărului licenţelor valabile în perioada anilor 2010-2012 

 

Analiza datelor  prezentate în diagramele nr. 1 şi nr. 2, demonstrează că în anul 2012: 
dit” a crescut cu  100% ; 

a diminuat cu 6%  şi, respectiv cu 5, 4% , comparativ cu anii 2010 şi 2011. 

42

2012

122

2012



 

 

Diagrama nr. 3  Numărul titularilor de licenţă în funcţie de activităţile practicate
 

 
Avînd ca bază datele prezentate în Diagrama nr. 3, poate fi remarcat că  80%  a revenit titularilor ce au 

practicat activitatea de audit general  şi doar 4,9%  celor ce au desfăşurat activitatea de audit al instituţiilor 
financiare. 
 

 
Diagrama nr. 4  Numărul auditorilor
(anul 2012) 
 

 
Potrivit Diagramei nr. 4, din totalul specialiştilor incluşi în licenţe (197), ponderea auditorilor calificaţi 

pentru: 
- auditul general a constituit 88,8%;  
- auditul companiilor de asigurare 
- auditul instituţiilor financiare 
- auditul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare
 
  

Tabelul nr. 1 Amplasarea teritorială a adreselor de desfă

Adrese de desfășurare a 
activității licenţiate 
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Numărul titularilor de licenţă în funcţie de activităţile practicate

datele prezentate în Diagrama nr. 3, poate fi remarcat că  80%  a revenit titularilor ce au 
practicat activitatea de audit general  şi doar 4,9%  celor ce au desfăşurat activitatea de audit al instituţiilor 

Numărul auditorilor incluşi în licenţe în funcţie de activităţile practicate 

Potrivit Diagramei nr. 4, din totalul specialiştilor incluşi în licenţe (197), ponderea auditorilor calificaţi 

a constituit 88,8%;   
auditul companiilor de asigurare – 6,6%;  
auditul instituţiilor financiare - 3,6%;   
auditul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare – 1%.      

Amplasarea teritorială a adreselor de desfășurare a activit
 

Chișinău Bălţi Cahul Ungneni 

113 2 2 1 

98

Activitatea de audit general

Activitatea de audit general şi audit al 
companiilor de asigurare

Activitatea de audit general şi auditul 
instituţiilor financiare

Activitatea de audit general, auditul 
companiilor de asigurare, auditul instituţiilor 
financiare

175

7 2
Auditul general

Activitatea de audit al companiilor de 
asigurare

Activitatea de audit al instituțiilorr 
financiare

Activitatea de audit al participanţilor 
profesionişti la piaţa valorilor mobiliare

35 

Numărul titularilor de licenţă în funcţie de activităţile practicate  (anul 2012) 

 

datele prezentate în Diagrama nr. 3, poate fi remarcat că  80%  a revenit titularilor ce au 
practicat activitatea de audit general  şi doar 4,9%  celor ce au desfăşurat activitatea de audit al instituţiilor 

incluşi în licenţe în funcţie de activităţile practicate               

 

Potrivit Diagramei nr. 4, din totalul specialiştilor incluşi în licenţe (197), ponderea auditorilor calificaţi 

șurare a activității licenţiate. 

Alte localităţi 
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Activitatea de audit general şi audit al 
companiilor de asigurare

Activitatea de audit general şi auditul 
instituţiilor financiare

Activitatea de audit general, auditul 
companiilor de asigurare, auditul instituţiilor 

Auditul general

Activitatea de audit al companiilor de 

Activitatea de audit al instituțiilorr 

Activitatea de audit al participanţilor 
profesionişti la piaţa valorilor mobiliare



 

 

 

Activitatea de evaluare a bunurilor imobile 

Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.2012, au 
,,activitatea de evaluare a bunurilor imobile”.
 
Diagrama nr. 1  Dinamica numărului licenţelor eliberate /prelungite pentru perioada anilor 
2010-2012 

În anul 2012, a fost înregistrată o creştre a numărului  licenţelor eliberate/prelungite cu 
2010 şi 35%  comparativ cu  anul 2011.
 
 
Diagrama nr. 2  Dinamica numărului licenţelor valabile în perioada anilor 20
 

 
Potrivit datelor din diagrama nr.

cu 8,5% comparativ cu anul 2011
creşterea acestui indicator cu  3,3
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Activitatea de evaluare a bunurilor imobile 
 
  

Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.2012, au fost înre
ctivitatea de evaluare a bunurilor imobile”. 

Dinamica numărului licenţelor eliberate /prelungite pentru perioada anilor 

a fost înregistrată o creştre a numărului  licenţelor eliberate/prelungite cu 
%  comparativ cu  anul 2011. 

Dinamica numărului licenţelor valabile în perioada anilor 20

diagrama nr.2,  în anul 2012,  a fost  înregistrată  creşterea numărului licenţelor 
% comparativ cu anul 2011 şi, respectiv, cu 21%  - cu  perioada 10.11.2010-31.12.2010.  Totodată, se atestă  

creşterea acestui indicator cu  3,3% în raport cu perioada 01.01.2010- 10.11.2010.  
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2011

126

141

la 31.12.2010 2011
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Anexa nr.3  

Activitatea de evaluare a bunurilor imobile  

fost înregistraţi 153 titulari pentru 

Dinamica numărului licenţelor eliberate /prelungite pentru perioada anilor 

 
a fost înregistrată o creştre a numărului  licenţelor eliberate/prelungite cu 31% în raport cu anul 

Dinamica numărului licenţelor valabile în perioada anilor 2010-2012 

 

în anul 2012,  a fost  înregistrată  creşterea numărului licenţelor valabile 
31.12.2010.  Totodată, se atestă  
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Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.2010, a fost înregistrat 
genul ,,activitatea burselor de mărfuri
desfăşurare amplasată în mun. Chişinău, bd Ştefan cel Mare, 73.  

 
 

 
Diagrama nr. 1   Dinamica numărului licenţelor valabile în perioada anilor 
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 Activitatea burselor de mărfuri 
 

Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.2010, a fost înregistrat 
elor de mărfuri”, şi anume – SRL ,,Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei”, cu adresa de 

desfăşurare amplasată în mun. Chişinău, bd Ştefan cel Mare, 73.    

Dinamica numărului licenţelor valabile în perioada anilor 
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Anexa nr.4  

Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.2010, a fost înregistrat un titular de licenţă pentru 
SRL ,,Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei”, cu adresa de 

Dinamica numărului licenţelor valabile în perioada anilor 2010-2012 
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2012



 

 

Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; 

Diagrama nr. 1  Dinamica numărului titularilor de licenţă pentru perioada anilor 2010
2012 

  
În anul 2012 se atestă o creştere
anul 2011. 

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

 
 
Conform datelor Registrului de licenţiere

pentru „activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet
practică activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase, 
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Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; 

funcţionarea caselor de amanet 
 

 
Dinamica numărului titularilor de licenţă pentru perioada anilor 2010

 

creştere a numărului titularilor de licenţă cu 20% comparativ cu 

Numărul titularilor de licenţă în funcţie de genul de activitate practicat

Conform datelor Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.2012, sunt înregistraţi 
activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet
activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase, iar 108 titulari practică activitatea 

385

2011

307

Activitatea cu metale prețioase 
și pietre prețioase

Funcționarea caselor de amanet
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Anexa nr.5  

Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase;  

Dinamica numărului titularilor de licenţă pentru perioada anilor 2010- 

 

comparativ cu anul 2010 şi 8% cu 

Numărul titularilor de licenţă în funcţie de genul de activitate practicat 

 

nt înregistraţi 415 titulari de licenţă 
activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet”, din care 307 titulari 

activitatea de amanet. 

415

2012

Activitatea cu metale prețioase 
și pietre prețioase

Funcționarea caselor de amanet



 

 
 

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
pietre preţioase, prevalează asupra celorlalte activităţ

 
 

Diagrama nr. 2  Amplasarea teritorială a adreselor de desfăşurare a activităţii licenţiate
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Segmentul titularilor de licenţă ce practică activitatea de comercializare a articolelor din

ează asupra celorlalte activităţi, constituind 34% din numărul total de titulari de licenţă.

Amplasarea teritorială a adreselor de desfăşurare a activităţii licenţiate

licenţiată este desfăşurată pe 384 adrese de activitate, din care 
Chişinău, ceea ce constituie 60 % din numărul total . 
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Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase 

Numărul titularilor de licenţă în funcţie de activităţile practicate 

 

Segmentul titularilor de licenţă ce practică activitatea de comercializare a articolelor din  metale preţioase şi 
, constituind 34% din numărul total de titulari de licenţă. 

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

 
Din 173 adrese de desfăşurare  a caselor de amanet  

ce constituie 76 % din numărul total
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II.    Funcţionarea caselor de amanet

 
Amplasarea teritorială a adreselor de desfăşurare a activităţii licenţiate

adrese de desfăşurare  a caselor de amanet  130 case  de amanet sunt  amplasate  în  mun. Chişinău
% din numărul total. 
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Diagrama nr. 1  Dinamica numărului titularilor de licenţă pentru perioada anilor 2010
 

       
 
În anul 2012 se atestă o descre

respectiv, 12% cu anul 2011. 

Conform Registrului de licenţiere sunt înregistraţi 
activitatea în domeniul jocurilor de noroc, inclusiv:

 48- exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti; 
 4 – întreţinerea ca
 6 – stabilirea a mizelor la competiţiile sportive; 
 3 - organizarea şi desfăşurarea loteriilor. 

Activităţile respective se desfăşoară în 3

Tabelul nr. 1   Mărimea taxei de licenţă achitată pentru eliberarea/prelungi
reperfectarea licenţelor 

 

Denumirea genului de activitate 

activitatea în domeniul jocurilor de noroc: 
întreţinerea cazinourilor, exploatarea 
joc cu cîştiguri băneşti 

organizarea şi desfăşurarea loteriilor

stabilirea mizelor la competiţiile sportive

total achitat 
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Activitatea în domeniul jocurilor de noroc
 
 

Dinamica numărului titularilor de licenţă pentru perioada anilor 2010

se atestă o descreştere a numărului licenţelor în vigoare, cu 16%
 

 
Conform Registrului de licenţiere sunt înregistraţi 57 titulari de licenţă, deţinători a 61 licenţe

activitatea în domeniul jocurilor de noroc, inclusiv: 
exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti;  
întreţinerea cazinourilor;  
stabilirea a mizelor la competiţiile sportive;  
organizarea şi desfăşurarea loteriilor.  

ile respective se desfăşoară în 305 săli/locuri de joc.  
 

 
Mărimea taxei de licenţă achitată pentru eliberarea/prelungi

 

Denumirea genului de activitate  Taxa achitată în perioada
01.01.10-

23.12.2010 
01.01.2011
31.12.2011

activitatea în domeniul jocurilor de noroc: 
întreţinerea cazinourilor, exploatarea automatelor de 

54 037 020 63 699 563

area şi desfăşurarea loteriilor 2 670 048 1 240 028

stabilirea mizelor la competiţiile sportive 3 982 833 3 955 510

60 689 301 67 779 101

 

70

2010 2011
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Anexa nr. 6 

jocurilor de noroc 

Dinamica numărului titularilor de licenţă pentru perioada anilor 2010-2012 

licenţelor în vigoare, cu 16% comparativ cu anul  2010 şi, 

, deţinători a 61 licenţe pentru 

Mărimea taxei de licenţă achitată pentru eliberarea/prelungirea şi 

Taxa achitată în perioada (lei) 
01.01.2011-
31.12.2011 

01.01.2012- 
31.12.2012 

699 563 69 442 666 

240 028 1 435 982 

955 510 2 082 961 

779 101 72 961 609 

61

2012
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      În anul 2012 se constată o majorare a taxei de licenţă achitată cu 12 272 308 lei (20%) comparativ cu 
anul 2010 şi, respectiv, 5 182 508 lei (7%) cu anul 2011, fapt condiţionat de  majorarea  cuantumului taxei de 
licenţă cu 60%, (începînd cu 27.07.2012, Legea nr.158 din 05.07.2012, pentru modificarea şi completarea unor 
acte legislative).   

  
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 S C  „V.L.V. & CO” SRL cazino”FORTUS” 4 

2 ÎM „Saleras Star” SRL 
 cazino”EUROPA” 

8 
 

3 
 

S.C. ”ALB-CURAT”  cazinoul ”XO”  4 

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

13 

  
TOTAL 

 
29 

 
Adresele de desfăşurare a activităţii cazinourilor respective sunt amplasate în raza mun. Chişinău. 

 
 

 Tabelul nr. 3   Informaţia privind activitatea în domeniul jocurilor de noroc, la situaţia din 
31.12.2012 (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 

titulari de 
licenţă 

adrese de 
desfăşurare  
a activităţii 

automate de 
joc 

rulete mese de joc 

exploatarea automatelor 
de joc cu cîştiguri băneşti 

48 305 4310 57 - 

întreţinerea cazinourilor 
 

4 4 - - 29 

stabilirea mizelor la 
competiţiile sportive 

6 54 - - - 

organizarea şi 
desfăşurarea loteriei 

3 - - - - 

T O T A L 
 

61 363 4310 57 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 

13 1 35 

întreţinerea cazinourilor 2 - 2 
stabilirea mizelor la competiţiile sportive - 1 5 

organizarea şi desfăşurarea loteriei - 1 - 



 

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 licenţă pentru perioada anilor 2010

2012 
 

  
 
 
În anul 2012 se atestă o creştere a numărului titularilor de licenţă cu 

descreştere cu  16% cu anul 2011
cu 27.07.2012, Legea nr.158 din 05.07.2012, pentru modificarea şi completarea unor acte legislative).

 
 
Tabelul nr.1 Mărimea taxei de licenţă achitată pentru eliberarea/prelungirea şi 

reperfectarea licenţelor 

Denumirea genului de activitate

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

 În anul 2012 s-a înregistrat
condiţionat descreşterii numărului titularilor de licenţă cu 16%
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mportul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea 

angro a producţiei alcoolice şi/sau a berii importate
 

Dinamica numărului titularilor de licenţă pentru perioada anilor 2010

 

În anul 2012 se atestă o creştere a numărului titularilor de licenţă cu 3% comparativ cu anul 2010 şi o 
descreştere cu  16% cu anul 2011, fapt condiţionat de  majorarea  cuantumului taxei de licenţă cu 60 %

Legea nr.158 din 05.07.2012, pentru modificarea şi completarea unor acte legislative).

Mărimea taxei de licenţă achitată pentru eliberarea/prelungirea şi 

 

Denumirea genului de activitate Taxa achitată în perioada (lei)
01.01.10-

23.12.2010 
01.01.1

31.12.201
Importul şi comercializarea angro  a alcoolului 
etilic, a băuturilor alcoolice şi a berii importate 

3 267 000 3 941 

 
a înregistrat o descreştere a taxei de licenţă achitată cu 12%, 

descreşterii numărului titularilor de licenţă cu 16%, comparativ cu anul 2011.

75

2011

43 

 
Anexa nr. 7 

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

Dinamica numărului titularilor de licenţă pentru perioada anilor 2010-

 

% comparativ cu anul 2010 şi o 
majorarea  cuantumului taxei de licenţă cu 60 % (începînd 

Legea nr.158 din 05.07.2012, pentru modificarea şi completarea unor acte legislative). 

Mărimea taxei de licenţă achitată pentru eliberarea/prelungirea şi 

Taxa achitată în perioada (lei) 
01.01.11-

.12.2011 
01.01.12-

31.12.2012 
 150 3 465 470 

 comparativ cu anul 2011, fapt 
comparativ cu anul 2011. 

63

2012



 

 
 
Diagrama nr. 2  Amplasarea 
 

  Din 102 adrese de desfăşurare a activităţii licenţiate, 32
constituie 32% din numărul total de adrese.

 
Tabelul nr. 2 Titularii de licenţă 

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

 
    

titularului de licenţă, genul de activitate 
Societatea pe Acţiuni de Tip Închis 
Винно-Коньячный Завод

*importul alcoolului etilic

Societatea pe Acţiuni de Tip Închis «
«МОЛДАВИЗОЛИТ» 
*importul alcoolului etilic*
Societatea pe Acţiuni de Tip Închis „
*importul alcoolului etilic rafinat *

Societatea cu Răspundere Limitată
“importul alcoolului etilic”
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Edineț
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Altele

Amplasarea teritorială a adreselor de desfăşurare a activităţii licenţiate.

Din 102 adrese de desfăşurare a activităţii licenţiate, 32 sunt  amplasate  în  mun. Chişinău,  ce 
constituie 32% din numărul total de adrese. 

 
 

Titularii de licenţă pentru importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, 
păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi/sau a berii importate, care sunt 
situaţi în teritoriul din stînga Nistrului 

Denumirea 
titularului de licenţă, genul de activitate desfăşurat 

Adresa juridică

Societatea pe Acţiuni de Tip Închis Тираспольский 
Коньячный Завод „KVINT” 

importul alcoolului etilic* 

mun. Tiraspol, str. Lenin, 38

Societatea pe Acţiuni de Tip Închis «ЗАВОД 
 

*importul alcoolului etilic* 

mun. Tiraspol, str. Şevcenco, 90
 

Societatea pe Acţiuni de Tip Închis „БУКЕТ МОЛДАВИИ” 
*importul alcoolului etilic rafinat * 

or. Dubăsari, str. Sverdlov, 109
 

Societatea cu Răspundere Limitată “ИДИМ” 
“importul alcoolului etilic” 

T.D.S. Nistrului, 
s. Nezavertailovca, str. Jucov, 1A

 
 

 

4

8

8

5 10 15 20 25 30

44 

teritorială a adreselor de desfăşurare a activităţii licenţiate. 

 
sunt  amplasate  în  mun. Chişinău,  ce 

pentru importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, 
păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi/sau a berii importate, care sunt 

Adresa juridică 

mun. Tiraspol, str. Lenin, 38 

mun. Tiraspol, str. Şevcenco, 90 

or. Dubăsari, str. Sverdlov, 109  

T.D.S. Nistrului,  
Nezavertailovca, str. Jucov, 1A 
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41

35 40 45



 

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

 
 

Diagrama nr. 1  Dinamica numărului titularilor de licenţă pentru perioada anilor 2010
2012 

 

    
În anul 2012 se atestă o creştere a numărului titularilor de licenţă cu 

descreştere cu 5% cu anul 2011, fapt condiţionat
27.07.2012, Legea nr.158 din 05.07.2012, pentru modificarea şi completarea unor acte legislative).

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

Denumirea genului de activitate 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

219

210

215

220

225

230

235

240

2010

 
 

Fabricarea alcoolului etilic, producţiei alcoolice, berii şi/sau păstrarea, 
omercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de 

producătorii autohtoni 

Dinamica numărului titularilor de licenţă pentru perioada anilor 2010

În anul 2012 se atestă o creştere a numărului titularilor de licenţă cu 1%, comparativ cu anul  2010
descreştere cu 5% cu anul 2011, fapt condiţionat de  majorarea  cuantumului taxei de licenţă cu 60 %

Legea nr.158 din 05.07.2012, pentru modificarea şi completarea unor acte legislative).

Mărimea taxei de licenţă achitată pentru eliberarea/prelungirea şi  
reperfectarea licenţelor 

 
Denumirea genului de activitate  Taxa achitată în perioada (lei)

01.01.10-
23.12.2010 

01.01.2011-
31.12.2011 

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

5 696 050 6 023 450 

234

2011

45 

 
Anexa nr. 8 

 

Fabricarea alcoolului etilic, producţiei alcoolice, berii şi/sau păstrarea, 
omercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de 

Dinamica numărului titularilor de licenţă pentru perioada anilor 2010-

 

comparativ cu anul  2010 şi o 
majorarea  cuantumului taxei de licenţă cu 60 % (începînd cu 

Legea nr.158 din 05.07.2012, pentru modificarea şi completarea unor acte legislative). 

Mărimea taxei de licenţă achitată pentru eliberarea/prelungirea şi  

Taxa achitată în perioada (lei) 
- 
 

01.01.2012- 
31.12.2012 

7 141 385 

222

2012



 

 
 
Diagrama nr. 2  Numărul titularilor de licenţă în funcţie de activităţile practicate

    
 
Segmentul titularilor de licenţă ce practică activitatea de fabricare a producţiei alcoolice, prevalează 

celorlalte activităţi, constituind 63% din numărul total de titulari de licenţă.

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

Adrese de 
desfăşurare a 
activităţii  
 

Chiş

339 54 

Tabelul nr. 3  Numărul titularilor de licenţă în funcţie de forma organizatorico

11

72

Total S.R.L.
222 

Numărul titularilor de licenţă în funcţie de activităţile practicate
 

Segmentul titularilor de licenţă ce practică activitatea de fabricare a producţiei alcoolice, prevalează 
celorlalte activităţi, constituind 63% din numărul total de titulari de licenţă. 

 
 

Amplasarea teritorială a adreselor de desfăşurare a activităţii licenţiate
 

şinău Străşeni Găgăuzia Bălţi Cahul Edine

21 19 15 22 3 
       

 
Numărul titularilor de licenţă în funcţie de forma organizatorico

 

 
 
 
 
 
 
 

139

Fabricarea producției 
alcoolice

Fabricarea berii

Păstrarea și comercializarea 
angro a producției alcoolice și 
a berii

S.R.L. S.C.  S.A. Î.I. Î.C.S. 
75 31 45 2 13 

46 

Numărul titularilor de licenţă în funcţie de activităţile practicate 

 

Segmentul titularilor de licenţă ce practică activitatea de fabricare a producţiei alcoolice, prevalează asupra 

Amplasarea teritorială a adreselor de desfăşurare a activităţii licenţiate. 

Edineţ Orhei Alte 

 17 188 

Numărul titularilor de licenţă în funcţie de forma organizatorico-juridică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabricarea producției 
alcoolice

Fabricarea berii

Păstrarea și comercializarea 
angro a producției alcoolice și 
a berii

Î.M. Alte 
35 21 



 

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 licenţă
 
 

 
În anul 2012 se atestă o creştere a numărului titularilor de licenţă cu 6% comparativ cu anul 2010 şi, 

respectiv, cu  3% cu anul 2011. 

 
Diagrama nr. 2  Numărul titularilor de licenţă  în funcţie de activităţile 
 

 
 Segmentul titularilor de licenţă ce practică activitatea de comercializare a articolelor din  tutun, prevalează 
asupra celorlalte activităţi, constituind 65% din numărul total de titulari de licenţă.

67

65

66

67

68

69

70

71

72

2010

46

 
 

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
 
 
 

Dinamica numărului titularilor de licenţă pentru perioada anilor 2010

În anul 2012 se atestă o creştere a numărului titularilor de licenţă cu 6% comparativ cu anul 2010 şi, 

 

Numărul titularilor de licenţă  în funcţie de activităţile practicate

Segmentul titularilor de licenţă ce practică activitatea de comercializare a articolelor din  tutun, prevalează 
asupra celorlalte activităţi, constituind 65% din numărul total de titulari de licenţă. 

 
 
 
 

69

2011

9

10

6

47 

Anexa nr.9  

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 

pentru perioada anilor 2010-2012 

 

În anul 2012 se atestă o creştere a numărului titularilor de licenţă cu 6% comparativ cu anul 2010 şi, 

practicate 

 

Segmentul titularilor de licenţă ce practică activitatea de comercializare a articolelor din  tutun, prevalează 

71

2012

Import

Prelucrare

Fabricare

Comercializare



 

Diagrama nr. 3  Ţările din care se 
 
 

 
 

Tabelul nr. 1  Amplasarea teritorială a adreselor de desfă
 

Adrese de 
desfăşurare a 

activităţii 
 

Chişinău

Total - 102 27 
 

 Activitatea licenţiată este desfăşurată pe 
Chişinău, ceea ce constituie 27 % din numărul total de adrese.

5

1

0

1

2

3

4

5

6

Rusia Grecia

 

Ţările din care se importă articolele din tutun  

 
 

Amplasarea teritorială a adreselor de desfăşurare a activită

 
inău Străşeni Găgăuzia Bălţi Cahul Edine

3 3 10 6 3 

Activitatea licenţiată este desfăşurată pe 102 adrese de activitate, din care 27 adrese sunt amplasate în mun. 
Chişinău, ceea ce constituie 27 % din numărul total de adrese. 

 
 

4

2

1 1

Ukraina Olanda Bulgaria Cuba Armenia

48 

 

urare a activităţii licenţiate 

Edineţ Orhei Alte 

8 42 

adrese sunt amplasate în mun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 1

Armenia Dubai



 

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

Conform datelor din Registrul de licenţiere, sînt înregistraţi 762 titulari de licenţă pentru genul: 
farmaceutică veterinară şi/sau asistenţa veterinară

 
Diagrama nr. 1 Dinamica licen
 

 
În anul 2012 se atestă o descre

2011. 
 
 
Diagrama nr. 2  Dinamica numărului titularilor de lic
 

 
În anul 2012 se atestă o cre
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ctivitatea farmaceutică veterinară şi/sau asistenţa veterinară 
(cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat)

 
Conform datelor din Registrul de licenţiere, sînt înregistraţi 762 titulari de licenţă pentru genul: 
tică veterinară şi/sau asistenţa veterinară”. 

Dinamica licențelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor 2010

În anul 2012 se atestă o descreştere a numărului licenţelor eliberate/prelungite cu 42% comparativ cu anul 

Dinamica numărului titularilor de licenţă pentru perioada anilor 2010

În anul 2012 se atestă o creştere a numărului titularilor de licenţă cu 0,39% comparativ cu anul 2011.

85

2011

759

2011

49 

 
Anexa nr.10 

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

Conform datelor din Registrul de licenţiere, sînt înregistraţi 762 titulari de licenţă pentru genul: „activitatea 

ite pentru perioada anilor 2010-2012 

 

tere a numărului licenţelor eliberate/prelungite cu 42% comparativ cu anul 

enţă pentru perioada anilor 2010-2012 

 

ă cu 0,39% comparativ cu anul 2011. 

49

2012

762

2012



 

 
Tabelul nr. 1  Numărul titularilor de licen
 

Nr. 
d/o 
1.  Activitatea farmaceutică veterinară şi asistenţa veterinară
2.  Activitatea farmaceutică veterinară
3.  Asistenţa veterinară 

 
 
 

Diagrama nr. 3  Ponderea titularilor de licenţă în 
 

 
 
 
Se constată, că segmentul titularilor de licen

activităţi, constituind 72%. 
 
 
 
 
 
 

72%

Activitatea farmaceutică veterinară şi asistenţa veterinară

Activitatea farmaceutică veterinară

Asistenţa veterinară

Numărul titularilor de licenţă în funcţie de subgenul practicat

Subgenul Total titulari de licenţă

ctivitatea farmaceutică veterinară şi asistenţa veterinară 
ctivitatea farmaceutică veterinară 

Ponderea titularilor de licenţă în funcţie de subgenul practicat

Se constată, că segmentul titularilor de licență ce practică asistenţa veterinară 

11%

Activitatea farmaceutică veterinară şi asistenţa veterinară

Activitatea farmaceutică veterinară

Asistenţa veterinară

50 

de subgenul practicat 

Total titulari de licenţă 

83 
128 
551 

funcţie de subgenul practicat 

 

asistenţa veterinară  prevalează asupra celorlalte 

 
 
 
 

17%

Activitatea farmaceutică veterinară şi asistenţa veterinară



 

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

Conform datelor din Registrul de licenţiere, sînt înregistraţi 341 titulari de licenţă pentru genul:
şi/sau comercializarea produselor de uz fitosanitar şi a 

 
Diagrama nr. 1  Dinamica numărului titularilor de licen
 

 
În anul 2012 se atestă o cre
 
 

Diagrama nr. 2  Numărul titularilor 
 

 Segmentul titularilor de licen
fitosanitar şi a fertilizanților, prevaleaz
numărul total de titulari de licen

 
Tabelul nr.1  Amplasarea teritorială a adresei de desfă

305

280

290

300

310

320

330

340

350

2010

92

Adrese de 
desfășurare a 

activității 

Chișinău

456 69 

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

Conform datelor din Registrul de licenţiere, sînt înregistraţi 341 titulari de licenţă pentru genul:
şi/sau comercializarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor”. 

Dinamica numărului titularilor de licenţă pentru perioada anilor 2010

În anul 2012 se atestă o creştere a numărului titularilor de licență cu 3,02% comparativ cu anul 2011.

Numărul titularilor de licenţă în funcţie de activităţile practicate

 
Segmentul titularilor de licenţă ce practică activitatea de import și comercializare a produselor de uz 

ților, prevalează asupra activității ce ţine numai de comercializare, 
numărul total de titulari de licenţă. 

Amplasarea teritorială a adresei de desfăşurare a activităţ

 

331

2011

249

inău Strășeni Găgăuzia Bălți Cahul Edine

43 16 10 16 

51 

Anexa nr.11  

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

Conform datelor din Registrul de licenţiere, sînt înregistraţi 341 titulari de licenţă pentru genul: „importul 

ă pentru perioada anilor 2010-2012 

 

ă cu 3,02% comparativ cu anul 2011. 

ile practicate 

 

și comercializare a produselor de uz 
ine numai de comercializare, constituind 77% din 

ţii licenţiate 

 

341

2012

Import și 
comercializare

Comercializare 

Edineț Orhei Alte 

24 15 263 



 

 

Transportul auto de călători în folos public 
 

Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.2012, au fost înregistraţi 961
de activitate ,, transport auto de călători în folos public”
 
Diagrama nr. 1 Dinamica licenţelor eliberate/prelungite în  perioada anilor 20
 

 
 
Diagrama nr. 2  Dinamica numărului licenţelor valabile în perioada anilor 20
 

 
Analiza datelor reflectate în  Diagrama nr.2 şi nr. 3, demonstrează că în anu
-  numărul licenţelor eliberate/prelungite  a crescut cu 

comparativ cu numărul licenţelor eliberate/prelungite înregistrat la finele anului 2010 (
- numărul licențelor valabile a crescut 

perioada 10.11.2010-31.12.2011. 
 
             Notă: La  10.11.10 au intrat în vigoare prevedrile 
completarea Legii  nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, 
prin care a fost excluse unele genuri (subgenuri) de activitate supuse licenţierii, inclusiv şi 
internaţional de mărfuri”,  fapt care a condiţionat micşorarea evidentă a  numărului titularilor de licenţă pentru 
genul de activitate dat. 
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Transportul auto de călători în folos public 

Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.2012, au fost înregistraţi 961
transport auto de călători în folos public”.  

Dinamica licenţelor eliberate/prelungite în  perioada anilor 20

Dinamica numărului licenţelor valabile în perioada anilor 20

Analiza datelor reflectate în  Diagrama nr.2 şi nr. 3, demonstrează că în anul 2012:
numărul licenţelor eliberate/prelungite  a crescut cu 72% în raport cu anul 2011,  însă, rămîne  scăzut 

comparativ cu numărul licenţelor eliberate/prelungite înregistrat la finele anului 2010 (
țelor valabile a crescut  cu 0,62% în raport cu anul 2011 şi respectiv, cu 2,6% comparativ cu 

31.12.2011.  

10.11.10 au intrat în vigoare prevedrile Legii nr. 176 din 15.07.2010 
XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, 

a fost excluse unele genuri (subgenuri) de activitate supuse licenţierii, inclusiv şi 
fapt care a condiţionat micşorarea evidentă a  numărului titularilor de licenţă pentru 

177

2011

936 955

la 31.`12.2010 2011

52 

Anexa nr. 12 

Transportul auto de călători în folos public  

Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.2012, au fost înregistraţi 961 titulari pentru  genul 

Dinamica licenţelor eliberate/prelungite în  perioada anilor 2010-2012 

 

Dinamica numărului licenţelor valabile în perioada anilor 2010-2012 

 

l 2012: 
2% în raport cu anul 2011,  însă, rămîne  scăzut 

comparativ cu numărul licenţelor eliberate/prelungite înregistrat la finele anului 2010 (circa 33%); 
şi respectiv, cu 2,6% comparativ cu 

nr. 176 din 15.07.2010 pentru modificarea şi 
XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, 

a fost excluse unele genuri (subgenuri) de activitate supuse licenţierii, inclusiv şi „transport auto 
fapt care a condiţionat micşorarea evidentă a  numărului titularilor de licenţă pentru 

306

2012

961

2012



 

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

 
În anul 2012, ponderea titularilor ce au practicat 

din numărul total al titularilor de licenţă pentru 
constituit  23,5 %  titulari.  

 
Diagrama nr. 4  Numărul mijloacelor de transport

auto de călătători în folos public”
 

 
Din numărul total al mijloacelor de transport incluse în licenţele pentru 

folos public” (10 276).  
− 32% sunt autoturisme; 
− 44% - autobuze; 
− 17% - autocare; 
− 7% - microbuse. 

 
 
 

961

4472

1768

Numărul titularilor de licenţă în funcţie de genul de activitate practicat

În anul 2012, ponderea titularilor ce au practicat  activitatea de transport auto de  călători în regim de taxi 
din numărul total al titularilor de licenţă pentru genul de activitatea transportul auto de călători în folos public 

 

Numărul mijloacelor de transport incluse în licenţele  pentru genul ,,transportul 
auto de călătători în folos public” 

Din numărul total al mijloacelor de transport incluse în licenţele pentru ,,transportul auto de călătători în 

32% sunt autoturisme;  

 

226

3307

4472

729

53 

Numărul titularilor de licenţă în funcţie de genul de activitate practicat 

 

activitatea de transport auto de  călători în regim de taxi  
transportul auto de călători în folos public a 

le  pentru genul ,,transportul 

 

,,transportul auto de călătători în 

Transport auto de călători în 
folos public în regim de taxi

Total:

Autoturisme

Autobuze

Autocare

Microbuse



 

Diagrama nr. 5  Numărul titularilor de licenţă pentru transportul auto de călători în regim de 
taxi în funcţie de numărul mijloacelor de transport incluse în anexele la licenţe
 

Din Diagrama nr. 5,  putem observa că 26% de titulari au incluse în anexele la licenţă o singură unitate de 
transport, 55% - de la 2-20 mijloace de transport, 1
de mijloace de transport . 
 

Diagrama nr. 6  Numărul adreselor de desfăşurare a activităţii licenţiate în funcţie de 
amplasarea teritorială (transportul auto de călători în regim de taxi)
 

Potrivit datelor diagramei, se observă că 
transportul auto de călători în regim de taxi
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Numărul titularilor de licenţă pentru transportul auto de călători în regim de 
numărul mijloacelor de transport incluse în anexele la licenţe

 
putem observa că 26% de titulari au incluse în anexele la licenţă o singură unitate de 

20 mijloace de transport, 13% - de la 21 pînă la 50 mijloace de transport, iar 

 
Numărul adreselor de desfăşurare a activităţii licenţiate în funcţie de 

transportul auto de călători în regim de taxi)  

 
 

Potrivit datelor diagramei, se observă că 36% din numărul total al titularilor de licenţă ce au practicat 
transportul auto de călători în regim de taxi  sînt înregistraţi în mun. Chişinău şi 64% în alte localităţi.
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Numărul titularilor de licenţă pentru transportul auto de călători în regim de 
numărul mijloacelor de transport incluse în anexele la licenţe 

 

putem observa că 26% de titulari au incluse în anexele la licenţă o singură unitate de 
de la 21 pînă la 50 mijloace de transport, iar 6% - peste 51 

Numărul adreselor de desfăşurare a activităţii licenţiate în funcţie de 

 

din numărul total al titularilor de licenţă ce au practicat 
sînt înregistraţi în mun. Chişinău şi 64% în alte localităţi. 

1 mijloc de transport

de la 2  pînă la 20 

de la 21 pînă la 50

peste 51

81

70 80 90



55 
 

Tabelul nr.1  Amplasarea adreselor de desfășurare a activității de transport de călători în folos           
public 

 

 

 
Conform datelor tabelului, se observă că 44,8% din numărul total al titularilor de licenţă pentru genul de 

activitate dat, sînt înregistraţi în mun. Chişinău. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Anenii Noi 35 19 Leova 3 
2 Basarabeasca 4 20 Nisporeni 10 
3 Briceni  12 21 Ocniţa 17 
4 Cahul 27 22 Orhei 34 
5 Cantemir  12 23 Rezina 9 
6 Călăraşi 11 24 Rîşcani 15 
7 Căuşeni 15 25 Sîngerei  8 
8 Cimişlia 11 26 Soroca 31 
9 Criuleni 11 27 Străşeni 30 
10 Donduşeni 3 28 Şoldăneşti 8 
11 Drochia 21 29 Ştefan-Vodă 16 
12 Dubăsari 9 30 Taraclia 11 
13 Edineţ  8 31 Teleneşti 20 
14 Făleşti 5 32 Ungheni 20 
15 Floreşti 6 

m
un

ic
ip

ii 

Chişinău 390 
16 Glodeni 13 Bălţi 41 
17 Hînceşti 20 Tiraspol --- 
18 Ialoveni 27 Bender --- 

UTA Găgăuzia 29 



 

Proiectare pentru toate categoriile de construcţii, urbanism, instalaţii şi reţele 
tehnico

 
    
  

Diagrama nr. 1 Dinamica numărului titularilor de licenţă 
 
 

 
 În anul 2012 se atestă o creş

13%, comparativ cu anul 2011.

 Diagrama nr. 2 Numărul titularilor

Pentru perioada anilor 2010
proiectare în domeniul instalaţiilor aferente construcţ
eliberate. 
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Proiectare pentru toate categoriile de construcţii, urbanism, instalaţii şi reţele 
tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări

  

Dinamica numărului titularilor de licenţă pentru perioada anilor 

În anul 2012 se atestă o creştere a numărului titularilor de licenţă cu 22% comparativ cu anul 2010 ş
cu anul 2011. 

 
 

Numărul titularilor de licenţă în funcţie de lucrările permise spre executare
 

 
Pentru perioada anilor 2010-2012, majoritatea licenţelor au fost solicitate pentru practicarea lucrărilor 

proiectare în domeniul instalaţiilor aferente construcţiilor, constituind în mediu 20% din numărul total al licenţelor 
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Anexa nr.13  

Proiectare pentru toate categoriile de construcţii, urbanism, instalaţii şi reţele 
edilitare, reconstrucţii, restaurări 

pentru perioada anilor 2010 – 2012 

 

licenţă cu 22% comparativ cu anul 2010 şi cu 

de licenţă în funcţie de lucrările permise spre executare 

 

elor au fost solicitate pentru practicarea lucrărilor de 
20% din numărul total al licenţelor 
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2012

Arhitectură

Rezistența 
construcțiilor

Instalații aferente 
construcțiilor

Lucrări în 
domeniul 
gazificării



 

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

 
Diagrama nr. 1 Dinamica numărului 

2012 
 

 
 În anul 2012 se atestă o 

anul 2011. 

Diagrama nr. 2 Numărul titularilor de licenţă în funcţie de lucrările 

           Pentru perioada anilor 2010
construcţii în domeniul lucrărilo
total al licenţelor eliberate, se atestă o creştere numărului titularilor de licenţă
construcţii în domeniul gazificării în anul 2012
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onstrucţiile de clădiri şi/sau construcţiile inginereşti, instalaţiile şi reţelele 
edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările

 

Dinamica numărului titularilor de licenţă pentru perioada anilor 2010

se atestă o creştere a numărului titularilor de licenţă cu 9% comparativ 

 
 

Numărul titularilor de licenţă în funcţie de lucrările permise spre executare
 

 
Pentru perioada anilor 2010-2012, majoritatea licenţelor au fost solicitate pentru practicarea 

lucrărilor specializate şi instalaţiilor aferente construcţiilor, constituind
, se atestă o creştere numărului titularilor de licenţă pentru practicarea 

construcţii în domeniul gazificării în anul 2012. 
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Anexa nr. 14 

onstrucţiile de clădiri şi/sau construcţiile inginereşti, instalaţiile şi reţelele 
edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările 

titularilor de licenţă pentru perioada anilor 2010-

 

comparativ cu anul 2010 şi 5% - cu 

permise spre executare 

 

elor au fost solicitate pentru practicarea activităţii de 
iilor, constituind 51% din numărul 

pentru practicarea activităţii de 
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2012

73

Lucrări 
industriale, 
civile

Lucrări 
specializate și 
instalații 
aferente 
construcțiilor

Lucrări în 
domeniul 
gazificării



 

Extragerea substanţelor minerale utile şi/sau 

 

Diagrama nr. 1 Dinamica numărului titularilor de licen
 

 
    În anul 2012 se atestă o creștere a numărului titularilor de licen

   Diagrama nr. 2 Numărul titularilor de licen
 

 
 Ponderea titularilor de licenţă ce practică activitatea de ”
constituie 73% din numărul total al titularilor de licenţă.
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Extragerea substanţelor minerale utile şi/sau îmbutelierea apelor minerale şi 
naturale potabile 

 

Dinamica numărului titularilor de licență pentru perioada anilor 2010

tere a numărului titularilor de licenţă cu 3,61% comparativ cu anul 2011.
 
 

Numărul titularilor de licenţă în funcţie de activităţile practicate

Ponderea titularilor de licenţă ce practică activitatea de ”extragere a substanţelor minerale utile
constituie 73% din numărul total al titularilor de licenţă. 
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Anexa nr. 15 

îmbutelierea apelor minerale şi 

ă pentru perioada anilor 2010-2012 

 

ă cu 3,61% comparativ cu anul 2011. 

ile practicate 

 

extragere a substanţelor minerale utile” 
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2012

Extragerea substanțelor 
minerale utile

Extragerea și îmbutelierea 
apelor minerale

Îmbutelierea apelor 
minerale
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Tabelul nr.1  Amplasarea adreselor de desfăşurare a activităţii de extragere  a substanţelor 
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 21 16 r-nul Floreşti 4 

2 r-nul Anenii Noi 13 17 r-nul Cantemir 1 

3 r-nul Cahul 6 18 r-nul Edineţ 4 

4 r-nul Soroca 14 19 r-nul Criuleni 9 

5 r-nul Orhei 8 20 r-nul Hînceşti 3 

6 r-nul Călăraşi - 21 r-nul Rîşcani 5 

7 r-nul Briceni 3 22 r-nul Teleneşti 4 

8 r-nul Glodeni 2 23 r-nul Leova 2 

9 r-nul Rezina 4 24 r-nul Căuşeni 2 

10 r-nul Ocniţa 3 25 r-nul Străşeni 2 

11 r-nul Şoldăneşti 1 26 r-nul Ialoveni 1 

12 r-nul Taraclia 2 27 r-nul Basarabeasca 1 

13 r-nul Bender 1 28 r-nul Nisporeni 1 
14 UTA Găgăuzia 3 29 r-nul Cimișlia 2 
15 r-nul Dubăsari   6 30 r-nul Ștefan Vodă 1 

 
 
 

Tabelul nr.2  Amplasarea adreselor de desfășurare a activităţii de extragere  a zăcămintelor de 
apă 

 
              

N/o Locul amplasării Numărul adreselor 
de exploatare a 
zăcământului 

1 mun. Chişinău 16 

2 r-nul Anenii Noi 1 

3 r-nul Cahul 2 

4 r-nul Soroca 1 

5 r-nul Orhei 3 

6 r-nul Rîşcani 1 

7 r-nul Floreşti 1 
8 r-nul Ialoveni 1 
9 r-nul Drochia 1 

10 r-nul Hînceşti 2 
11 r-nul Căuşeni 3 
12 r-nul Străşeni 1 
13 r-nul Ștefan Vodă 1 
14 mun. Bălți 4 
15 r-nul Sîngerei 1 
16 r-nul Nisporeni 1 
17 r-nul Dondușeni 2 
19 r – nul Briceni 1 
20 r- nul Cimișlia 1 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

 Activitatea topogeodezică şi cartografică

Conform Registrului de 
,,Activitatea topogeodezică şi cartografică
 
Diagrama nr. 1   Dinamica numărului licenţelor eliberate
2010 – 2012 
 

 
În anul 2012 se atestă o descre

 
 

Diagrama nr. 2 Dinamica numărului licenţelor valabile în perioada anilor 
 

 
În anul 2012 se atestă o cre
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Activitatea topogeodezică şi cartografică
 

Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.2012, au fost înregistraţi 156 titulari pentru 
,,Activitatea topogeodezică şi cartografică”.  

Dinamica numărului licenţelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor 

atestă o descreștere a numărului titularilor de licență cu 14% comparativ cu anul 2011.

Dinamica numărului licenţelor valabile în perioada anilor 

În anul 2012 se atestă o creştere a numărului titularilor de licenţă cu 8% comparativ cu anul 2011.
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Anexa nr. 16 

Activitatea topogeodezică şi cartografică 

licenţiere, la situaţia din 31.12.2012, au fost înregistraţi 156 titulari pentru 

pentru perioada anilor 

 

% comparativ cu anul 2011. 

Dinamica numărului licenţelor valabile în perioada anilor 2010-2012 

 

comparativ cu anul 2011. 

32

2012

156

2012



 

 
 
Diagrama nr. 3  Numărul titularilor de licenţă în funcţie de activităţile practicate (anul 2010)
 

 
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”. 
 

Diagrama nr. 4  Numărul adreselor de desfăşurare a activităţii licenţiate în funcţie de 
amplasarea teritorială

 
 
Din 156 adrese de desfăşurare a activităţii licenţiate, 120 sunt amplasate în mun. Chişinău, ce constituie 

% din numărul total de adrese. 
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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  

 
 

Numărul adreselor de desfăşurare a activităţii licenţiate în funcţie de 
amplasarea teritorială 

Din 156 adrese de desfăşurare a activităţii licenţiate, 120 sunt amplasate în mun. Chişinău, ce constituie 
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Numărul titularilor de licenţă în funcţie de activităţile practicate (anul 2010) 

 

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  

Numărul adreselor de desfăşurare a activităţii licenţiate în funcţie de 

 

Din 156 adrese de desfăşurare a activităţii licenţiate, 120 sunt amplasate în mun. Chişinău, ce constituie 75 

Activitatea topogeodezică

Activitatea topogeodezică şi 
cartografică
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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 
 

 În anul 2012 se atestă o 
respectiv, 6% cu anul 2011. 

Diagrama nr. 2  Numărul titularilor de licenţă în funcţie de
 

 
Segmentul titularilor de licenţă ce practică activitatea de colectare şi păstrare a resturilor şi deşeurilor de 

metale feroase/neferoase, prevalează asupra celorlalte activită
licenţă. 

Tabelul nr.1  Amplasarea teritorială a adreselor de desfăşurare a activităţii licenţiate
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Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul
resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase,  de baterii de 

acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată
 
 
 

Dinamica numărului titularilor de licenţă pentru perioada anilor 2010

 
În anul 2012 se atestă o creştere a numărului titularilor de licenţă cu 32%, 

 
 

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 
prevalează asupra celorlalte activităţi, constituind 77% din numărul total de titulari de
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Anexa nr. 17 

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

acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată 

titularilor de licenţă pentru perioada anilor 2010-2012 

 

%, comparativ cu anul 2010 şi, 

activităţile practicate 

 

Segmentul titularilor de licenţă ce practică activitatea de colectare şi păstrare a resturilor şi deşeurilor de 
, constituind 77% din numărul total de titulari de 

Amplasarea teritorială a adreselor de desfăşurare a activităţii licenţiate 
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Alte 

84 



 

Importul şi/sau fabricarea, 
materialelor chimice toxice, a articolelor şi produselor chimice de menaj;

* producerea, importul şi/sau exportul, reexportul substanţelor care distrug stratul de ozon, 
precum şi al echipamentelor şi pro

Conform datelor din Registrul de licenţiere, sînt înregistraţi 587 titulari de licenţă pentru genul de activitate 
„importul şi/sau fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice 
articolelor şi produselor chimice de menaj
 
Diagrama nr. 1 Dinamica licen
 

În anul 2012 se atestă o creştere a numărului titularilor de licenţă cu 1

 
Diagrama nr. 2 Dinamica numărului titularilor de licen
 

 
În anul 2012 se atestă o creştere a numărului titularilor de licenţă cu 3% comparativ cu anul 2011.
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mportul şi/sau fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi 
materialelor chimice toxice, a articolelor şi produselor chimice de menaj;

producerea, importul şi/sau exportul, reexportul substanţelor care distrug stratul de ozon, 
precum şi al echipamentelor şi produselor ce conţin asemenea substanţ

 
Conform datelor din Registrul de licenţiere, sînt înregistraţi 587 titulari de licenţă pentru genul de activitate 

importul şi/sau fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice 
articolelor şi produselor chimice de menaj”. 

Dinamica licenţelor eliberate (prelungite) pentru perioada anilor 

În anul 2012 se atestă o creştere a numărului titularilor de licenţă cu 18% comparativ cu anul 2011.

Dinamica numărului titularilor de licenţă pentru perioada anilor 

În anul 2012 se atestă o creştere a numărului titularilor de licenţă cu 3% comparativ cu anul 2011.
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Anexa nr.18  
 

depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi 
materialelor chimice toxice, a articolelor şi produselor chimice de menaj; 

producerea, importul şi/sau exportul, reexportul substanţelor care distrug stratul de ozon, 
duselor ce conţin asemenea substanţe 

Conform datelor din Registrul de licenţiere, sînt înregistraţi 587 titulari de licenţă pentru genul de activitate 
importul şi/sau fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice toxice, a 

elor eliberate (prelungite) pentru perioada anilor 2010-2012 

 
% comparativ cu anul 2011. 

ă pentru perioada anilor 2010-2012 

 

În anul 2012 se atestă o creştere a numărului titularilor de licenţă cu 3% comparativ cu anul 2011. 
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Tabelul nr.1   Numărul titularilor de licenţă în funcţie 
 

Nr. d/o 

1.  importul, depozitarea şi comercializarea angro a substanţelor şi materialelor 
chimice toxice, a articolelor şi produselor chimice de menaj

2.  importul, depozitarea şi 
chimice toxice 

3.  importul, depozitarea şi comercializarea angro a articolelor şi produselor 
chimice de menaj 

4.  importul, fabricarea, depozitarea şi comercializarea angro a substanţelor şi 
materialelor chimice toxice, a articolelor şi produselor chimice de menaj

5.  importul, fabricarea, depozitarea şi comercializarea angro a substanţelor şi 
materialelor chimice toxice

6.  importul, fabricarea,depozitarea şi comercializarea angro a 
produselor chimice de menaj

Total: 

 
Diagrama nr. 3  Ponderea titularilor de licenţă în funcţie de subgenul practicat
 

 
 
Notă: Din numărul total a titularilor de licenţă pentru genul de activitate în cauză 57% practică subgenul

“importul, depozitarea şi comercializarea angro a articolelor şi produselor chimice de menaj
 

Diagrama nr. 4  Numărul titularilor de licenţă 
 

Activitatea licenţiată se desfăşoară de către 607 titulari de licenţe, 
Chişinău. 
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Ponderea titularilor de licenţă în funcţie de subgenul practicat

Notă: Din numărul total a titularilor de licenţă pentru genul de activitate în cauză 57% practică subgenul
importul, depozitarea şi comercializarea angro a articolelor şi produselor chimice de menaj

Numărul titularilor de licenţă în funcţie de amplasarea teritorială

Activitatea licenţiată se desfăşoară de către 607 titulari de licenţe, dintre care 518 sînt înregistraţi în mun. 
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Ponderea titularilor de licenţă în funcţie de subgenul practicat   

 

Notă: Din numărul total a titularilor de licenţă pentru genul de activitate în cauză 57% practică subgenul: 
importul, depozitarea şi comercializarea angro a articolelor şi produselor chimice de menaj”. 

în funcţie de amplasarea teritorială  

 
dintre care 518 sînt înregistraţi în mun. 
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Confecţionarea şi distrugerea ştampilelor

Conform datelor din Registrul de licenţiere, sînt înregistraţi 1
„confecţionarea şi distrugerea ştampilelor

 
Diagrama nr. 1 Dinamica licen
 

 
În anul 2012 se atestă o descreştere a numărului titularilor de licenţă cu 20,00% comparativ cu anul 2011.

 
Diagrama nr. 2  Dinamica numărului 
 

 
În anul  2012 se atestă o creştere a numărului titularilor de licenţă cu 
 

Diagrama nr. 3  Amplasarea teritorială a adreselor de desfăşurare a activităţii licenţiate
 

 
Activitatea licenţiată se desfăşoară pe 14 adrese de activitate, din care 11 adrese sunt amplasate în mun. 

Chişinău, ceea ce constituie 72,72 % din numărul total.
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onfecţionarea şi distrugerea ştampilelor
 

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

Dinamica licențelor eliberate (prelungite) pentru perioada anilor 

În anul 2012 se atestă o descreştere a numărului titularilor de licenţă cu 20,00% comparativ cu anul 2011.

Dinamica numărului titularilor de licență pentru perioada anilor 

2012 se atestă o creştere a numărului titularilor de licenţă cu 8% comparativ cu anul 2011.

Amplasarea teritorială a adreselor de desfăşurare a activităţii licenţiate

Activitatea licenţiată se desfăşoară pe 14 adrese de activitate, din care 11 adrese sunt amplasate în mun. 
Chişinău, ceea ce constituie 72,72 % din numărul total. 
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Anexa nr. 19 

onfecţionarea şi distrugerea ştampilelor 

titulari de licenţă pentru genul de activitate 

elor eliberate (prelungite) pentru perioada anilor 2010-2012 

 

În anul 2012 se atestă o descreştere a numărului titularilor de licenţă cu 20,00% comparativ cu anul 2011. 

ă pentru perioada anilor 2010-2012 

 

% comparativ cu anul 2011. 

Amplasarea teritorială a adreselor de desfăşurare a activităţii licenţiate 

 

Activitatea licenţiată se desfăşoară pe 14 adrese de activitate, din care 11 adrese sunt amplasate în mun. 
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Activitatea particulară de detectiv sau de pază

Diagrama nr. 1  Dinamica numărului  licenţelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor 
2010-2012 
 

 
În anul 2012,  a fost înregistrată diminuarea numărului licenţelor eliberate/prelungite cu 19%, comparativ cu 

anul 2011, valoarea rămînînd invariabilă în rapo
 
 
 

Diagrama nr. 2  Dinamica numărului licenţelor valabile în perioada anilor 20
 

 
 În perioada  2010 - 2012, a fost atestată o tendinţă constantă de majorare a numărului licenţelor valabile: cu 

2 % comparativ cu anul 2010 şi cu 
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Activitatea particulară de detectiv sau de pază
 

numărului  licenţelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor 

În anul 2012,  a fost înregistrată diminuarea numărului licenţelor eliberate/prelungite cu 19%, comparativ cu 
anul 2011, valoarea rămînînd invariabilă în raport cu anul 2010.    

Dinamica numărului licenţelor valabile în perioada anilor 20

2012, a fost atestată o tendinţă constantă de majorare a numărului licenţelor valabile: cu 
% comparativ cu anul 2010 şi cu 1%  în raport cu anul 2010. 
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Anexa nr. 20 
Activitatea particulară de detectiv sau de pază 

numărului  licenţelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor 

 

În anul 2012,  a fost înregistrată diminuarea numărului licenţelor eliberate/prelungite cu 19%, comparativ cu 

Dinamica numărului licenţelor valabile în perioada anilor 2010-2012 

 

2012, a fost atestată o tendinţă constantă de majorare a numărului licenţelor valabile: cu 
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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 „
pază”, cea mai mare pondere a revenit 
 
Diagrama nr. 4  Numărul titularilor
 

 
 
Datele Diagramei nr.4 vizînd 

pază”, reflectă că 50,4% titulari au practicat 
proiectarea, instalarea sistemelor de alarme
fizică şi instalarea sistemelor de alarme
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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 subgenului ”activitatea particulară de pază” (7

Numărul titularilor de licenţă în funcţie de activităţile practicate 

Datele Diagramei nr.4 vizînd numărul titularilor de licenţă pentru sub-genul ”
titulari au practicat paza fizică; 32% titulari – paza fizică şi  tehnică 

proiectarea, instalarea sistemelor de alarme;  4%  titulari –  instalarea sistemelor de alarme; 
fizică şi instalarea sistemelor de alarme;  6,4% titulari - paza fizică, proiectarea şi instalarea sistemelor de alarme.
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Numărul titularilor de licenţă în funcţie de genul de activitate practicat  

 

ctivitatea particulară de detectiv sau de 
(72%).  

de licenţă în funcţie de activităţile practicate  

 

genul ”activitatea particulară de 
paza fizică şi  tehnică şi doar 3,2% titulari – 

instalarea sistemelor de alarme; 4% titulari - paza 
paza fizică, proiectarea şi instalarea sistemelor de alarme. 
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Diagrama nr.5 Numărul adreselor de desfăşurare a activităţii 
amplasarea teritorială 
 

          
 
 

Activitatea de pază a fost desfăşurată pe 154
Chişinău, ceea ce constituie 63,6 % din numărul total, iar 36,4% 
 

 
 
 
Activitatea particulară de detectiv a fost desfăşurată pe 50

amplasate în  mun. Chişinău, ceea ce constituie 66% din numărul total, iar 34% 
 

 
 
 

 

4

3

4

4

3

4

8

0

UTA Găgăuzia

Orhei

Ialoveni

Drochia

Căuşeni

Cahul

Bălți

Chișinău

Alte localități

2

2

0

Alte localităţi

Nisporeni

Orhei

Drochia

Chişinău

Numărul adreselor de desfăşurare a activităţii licenţiate  în funcţie de 

Activitatea de pază a fost desfăşurată pe 154 adrese de activitate, dintre care 98 adrese 
Chişinău, ceea ce constituie 63,6 % din numărul total, iar 36,4% -  în alte localităţi. 

 
 

Activitatea particulară de detectiv a fost desfăşurată pe 50 adrese de activitate, dintre care 33 adrese 
amplasate în  mun. Chişinău, ceea ce constituie 66% din numărul total, iar 34% -  în alte localităţi. 
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licenţiate  în funcţie de 

 

adrese de activitate, dintre care 98 adrese - amplasate în mun. 

          

adrese de activitate, dintre care 33 adrese - 
în alte localităţi.  
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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 

 
 

Conform datelor din Registrul de licenţiere, sînt înr
„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 i
 
Diagrama nr. 1 Dinamica licen
 

 
În anul 2012 se atestă o creştere a numărului titularilor de licenţă cu 57% comparativ cu anul 2011.

 
Diagrama nr. 2  Dinamica numărului titularilor de 
 

 
În anul 2012 se atestă o creştere a numărului titularilor de licenţă cu 1

 
Diagrama nr. 3  Numărul titularilor de licenţă 

 
Activitatea licenţiată se desfăşoară de către 94 titulari de licenţe, dintre care 8

Chişinău. 
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ontarea 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 94 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

Dinamica licenţelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor 

În anul 2012 se atestă o creştere a numărului titularilor de licenţă cu 57% comparativ cu anul 2011.

Dinamica numărului titularilor de licenţă pentru perioada anilor 

În anul 2012 se atestă o creştere a numărului titularilor de licenţă cu 12% comparativ cu anul 2011.

Numărul titularilor de licenţă în funcţie de amplasarea teritorială

se desfăşoară de către 94 titulari de licenţe, dintre care 8
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Anexa nr. 21 

ontarea 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 

egistraţi 94 titulari de licenţă pentru genul de activitate: 
montarea şi/sau reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, 

ncendiu”. 

prelungite pentru perioada anilor 2010-2012 

 

În anul 2012 se atestă o creştere a numărului titularilor de licenţă cu 57% comparativ cu anul 2011. 

ă pentru perioada anilor 2010-2012 

 

% comparativ cu anul 2011. 

în funcţie de amplasarea teritorială 

 

se desfăşoară de către 94 titulari de licenţe, dintre care 87% sînt înregistraţi în mun. 
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Producerea, asamblarea, importul şi/sau exportul, reexportul, comercializarea 
armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă şi repararea armelor

 
Conform datelor din Registrul de licenţiere, sînt înregistraţi 5 titulari de licenţă pentru genul: 

asamblarea, importul şi/sau exportul, reexportul, comercializarea armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă şi 
repararea armelor cu destinaţie civilă
 
Diagrama nr. 1 Dinamica licen
 

 
 
Notă: În conformitate cu art. 21 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 110

comerţul, inclusiv pe bază de comision, cu arme de foc individuale, cu mijloace speciale, cu arme de serviciu, de 
instrucţie, sportive, precum şi cu muni
licenţă eliberată de Camera de L
sportive, cu piese de schimb şi cu cartuşe la ele, precum şi cu componente pentru confecţionarea cartuşelor, 
efectuează de către Societatea Vînătorilor şi Pescarilor din Moldova, prin
licenţă eliberată de Camera de Licenţiere.
 
 
Diagrama nr. 2  Dinamica numărului titularilor de licenţă pentru perioada anilor 
 

 
În anul 2012 se atestă o menţinere a numărului titularilor de licen
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roducerea, asamblarea, importul şi/sau exportul, reexportul, comercializarea 

armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă şi repararea armelor

Conform datelor din Registrul de licenţiere, sînt înregistraţi 5 titulari de licenţă pentru genul: 
asamblarea, importul şi/sau exportul, reexportul, comercializarea armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă şi 

armelor cu destinaţie civilă” (Societatea Vînătorilor şi Pescarilor din Moldova

Dinamica licenţelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor 

În conformitate cu art. 21 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 110-XIII din 18.05.1994 cu privire la arme, 
omerţul, inclusiv pe bază de comision, cu arme de foc individuale, cu mijloace speciale, cu arme de serviciu, de 

instrucţie, sportive, precum şi cu muniţiile la ele, se efectuează prin magazinele de stat specializate
Licenţiere; comerţul, inclusiv pe bază de comision, cu arme de foc de vînătoare şi 

sportive, cu piese de schimb şi cu cartuşe la ele, precum şi cu componente pentru confecţionarea cartuşelor, 
efectuează de către Societatea Vînătorilor şi Pescarilor din Moldova, prin magazinele proprii specializate
licenţă eliberată de Camera de Licenţiere. 

Dinamica numărului titularilor de licenţă pentru perioada anilor 

În anul 2012 se atestă o menţinere a numărului titularilor de licență comparativ cu anii 2010 şi 2011.
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Anexa nr. 22 

roducerea, 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 5 titulari de licenţă pentru genul: „producerea, 
asamblarea, importul şi/sau exportul, reexportul, comercializarea armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă şi 

Societatea Vînătorilor şi Pescarilor din Moldova şi 4 întreprinderi de stat). 

prelungite pentru perioada anilor 2010-2012 

 

XIII din 18.05.1994 cu privire la arme, 
omerţul, inclusiv pe bază de comision, cu arme de foc individuale, cu mijloace speciale, cu arme de serviciu, de 

se efectuează prin magazinele de stat specializate, pe bază de 
omerţul, inclusiv pe bază de comision, cu arme de foc de vînătoare şi 

sportive, cu piese de schimb şi cu cartuşe la ele, precum şi cu componente pentru confecţionarea cartuşelor, se 
magazinele proprii specializate, pe bază de 

Dinamica numărului titularilor de licenţă pentru perioada anilor 2010-2012 

 

comparativ cu anii 2010 şi 2011. 
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Diagrama nr. 3  Ponderea titularilor de licenţă în funcţie de genul de activitate practicat

 
 
 
 

Diagrama nr. 4  Amplasarea teritorială a adreselor de desfăşurare a activităţii licenţiate
 

 
Activitatea licenţiată se 

Chişinău, ceea ce constituie 62,5 % din numărul total.
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repararea armelor organice, sportive şi de vînătoare, de tir, de instrucţie, de decoraţie, de colecţie şi de 
autoapărare

Importul şi exportul, comercializarea armamentului şi muniţiilor, repararea armelor organice, sportive şi de 
vînătoare, de tir, de instrucţie, de decoraţie, de colecţie şi de autoapărare

importul şi exportul, comercializarea armamentului şi muniţiilor

Ponderea titularilor de licenţă în funcţie de genul de activitate practicat

Amplasarea teritorială a adreselor de desfăşurare a activităţii licenţiate

Activitatea licenţiată se desfăşoară pe 8 adrese de activitate, din care 5 adrese sunt amplasate în mun. 
Chişinău, ceea ce constituie 62,5 % din numărul total. 
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Ponderea titularilor de licenţă în funcţie de genul de activitate practicat 

Amplasarea teritorială a adreselor de desfăşurare a activităţii licenţiate 

 

desfăşoară pe 8 adrese de activitate, din care 5 adrese sunt amplasate în mun. 
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Producerea, importul şi/sau exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea şi 
efectuarea 

Conform datelor din Registrul de licenţiere, sînt înregistraţi 
importul şi/sau exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea şi efectuarea lucrărilor cu explozibil 
 
 
Diagrama nr. 1 Dinamica licen
 

 
 
Tabelul nr. 1  Numărul titularilor de licen
 
Nr. d/o 

1. Importul, depozitarea şi

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

 
 
 
Diagrama nr. 2  Amplasarea teritorială a adreselor
 

 
Notă: Intreprinderea de Stat Specializată de Executare a Lucrărilor de Explozie „INMEX” desfăşoară 

activitatea licenţiată în două raioane: r
desfăşoară activitatea r-l Anenii Noi, s. Bulboaca. 
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roducerea, importul şi/sau exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea şi 
efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil

 
Conform datelor din Registrul de licenţiere, sînt înregistraţi 2 titulari de licenţă pentru genul: 

importul şi/sau exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea şi efectuarea lucrărilor cu explozibil 

Dinamica licențelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor 

Numărul titularilor de licenţă în funcţie de subgenul practicat

Subgenul 
 

depozitarea şi efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil. 

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

Amplasarea teritorială a adreselor de desfăşurare a activităţii licenţiate

Notă: Intreprinderea de Stat Specializată de Executare a Lucrărilor de Explozie „INMEX” desfăşoară 
activitatea licenţiată în două raioane: r-l Edineţ, s. Ruseni şi r-l Străşeni, s. Micăuţi, 

l Anenii Noi, s. Bulboaca.  
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Anexa nr. 23 

roducerea, importul şi/sau exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea şi 
lucrărilor cu explozibil de uz civil 

titulari de licenţă pentru genul: „producerea, 
importul şi/sau exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea şi efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil”. 

prelungite pentru perioada anilor 2010-2012 

 

ie de subgenul practicat 

Numărul 
titularilor de 

licenţă 
1 

roducerea, importul şi/sau exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea şi 1 

de desfăşurare a activităţii licenţiate 

 

Notă: Intreprinderea de Stat Specializată de Executare a Lucrărilor de Explozie „INMEX” desfăşoară 
l Străşeni, s. Micăuţi, S.C. “ARTVLAMIR” S.R.L. 
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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 17 titulari de licenţă pentru genul: 
„producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, depozitarea articolelor pirotehnice şi pres
serviciului “Spectacole pirotehnice şi focuri de artificii” cu articole pirotehnice de divertisment de destinaţie 
profesională”. 
 
Diagrama nr. 1 Dinamica licen
 

 În anul 2012 se atestă o 
2011. 

 
Diagrama nr. 2  Dinamica numărului titularilor de licen
 

 
 În anul 2012 se înregistrează 

 
Tabelul nr. 1  Numărul titularilor de licen
 

Nr. 
d/o 

1. Importul, depozitarea şi folosirea materialelor pirotehnice

2. Asamblarea, importul, exportul, reexportul şi depozitarea articolelor pirotehnice 
4. Importul, exportul, reexportul, depozitarea articolelor pirotehnice şi prestarea 

serviciului “Spectacole pirotehnice şi focuri de artificii” cu articole pirotehnice de
divertisment de destinaţie profesională”
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roducerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, depozitarea articolelor 

pirotehnice şi prestarea serviciului “Spectacole pirotehnice şi focuri de artificii” cu 
pirotehnice de divertisment de destinaţie profesională

 
Conform datelor din Registrul de licenţiere, sînt înregistraţi 17 titulari de licenţă pentru genul: 

producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, depozitarea articolelor pirotehnice şi pres
serviciului “Spectacole pirotehnice şi focuri de artificii” cu articole pirotehnice de divertisment de destinaţie 

Dinamica licenţelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor 

În anul 2012 se atestă o decreştere a numărului licenţelor eliberate/prelungite cu 1

Dinamica numărului titularilor de licenţă pentru perioada anilor 

înregistrează  o creştere a numărului titularilor de licență cu 3

Numărul titularilor de licenţă în funcţie de subgenul  practicat

Subgenul 
 

Importul, depozitarea şi folosirea materialelor pirotehnice 

Asamblarea, importul, exportul, reexportul şi depozitarea articolelor pirotehnice 
Importul, exportul, reexportul, depozitarea articolelor pirotehnice şi prestarea 
serviciului “Spectacole pirotehnice şi focuri de artificii” cu articole pirotehnice de
divertisment de destinaţie profesională” 
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Anexa nr. 24 

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

pirotehnice de divertisment de destinaţie profesională 

Conform datelor din Registrul de licenţiere, sînt înregistraţi 17 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 

prelungite pentru perioada anilor 2010-2012 

 
prelungite cu 14% comparativ cu anul 

ă pentru perioada anilor 2010-2012 

 

ă cu 31% comparativ cu anul 2011. 

ie de subgenul  practicat 

Numărul 
titularilor de 

licenţă 
9 

Asamblarea, importul, exportul, reexportul şi depozitarea articolelor pirotehnice  1 
Importul, exportul, reexportul, depozitarea articolelor pirotehnice şi prestarea 
serviciului “Spectacole pirotehnice şi focuri de artificii” cu articole pirotehnice de 

7 

5

2012

17

2012



 

 
Diagrama nr. 3  Ponderea titularilor de licenţă în funcţie de subgenul  practicat
 

 
 

 
Diagrama nr. 4  Amplasarea teritorială a adreselor de desfăşurare a activităţii licenţiate
 

 
 
Activitatea licenţiată se 

Chişinău, ceea ce constituie 61 % din numărul total.

 
 

41%

importul, depozitarea şi folosirea materialelor pirotehnice

asamblarea, importul, exportul, reexportul și depozitarea articolelor pirotehnice 

importul, exportul, reexportul, depozitarea articolelor pirotehnice şi prestarea serviciului “Spectacole 
pirotehnice şi focuri de artificii” cu articole pirotehnice de divertisment de destinaţie profesională”
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Ponderea titularilor de licenţă în funcţie de subgenul  practicat

Amplasarea teritorială a adreselor de desfăşurare a activităţii licenţiate

Activitatea licenţiată se desfăşoară pe 18 adrese de activitate, din care 11 adrese sunt amplasate în mun. 
Chişinău, ceea ce constituie 61 % din numărul total. 

53%

6%

importul, depozitarea şi folosirea materialelor pirotehnice

asamblarea, importul, exportul, reexportul și depozitarea articolelor pirotehnice 

importul, exportul, reexportul, depozitarea articolelor pirotehnice şi prestarea serviciului “Spectacole 
pirotehnice şi focuri de artificii” cu articole pirotehnice de divertisment de destinaţie profesională”
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Ponderea titularilor de licenţă în funcţie de subgenul  practicat 

 

Amplasarea teritorială a adreselor de desfăşurare a activităţii licenţiate 

 

desfăşoară pe 18 adrese de activitate, din care 11 adrese sunt amplasate în mun. 

 
 
 
 
 
 

53%

asamblarea, importul, exportul, reexportul și depozitarea articolelor pirotehnice 

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

11

12



 

 

Importul, exportul, proiectarea, producerea şi comercializarea mijloacelor 
criptografice şi tehnice 

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

autorităţile publice învestite cu a
 

Conform datelor din Registrul de licenţiere, sînt înregistraţi 25 titulari de licenţă pentru genul: 
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 licen
 

 
În anul 2012 se atestă o creştere a numărului licenţelor eliberate cu 333% comparativ cu anul 2011.
 
 

Diagrama nr. 2  Dinamica numărului titularilor de licen
 

 
În anul 2012 s- a stabilit

 
Diagrama nr. 3  Numărul titularilor de licenţă în funcţie de amplasarea teritorială
 

 
 Activitatea licenţiată se desfăşoară pe 25 adrese de activitat
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mportul, 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 25 titulari de licenţă pentru genul: 
exportul, proiectarea, producerea şi comercializarea mijloacelor criptografice şi tehnice de protecţie a informaţiei, 

oacelor 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 

Dinamica licenţelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor 

În anul 2012 se atestă o creştere a numărului licenţelor eliberate cu 333% comparativ cu anul 2011.

Dinamica numărului titularilor de licență pentru perioada anilor 

a stabilit o creştere a numărului titularilor de licenţă cu 92% comparativ cu anul 2011.

Numărul titularilor de licenţă în funcţie de amplasarea teritorială

se desfăşoară pe 25 adrese de activitate, fiind amplasate 100% în mun. 
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Anexa nr. 25 

mportul, exportul, proiectarea, producerea şi comercializarea mijloacelor 
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 

cest drept prin lege) 

Conform datelor din Registrul de licenţiere, sînt înregistraţi 25 titulari de licenţă pentru genul: „importul, 
exportul, proiectarea, producerea şi comercializarea mijloacelor criptografice şi tehnice de protecţie a informaţiei, 

oacelor 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 

prelungite pentru perioada anilor 2010-2012 

 

În anul 2012 se atestă o creştere a numărului licenţelor eliberate cu 333% comparativ cu anul 2011. 

ă pentru perioada anilor 2010-2012 

 

o creştere a numărului titularilor de licenţă cu 92% comparativ cu anul 2011. 

Numărul titularilor de licenţă în funcţie de amplasarea teritorială 

 

e, fiind amplasate 100% în mun. Chişinău. 
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Activitatea farmaceutică, inclusiv cu folosirea preparatelor narcotice şi/sau 
psihotrope, desfăşurată de întreprinderile şi/sau instituţiile farmaceutice

 
Conform datelor din Registrul de licenţiere, sînt înregistraţi 256 titulari de licenţă pentru genul: 

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

 
Diagrama nr. 1 Dinamica licen
 

 
 În anul 2012 se înregistrează 

dar o reducere semnificativă faţă de 2010. Reducerea 
în vigoare: 

- la 10.11.2010 a prevederilor Legii
XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activi
s-a expus în următoarea redacţie: 
psihotrope, desfăşurată de întreprinderile şi/sau instituţiile farmaceutice (pentru 
create, pînă la obţinerea certificatului de acreditare), cu excepţia cazurilor cînd se modifică ori se completează 
genul de activitate”. Respectiv, agenţii economici, după obţinerea certificatului de acreditare, nu şi
licenţele a cărora termen de valabilitate expira după data de 10.11.2010
 - la 29.04.2011 a preved
din 25.05.1993 cu privire la activitatea farmaceutic
deschiderea farmaciilor (distanţa, numărul de locuitori, Planul Naţional de Amplasare a Farmaciilor). Lipsa 
Planului, care urma a fi elaborat în termen de trei luni din data publicării în Monitorul Oficia
respective, a creat situaţia în care Camera, în perioada 29.04.2011 
farmaciile amplasate în localităţile urbane.
 
Diagrama nr. 2  Dinamica numărului titularilor de licen
 

În anul 2012 se atestă o descreştere a numărului titularilor de licenţă cu 2
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ctivitatea farmaceutică, inclusiv cu folosirea preparatelor narcotice şi/sau 
psihotrope, desfăşurată de întreprinderile şi/sau instituţiile farmaceutice

 

Conform datelor din Registrul de licenţiere, sînt înregistraţi 256 titulari de licenţă pentru genul: 
farmaceutică, inclusiv cu folosirea preparatelor narcotice şi/sau psihotrope, desfăşurată de întreprinderile şi/sau 

Dinamica licenţelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor 

înregistrează o creştere a numărului licenţelor eliberate cu 5
dar o reducere semnificativă faţă de 2010. Reducerea numărului titularilor de licenţă s

la 10.11.2010 a prevederilor Legii 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, prin care 

a expus în următoarea redacţie: “activitatea farmaceutică, inclusiv cu folosirea preparatelor narcotice şi/sau 
psihotrope, desfăşurată de întreprinderile şi/sau instituţiile farmaceutice (pentru întreprinderile şi instituţiile nou
create, pînă la obţinerea certificatului de acreditare), cu excepţia cazurilor cînd se modifică ori se completează 

Respectiv, agenţii economici, după obţinerea certificatului de acreditare, nu şi
licenţele a cărora termen de valabilitate expira după data de 10.11.2010; 

la 29.04.2011 a prevederilor Legii nr. 57 din 01.04.2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1456 
din 25.05.1993 cu privire la activitatea farmaceutică, prin care au fost stabilite prevederi suplimentare privind 
deschiderea farmaciilor (distanţa, numărul de locuitori, Planul Naţional de Amplasare a Farmaciilor). Lipsa 
Planului, care urma a fi elaborat în termen de trei luni din data publicării în Monitorul Oficia
respective, a creat situaţia în care Camera, în perioada 29.04.2011 – 31.12.2011, nu a eliberat licenţe pentru 
farmaciile amplasate în localităţile urbane. 

Dinamica numărului titularilor de licenţă pentru perioada anilor 

În anul 2012 se atestă o descreştere a numărului titularilor de licenţă cu 23% comparativ cu anul 2011.
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Anexa nr. 26 

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

Conform datelor din Registrul de licenţiere, sînt înregistraţi 256 titulari de licenţă pentru genul: „activitatea 
farmaceutică, inclusiv cu folosirea preparatelor narcotice şi/sau psihotrope, desfăşurată de întreprinderile şi/sau 

pentru perioada anilor 2010-2012 

 

tere a numărului licenţelor eliberate cu 58% comparativ cu anul 2011 
ă s-a produs ca rezultat al intrării 

pentru modificarea şi completarea Legii  nr. 451-
tăţii de întreprinzător, prin care genul de activitate 

activitatea farmaceutică, inclusiv cu folosirea preparatelor narcotice şi/sau 
întreprinderile şi instituţiile nou-

create, pînă la obţinerea certificatului de acreditare), cu excepţia cazurilor cînd se modifică ori se completează 
Respectiv, agenţii economici, după obţinerea certificatului de acreditare, nu şi-au prelungit 

rilor Legii nr. 57 din 01.04.2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1456 
re au fost stabilite prevederi suplimentare privind 

deschiderea farmaciilor (distanţa, numărul de locuitori, Planul Naţional de Amplasare a Farmaciilor). Lipsa 
Planului, care urma a fi elaborat în termen de trei luni din data publicării în Monitorul Oficial a modificărilor 

31.12.2011, nu a eliberat licenţe pentru 

ă pentru perioada anilor 2010-2012 

 
% comparativ cu anul 2011. 
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Tabelul nr. 1   Întreprinderile şi instituţiile farmaceutice 
 
Nr.  
d/o 

Întreprinderile şi instituţiile farmaceutice 

1. Depozite farmaceutice
2. Filiale a depozitelor farmaceutice
3. Farmacii de forme industriale
4. Filiale a farmaciilor de forme industriale
5. Farmacii cu funcţii de producere
6. Filiale de categoria I-
7. Filiale de categoria II
8. Laboratoare 
9. Fabrici 
10. Laboratoare de microproducere
11. Întreprinderi farmaceutice industriale
 Total unităţi: 
 Total agenţi economici:

 
 
Diagrama nr. 3  Ponderea titularilor de licenţă în funcţie
 

 
 
 

2%

Depozite farmaceutice

Farmacii de forme industriale

Farmacii cu funcţii de producere

Filiale de categoria II

Fabrici

Întreprinderi farmaceutice industriale

Întreprinderile şi instituţiile farmaceutice industrial 

Întreprinderile şi instituţiile farmaceutice industriale 

Depozite farmaceutice 
Filiale a depozitelor farmaceutice 
Farmacii de forme industriale 
Filiale a farmaciilor de forme industriale 
Farmacii cu funcţii de producere 

-a  
Filiale de categoria II-a 

Laboratoare de microproducere 
Întreprinderi farmaceutice industriale 

Total agenţi economici: 

Ponderea titularilor de licenţă în funcţie de genul de activitate practicat

 
 

8% 0%

43%

14%
1%1% 1%

Depozite farmaceutice Filiale a depozitelor farmaceutice

Farmacii de forme industriale Filiale a farmaciilor de forme industriale

Farmacii cu funcţii de producere Filiale de categoria I

Filiale de categoria II-a Laboratoare

Laboratoare de microproducere

Întreprinderi farmaceutice industriale
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Numărul 

55 
0 

210 
230 
11 
91 
2 
6 
1 
1 
7 

614 
256 

 

de genul de activitate practicat 

 

 
 
 
 

29%

Filiale a depozitelor farmaceutice

Filiale a farmaciilor de forme industriale

Filiale de categoria I-a 

Laboratoare de microproducere



 

Fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi 
repararea dispozitivelor medicale, inclusiv a opticii

 
 

Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.2012, au fost înregistra
,,fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi repararea dispozitivelor medicale, inclusiv opticii”.
 
 
Diagrama nr. 1  Dinamica licenţelor eliberate/prelungite p
 

 
 

În anul 2012, a fost  înregistrată descreşterea numărului licenţelor eliberate/prelungite cu 1
cu anul 2010 şi, respectiv, cu 13%  faţă de anul 2011.
 

Diagrama nr. 2 Dinamica numărului licenţelor valabile în perioada anilor 20
 

 
 

Datele  Diagramei nr.2, denotă creşterea constantă a numărului titularilor de licenţă în perioada 2010
Poate fi remarcat, că  în anul 2012, se atestă o creştere a numărului titularilor de licenţă cu 15%  în raport cu anul 
2010 şi cu 8%  comparativ cu anul 2011. 
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Fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi 

repararea dispozitivelor medicale, inclusiv a opticii

Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.2012, au fost înregistra
abricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi repararea dispozitivelor medicale, inclusiv opticii”.

Dinamica licenţelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor 

înregistrată descreşterea numărului licenţelor eliberate/prelungite cu 1
%  faţă de anul 2011. 

 

Dinamica numărului licenţelor valabile în perioada anilor 20

Datele  Diagramei nr.2, denotă creşterea constantă a numărului titularilor de licenţă în perioada 2010
Poate fi remarcat, că  în anul 2012, se atestă o creştere a numărului titularilor de licenţă cu 15%  în raport cu anul 

anul 2011.  
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Anexa nr. 27 

Fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi  
repararea dispozitivelor medicale, inclusiv a opticii 

Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.2012, au fost înregistraţi 457 titulari pentru genul 
abricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi repararea dispozitivelor medicale, inclusiv opticii”. 

entru perioada anilor 2010-2012 

 

înregistrată descreşterea numărului licenţelor eliberate/prelungite cu 18 %  comparativ 

Dinamica numărului licenţelor valabile în perioada anilor 2010-2012 

 

Datele  Diagramei nr.2, denotă creşterea constantă a numărului titularilor de licenţă în perioada 2010-2012. 
Poate fi remarcat, că  în anul 2012, se atestă o creştere a numărului titularilor de licenţă cu 15%  în raport cu anul 
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Diagrama nr. 3 Numărul adreselor de desfăşurare a activităţii licenţiate în funcţie de 
amplasarea teritorială 
 

          Activitatea licenţiată a fost desfăşurată pe 
mun. Chişinău, ceea ce constituie 
 

 
 

Diagrama nr. 4 Numărul titularilor de licenţă în funcţie de activităţile practicate
 

 
 Din 457 titulari de licenţă  pentru 

repararea dispozitivelor medicale, inclusiv a opticii”
− 7% - ,,comercializarea opticii medicale”
− 36% - ,,comercializarea dispozitivelor medicale”,
− 20% - „comercializarea dispozitivelor medicale, inclusiv opticii”
− 37% au practicat total sau parţial ,,fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi repararea 

dispozitivelor medicale, inclusiv opticii”. 
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Numărul adreselor de desfăşurare a activităţii licenţiate în funcţie de 

 
Activitatea licenţiată a fost desfăşurată pe 628 adrese de activitate, dintre care 

mun. Chişinău, ceea ce constituie 68,6 % din numărul total de adrese. 

Numărul titularilor de licenţă în funcţie de activităţile practicate

 

Din 457 titulari de licenţă  pentru genul de activitate ,,fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi 
repararea dispozitivelor medicale, inclusiv a opticii”: 

,,comercializarea opticii medicale”  
,,comercializarea dispozitivelor medicale”, 
„comercializarea dispozitivelor medicale, inclusiv opticii” 

au practicat total sau parţial ,,fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi repararea 
dispozitivelor medicale, inclusiv opticii”.  
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Numărul adreselor de desfăşurare a activităţii licenţiate în funcţie de 

 

adrese de activitate, dintre care 431 adrese - amplasate în  

Numărul titularilor de licenţă în funcţie de activităţile practicate 

 

comercializarea, asistenţa tehnică şi 

au practicat total sau parţial ,,fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi repararea 

431
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Comercializarea opticii medicale
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medicale

Comercilizarea dispozitivelor 
medicale, inclusiv a opticii

Fabricarea, comercializarea, 
asistenta tehnica, repararea si 
verificarea dispozitivelor medicale, 
inclusiv a opticii



 

Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico
 
 
 Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.2012 au fost înregistraţi 521
,,acordarea asitenţei medicale de către instituţiile medico
 
 
Diagrama nr. 1  Dinamica licenţelor eliberate/prelungite pentru perio
2010-2012 
 

 
 
 

Diagrama nr. 2   Dinamica licenţelor valabile pentru perioada anilor 2010
 

 
Datele din Diagramele nr. 1 şi nr. 2,  reflectă  diminuarea  în  anul 2012, a numărului
-  licenţelor eliberate, cu respectiv 

            - titularilor de licenţă cu respectiv 19 % şi 
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Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico

de licenţiere, la situaţia din 31.12.2012 au fost înregistraţi 521
acordarea asitenţei medicale de către instituţiile medico-saniatre private”. 

Dinamica licenţelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor                    

Dinamica licenţelor valabile pentru perioada anilor 2010

Datele din Diagramele nr. 1 şi nr. 2,  reflectă  diminuarea  în  anul 2012, a numărului
licenţelor eliberate, cu respectiv 46% şi  3% ; 
titularilor de licenţă cu respectiv 19 % şi 8% ,  comparativ cu anii 2010 şi 2011.
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Anexa nr. 28 
 

Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private  

de licenţiere, la situaţia din 31.12.2012 au fost înregistraţi 521 titulari pentru 

ada anilor                    

 

Dinamica licenţelor valabile pentru perioada anilor 2010-2012 

 

Datele din Diagramele nr. 1 şi nr. 2,  reflectă  diminuarea  în  anul 2012, a numărului: 

% ,  comparativ cu anii 2010 şi 2011. 
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Diagrama nr. 3   Numărul titularilor  de licenţă în funcţie de activităţile practicate

 
Datele din Diagrama nr. 3 denotă că din numărul 

asistenţei medicale de către instituţiile medico
asistenţei medicale stomatologice” 
medicinii internistice” (145 titulari: 
endocrinologie – 17; alergologie 
„acordarea asistenţei medicale în domeniul medicinii interne”
domeniul imagisticii” (66 titulari)
 
Tabelul nr. 1 Amplasarea teritorială a adreselor de desfă
 

Adrese de 
desfășșșșurare a 
activitățțțții  
 

Chișșșș

562 329 

 

26
31

51

38

37
5

145

15
25

24

Acordarea asistenței medicale stomatologice

Acordarea asistenței medicale în domeniul medicinii interne

Acordarea asistenței medicale chirurgicale

Acordarea asistenței medicale în domeniul mamologiei

Acordarea asistenței medicale în domeniul medicinii de familie

Acordarea asistenței medicale în domeniul dermatologiei

Acordarea asistenței medicale în domeniul oftalmologiei

Activitatea medicală (desinsecție, dezinfecție, deratizare)

Acordarea asistenţei medicale în domeniul ortopediei

Acordarea asistenţei medicale în domeniul pediatriei

Acordarea asistenţei medicale în domeniul anesteziei, reanimatologiei

Numărul titularilor  de licenţă în funcţie de activităţile practicate
 

Datele din Diagrama nr. 3 denotă că din numărul total al titularilor de licenţă pentru genul „
asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private”, cea mai mare parte revine segmentului „
asistenţei medicale stomatologice” (334 titulari), fiind urmat de ,,acordarea asist

(145 titulari: cardiologie – 26; reumatologie – 5; gastroenterologie 
17; alergologie – 1; imunologie – 2; medicina de diagnostic funcţional 

„acordarea asistenţei medicale în domeniul medicinii interne” (67 titulari) și „acordarea asistenţei medicale în 
(66 titulari).   

Amplasarea teritorială a adreselor de desfășurare a activită

șșșșinău Bălţi Cahul Floreşti Orhei Ungheni

 28 20 9 11 10 

67

6620211122926

24
45 14 21

Acordarea asistenței medicale stomatologice Acordarea asistenței medicale ginecologice

Acordarea asistenței medicale în domeniul medicinii interne Acordarea asistenței medicale în domeniul imagisticii

Acordarea asistenței medicale chirurgicale Acordarea asistenței medicale în domeniul psihoterapiei

Acordarea asistenței medicale în domeniul mamologiei Acordarea asistenței medicale endoscopice

Acordarea asistenței medicale în domeniul medicinii de familie Acordarea asistenței medicale în domeniul otorinolaringologiei

Acordarea asistenței medicale în domeniul dermatologiei Acordarea asistenței medicale în domeniul neurologiei

Acordarea asistenței medicale în domeniul oftalmologiei Acordarea asistenței medicale în domeniul medicinii tradiționale

Activitatea medicală (desinsecție, dezinfecție, deratizare) Acordarea asistenţei medicale în domeniul medicinii internistice

Acordarea asistenţei medicale în domeniul ortopediei-traumatologiei Acordarea asistenţei medicale în domeniul urologiei

Acordarea asistenţei medicale în domeniul pediatriei Medicină de laborator

Acordarea asistenţei medicale în domeniul anesteziei, reanimatologiei Acordarea asistenţei medicale în domeniul kinetoterapiei

81 

Numărul titularilor  de licenţă în funcţie de activităţile practicate 

 

total al titularilor de licenţă pentru genul „acordarea 
sanitare private”, cea mai mare parte revine segmentului „acordarea 

,,acordarea asistenţei medicale în domeniul 
5; gastroenterologie – 16; nefrologie – 2; 

2; medicina de diagnostic funcţional – 25; fizioterapie - 51), 
„acordarea asistenţei medicale în 

urare a activității licenţiate. 

Ungheni UTA 
Găgăuzia 

Alte 
localităţi 

12 143 

334

57

Acordarea asistenței medicale ginecologice

Acordarea asistenței medicale în domeniul imagisticii

Acordarea asistenței medicale în domeniul psihoterapiei

Acordarea asistenței medicale endoscopice

Acordarea asistenței medicale în domeniul otorinolaringologiei

Acordarea asistenței medicale în domeniul neurologiei

Acordarea asistenței medicale în domeniul medicinii tradiționale

Acordarea asistenţei medicale în domeniul medicinii internistice

Acordarea asistenţei medicale în domeniul urologiei

Acordarea asistenţei medicale în domeniul kinetoterapiei



 

Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi/sau în 
străinătate, activitatea de 
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
,,activitatea legată de plasare în cîmpul muncii a cetăţenilor în străinătate şi (sau) în ţară”

 
Diagrama nr. 1 Dinamica licenţelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor 20
 

 
Analiza datelor din diagrama nr.1, reflectă creşterea la finele anului 2012 a numărului licenţelor 

eliberate/prelungite cu 33% comparativ cu anul 2010 şi o descrestere a acestui indicator cu
2011.  
 
Diagrama nr. 2 Dinamica numărului l
 

 
În anul 2012,  se  atestă  o creştere cu  

7 %  în raport cu anul 2011.  
 
 

21

0

5

10

15

20

25

30

35

2010

75

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

2010

ctivitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi/sau în 
străinătate, activitatea de încadrare/înscriere a studenţilor în programe de schimb 

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 31.12.2012, au fost înregistraţi 81 titulari pentru 

ctivitatea legată de plasare în cîmpul muncii a cetăţenilor în străinătate şi (sau) în ţară”

Dinamica licenţelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor 20

Analiza datelor din diagrama nr.1, reflectă creşterea la finele anului 2012 a numărului licenţelor 
comparativ cu anul 2010 şi o descrestere a acestui indicator cu

Dinamica numărului licenţelor valabile în perioada anilor 20

În anul 2012,  se  atestă  o creştere cu  8% a numărului titularilor de licenţe comparativ cu anul 2010 şi, cu 

30

2011

76

2011

82 

 
Anexa nr. 29 

 
ctivitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi/sau în 

încadrare/înscriere a studenţilor în programe de schimb 
cultural care prevăd componenta de angajare remunerată în cîmpul 

muncii pe o perioadă determinată de timp, în perioada vacanţei de vară 

31.12.2012, au fost înregistraţi 81 titulari pentru 
ctivitatea legată de plasare în cîmpul muncii a cetăţenilor în străinătate şi (sau) în ţară”. 

Dinamica licenţelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor 2010-2012 

 

Analiza datelor din diagrama nr.1, reflectă creşterea la finele anului 2012 a numărului licenţelor 
comparativ cu anul 2010 şi o descrestere a acestui indicator cu 7%  în raport cu anul 

icenţelor valabile în perioada anilor 2010-2012 

 

a numărului titularilor de licenţe comparativ cu anul 2010 şi, cu – 
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Diagrama nr. 3 Numărul titularilor de licenţă în funcţie de genul de activitate practicat   
             

 
Ponderea titularilor de licenţă ce au practicat 

străinătate  s-a dovedit a fi mai mare decît a cel
cetăţenilor în ţară, aceastea constituind
de activitate dat. Doar 2,4% titulari de licenţă au practicat genul de ac
în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi străinătate.
 

 
Diagrama nr. 4 Numărul titularilor de licenţă în funcţie de
contracte de colaborare (înregistrate în modul stabilit
muncii a cetăţenilor RM în străinătate
schimb educaţional-cultural care prevăd componenta de angajare remunerată în cîmpul muncii 
pe o perioadă determinată de ti
 

  
 

Din Diagrama nr. 4, putem observa prevalenţa titularilor de licenţă pentru 
cetăţenilor în Israel, S.U.A. şi Polonia
pentru sub-genurile: „activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor
încadrare/înscriere a studenţilor în programe de schimb educaţional
remunerată în cîmpul muncii pe o perioadă determinată de timp, în perioada vacanţei de vară

. 
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Numărul titularilor de licenţă în funcţie de genul de activitate practicat   

Ponderea titularilor de licenţă ce au practicat activitatea legată de plasare în cîmpul muncii a cetăţenilor în 
a dovedit a fi mai mare decît a celor ce au practicat activitatea de plasarea în cîmpul muncii a 

aceastea constituind 64% şi respectiv, 32% din numărul total al titularilor de licenţă pentru genul 
de activitate dat. Doar 2,4% titulari de licenţă au practicat genul de activitate integral  
în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi străinătate. 

Numărul titularilor de licenţă în funcţie de ţările cu care au fost încheiate 
contracte de colaborare (înregistrate în modul stabilit de legislaţie) privind plasarea în cîmpul 
muncii a cetăţenilor RM în străinătate şi încadrarea/înscrierea studenţilor în programe de 

cultural care prevăd componenta de angajare remunerată în cîmpul muncii 
pe o perioadă determinată de timp, în perioada vacanţei de vară 

Din Diagrama nr. 4, putem observa prevalenţa titularilor de licenţă pentru 
şi Polonia, constituind 30,8%, 23% şi 21% respectiv din numărul total al titularilor 

activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în străinătate
încadrare/înscriere a studenţilor în programe de schimb educaţional-cultural care prevăd componenta de angajare 

muncii pe o perioadă determinată de timp, în perioada vacanţei de vară
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Emiratele Arabe Unite, Olanda, Cipru, Franţa, 
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Numărul titularilor de licenţă în funcţie de genul de activitate practicat    

 

activitatea legată de plasare în cîmpul muncii a cetăţenilor în 
activitatea de plasarea în cîmpul muncii a 

% din numărul total al titularilor de licenţă pentru genul 
tivitate integral  - activitatea legată de plasare 

ţările cu care au fost încheiate 
de legislaţie) privind plasarea în cîmpul 

încadrarea/înscrierea studenţilor în programe de 
cultural care prevăd componenta de angajare remunerată în cîmpul muncii 

Din Diagrama nr. 4, putem observa prevalenţa titularilor de licenţă pentru plasarea în cîmpul muncii a 
, constituind 30,8%, 23% şi 21% respectiv din numărul total al titularilor 

în străinătate” și „activitatea de 
cultural care prevăd componenta de angajare 

muncii pe o perioadă determinată de timp, în perioada vacanţei de vară”. 
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Alte state (Lituania, Republica Cehă, Tailanda,  
Emiratele Arabe Unite, Olanda, Cipru, Franţa, 



 

 

Diagrama nr. 5  Numărul adreselor de desfăşurare a activităţii licenţiate în funcţie de 
amplasarea teritorială

 
         Din 82 adrese de desfăşurare a activităţii licenţiate, 77 sunt amplasate în mun. Chişinău, ce constituie 
numărul total de adrese. 
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Din 82 adrese de desfăşurare a activităţii licenţiate, 77 sunt amplasate în mun. Chişinău, ce constituie 
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Din 82 adrese de desfăşurare a activităţii licenţiate, 77 sunt amplasate în mun. Chişinău, ce constituie 94% din 
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Conform Registrului de licenţiere, la 
,,activitatea de turism”. 

 
 

Diagrama nr. 1  Dinamica licenţelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor  20
 

 
În  anul 2012, a fost  înregistrată o creştere a numărului licenţelor eliberate/prelungite cu 

anul 2010 şi o descreştere cu 9%  faţă de anul 2011.
 
 
Diagrama nr. 2  Dinamica numărului licenţelor valabile în perioada anilor 20
 

 
În anul 2012, se păstrează tendinţa de creştere a numărului licen

turism”.  Astfel,  în anul 2011 a fost înregistrată creşterea acestui indicator cu  2
respectiv, cu  9% în raport cu anul 2011.
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Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.2012, au fost înregistraţi 432 titulari pentru 

Dinamica licenţelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor  20

În  anul 2012, a fost  înregistrată o creştere a numărului licenţelor eliberate/prelungite cu 
anul 2010 şi o descreştere cu 9%  faţă de anul 2011. 

Dinamica numărului licenţelor valabile în perioada anilor 20

În anul 2012, se păstrează tendinţa de creştere a numărului licențelor valabile pentru  genul ,,activitatea de 
turism”.  Astfel,  în anul 2011 a fost înregistrată creşterea acestui indicator cu  27% comparativ cu anul 201

cu anul 2011. 
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Anexa nr. 30 

situaţia din 31.12.2012, au fost înregistraţi 432 titulari pentru 

Dinamica licenţelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor  2010 -2012 

 

În  anul 2012, a fost  înregistrată o creştere a numărului licenţelor eliberate/prelungite cu 3 %  comparativ cu 

Dinamica numărului licenţelor valabile în perioada anilor 2010-2012 

 

țelor valabile pentru  genul ,,activitatea de 
% comparativ cu anul 2010 , şi 
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Diagrama nr. 3  Numărul titularilor de licenţă în funcţie de genul de activitate inclus în  licenţă 
 

 
Avînd ca bază datele prezentate în Diagrama nr. 3, poate fi remarcat că din numărul total al  titularilor de 

licenţe,  doar  14%  revin activităţii de turoperator
 

*Notă: În baza  Legii nr. 352 din 24.11.2006 (în vigoare din 02.02.2007) 
desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova
turoperator şi activitatea agenţiei de turism
la expirarea termenului de valabilitate de 5 ani), care au specificate în formularele de licenţă ca gen de activitate 
,,activitatea de turism”. 

Diagrama nr. 4  Numărul adreselor de desfăşurare a activităţii licenţiate în funcţie de 
amplasarea teritorială
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Numărul titularilor de licenţă în funcţie de genul de activitate inclus în  licenţă 

Avînd ca bază datele prezentate în Diagrama nr. 3, poate fi remarcat că din numărul total al  titularilor de 
activităţii de turoperator*.  

Legii nr. 352 din 24.11.2006 (în vigoare din 02.02.2007) 
desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova, activitatea de turism a fost divizată: în 

activitatea agenţiei de turism. Totodată, rămîn în continuare valabile licenţele eliberate anterior (pînă 
area termenului de valabilitate de 5 ani), care au specificate în formularele de licenţă ca gen de activitate 

 
 

Numărul adreselor de desfăşurare a activităţii licenţiate în funcţie de 
amplasarea teritorială 

Activitatea licenţiată a fost desfăşurată pe 432 adrese de activitate, din care 364 
84% din numărul total de adrese.  
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Avînd ca bază datele prezentate în Diagrama nr. 3, poate fi remarcat că din numărul total al  titularilor de 

Legii nr. 352 din 24.11.2006 (în vigoare din 02.02.2007) cu privire la organizarea şi 
, activitatea de turism a fost divizată: în activitatea de 

. Totodată, rămîn în continuare valabile licenţele eliberate anterior (pînă 
area termenului de valabilitate de 5 ani), care au specificate în formularele de licenţă ca gen de activitate 
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 cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale

Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.2012, au fost înregistraţi 6 titulari de licenţă pentru genul 
,,Activitatea de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit
 

Diagrama nr. 1   Dinamica numărului licenţelor valabile în perioada anilor 
 

 
În anul 2012, se atestă o descreştere a numărului titularilor de licenţă cu 45% comparativ cu peroada  an
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Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.2012, au fost înregistraţi 6 titulari de licenţă pentru genul 
,,Activitatea de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale”.  

Dinamica numărului licenţelor valabile în perioada anilor 

În anul 2012, se atestă o descreştere a numărului titularilor de licenţă cu 45% comparativ cu peroada  an
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Anexa nr.31 

cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale 

Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.2012, au fost înregistraţi 6 titulari de licenţă pentru genul 
pentru cereale”.    

Dinamica numărului licenţelor valabile în perioada anilor 2010-2012 

 

În anul 2012, se atestă o descreştere a numărului titularilor de licenţă cu 45% comparativ cu peroada  anului  2011. 
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Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.2012, au fost înregistraţi 3 titulari de licenţă pentru 

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

 
Diagrama nr. 1  Dinamica numărului licenţelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor 
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Diagrama nr. 2 Dinamica numărului licenţelor valabile în 
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Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.2012, au fost înregistraţi 3 titulari de licenţă pentru 
free”, şi anume:  

S.C. "DUFREMOL" S.R.L.;  
Î.M. "MOLDCLASSICA INTERNAŢIONAL" S.R.L.;  
Î.C.S. "LE BRIDGE CORPORATION LIMITED" S.R.L. 
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Anexa nr.32 
 
 

Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.2012, au fost înregistraţi 3 titulari de licenţă pentru 

Dinamica numărului licenţelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor 
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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 – Oancea 

2. Î.M. "MOLDCLASSICA 
INTERNAŢIONAL"  

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

3. Î.C.S. "LE BRIDGE 
CORPORATION 
LIMITED" S.R.L. 

1. or. Cahul, str. Prieteniei, 1  
(Punctul de Trecere a Frontierei de Stat Cahul – Oancea) 
2. mun. Chişinău, bd Dacia, 80/3, et. 2 
(situat pe teritoriul  Î.S. ”Aeroportul Internaţional Chişinău”) 
 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 (auto)) 
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 – Ţekinovka) 
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) 

 



 

Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.2012, au fost înregistraţi 53 titulari pentru 
,,Activitatea de broker vamal”. 
 
Diagrama nr. 1  Dinamica licenţelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor 20
 

 
 

Potrivit datelor prezentate în diagrama nr. 1, numărul licenţelor eliberate/prelungite în anul 2012, s
diminuat  cu 59% în raport cu anul 2010 şi a crescut cu 
 
Diagrama nr. 2  Dinamica numărului licenţelor valabile în perioada anilor 20
 

 
 
În  anul 2012, a fost  înregistrată o  creştere a numărului titularilor de licenţă cu 2
respectiv cu 23% în raport cu anul 2011.
 
  

Diagrama nr. 3  Numărul adreselor de desfăşurare a activităţii licenţiate în f
amplasarea teritorială 
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Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.2012, au fost înregistraţi 53 titulari pentru 

Dinamica licenţelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor 20

Potrivit datelor prezentate în diagrama nr. 1, numărul licenţelor eliberate/prelungite în anul 2012, s
% în raport cu anul 2010 şi a crescut cu 300%  faţă de anul 2011.  

Dinamica numărului licenţelor valabile în perioada anilor 20

În  anul 2012, a fost  înregistrată o  creştere a numărului titularilor de licenţă cu 26% comparativ cu anul 2010 şi, 
raport cu anul 2011. 
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Anexa nr. 33 

Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.2012, au fost înregistraţi 53 titulari pentru 

Dinamica licenţelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor 2010-2012 

 

Potrivit datelor prezentate în diagrama nr. 1, numărul licenţelor eliberate/prelungite în anul 2012, s-a 

Dinamica numărului licenţelor valabile în perioada anilor 2010-2012 
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Activitatea licenţiată a fost desfăşurată pe 228 adrese, din care 42,5% cu amplasarea în mun. Chişinău.
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Numărul total al adreselor de desfășurare a activității licențiate: 228

Activitatea licenţiată a fost desfăşurată pe 228 adrese, din care 42,5% cu amplasarea în mun. Chişinău.
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Activitatea licenţiată a fost desfăşurată pe 228 adrese, din care 42,5% cu amplasarea în mun. Chişinău. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97

100 120

Numărul total al adreselor de desfășurare a activității licențiate: 228



 

În baza Ordinului Ministerului Economiei nr. 175 din 12.10.2010, 
Hotărîrile Guvernului nr. 262 din 07.03.2008 privind administrarea cotelor tarifare la exportul mărfurilor în Uniunea
Europeană; nr. 955 din 21.08.2007 privind reglementarea importului în Republica Moldova a produselor originare 
din tările-membre ale Acordului Central European de Comerţ Liber (CEFTA) şi nr.134 din 10.02.2009 cu privire la 
importul în regim preferenţial al unor tipuri de zahăr

Astfel, începînd cu 01.01.2012, Camera a eliberat 1480 autorizaţii pentru exportul/importul produselor supuse 
autorizării.  
 
Diagrama nr. 1  Ponderea utilizării cotelor la export pentru anul 
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Diagrama nr. 2  Ponderea utilizării co
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Diagrama nr. 2  Ponderea utilizării co
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Autorizaţii 

 
În baza Ordinului Ministerului Economiei nr. 175 din 12.10.2010, competențele Ministerului

262 din 07.03.2008 privind administrarea cotelor tarifare la exportul mărfurilor în Uniunea
Europeană; nr. 955 din 21.08.2007 privind reglementarea importului în Republica Moldova a produselor originare 

membre ale Acordului Central European de Comerţ Liber (CEFTA) şi nr.134 din 10.02.2009 cu privire la 
l unor tipuri de zahăr, au fost delegate Camerei de Licen

Astfel, începînd cu 01.01.2012, Camera a eliberat 1480 autorizaţii pentru exportul/importul produselor supuse 

Ponderea utilizării cotelor la export pentru anul 2010 (H.G. 262 din 
07.03.2008) 

Ponderea utilizării cotelor la export pentru anul 2011 (H.G. 262 din 
07.03.2008) 

Ponderea utilizării cotelor la export pentru anul 2012 (H.G. 262 din 
07.03.2008) 
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Anexa nr.34  

ele Ministerului, atribuite prin 
262 din 07.03.2008 privind administrarea cotelor tarifare la exportul mărfurilor în Uniunea 

Europeană; nr. 955 din 21.08.2007 privind reglementarea importului în Republica Moldova a produselor originare 
membre ale Acordului Central European de Comerţ Liber (CEFTA) şi nr.134 din 10.02.2009 cu privire la 

Camerei de Licențiere.  
Astfel, începînd cu 01.01.2012, Camera a eliberat 1480 autorizaţii pentru exportul/importul produselor supuse 

(H.G. 262 din 
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Conform prevederilor Regulamentuli CE nr. 55/2008 privind introducerea unor preferinţe comerciale autonome 
pentru Republica Moldova, cota oferită pentru exportul de zahăr alb în UE pentru anul 2012 constituie 34000 tone. 
Producătorii autohtoni, reieşind din volumu
85,23% din cota totală. Volumul exportului distribuindu
  
Î.M. „Sudzuker Moldova” S.A. –
Î.M. „Magt – Vest” S.R.L. – 8296 tone;
Î.M. „Moldova Zahăr” S.A. – 510 tone.

 
 
Diagrama nr. 3  Evoluţia contingentelor tarifare anuale scutite de taxele vamale (exportul de vin) 

(H.G. 262 din 07.03.2008)
 

 
În anul 2012 se atestă o creştere a exportului volumului producţiei alcoolice cu 25834,41 (Hl) faţă de anul 

2011, urmare majorării cotei stabilite de către UE (de la 15000 Hl pînă la 180000 Hl), cota fiind valorificată la 
91,77%.  

 
 
Diagrama nr. 4  Evoluţia contingentelor tarifare anuale scutite de taxele vamale (exportul de 

orz) (H.G. 262 din 07.03.2008)
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prevederilor Regulamentuli CE nr. 55/2008 privind introducerea unor preferinţe comerciale autonome 
pentru Republica Moldova, cota oferită pentru exportul de zahăr alb în UE pentru anul 2012 constituie 34000 tone. 
Producătorii autohtoni, reieşind din volumul de producţie, au exportat 28979 tone de zahăr alb, ceea ce constituie 
85,23% din cota totală. Volumul exportului distribuindu-se în felul următor: 

– 25194 tone; 
8296 tone; 
510 tone. 

Evoluţia contingentelor tarifare anuale scutite de taxele vamale (exportul de vin) 
(H.G. 262 din 07.03.2008) 
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2011, urmare majorării cotei stabilite de către UE (de la 15000 Hl pînă la 180000 Hl), cota fiind valorificată la 
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prevederilor Regulamentuli CE nr. 55/2008 privind introducerea unor preferinţe comerciale autonome 
pentru Republica Moldova, cota oferită pentru exportul de zahăr alb în UE pentru anul 2012 constituie 34000 tone. 
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Evoluţia contingentelor tarifare anuale scutite de taxele vamale (exportul de vin) 
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În anul 2012 se atestă o descreştere a exportului de orz cu 649,99 (tone) faţă de anul 2011, cota fiind 

valorificată la 18,15%.  
 

 
 

Diagrama nr. 5  Evoluţia contingentelor tarifare anuale scutite de taxele vamale (exportul de 
porumb) (H.G. 262 din 07.03.2008)
 

 
În anul 2012 se atestă o descreştere a exportului de porumb cu 21206,66 (tone) faţă de anul 2011, cota fiind 

valorificată la 21,98%. 
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În anul 2012 se atestă o descreştere a exportului de orz cu 649,99 (tone) faţă de anul 2011, cota fiind 
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În anul 2012 se atestă o descreştere a exportului de orz cu 649,99 (tone) faţă de anul 2011, cota fiind 

Evoluţia contingentelor tarifare anuale scutite de taxele vamale (exportul de 

 

În anul 2012 se atestă o descreştere a exportului de porumb cu 21206,66 (tone) faţă de anul 2011, cota fiind 
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Diagrama nr. 6  Evoluţia contingentelor tarifare anuale scutite de taxele vamale (exportul de 
grîu) (H.G. 262 din 07.03.2008)
 

 
În anul 2012 se atestă o creştere a exportului de grîu cu 2001,57 (tone) faţă de anul 2011, cota fiind 

valorificată la 58,12%.  
 
 
 
Diagrama nr. 9  Evoluţia acordării/utilizării cotelor la 

tipuri de zahăr
 

 
În conformitate cu prevederile pct. 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 134 din 10.02.2009 cu 

în regim preferenţial al unor tipuri de zahăr, cantităţile de zahăr şi produse zaharoase şi perioada importului în regim 
preferenţial sînt stabilite, trimestrial, de către Ministerul Agriculturii şi Industriei alimentare, în comun cu Un
Producătorilor de Zahăr din republica Moldova, reieşind din volumul de producţie al întreprinderilor autohtone, 
consumul pieţei interne şi potenţialul de export.
 

Astfel, pentru asigurarea solicitărilor pieţei interne de zahăr, în perioada august 
constatat necesitatea autorizării importului de zahăr în regim preferenţial în cantitate de 9,5 mii tone.
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Evoluţia contingentelor tarifare anuale scutite de taxele vamale (exportul de 
grîu) (H.G. 262 din 07.03.2008) 

În anul 2012 se atestă o creştere a exportului de grîu cu 2001,57 (tone) faţă de anul 2011, cota fiind 

Evoluţia acordării/utilizării cotelor la importul în regim preferenţial al unor 
tipuri de zahăr pentru anul 2012 (H.G. 134 din 10.02.2009)
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în regim preferenţial al unor tipuri de zahăr, cantităţile de zahăr şi produse zaharoase şi perioada importului în regim 
preferenţial sînt stabilite, trimestrial, de către Ministerul Agriculturii şi Industriei alimentare, în comun cu Un
Producătorilor de Zahăr din republica Moldova, reieşind din volumul de producţie al întreprinderilor autohtone, 
consumul pieţei interne şi potenţialul de export. 

Astfel, pentru asigurarea solicitărilor pieţei interne de zahăr, în perioada august 
constatat necesitatea autorizării importului de zahăr în regim preferenţial în cantitate de 9,5 mii tone.
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Evoluţia contingentelor tarifare anuale scutite de taxele vamale (exportul de 
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