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Abrevierile utilizate la expunerea genurilor 
de activitate supuse reglementării prin licențiere  în tabele, diagrame și grafice 

 
Nr. d/o 
al genu 
lui  
 

Abrevierea genului 
de activitate 

Denumirea completă a genului de activitate 

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

imobile”  
 

Activitatea de evaluare a bunurilor imobile 

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

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

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

06 ,,producţie alcoolică 
importată “ 

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

07 ,,producţie alcoolică 
autohtonă “ 

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

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

09 ,,activitatea 
farmaceutică 
veterinară” 

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

10 ,,produse de uz 
fitosanitar” 

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

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

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

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

14 ,,extragerea 
substanţelor minerale”  

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

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

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

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 
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protecţiei criptografice şi tehnice a informaţiei (cu excepţia activităţii 
desfăşurate de  autorităţile publice învestite cu acest drept prin lege); 

25 ,,activitatea 
farmaceutică” 

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

26 ,,tehnică şi optică 
medicală” 

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

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

28 ,,plasarea în cîmpul 
muncii” 

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

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

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

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

32 ,,brokeri vamali” Activitatea de broker vamal; 
 

Genurile de activitate excluse din domeniul reglementării prin licențiere: 
I. integral 

1 ,,material semincer” Proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi viticole; producerea şi (sau) 
comercializarea seminţelor, materialului de înmulţire şi săditor 

2 ,,material biologic de 
prăsilă” 

Producerea, păstrarea şi comercializarea materialului biologic de prăsilă 
(animale, material seminal, embrioni, ovule, icre şi larve de peşte, ouă de 
pasăre şi ouă de viermi de mătase) destinat reproducerii 

3 ,,lucrări de foraj” Lucrările de foraj (cu excepţia prospecţiunilor tehnice în construcţie) 
4 ,,materiale radioactive” Activitatea legată de importul, exportul, utilizarea, transportul, deservirea şi 

stocarea surselor de radiaţii ionizante şi a materialelor radioactive (inclusiv a 
deşeurilor radioactive) şi de efectuarea măsurărilor cîmpurilor de radiaţii 
ionizante 

5 ,,genetică şi 
microbiologie” 

Activitatea în domeniul geneticii, microbiologiei şi activităţile incluse în 
clasele III şi IV de risc, desfăşurate cu organisme modificate genetic 

6 ,,activitate de 
învăţămînt” 

Activitatea instituţiilor de învăţămînt privat de toate nivelurile, treptele şi 
formele; învăţămîntul complementar (extraşcolar) şi/sau pentru adulţi, cu 
excepţia celui finanţat de la bugetul public naţional 

II. parţial 
1 Activitatea de efectuare a expertizei mărfurilor 
2 Transportul auto internaţional de mărfuri 
3 Producerea, importul şi (sau) exportul, reexportul substanţelor care distrug stratul de ozon, precum şi al 

echipamentelor şi produselor ce conţin asemenea substanţe; 
4 Importul şi (sau) producerea articolelor de parfumerie şi cosmetică 

III. după acreditare 
1 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 

2 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 
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1.  Organizarea, funcţionarea şi finanţarea Camerei de Licențiere 
 
1.1 Dispoziţii generale 

  

Pe parcursul anului 2010 Camera de Licențiere, în calitatea sa de organ public de 
specialitate în subordinea Ministerului Economiei, și-a desfășurat activitatea în 
conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001 cu privire la reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, Legii 
235-XVI din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de 
întreprinzător, Regulamentului privind organizarea și funcționarea Camerei de Licenţiere 
şi efectivului-limită ale acesteia, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 779 din 
27.11.2009 în vederea atingerii obiectivelor sale de bază. 

 

Funcțiile de bază ale Camerei de Licențiere constau în: 
I) implementarea politicii statului în domeniul reglementării prin licenţiere a 

activităţii de întreprinzător;  
II) asigurarea respectării legislaţiei în domeniul reglementării prin licenţiere a 

activităţii de întreprinzător în limitele şi în conformitate cu prevederile legale;  
III) generalizarea experienţei din domeniul reglementării prin licenţiere a activităţii 

de întreprinzător;  
IV) gestionarea dosarelor de licenţiere. 

 
Programul de activitate al Guvernului ”Integrarea Europeană: Libertate, Democrație, 
Bunăstare” pentru anii 2009-2013 prevede eliminarea constrîngerilor de ordin 
administrativ în mediul de afaceri. Perioada de referință este caracterizată de 
continuitatea procesului de reformă al sistemului de licențiere. Prin prisma modificărilor 
operate în structura și organizarea autotităţilor publice centrale, în scopul executării Legii 
nr. 21-XVIII din 18 septembrie 2009 pentru modificarea Legii nr. 64-XII din 31 mai 
1990 cu privire la Guvern, Camera de Licenţiere a fost reorganizată din autoritate 
administrativă centrală, în autoritate publică de specialitate în subordinea Ministerului 
Economiei.  
 
Un pas important, în sensul implementării programului de activitate menționat, a 
constituit ajustarea pe parcursul anului 2010 a cadrului legal și instituțional în materie de 
reglementare prin licenţiere a activității de întreprinzător. Cele mai esențiale modificări şi 
completări au constat în: reducerea sensibilă a numărului de genuri de activitate supuse 
licențierii ce țin de competența Camerei (de la 37 la 32; din 32 genuri - 2 se supun 
licențierii doar pînă la momentul acreditării); - reducerea taxei pentru licență cu 50 la sută 
pentru agenții economici, care au fost înregistraţi cu cel mult un an pînă la data depunerii 
declarației de eliberare a licenței; - excluderea controlului prealabil de verificare a 
solicitantului la corespunderea condițiilor de licențiere; - *micșorarea cu 50 de % a taxei 
de licență pentru întreținerea cazinourilor (pînă la 6 mese de joc;) etc.  Legea nr. 
176/2010 a intrat în vigoare la 10 noiembrie 2010 (cu excepția articolului I punctul 18, în 
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partea ce se referă la punctul 1 litera e) din anexă, care intră în vigoare la data 
publicării*).  
 
În anul 2010, totalitatea procedurilor de reglementare a activității de întreprinzător, legate 
de eliberarea licenţelor, ţinerea dosarelor de licenţiere şi a registrelor de licenţe, controlul 
asupra respectării de către titularii de licenţe a condiţiilor de licenţiere au fost realizate de 
Cameră, în corespundere cu principiile de bază a licențierii. 

 

1.2 Subdiviziunile Camerei  şi efectivul – limită  
 

În baza Hotarîrii Guvernului nr. 779 din 27.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului 

privind organizarea şi funcţionarea Camerei de Licenţiere şi efectivului-limită ale 

acesteia, prin Ordinul Ministrului Economiei nr. 175 din 11.12.2009 a fost aprobată noua 
structură a Camerei de Licenţiere, fiind stabilit efectivul-limită în număr de 38 unităţi 
(diminuare cu 5% față de perioada precedentă). Numărul personalului efectiv încadrat în 
funcţii publice la finele anului 2010 a constituit: 32 angajaţi cu statut de funcţionar public 
(84 %); 2 angajaţi cu statut de personal tehnic  (5.3 %); 4 locuri vacante. 
 
Structura Camerei potrivit criteriului de vîrstă a personalului angajat în anii 2009-2010 se 
prezintă în Tabelul nr.1.             

Tabelul nr. 1  Structura pe vîrstă a personalului Camerei de Licenţiere 
Indicatori Anul 2009 Anul 2010  

Modificări 
funcţii 

persoane ponderea 
% 

persoane ponderea 
% 

Pînă la 30 ani 24 
( dintre care  5 persoane 
în concediu pentru 
îngrijirea copilului) 

53,33 18 
 ( dintre care 3 persoane 
în concediu de 
maternitate) 

47,37 - 6 

31-40 ani 11 
(dintre care 2 persoane  
în concediu pentru 
îngrijirea copilului)  

24,45 11  
( dintre care 3 persoane 
în concediu de 
maternitate)  

28,95 - 
 

41-50 ani 5 11,11 6 15,79 +1 
 

51-65 ani 5 11,11 3 7,89 - 2 
 

 
Ponderea angajaților cu vîrsta cuprinsă între 23 – 40 ani în anul 2010 a constituit 76,32 %. 

 
Profilul studiilor angajaților în funcţii publice la situaţia din 31.12.2010 se prezintă în 
Tabelul nr.2. 

  
 Tabelul nr. 2  Evoluţia profilului studiilor angajaților Camerei de Licenţiere 

Indicatori Anul 2009 Anul 2010 

persoane ponderea % persoane ponderea % 
Studii superioare 
economice 

11 24,44 9 25 

Studii superioare 
juridice 

18 40 18 50 
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Alte studii superioare 16 35,56 9 25 
Studii 
postuniversitare 

3 6,67 4 11,11 

Grade ştiinţifice 1 2,22 1 2,78 
 
 
În anul 2010 Camera de Licenţiere a atribuit o atenţie deosebită instruirii şi perfecţionării 
profesionale a angajaților prin crearea condiţiilor de participare la diferite seminare, 
consultări şi conferinţe. Participarea la activităţile de instruire şi perfecţionare 
profesională se prezintă în Tabelul nr.3.                                                                              

 
Tabelul nr. 3  Participarea la activităţi de instruire şi perfecţionare profesională a 

angajaților                                                                  
Forme de instruire Anul 2009 Anul 2010 

activităţi Numărul mediu 
de partcipicanţi 

activităţi Numărul mediu 
de participanţi  

La nivel naţional 32 34 25 35 
La nivel internaţional - - - - 
Instruire internă 10 30 5 35 

  
           

Fluctuaţia numărului de angajați ai Camerei în anul 2010  a constituit  44,7  % la sută 
(faţă de 13 % în anul 2009) şi poate fi apreciată ca una funcțională, fiind datorată în mare 
măsură procesului de reorganizare al Camerei. Fluctuaţia în cauză, este reflectată în 
Tabelul nr.4. 

 
 Tabelul nr. 4  Fluctuaţia numărului de angajați în anii 2009-2010 

Anul 2009                                                                   Anul 2010 
Persoane 
angajate 

Eliberate  Au demisionat Persoane 
angajate 

Eliberate în legătură cu 
reorganizarea Camerei de 
Licenţiere 

Au demisionat 

4 - 5 12 10 7 

 
În anul 2010, Camera de Licențiere a organizat 3 concursuri, în urma cărora au fost 
angajaţi 8 funcţionari publici, printre care 4 funcţionari publici debutanţi. Concursurile au 
fost desfășurate cu respectarea prevederilor Legii nr. 158 din 04.7.2008 cu privire la 
funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi Hotărîrii Guvernului Nr. 201 din  
11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 
cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (procedura de organizare şi 
desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante). 

  
1.3 Planul de finanţare al Camerei 
 
În vederea exercitării atribuțiilor funcționale, Camerei de Licenţiere în bugetul de stat 
pentru anul 2010, i-au fost alocate surse financiare în sumă de 2 419,3 mii lei. Ulterior, la 
rectificarea bugetară, valoarea a fost ajustată la nivelul sumei de 2 581,3 mii lei. 
Executarea bugetului  aprobat  a constituit 2 560,5 mii lei. Cheltuielile totale au fost 
realizate la nivel de 99,2 la sută faţă de prevederile bugetare aprobate.  
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Structura cheltuielilor aprobate şi a celor realizate în perioada 01.01.2010 - 31.12.2010 se 
prezintă în Tabelul nr. 5. 
 

Tabelul nr. 5  Structura cheltuielilor aprobate  şi a celor realizate în perioada 01.01.2010-

29.12.2010 

Denumirea cheltuielilor 

Valoarea
aprobată 

iniţial 
pentru 

2010, mii 
lei 

Valoarea 
ajustată la 
rectificare, 

mii lei 

Realizat 
efectiv, mii 

lei 

Gradul de 
realizare, 

% 

Ponderea, 
% 

Retribuirea muncii 1632,0 1628,5 1611,5 99,0 63,0 

Contributii de asigurări sociale de 
stat 

347,2 346,6 346,2 99,0 13,5 

Plata mărfurilor şi serviciilor 388,1 480,1 476,7 99,3 18,5 

Rechizite de birou şi materiale de 
uz gospodăresc 

32,4 74,8 74,8 100 3,0 

Cărţi şi ediţii periodice 3,0 2,4 2,4 100 0,1 

Servicii de telecomunicaţie şi 

poştă 

60,0 38,0 35,0 92,0 1,4 

Servicii de transport 108,0 123,0 123,0 100 4,8 

Reparaţii curente ale clădirilor şi 
încăperilor 

- 47,0 47,0 100 1,8 

Reparaţii curente ale utilajului şi 
inventarului 

13,2 15,2 14,8 97,3 0,6 

Arendarea bunurilor 106,8 123,0 123,0 100 4,8 

Servicii editoriale 3,0 6,8 6,8 100 0,3 

Cheltuieli de protocol 2,0 2,0 2,0 100 0,08 

Paza interdepartamentală - 25,0 25,0 100 1,0 

Lucrări de informatică şi calcul 17,2 13,4 13,4 100 0,3 

Mărfuri şi servicii neatribuite altor 
aliniate 

42,5 9,5 9,5 100 0,4 

Prime de asigurare obligatorie de 
asistenţă medicală achitate de 
patron 

52,0 46,0 46,0 100 2,0 

Procurarea mijloacelor fixe - 80,1 80,1 100 3,0 

Total 2419,3 2581,3 2560,5 99,2 100 

 
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 79,5 la sută. Cheltuielile de 
întreţinere a instituţiei (energie electrică, apă, salubritate, pază, servicii de 
telecomunicaţie, rechizite de birou şi materiale de uz gospodăresc, servicii de transport, 
servicii editoriale, cheltuieli de protocol şi alte servicii) au alcătuit 14,5 la sută.  
Cheltuielile pentru lucrări de reparaţie curentă ale încăperilor şi inventarului  au sumat 
2,4 %. Cheltuielile de consolidare a bazei tehnico-materiale au constituit 3,6 %. 
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Structura fluctuației cheltuielilor instituției este tangențiată procesului de reorganizare a 
instituției. La disponibilizare funcţionarilor publici, au fost achitate indemnizaţii unice 
pentru perioada de activitate în serviciul public şi de concediere în sumă de 315,8 mii lei, 
care inițial nu au fost prevăzute în bugetul Camerei. În rezultatul rectificării Legii 
bugetului de stat pentru anul 2010, Camerei de Licenţiere i-au fost alocate suplimentar 
162,0 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor reale faţă de cele planificate.  
 
Ca rezultat al politicii interne de gestionare eficientă a mijloacelor bugetare și asigurării 
unui regim real de economisire, au fost înregistrate economii în sumă de 211,8 mii lei. 
Suma menționată, cu aprobarea Ministerului Economiei și Ministerului Finanțelor, a fost 
redirecţionată pentru acoperierea unor categorii de cheltuieli destinate întreţinerii și 
dezvoltării bazei tehnico-materiale a instituţiei și, anume: lucrări de reparaţie curentă a 
încăperilor în sumă de 47 mii lei; procurarea mijloacelor fixe în valoare de 80,1 mii lei; 
procurarea și instalarea utilajului necesar pentru asigurarea pazei interdepartamentale în 
valoare de 25,0 mii lei, etc. 

 
2.  Realizarea obiectivelor de activitate ale Camerei de Licențiere 

 
2.1.Activitatea de licențiere 
   2.1.1.  Licenţele valabile 
 
Potrivit Registrului de licențiere, ținut de Camera de Licențiere, la situația din 10.11.10 
erau înregistrați 12 572 titulari de licență, iar la 31.12.2010 se atestă 10 231 titulari de 
licență. Diminuarea numărului licenţelor valabile a fost cauzată de efectele Legii nr. 176 
din 15.07.2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 
privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, prin care începînd cu 
10.11.2010, au fost excluse 10 genuri/sub-genuri de activitate supuse reglementării prin 
licenţiere.  

 
Evoluția numărului licenţelor valabile pentru genurile de activitate supuse reglementării 
prin licențiere de către Camera de Licențiere în perioada anilor 2008 – 2010 este 
prezentată în Tabelul nr. 6. 

 
Tabelul nr. 6  Evoluția numărului licenţelor valabile în perioada anilor 2008 – 2010 

Nr. 
d/o 

Denumirea genului de activitate  Numărul licenţelor valabile 
potrivit  situației din 

31.12.08 31.12.09 31.12.10 

01 activitatea de audit 125 127 130 

02 evaluarea bunurilor  135 153 126 

03 bursele de mărfuri 1 1 1 

06 metale preţioase  280 306 346 

07 jocuri de noroc 52 72 73 

08 producţie alcoolică importată 62 64 61 
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09 producţie alcoolică autohtonă 250 261 219 

10 articole din tutun 61 59 67 

11 proiectare plantaţiilor pomicole 707 770 Exclus * 

12 producerea materialului semincer 43 44 Exclus * 

13 activitatea farmaceutică veterinară  180 647 720 

14 produse de uz fitosanitar  279 286 305 

15 transport 1982 2040 936 

16 proiectare în construcţii 560 535 599 

17 construcţii 3027 3163 3323 

18 extragerea substanţelor minerale 170 172 165 

19 lucrările de foraj 15 15 Exclus* 

20 topogeodezie 120 127 140 

21 metale feroase 75 72 94 

22 materiale radioactive  18 17 Exclus *  

23 substanţe chimice toxice 476 519 549 

24 confecţionarea ştampilelor 13 13 12 

25 activitatea de pază 122 149 172 

26 sisteme de semnalizare antiincendiare 59 77 82 

27 armament şi muniţii 6 5 5 

28 materiale explozibile 10 11 12 

29 protecţia informaţiei 8 11 12 

30 activitatea farmaceutică 806 788 563 

31 tehnică şi optică medicală 299 342 400 

32 asistenţa medicală 603 616 645 

33 genetica, microbiologia  5 5 Exclus * 

34 plasarea în cîmpul muncii  102 98 75 

35 activitatea de turism 254 264 341 

36 activitatea de învăţămînt 290 333 Exclus*  

37 depozitarea cerealelor  14 13 13 

38 magazinele duty-free 1 2 3 

39 broker vamal 5 14 42 

 TOTAL 11 215 12 191 10 231 

 
În coraport cu numărul total al licenţelor valabile potrivit situației din 31.12.2010, 
ponderile cele mai înalte au fost înregistrate la activitatea de construcţii de clădiri şi/sau 
construcţii inginereşti, instalaţii şi reţelele tehnico-edilitare, reconstrucţii, consolidări, 
restaurări (32,47%); transportul auto de călători în folos public (9,14%); activitatea 
farmaceutică veterinară şi/sau asistenţa veterinară (cu excepția activității desfășurate de 
serviciul veterinar de stat) (7,03 %); 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 
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(6,30%); activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, urbanism, 
instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări  (5,85 %). În mod special 
poate fi evidențiat că, în anul 2010, comparativ cu anii 2008 și 2009 a fost atestată o 
creștere semnificativă a numărului licenţelor valabile la activitatea farmaceutică 
veterinară şi (sau) asistenţa veterinară (respectiv 300,0% și 11,28%) /Notă: acest lucru se 

datorează intrării în vigoare a Legii nr.9-XVI din 03.02.2009, prin care a fost amendat 

art.18 din Legea nr. 451 - XV  din  30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a 

activităţii de întreprinzător, conform căruia taxa pentru eliberarea licenţei la asistenţa 

veterinară în localităţile rurale nu se percepe/. 

 
De asemenea, o majorare esenţială a numărului licenţelor valabile a fost distinsă la 
activitatea de fabricare, comercializare, asistenţă tehnică, reparare şi verificare a 
articolelor de tehnică şi optică medicală (33,7 % - comparativ cu anul 2008 și 16,9% - 
comparativ cu anul 2009).  
 
Comparativ cu anii 2008 și 2009 în anul 2010 au fost înregistrate diminuări accentuate a 
numărului licenţelor valabile la activitatea de evaluare a bunurilor imobile (6,6% și 
respectiv 17,6%); transportul auto de călători în folos public (52,8%  și respectiv 54,1% ); 
activitatea farmaceutică, inclusiv cu folosirea preparatelor narcotice şi (sau) psihotrope, 
desfăşurată de întreprinderile şi (sau) instituţiile farmaceutice (30,1% și respectiv 28,5%). 

 

Diagrama nr. 1  Repartizarea licenţelor valabile după domeniile de activitate 

potrivit situației din 31.12.2010 

 
 
În sectorul real au fost înregistrați 6 252 titulari de licență, în sectorul prestări servicii – 3 
744 și în domeniile speciale – 1 235. 
 
Numărul licenţelor valabile potrivit formei organizatorice-juridice a titularilor de licenţă 
sunt prezentaţi în Tabelul nr. 7.    
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Tabelul nr. 7  Numărul licenţelor valabile după  forma organizatorice – juridice a 

titularilor de licenţă 
Foma organizatorico-juridică Total SA SRL ÎI ÎS ÎM AO 
 
Numărul titularilor de licență 

 
10231 

 
836 

 
7210 

 
1414 

 
126 

 
76 

 
69 

 
Din totalul licenţelor valabile, ponderea cea mai înaltă o deţin societățile cu răspundere 
limitată (75,35%),  întreprinderile individuale (13,82%) și societățile pe acțiuni (8,17%). 
Ponderea întreprinderilor de stat constituie – 1,23%, întreprinderilor municipale – 0,75% 
și a asociațiilor obștești - 0,67%.  
 
Din totalul actual de 10 231 licenţe valabile: 8 242 licențe sau 80,55% figurează la adrese 
(conform adresei juridice a titularului de licență) din localități urbane și 1 989 licențe sau 
19,44% figurează la adrese din localitățile rurale. 6 390 licențe sau 62,45% figurează la 
adrese din municipiul Chișinău.  

 
Tabelul nr. 8  Repartizarea licenţelor valabile conform adreselor juridice a titularilor de 

licenţă, potrivit situației din 31.12.2010 
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  64 27 37 
1 Mun. Chișinău 6 390 621 180 16 Hînceşti  175 87 88 
2 Mun. Bălți 480 480 - 17 Ialoveni  116 31 85 
3 Mun. Bender 2 2 - 18 Leova  52 13 39 
4 Mun. Tiraspol 7 7 - 19 Nisporeni  72 37 35 

Total municipii 6 879 6699 180 20 Ocniţa  71 34 37 
II Raioane 21 Orhei  246 150 96 

1 Basarabeasca  34 28 6 22 Rezina  63 12 51 
2 Briceni  120 40 80 23 Rîşcani  62 8 54 
3 Cahul  230 116 114 24 Sîngerei  85 6 79 
4 Cantemir  70 25 45 25 Soroca  161 119 42 
5 Călăraşi  96 48 48 26 Străşeni  136 67 69 
6 Căuşeni  118 57 61 27 Şoldăneşti 43 29 14 
7 Cimişlia  88 54 34 28 Ştefan Vodă  92 38 54 
8 Criuleni  95 37 58 29 Taraclia  87 51 36 
9 Donduşeni  48 3 45 30 Teleneşti  90 23 67 
10 Drochia  128 51 77 31 Ungheni  145 109 36 
11 Dubăsari  29 3 26 Total raioane 3111 1375 1909 
12 Edineţ  129 50 79 III Unități administrativ - teritoriale 
13 Făleşti  49 9 40 1 UTA Găgăuzia 248 168 80 
14 Floreşti  110 13 97 Total Camera 10231 8242 1989 

 
 

2.1.2 Eliberarea/prelungirea, reperfectarea licențelor 
 

Termenul examinării declarațiilor de eliberare/prelungire a licențelor și de reperfectare a 
acestora (de la data recepționării declarației/cererii pînă la data adoptării deciziei) este 
stabilit conform prevederilor art. 11 alin. (1) și art. 15 alin. (3) ale Legii nr. 451- XV din 
30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător) și nu 
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depășește 5 și respectiv 10 zile lucrătoare. Examinarea declarațiilor pentru genul: 
„activitatea în domeniul jocurilor de noroc:  organizarea şi desfăşurarea loteriilor, 
întreţinerea cazinourilor, exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti, stabilirea 
mizelor la competiţiile sportive”, se efectuează conform termenului notificat în art. 47 
alin. (1) al Legii nr.285-XIV din 18.02.1999 cu privire la jocurile de noroc: pînă la 15 
zile lucrătoare. Termenul în cauză, este determinat de necesitatea coordonării cu 
Ministerul Finanțelor a regulilor de desfășurare a jocurilor de noroc (Regulamentelor). 

 
În Tabelul nr. 9 este prezentată evoluția procesului de licențiere în anul 2010, cuprinzînd 
perioadele 01.01.10-10.11.10 și 10.11.10-31.12.10 (perioada ulterioară intrării în vigoare 
a  Legii nr. 176/10 din 15.07.10 pentru modificarea şi completarea Legii nr.451-XV din 
30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.)  

 
Tabelul nr. 9  Evoluția procesului de licențiere în anul 2010  

Nr. 

d/o 

Denumirea indicelui  Perioada 

01.01.10 
– 09.11.10 

10.11.10 
–  31.12.10 

01.01.10 
– 31.12.10* 

1 Genuri de activitate licențiată 37 32 37/32 

2 Titualri de licențe 12572 12 516 10 231 

3 Licențe eliberate, prelungite, 
reperfectate  total 

3 843 531 4374 

a) - inclusiv eliberate și prelungite  2 662 361 3023 

b) - inclusiv reperfectate 1 181 170 1351 

4 Licențe repefectate în legătură cu 
excluderea/includerea unităților de 
transport  

3 162 280 3442 

5 Prescripții emise  224 71 295 

6 Decizii de sistare/suspendare temporară 
a licențelor 

90 4 94 

a) Inclusiv în baza cererilor solicitanților 84 3 87 

7 Decizii de declarare a nevalabilității 
licențelor 

39 13 52 

8 Decizii  de retragere a licențelor 210 23 233 

a) Inclusiv în baza cererilor solicitanților 127 14 141 

 

Numărul licențelor eliberate și prelungite în anul 2010, comparativ cu anii 2008 și 2009 a 
sporit cu 15,8 %  și respectiv 1,6 %. 
 
În anul 2010, durata medie a examinării unei declarații de eliberare a licenței ”de facto”,  
a constituit - 3,77 zile, iar a unei cereri de reperfectare - 4,78 zile. Examinarea  
declarațiilor pentru genul: „activitatea în domeniul jocurilor de noroc:  organizarea şi 
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desfăşurarea loteriilor, întreţinerea cazinourilor, exploatarea automatelor de joc cu 
cîştiguri băneşti, stabilirea mizelor la competiţiile sportive”, a constituit respectiv  - 10,1 
zile lucrătoare la eliberare/prelungirea licenței și respectiv 4,22 zile lucrătoare la 
reperfectarea licenței.  
  

Tabelul nr. 10  Evoluția duratei medii a examinării declarațiilor de eliberare/prelungire a 

licențelor și de reperfectare a acestora în anii 2008 – 2010 
Nr. 
d/o 

Denumirea indicelui de activitate  Durata medie a examinării în perioada  
(zile lucrătoare) 

01.01.08-
31.12.2008 

01.01.09-
31.12.2009 

01.01.10-
31.12.2010 

1 Declarațiile de eliberare/prelungire a licențelor - total 4,8   4,5 3,77 

2 Cererile de reperfectare a licențelor - total 8,2 7,8 4,78 

3 Declarațiile de eliberare/prelungire a licențelor  la genul 
„activitatea în domeniul jocurilor de noroc: organizarea şi 
desfăşurarea loteriilor, întreţinerea cazinourilor, exploatarea 
automatelor de joc cu cîştiguri băneşti, stabilirea mizelor la 
competiţiile sportive” 

12,1 11,7 10,1 

4 Cererile de reperfectare a licențelor la genul „activitatea în 
domeniul jocurilor de noroc:  organizarea şi desfăşurarea 
loteriilor, întreţinerea cazinourilor, exploatarea automatelor 
de joc cu cîştiguri băneşti, stabilirea mizelor la competiţiile 
sportive” 

5,6 5,1 4,22 

            
Procesul de eliberare a licenţelor agenților economici din raioanele din stînga Nistrului 
(Transnistria) 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 de comerţ exterior a Transnistriei”.  În acest sens, se relatează că, în perioada 
de raportare au fost eliberate 52 licenţe la 10 genuri de activitate. 

 
Tabelul nr. 11  Licenţele în vigoare, licenţele eliberate și prelungite agenţilor economici 

din Transnistria, potrivit situaţiei din 31.12.10 
Nr. d/o 
a  genu 
lui 
de activi 
tate 

Denumirea genului de activitate Numărul licenţelor 
eliberate şi prelungite în 

perioada 
01.01.09 - 
31.12.09 

01.01.10 - 
31.12.10 

8 producţie alcoolică importată 1 5 
9 producţie alcoolică autohtonă 3 4 
11 proiectare plantaţiilor pomicole 7 4 
14 produse de uz fitosanitar 1 - 
15 transport 8 19 
16 proiectare în construcţii 2 - 
17 construcţii - 1 
23 substanţe chimice toxice 5 11 
30 activitatea farmaceutică 10 6 
31 tehnică şi optică medicală 2 2 
 TOTAL 39 52 

 
În anul 2010, comparativ cu anul 2009, în ceea ce privește agenții economici din 
Transnistria, au fost înregistrate creșteri semnificative a numărului  licențelor 
eliberate/prelungite la transportul auto de călători în folos public; transportul auto 
internaţional de mărfuri (137,5%), importul şi/sau fabricarea, depozitarea, 
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comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice toxice, 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 substanţe (120,0%). 
 
La genul de activitate “importul alcoolului etilic”, agenților economici din Transnistria 
le-au fost eliberate 5 licențe, dintre care 4 sînt în vigoare (titulari: -S.A. de Tip Închis 
Тираспольский Винно-Коньячный Завод “Kvint”; - S.A. de Tip Închis “Букет 
Молдавии”; - S.A. de Tip Închis „Завод Молдавизолит”; - S.R.L. „Меридиан 
Дистрибьюшн”). Concomitent, S.A. de Tip Închis Тираспольский Винно-Коньячный 
Завод “Kvint” şi S.A. de Tip Închis “Букет Молдавии” sînt titulari de licență și pentru 
genul de activitate: „fabricarea, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei 

alcoolice”. 
 

2.1.3 Taxa pentru licență 
 

La situaţia din 31.12.2010 încasările la bugetul de stat la capitolul taxa pentru licenţă, au 
constituit 78 132 831 lei ceea ce reprezintă cu 20,0% mai mult decît în anul 2008 și cu 
32,7% mai mult decît în anul 2009. 

 
Tabelul nr. 12  Taxa pentru eliberarea/prelungirea și reperfectarea licențelor, achitată în 

anii 2008 – 2010   
Nr. 
d/o  
a ge 
nu 
lui  

 
Denumirea genului de activitate licențiată 

Taxa achitată în perioada 
01.01.08-
31.12.2008 

01.01.09-
31.12.2009 

01.01.10-
31.12.2010 

01 activitatea de audit 62 400 62 500 57 500 

02 evaluarea bunurilor  85 250 96 000 85 000 

03 bursele de mărfuri - - - 

06 metale preţioase  128 350 251 250 287 950 

07 jocuri de noroc 46 872 689 41 739 191 60 689 901 

08 producţie alcoolică importată 4 475 490 3 196 900 3 267 000 

09 producţie alcoolică autohtonă 6 044 940 6 537 150 5 696 050 

10 articole din tutun 1 596 800 1 383 850 1 684 300 

11 proiectarea plantaţiilor pomicole 373 050 373 000 242 250 

12 producerea materialului semincer 17 750 5 250 2 500 

13 activitatea farmaceutică veterinară  123 880 92 650 58 990 

14 produse de uz fitosanitar  136 861 181 250 173 000 

15 transport 897 100 1 008 400 1 110 850 

16 proiectare în construcţii 331 750 264 500 407 750 

17 construcţii 1 571 503 1 453 400 1 765 700 

18 extragerea substanţelor minerale 93 250 84 750 89 500 

19 lucrările de foraj 10 000 5 000 2 500 



 18

20 topogeodeze 89 000 70 500 78 000 

21 metale feroase 28 000 28 750 86 000 

22 materiale radioactive  - - - 

23 substanţel chimice toxice 266 750 378 000 304 250 

24 confecţionarea ştampilelor 2 750 8 250 5 000 

25 activitatea de pază 68 250 99 250 96 750 

26 sisteme de semnalizare antiincendiare 57 500 56 000 28 250 

27 armament şi muniţii - - 5 250 

28 materiale explozibile 2 500 6 000 9 000 

29 protecţia informaţiei 7 500 10 000 2 500 

30 activitatea farmaceutică 
 

410 080 421 050 435 640 

31 tehnică şi optică medicală 204 500 255 500 317 000 

32 asistenţa medicală 285 100 300 000 403 500 

33 genetica, microbiologia  2 750 2 500 5 000 

34 plasarea în cîmpul muncii  145 450 48 200 75 250 

35 activitatea de turism 255 000 207 350 276 700 

36 activitatea de învăţămînt 410 770 204 250 255 000 

37 
 

depozitarea cerealelor  - - - 

38 magazinele duty-free - 8 250 2 750 

39 broker vamal 12 250  35 750 126 250 

 TOTAL 65 069 213 58 874 641 78 132 831 

 
Comparativ cu anii 2008 și 2009, în anul 2010 cele mai reliefate creșteri au fost 
înregistrate la plățile taxei pentru licență la următoarele genuri: activitatea cu metale 
preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet (124,0% și respectiv 14,6%); 
activitatea în domeniul jocurilor de noroc: organizarea şi desfăşurarea loteriilor 
întreţinerea cazinourilor, exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti, stabilirea 
mizelor la competiţiile sportive (29,4% și respectiv 45,4%); activitatea de proiectare 
pentru toate categoriile de construcţii, urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, 
reconstrucţii, restaurări (22,9% și respectiv 54,1%); colectarea, păstrarea, prelucrarea, 
comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, 
de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată (207,0% și respectiv 
199,0%); fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică, repararea şi verificarea articolelor 
de tehnică şi optică medicală (55,0% și respectiv 24,0%); acordarea asistenţei medicale 
de către instituţiile medico-sanitare private (41,5% și respectiv 34,5%); activitatea de 
broker vamal (930,0% și respectiv 253,0%). 

 
În perioada 10.11.10 – 31.12.10, au fost înregistraţi 69 solicitanți de licență, care au 
beneficiat de facilităţile acordate în temeiul art. 18 alin. (11) al Legii nr. 451-XV din 30 
iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător /Notă: art. 

18 alin. (11) prevede că „Pentru solicitanţii de licenţă înregistraţi cu cel mult un an 



 

înainte de data depunerii declaraţiei pentru eliberarea licenţei, taxa pentru eliberarea 

licenţei constituie 50 la sută din taxa stabilită. Această prevedere nu se extinde asupra 

solicitanţilor de licenţă pentru activitatea în dom

alcoolice, tutunului şi al produselor petroliere

 
Pe parcursul anului 2010 au fost examinate 3 191 declara
licențelor, dintre care 168 au fost respinse, precum 
licențelor, dintre care 62 au fost respinse
motivate legal prin neîncadrarea solicitan
licențiere.  
 
În anul 2010, din 3 191 declara
15,0 % s-au examinat cu verificarea la fa
condițiilor de licențiere. 
% din totalul de 3 116 declara
 
Verificarea actelor anexate la declara
efectuează parțial prin procedura 
19.09.2008 privind implementarea ghi

 
Diagrama nr.2  Verificarea autenticită

licenț

 

 

 

 

 

 

 

 

 

înainte de data depunerii declaraţiei pentru eliberarea licenţei, taxa pentru eliberarea 

licenţei constituie 50 la sută din taxa stabilită. Această prevedere nu se extinde asupra 

solicitanţilor de licenţă pentru activitatea în domeniul jocurilor de noroc, producţiei 

alcoolice, tutunului şi al produselor petroliere”/. 

Pe parcursul anului 2010 au fost examinate 3 191 declarații de eliberare/prelungire
, dintre care 168 au fost respinse, precum și 1 413 cereri de reperfec

țelor, dintre care 62 au fost respinse. Respingerea declara
neîncadrarea solicitanților/titularilor de licen

În anul 2010, din 3 191 declarații de eliberare/prelungire recepţionate de către Cameră, 
au examinat cu verificarea la fața locului a corespunderii solicitantului 

țiilor de licențiere. Poate fi remarcat că în anul 2009, acest indice a constit
116 declarații înregistrate.   

Verificarea actelor anexate la declarația pentru eliberarea/prelungirea licențelor, se 
țial prin procedura „Ghișeului Unic” (Hotărîrea Guvernului nr. 1068 din 

ementarea ghișeului unic în cadrul Camerei de Licențiere). 

Verificarea autenticității informației prezentate de solicitantul/titularul de 

ță prin procedura „Ghișeului Unic” în cadrul
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înainte de data depunerii declaraţiei pentru eliberarea licenţei, taxa pentru eliberarea 

licenţei constituie 50 la sută din taxa stabilită. Această prevedere nu se extinde asupra 

eniul jocurilor de noroc, producţiei 

ții de eliberare/prelungire a 
și 1 413 cereri de reperfectare a 

. Respingerea declarațiilor în cauză au fost 
de licență în condițiile de 

ţionate de către Cameră, 
ța locului a corespunderii solicitantului 

acest indice a constituit 21,8 

ția pentru eliberarea/prelungirea licențelor, se 
(Hotărîrea Guvernului nr. 1068 din 

șeului unic în cadrul Camerei de Licențiere).  

ții informației prezentate de solicitantul/titularul de 

în cadrul Camerei de Licențiere     
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2.1.4 Evoluția numărului licenţelor valabile și a procesului de licențiere în 

perioada anilor 2002 – 2010. 

Diagrama nr.3  Evoluția numărului licenţelor valabile 

 

Numărul licenţelor valabile la situaţia din 31.12.2010, comparativ cu numărul licenţelor 
valabile în anul 2002 (anul transmiterii reglementării prin licențiere a activității de 
întreprinzător în competența Camerei de Licențiere) s-a majorat cu 57,1%. Concomitent, 
poate fi subliniat că, urmare intrării în vigoare a Legii 176/2010, numărul licenţelor 
valabile s-a redus cu 18,6%.  

 
Diagrama nr. 4  Evoluția procesului de eliberare a licențelor 

 

 
Numărul licențelor eliberate/prelungite în anul 2010, comparativ cu anul 2002  s-a 
majorat de 2,72 ori. Analiza evoluției procesului de eliberare a licențelor în perioada 
anilor 2002 - 2010, conturează o diminuare a numărului licențelor eliberate, respectiv: în 
anul 2005 (cu 18,75% comparativ cu anul 2004) și în anul 2008 (cu 10,46 % comparativ 
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cu anul 2009). Scadențele au rezultat ca urmare a operării  pe parcurs a unor modificări în 
Legea nr. 451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de 
întreprinzător, și anume: 

1. Legea nr.214-XV din 04.06.2004 (intrată în vigoare la 06.08.2004): a fost redus 
numărul genurilor de activitate de la 44 genuri - la 37, 10 genuri fiind comasate în 5 
genuri noi:  „activitatea de evaluare a bunurilor imobile” cu „activitatea de efectuare a 
expertizei mărfurilor”; „activitatea în domeniul asigurărilor” cu „administrarea activelor 
fondurilor nestatale de pensii; funcționarea caselor de amanet” cu „activitatea legată de 
metale prețioase și pietre prețioase”; „fabricarea și (sau) comercializarea angro a 
materialului de înmulțire săditor și semincer” cu „proiectarea plantațiilor pomicole, 
bacifere și viticole”; „extragerea zăcămintelor minerale” cu „producerea și îmbutelierea 
apelor minerale și naturale potabile”.  Genurile de activitate „lucrările de prospecțiune și 
de cercetare arheologică” și „activitatea de efectuare a expertizei judiciare” au fost 
excluse din lista genurilor reglementate prin licențiere.  

2. Legea nr. 281 din 14.12.2007 pentru modificarea şi completarea unor acte 
legislative (intrată în vigoare la 10.06.2008): 2 genuri de activitate supuse licențierii au 
fost transmise Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (începînd cu 1 octombrie 2008): 
„activitatea în domeniul asigurărilor (reasigurărilor); activitatea de gestiune a activelor 
fondurilor nestatale de pensii” și „activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut”, iar 
genul „activitatea de administrator al insolvabilității” a fost exclusă de la reglementare 
prin licențiere (începînd cu 10.06.2008). 

 
Eliberarea autorizațiilor 

În scopul asigurării unui cadru juridic favorabil mediului de afaceri şi de implementare 
eficientă a „Ghișeului Unic”, prin Ordinul Ministerului Economiei nr.175 din 12.10.2010, 
atribuţiile Ministerului Economiei privind eliberarea autorizaţiilor prevăzute în 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 țările membre ale Acordului 
Central European de Comerț Liber (CEFTA); nr. 563 din 10.09.2009 pentru aprobarea 
Regulamentului privind modul de administrare a contingentelor tarifare la importul de 
zahăr alb și produse zaharoase și nr. 134 din 10.02.2009 cu privire la  importul în regim 
preferențial al unor tipuri de zahăr, au fost delegate Camerei de Licenţiere. 

Astfel, începînd cu 01.11.2010, Camera a preluat funcțiile ce țin de eliberarea, 
prelungirea şi evidenţa autorizaţiilor pentru:  

• exportul produselor în regim preferențial în țările membre ale Uniunii Europene;  

• importul în regim preferenţial a unor tipuri de zahăr;  

• importul de zahăr alb și produse zaharoase;  

• importul produselor originare din ţările - membre ale Acordului Central de Comerţ 
Liber (CEFTA). 
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În perioada 01.11.10 – 31.12.10 au fost eliberate 71 autorizații. Numărul  autorizațiilor 
eliberate de către Camera de Licențiere  în perioada 01.11.10 – 31.12.10, este prezentat în 
Tabelul nr. 13. 

 
Tabelul nr. 13  Numărul autorizațiilor eliberate de către Camera de Licențiere  în perioada 

01.11.10 – 31.12.10 
Nr. 
d/o 

Denumirea autorizației  Numărul total al autorizațiilor 
eliberate în perioada 
01.01.10 – 31.12.10 

1 Exportul produselor în regim preferențial în țările membre a 
Uniunii Europene (grîu, porumb)   

66 

2 Importul în regim preferenţial a unor tipuri de zahăr - 
3 Importul de zahăr alb și produse zaharoase (importul produselor 

zaharoase (glucoză, lactoză și dextroză) 
5 

4 Importul produselor originare din ţările - membre ale Acordului 
Central de Comerţ Liber (CEFTA). 

- 

5 TOTAL 71 
 

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

În perioda de raportare, au fost efectuate 102 controale inopinate asupra respectării de 
către titularii de licență a condițiilor de licențiere: 43 controale în baza sesizărilor 
instituţiilor cu funcţii de reglementare şi control; 47 controale în temeiul sesizărilor 
scrise, depuse conform prevederilor legislației cu privire la protecția consumatorilor și 12 
controale în baza autosesizării (temei: art.  19 alin. (5) și (10) al Legii nr. 451–XV din 
30.07.2001).  Controalele efectuate s-au referit la următoarele genuri de activitate: 

a) în baza autosesizării: activitatea farmaceutică – 10 (2 controale au fost efectuate 
cu scopul verificării ajustării activităţii licenţiate notificărilor prescrise);  
materiale chimice-toxice – 1;- jocuri de noroc – 1; 

b) în baza sesizărilor:   transport auto de călători în folos public – 27; activitate 
farmaceutică – 10;  plasare în cîmpul muncii -  12; construcții – 11; în domeniul 
jocurilor de noroc -  8; activitatea de turism – 7; fabricarea alcoolului etilic, 
circulaţia alcoolului etilic – 6; acordarea asistenţei medicale – 2; asistenţa 
medicală veterinară – 2; activitatea magazinelor duty-free – 1; activitatea 
brokerilor vamali – 1; asistenţa tehnică şi reparaţia dispozitivelor medicale – 1; 
proiectarea construcţiilor – 1; activitatea de pază – 1. 

 
De menționat că, pe parcursul anului 2010 controale planificate nu au fost efectuate 
(în anul 2009 au fost efectuate 63 controale planificate).  

 
Comparativ cu anii precedenți, a fost schimbată abordarea în formarea echipelor de 
control, delegate pentru verificarea corespunderii solicitantului condițiilor de licențiere și 
pentru controlul asupra respectării de către titularii de licențe acestora (în echipe a fost 
delegat, în mod obligatoriu, un reprezentant al Direcției juridice; la verificarea agenților 
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economici cu mai multe adrese de desfășurare a activității licențiate au fost delegate 
echipe în componențe diferite; etc). 
 
Evidenţiem că, în perioada de raportare, pentru conformarea titularilor de licenţă rigorilor 
legislaţiei, au fost emise în total 295 prescripţii, inclusiv repetate, privind lichidarea 
încălcărilor condiţiilor de licenţiere, cu 113 mai mult decît în perioada similară a anului 
2009.   
 
Totodată, pentru încălcările condiţiilor de licenţiere la desfășurarea activităţilor 
reglementate prin licenţiere, de către Cameră au fost adoptate 94 decizii de 
suspendare/sistare temporară a activităţii de întreprinzător şi 228 decizii de retragere a 
licenţelor (în anul 2009 – 100 și 213 respectiv).  

 
Din numărul total de licențe retrase în anul 2010,  141 au fost retrase în baza cererii 
titularului de licență. În anul 2009, în baza cererii titularului de licență au fost retrase – 
136 licențe.  

 
Tabel nr. 14  Numărul controalelor efectuate, declarațiilor/cererilor examinate și 

deciziilor adoptate în anul 2010 comparativ cu anul 2009 
Nr. 
d/o 

Indicele de activitate Perioada 

  01.01.09-
31.12.2009 

01.01.10-
31.12.2010 

1 Controale total  231 102 

a) - inclusiv controale planificate   63 - 

b) - inclusiv controale inopinate   168 102 

2 Prescripții emise   282 295 

3 Decizii de suspendare temporară adoptate 100 94 

4 Decizii de retragere adoptate 213 228 

a) - inclusiv în baza cererilor titularilor de licență 136 141 

 

Conform prevederilor art. 19 alin. (10) al Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 privind 
reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător – instituțiile cu funcții de 

reglementare și control, în caz de depistare a încălcărilor condițiilor de licențiere, sînt 

obligate să sesizeze autoritatea de licențiere, prezentîndu-i documentele constatatoare. 

Informația statistică privind sesizările adresate Camerei în anul 2010 de către autoritățile 
de reglementare și control este reflectată în Tabelul nr. 15. 
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Tabelul nr. 15 Informație statistică privind sesizările adresate Camerei în perioada 

01.01.2010 – 31.12.2010 de către autoritățile de reglementare și control 
Nr. 
d/o 

Autorități publice/ 
Acțiuni întreprinse de Camera 

de Licențiere 

Nr. 
total 
al 
sesiză
rilor  

Numărul sesizărilor examinate pe domenii, cu indicarea 
genurilor de activitate 
 

Sectorul real Sectorul 
prestări servicii 

Domeniile 
speciale 

1 Ministerul Afacerilor Interne şi 
subdiviziunile din teritoriu  

17 6 6 5 

 - acţiunile întreprinse de Cameră  5 CI; 4 P; 2 DR;  4CI; 3P;1 DR;1DN;  1 DN; 6 P(2 PR); 
2 Ministerul Construcţiilor şi 

Dezvoltării Regionale 
7 7 - - 

 - acţiunile întreprinse de Cameră  4 CI; 5 P (3 PR); 
1 DN; 3 DR; 

  

3 Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii Drumurilor 

10 1 5 4 

 - acţiunile întreprinse de Cameră  1 DR;  
 

6 CI; 10 P; 
2 DR; 1DRep; 

2 P; 2 DN;  

4  Ministerul Agriculturii şi 
Industriei Alimentare 

15 15 - - 

 - acţiunile întreprinse de Cameră  64 P (11 PR); 8 DR;   
5 Agenţia Medicamentului  10 - - 10 
 - acţiunile întreprinse de Cameră    1DN; 11 P; 2 DR; 

6 Inspectoratul Principal Fiscal de 
Stat  

8 7 1 - 

 - acţiunile întreprinse de Cameră  3CI; 2 DR;7 P(4PR) 1 CI; 2 P; 1 DR;  
7 Centrul pentru Combaterea 

Crimelor Economice şi Corupţiei  
7 5 1 1 

 - acţiunile întreprinse de Cameră  2 CI; 1 P; 4 DR;  - 2 P(1 PR); 

8 Serviciul Vamal  3 - 3 - 
 - acţiunile întreprinse de Cameră   1 CI; 3 P; 1 DN;   

9 Consiliul supraveghere a 
Activităţii de Audit de pe lîngă 
Ministerul Finanţelor al RM  

1 - 1 - 

 - acţiunile întreprinse de Cameră   2 DR;  
10 Inspecţia Muncii 3 3 - - 
 - acţiunile întreprinse de Cameră  2 P (1 PR); 2 DR;    

11 Inspectoratul Ecologic de Stat 1 1 - - 
 - acţiunile întreprinse de Cameră  4 P (2 PR);   

12 Inspectoratul principal de Stat 
pentru Supravegherea pieţei, 
Metrologie şi protecţia 
Consumatorilor 

3 2 1 - 

 - acţiunile întreprinse de Cameră  2 P; 2 P;  
13 Procuratura mun. Chişinău 1 - 1 - 
 - acţiunile întreprinse de Cameră   1 CI;  

14 Centrul Combaterea Traficului 
de persoane 

3 - 3 - 

 - acţiunile întreprinse de Cameră   2 CI; 1 P; 1 DR;  
15 Agenţia Naţională pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă 
4 - 4 - 

 - acţiunile întreprinse de Cameră   1 P;  
 TOTAL 93 47 26 20 

 

Notă:  CI – controale inopinate; P – prescripţii; PR – prescripţie repetată; DR – decizie de retragere; 
            DN – decizie de declarare a nevalabilităţii; DRep – decizie de reperfectare.  
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Tabel nr. 16 Analiza examinării  sesizărilor adresate Camerei în anul 2010 de către 

autoritățile publice de reglementare și control (conform genurilor de 

activitate) și acţiunile întreprinse 
Nr. 
d/o  
a genului 
de 
activitate 
 

 
 
 
Genul de activitate 
licenţiat 
 

 
Acţiunile întreprinse în rezultatul examinării sesizărilor 

 
Controale 
inopinate 
efectuate 

Prescripţii emise Decizii 
privind 
suspen
darea 
tempor
ară 

Decizii 
privind 
declararea  
nevalabilit
ăţii licenţei 

Decizii 
privind 
retrager
ea 

1 2 3 4 5 6 7 
01 activitatea de audit - 2 

(inclusiv 1 repetată) 
 - 2 

04 metale preţioase - 1 - 1 2 
05 jocuri de noroc 2 6  

(inclisiv 2 repetate) 
- - - 

07 producţie alcoolică 
autohtonă 

3 64 
(inclusiv 11 repetate) 

- - 3 

09 activitatea 
farmaceutică veterinară 

1 - - - 1 

10 produse de uz 
fitosanitar 

- - - 5 - 

11 transport 6 16  
(inclusiv 3 repetate) 

- 7 - 

13 construcţii 15 14  
(inclusiv 5 repetate) 

- - 5 

17 substanţe chimice 
toxice 

- - - 1 - 

18 confecţionarea 
ştampilelor 

- 2  
(inclusiv 1 repetată) 

- - - 

19 activitatea de pază 2 5 
 (inclusiv 1repetată) 

- - - 

23 articole pirotexnice - 1 - - - 
25 activitatea 

farmaceutică 
7 13  

(inclusiv 5 repetate) 
- 1 2 

27  
asistenţa medicală 

1 2  
(inclusiv 1 repetată) 

- - - 

28 plasarea în cîmpul 
muncii 

2 84 - 3 - 

29 turism 3 1 - - - 
32 activitate de broker 

vamal 
1 1 - - 1 

 Total 43 211  
(inclusiv 30  

repetate) 

- 18 16 

 

2.3 Activitatea juridică  
 
Activitatea juridică a Camerei de Licenţiere în anul 2010 s-a realizat prin următoarele: 

- asigurarea asistenţei juridice acordate subdiviziunilor structurale din cadrul 
Camerei; 

- elaborarea şi efectuarea expertizei juridice a proiectelor ordinelor, deciziilor, 
regulamentelor, altor documente cu caracter juridic elaborate de Cameră; 

- reprezentarea intereselor în instanţele de judecată, în limitele competenţei 



 

prevăzute de legislaţie, precum şi colaborarea cu organele de ocrotire a normelor de 
drept; 

- asigurarea asistenţei juridice la aplicarea prevederilor legislaţiei cu privire la 
reglementarea prin licenţiere a activităţii de întrepr

- asistenţa juridică a activităţilor de colaborare şi executare a obligaţiunilor Camerei 
în cadrul  programelor la nivel naţional.
 
Pe parcursul anului 2010, Camera 
de Licenţiere a fost parte 
judiciare în următoarele
acţiuni: 

- acţiuni în procedură specială 
(privind retragerea şi 
nevalabilităţii licenţelor) 
dosare;  

- acţiuni în contencios
administrativ, privind 
actelor emise de Cameră 
dosare. 

 
 

În temeiul acțiunilor înregistrate

instanţle judecătoreşti competente 
au emis: 
- 81 hotărîri (decizii),
admiterea pretențiilor Camerei
- 8 acţiuni, privind declararea 
nevalabilităţii licenţei, 
respinse, fiind invocată procedura 
extrajudiciară. 
 
Pe marginea a 9 cauze
instanța a respins ca nefondate
cerereile de chemare în judecată 
(ulterior, hotărîrile 
contestate,  conform procedurii şi 
urmează a fi examinate pe 
parcursul anului 2011).  
 
În prezent, Camera de Licen
  

19%

8%

Diagrama nr. 5 Procesele judiciare ale 

Camerei de Licenţiere în a. 2010

Acţiuni privind retragerea licenţelor

Acţiuni privind declararea nevalabilităţii lecenţelor

Acţiuni privind anularea actelor Camerei

7%

7%

21%

Diagrama nr. 6 Hotărîrile insta

judecătoreşti în procesele în care 

a fost antrenată Camera în a. 2010

Hătîrîri în favoarea Camerei

Hotărîri fiind invocată procedura extrajudiciară

Hotărîri de respingere a acţiunilor Camerei

Cereri pe rol

prevăzute de legislaţie, precum şi colaborarea cu organele de ocrotire a normelor de 

asigurarea asistenţei juridice la aplicarea prevederilor legislaţiei cu privire la 
reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător; 

asistenţa juridică a activităţilor de colaborare şi executare a obligaţiunilor Camerei 
în cadrul  programelor la nivel naţional. 
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În pofida faptului că 81 de acţiuni au fost admise integral de către instanţa de judecată, 43 
hotărîri motivate și redactate pîn
asemenea, lipsa de celeritate la examinarea litigiilor, provoacă 
pentru gestionarea și transparen
drept la zi vis-a-vis de agen
acest sens că, datele despre ac
al instituției, în scopul facilit
line.  
 
Clasificarea litigiilor în care
competenţa instanţelor judecătoreşti, este reflectată în Diagramă nr.7.

 

Diagrama nr. 7 Dinamica litigiilor în care a fost antrenată Camera în anii 2008

 

Creşterea în anul 2010, în raport cu anii precedenţi a numărului de procese de judecată, în 
care a fost antrenată Camera, denotă necesitatea intensificării măsurilor de prevenire şi 
combatere a încălcării condiţiilor de licenţiere.
 
În contextul evocării rezultatelor Camerei, prin prisma activităţilor juridice, pot fi 
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În decembrie 2010, în adresa Reprezentantului Guvernului la Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului, au fost remise detaliile de drept relevante pe marginea dosarului FPC 
„Bercut" SRL împotriva Moldovei. În anul 2006, Camera de Licenţiere a iniţiat 
procedura de retragere a licenţei, ce o viza FPC „Bercut" SRL. Pe marginea speței 
instanţele judecătoreşti naţionale de contencios administartiv, au confirmat legalitatea 
deciziei de retargere a licenţei emisă de Cameră. Ulterior, FPC „Bercut" SRL  a utilizat 
dreptul de a depune cerere la CEDO. 

 
Geneneralizînd experienţa din domeniul reglementării prin licenţiere a activităţii de 
întreprinzător, în perioada de raportare, Camera de Licenţiere a elaborat şi înaintat 
propuneri, privind modificarea/completarea unor acte legislative ce reglementează 
genurile de activitate supuse licențierii, și anume: 

- Legea nr. 61 din 16.03.2007 privind activitatea de audit; 
- Legea nr. 180 din 10.07.2008 privind migraţia de muncă; 
- Legea nr. 110 din 18.05.1994 cu privire la arme; 
- Legea nr. 283 din 04.07.2003 cu privire la activitatea particulară de detectiv şi 

de pază; 
- Legea nr. 267 din 09.11.1994 privind apărarea împotriva incendiilor; 

- Legea nr. 451-XV din 30.07.2010 privind reglementarea prin licențiere a 
activității de întreprinzător, în vederea încadrării legale exprese a programelor 
educațional-culturale ,,Muncă și călătorii” în lista genurilor supuse 
reglementării prin licențiere. 

 
Pot fi remarcate, de asemenea, propunerile înaintate vizînd ajustarea sistemului național 
de reglementare prin licențiere în domeniul transportului, la cel european, avînd ca scop  
și întreprinderea măsuri complexe și necesare în vederea combaterii transportului ilicit. 
 
Au fost înaintate propuneri, privind operarea modificărilor la Legea nr. 1100 din 
30.06.2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, 
privind necesitatea reglementării procesului de fabricare, păstrare şi comercializare a 
vinului ţărănesc.  

 
În limita competenţelor atribuite, au fost elaborate: 2 avize la proiectul Legii nr. 285 din 
18.02.1999 cu privire la jocurile de noroc; 2 avize cu privire la proiectul Legii pentru 
modificarea şi completarea Legii  nr. 1347 din 09.10.1997 privind deşeurile de producţie 
şi menajere și 1 aviz la proiectul Legii apelor. 

 
Este necesar de remarcat că, în scopul prevenirii corupţiei şi protecţionismului, în cadrul 
Camerei de Licenţiere funcţionează telefonul de încredere: 27-22-21. 
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Prin Dispoziţia Guvernului RM nr. 65-a din 23.08.2010, în scopul soluţionării 
problemelor apărute în legătură cu implementarea recomandărilor Comitetului de experţi 
pentru evaluarea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor de pe lîngă 
Consiliul Europei (MONEYVAL), a fost creat Grupul de lucru, pentru întreprinderea 
măsurilor necesare în vederea implementării Convenţiei Consiliului Europei, privind 
spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din 
activitatea infracţională şi finanţarea terorismului, a cărui membru este și reprezentantul 
Camerei de Licenţiere. Pornind de la recomandările grupului de experți MONEYVAL, 
reflectate în cel de-al III-lea Raport de evaluare a RM, Camera a formulat şi înaintat 
Grupului de lucru, propuneri în vederea ajustării cadrului juridic naţional la 
reglementările europene de domeniu:  
1. Legea nr. 190-XVI din 26.07.2007 “cu privire la prevenirea și combaterea spălării 

banilor și finanțării terorismului” (propunerea de a abilita Camera de Licențiere în 
calitate de organ cu funcţii de supraveghere a entităților raportoare); 

2. Legea nr. 451-XV din 30.07.2001 „privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de 
întreprinzător” (completarea atribuţiilor Camerei de Licenţiere cu unele noi privind 
supravegherea, monitorizarea şi identificarea atît a surselor investite pentru 
desfăşurarea afacerii, cît şi a persoanei ce va administra afacerea şi, după caz, a 
beneficiarului dacă există; formarea şi gestionarea unei baze de date privind 
persoanele fizice care gestionează/practică, inclusiv şi beneficiarii, afaceri prevăzute la 
art. 4 al Legii 190/2001; completarea listei documentelor ce se anexează la declarația 
de eliberare a licenței; extinderea temeiurilor de retragere a licenţelor cu prevederi 
privind depistarea în activitatea titularilor de licenţă, a acţiunilor de spălare a banilor şi 
de finanţare a terorismului; posibilitatea încheierii acordurilor bilaterale cu autorităţi 
similare din alte state, pe domeniile de activitate şi schimb de informaţie); 

3. Legile nr. 282-XV din  22.07.2004 „privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor 
preţioase”, nr. 285-XIV din 18.02.1999 „cu privire la jocurile de noroc”, nr. 989-XV 
din 18.04.2002 „cu privire la activitatea de evaluare” şi nr. 61-XVI din 16.03.2007 „cu 
privire la activitatea de audit” (completarea cu prevederi privind respectarea Legii 
190/2001 şi completarea temeiurilor de retragere a licenţelor în cazul depistării în 
activitatea acestora a acţiunilor de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului); 

4. Ajustarea cadrului legal cu norme ce ar asigura accesul Camerei de Licențiere la 
bazele de date ale altor autorităţi publice, sub aspectul obţinerii/verificării informaţiilor 
relevante privind identitatea persoanei fizice/juridice, sursele sau mijloacele financiare 
disponibile, veniturile înregistrate, relaţiile de rudenie, importul bunurilor pentru 
desfășurarea activității licențiate, etc. 

 
2.4 Cooperarea internaţională  

 
În anul 2010 au continuat eforturile Camerei privind consolidarea cooperării cu 
instituţiile internaţionale. 
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În mod special pot fi evocate, relaţiile de cooperare durabilă cu Proiectul „Reforma 
cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător şi a administraţiei fiscale în 
Moldova (USAID/BIZTAR)”. Reprezentanţii Camerei au contribuit la elaborarea 
studiilor privind actele permisive eliberate de autorităţile publice centrale şi nemijlocit la 
„Raportul privind procedurile de licenţiere: căi de optimizare”. 
 
A fost desfăşurată o întrevedere cu Misiunea Băncii Mondiale, în cadrul căreia au fost 
examinate oportunităţile includerii licenţierii ca segment beneficiar al proiectului Băncii 
Mondiale "Moldova Governance eTransformation". Reprezentantul Camerei a participat 
la seminarul de instruire tematic. În luna decembrie, a fost organizată o şedinţă de lucru 
cu echipa proiectului, fiind discutate posibilele rezultate ("output") pe termen scurt şi 
mediu. 
 
De menţionat este și conlucrarea cu Proiectul UE „Suport pentru implementarea 
acordurilor dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană”, în cadrul desfăşurării 
vizitei expertului european pentru domeniul jocurilor de noroc. 
 
Oportunităţile elaborării unui studiu privind cadrul reglementării prin licenţiere sau alte 
acte permisive ale activităţii de întreprinzător la nivelul UE şi statelor membre au fost 
discutate cu reprezentanţii Misiunii Uniunii Europene de Consiliere în politici publice 
pentru Republica Moldova (EUHLPA). 
 
Reprezentanţii Camerei de Licenţiere au participat la 2 întruniri de lucru cu partenerii 
regionali, în cadrul cărora au fost prezentate obiectivele de activitate ale Camerei de 
Licenţiere, discutîndu-se perspectivele dezvoltării instituţionale ale autorităţii de 
licenţiere şi procesului de reglementare a activităţii de antreprenoriat. De asemenea, a 
fost asigurată reprezentarea Camerei în componenţa delegaţiilor Ministerului Economiei 
în vizitele de lucru în teritoriu. 
 
A fost inițiată colaborare cu Comisia Victoriană, privind reglementarea jocurilor de noroc 
din Australia. Camera, la solicitare, a dispus informaţii de competenţă, privind titularii de 
licenţă în domeniul jocurilor de noroc. 

 
2.5 Registrul de licențiere 

 

Potrivit art. 22 al Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a 
activităţii de întreprinzător, Camera de Licenţiere a asigurat ţinerea Registrului de 
licenţiere în variantele scriptică şi  electronică. Versiunea electronică este publicată în 

regim on-line pe pagina web a Camerei ”www.licentiere.gov.md”. Listele licenţelor 
retrase, sistate/suspendate și declarate nevalabile, listele adresărilor Camerei în instanţa 
de judecată privind suspendarea activităţii de întreprinzător sau retragerea licenţelor sunt 
actuializate zilnic.  
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În anul 2010, comparativ cu anii 2008 şi 2009, s-a majorat numărul accesărilor paginii 
web (cu 600 % și respectiv 18,3 % ). 

  
Tabelul nr. 17   Dinamica accesării paginii web oficiale a Camerei în anii 2008 – 2010 

 
 
Numărul de accesări 

Perioada  
01.01.08 – 31.12.08 

Perioada  
01.01.09 – 31.12.09 

Perioada  
01.01.10 – 31.12.10 

 
11 000 

 
65 370 

 
77 370 

 

Situații obiective determină ca informația conținută în Registrul de licențiere 
(compartimentul „Licențe retrase”) nu totalmente corespunde situației la zi: (ca exemplu: 
deși instanța se pronunță în favoarea deciziei Camerei, modificările de rigoare nu se 
reflectă în Registru fără deținerea pe suport de hîrtie a hotărîrii instanței de judecată). 
 
Actualmente, Camera deține și gestionează: 10 231 dosare cu licențe în vigoare; 5 300 
dosare cu licențe expirate în perioada anilor 2007-2010; registrele de evidenţă a 
declaraţiilor, cererilor şi licenţelor eliberate; registrele de licenţiere pe genuri de activitate 
și dosarele cu deciziile Camerei privind eliberarea, prelungirea, reperfectarea și 
respingerea declaraţiilor și cererilor; suspendarea/sistarea temporară şi reluarea 
valabilităţii licențelor, declararea nevalabilităţii și retragerea licențelor pentru perioada 
anilor 2002-2010. 
 
În conformitate cu pct.  9 al „Regulilor de  întocmire a documentelor organizatorice şi de 
dispoziţie şi instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele 
administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale ale Republicii 
Moldova și Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie,  
aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 618 din 05.10.1993, a fost efectuată ordonarea și 
sistematizarea fondului documentar al Camerei de Licenţiere pentru anii 2006 – 2009 și 
anul 2010. Au fost inventariate dosarele cu termen permanent de păstrare (10 dosare) şi 
celor cu termen lung de păstrare (148 dosare), care au fost prezentate pentru aprobare 
Comisiei Centrale de Expertiză și Control (C.C.E.C.) a Serviciului de Stat de Arhivă al 
Republicii Moldova. 

 
Pe parcursul anului curent, a fost efectuată selectarea, expertiza și ordonarea dosarelor de 
licenţiere cu copiile documentelor foştilor titulari de licenţe expirate în anii 2007 - 2010.  
Procesul verbal  nr. 3 din 10.11. 2010 ”Cu privire la selectarea documentelor spre 
nimicire cu termen de păstrare expirat în anul 2007” (1 524 dosare) a fost prezentat 
C.C.E.C. pentru eliberarea Permisului Arhivei Naţionale de nimicire a documentelor cu 
termen de păstrare expirat. 
 
În conformitate cu pct. 3.10 al „Indicatorului documentelor-tip şi al termenelor lor de 
păstrare pentru organele administraţiei publice, pentru instituţiile, organizaţiile şi 
întreprinderile Republicii Moldova”,  aprobat prin Procesul verbal nr. 4 din 03.12.1997 al 
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şedinţei C.C.E.C. a Serviciului de Stat de Arhivă, precum şi în baza Procesului verbal              
nr. 2 din 15.12.2008 „Cu privire la selectarea documentelor spre nimicire cu termen de 
păstrare expirat pentru anii 1999 – 2006”  şi Permisului nr. 14 din 15.12.2008 de nimicire 
a documentelor cu termen de păstrare expirat, eliberat Camerei de Licenţiere de către 
Arhiva Naţională, la întreprinderea de prelucrare a maculaturii SRL „Sălcioara–Vascan” 
a fost efectuată nimicirea chimică a 3 047 dosare de licenţiere, lipsite de importanţă 
istorico-ştiinţifică şi de utilitate practică. 
 
Pe parcursul lunilor ianuarie – decembrie au fost utilizate, în cadrul procesului de 
licențiere, 2 747 formulare de licenţă, 5 856 de anexe la aceasta și 9 259 anexe - pentru 
unitățile de transport auto internațional de mărfuri, transportul auto de călători în folos 
public.  

 
2.6  Managementul documentelor 

 

Managementul documentelor şi petiţiilor primite de către Cameră în anul 2010 a fost 
efectuat în conformitate cu „Regulile de întocmire a documentelor organizatorice şi de 
dispoziţie şi instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele 
administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale ale RM și  
Regulile de întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie”, 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. 18  Managementul documentelor şi petiţiilor primite în anul 2010 
Nr. Denumirea documentului Documente primite 
 I. Documente : Numărul 
I Corespondenţa de intrare 2655 
1. Demersuri, sesizări ale autorităţilor publice  621 
 - inclusiv sesizări ale organelor competente 93 
2. Demersuri, sesizări ale agenţilor  economici 269 
3.  Scrisori de înştiinţare, ale  agenţilor economici 1256 
II.. Petiţii de la persoanele fizice şi juridice 159 
1. În formă scrisă 61 
2. În format electronic 98 
 -  solicitări ale unor date din Registrul de licenţiere 24 
 - solicitări  de a se explica unele prevedri ale  legislației 14 

 - diferite solicitări din domeniile de competenţă ale Camerei 60 

III. Corespondenţa de ieşire 2086 

 

În perioada de raportare, Camera a recepţionat 159 de petiţii de la persoane fizice și 
juridice, 61 fiind depuse la cancelarie, iar 98 au fost recepţionate prin intermediul poștei 
electronice. Examinarea acestora a fost efectuată conform procedurii şi în termenii 
stabiliţi prin Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare. 
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Din totalul de 98 de adresări Camerei de Licenţiere în format electronic, 24 au avut ca 
obiect solicitarea informaţiilor din Registrul de licenţiere, cu referire la agenţii economici 
titulari de licenţă, 14 s-au referit la solicitarea interpretării  actelor normative, iar 60 de 
petiţii au avut ca obiect oferirea consultaţiilor în diferite domenii de competență. 
 
Termenul mediu de examinare şi formulare a răspunsului la adresările scrise în anul 
2010, a fost de 10 zile, iar la cele în format electronic, termenul mediu de răspuns a fost  
de 5 zile.  
 
Un număr semnificativ al petiţiilor, poate fi catalogat, potrivit Legii nr. 190/1994, ca fiind 
anonime, datorită lipsei numelui, prenumelui şi a domiciliului, însă toate aceste petiții 
fost supuse examinării, în cazul abordării unor probleme de competență.  
 
În contextul prevederilor legale privind asigurarea de către instituțiile publice a accesului 
la informaţie şi transparenţei în procesul decizional, în anul 2010 Camera de Licenţiere a 
elaborat și aprobat - Regulamentul cu privire la drepturile şi obligaţiile funcţionarilor în 
procesul de furnizare a documentelor, informaţiilor oficiale şi  Regulile interne de 
informare, consultare şi participare în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor. Prin 
ordinul intern al instituției, a fost desemnată persoana responsabilă de efectuarea 
procedurilor de furnizare a informaţiilor oficiale şi coordonarea procesului de consultare 
publică în procesul decizional. Informația de referință a fost plasată pe pagina web a 
Camerei. 

O atenţie sporită a fost acordată examinării celor 61 de petiţii recepționate prin 
intermediul cancelariei Camerei. 43 din acestea, au reflectat plîngeri, privind activitatea 
agenţilor economici titulari de licenţă, cu cererea de a fi întreprinse măsuri de sancțiune 
legale faţă de agenţii economici vizaţi; 14 petiţii au avut ca subiect solicitarea 
informaţiilor şi datelor deţinute de Camera de Licenţiere privind titularii de licenţe.  

 
Tabel nr. 19  Numărul petițiilor repartizate pe genuri adresate Camerei de către 

persoanele fizice și juridice în anul 2010, comparativ cu anul 2009  
Nr. 
d/o 

Genul de activitate 2009 2010 
Perioada 

01.01.09 – 31.12.09 
Perioada 

01.01.10 – 31.12.10 
1. transport 41 62 
2. construcţii 8 34 
3. plasarea în cîmpul muncii  10 12 
4. turism 15 12 
5. metale preţioase 3 1 
6. activitatea de învăţămînt 8 4 
7 evaluarea bunurilor  1 1 
8 activitatea farmaceutică 5 15 
9 asistenţa medicală 4 3 
10 jocurilor de noroc 6 10 
11 activitatea de pază - 3 
12 sisteme de semnalizare antiincendiare - 1 
13 depozitarea cerealelor  - 1 
* Total petiții de la cetăţeni şi persoane juridice  101 159 
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2.7 Asigurarea  tehnico – materială 

În cadrul asistenței acordate Ministerului Economiei de către proiectul „Ameliorarea 
competitivității” al Băncii Mondiale, Camera de Licenţiere a beneficiat de un set de 
tehnică performantă pentru consolidarea capacității „Ghișeului Unic” (14 calculatoare, 3 
copiatoare, server HP ProLiant ML110 G6), care au fost instalate în sala de recepționare 
a documentelor.  

De asemenea, pentru asigurarea unui regim constant de temperatură a aerului, precum 
prevăd normele tehnice, încăperea în care a fost instalat serverul menționat, a fost dotată 
cu un climatizor de performanță (Haier – HSU 09RE03/R2), procurat și instalat cu suportul 
Proiectului USAID/BIZTAR.  

Direcţia generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova, a 
efectuat reparaţia curentă a 12 birouri ale Camerei şi a sălii de protocol, dotate ulterior cu 
climatizoare și mobilier. 
 
 
2.8  Obiectivele - cheie ale Camerei de Licențiere pentru anul 2011 

 

- Dezvoltarea practicii aplicării şi implementării adecvate a prevederilor actelor 
normative în domeniul reglementării prin licenţiere a activităţii de întreprinzător; 
 

- Consolidarea capacităţii instituţionale şi sporirea calităţii propunerilor elaborate în 
domeniul reglementării prin licențiere în baza experienței generalizate, în scopul 
înlăturării carenţelor şi prevederilor legale de natură controversată; 

 

- Alinierea la bunele practici internaționale, vizînd reglementarea prin licențiere a 
activității de întreprinzător și stabilirea unor relații de colaborare cu instituții de profil 
similar din alte țări;  

 

- Consolidarea capacității ”Ghișeului Unic” al Camerei, pentru dezvoltarea și 
implementarea unui sistem electronic de depunere on-line a declaraţiilor privind 
eliberarea licenţelor pentru desfăşurarea anumitor genuri de activitate, prelungirea 
sau reperfectarea acestora; coordonarea prin rețelele electronice cu alte autorități 
publice vizate a actelor recepționate de solicitanții/titularii de licență;    

 

- 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; 

 

- Stabilirea unor relații de colaborare durabilă cu proiectul Băncii Mondiale "Moldova 
Governance eTransformation" și consolidarea parteneriatului cu proiectul 
(USAID/BIZTAR)”, „Reforma cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător 
şi a administraţiei fiscale în Moldova”; 
 

- Identificarea noilor parteneri de dezvoltare pentru susținrea activităților Camerei 
vizînd: consolidarea și dezvoltarea capacităților ”Ghișeului Unic”; elaborarea și 
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implementarea unor programe commune de perfecționare (inclusiv peste hotare) 
pentru colaboratorii Camerei, reprezentanții altor autorități publice vizate și 
organizațiilor profesionale ce promovează interesele titularilor de licență;  

 

- Sporirea calităţii reprezentării Camerei în relaţiile cu alte autorităţi publice, 
solicitanţii şi titularii de licenţă, cu organele de ocrotire a normelor de drept, cu alte 
persoane juridice şi fizice, inclusiv prin  consolidarea  şi extinderea relaţiilor de 
colaborare cu acestea; 

 

- Eficientizarea cheltuilelor și consolidarea disciplinei financiare a instituției; 
 

- Sporirea nivelului profesional al colaboratorilor prin îmbogăţirea cunoştinţelor, 
perfecţionare şi o mai bună adaptare la modificările legislative;  
 

- Asigurarea transparenței activității Camerei și dezvoltarea unui dialog permanent cu 
reprezentanții surselor mas-media.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36

Anexa nr. 1 
 
 
 

Organigrama Camerei de Licenţiere 

în subordinea Ministerului Economiei 
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                                                                                                                        Anexa nr. 2 

Subdiviziunile Camerei şi efectivul de angajați al acestora – anul 2010 

 Denumirea 
subdiviziunii   

Total 
funcționari 
publici 

Șefi de direcție 
(secție )  

Șefi adjuncți  
de direcție 
(secție ) 

Consultan
ți 

Specialiști 
principali 

Specialiști 
coordonat
ori 

 
I.Funcționari publici 

 
1 Conducerea  2 - - - - - 
2 Direcția licențiere în 

sectorul real  
6 1 1 3 1 - 

3 Direcția licențiere 
sectorul prestări servicii 

5 1 1 2 1 - 

4 Direcția licențiere a 
domeniilor speciale   

4 1 1 2 - - 

5 Direcția juridică  6 1 1 3 1  
6 Direcția gestionarea 

informației de licențiere 
6 1 1 2 2 - 

7 Secția economico – 
financiară și resurse 
umane 

3 1 1 - - 1 

 Total funcționari 
publici 

32 6 6 12 5 1 

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

 
1 Secția economico – 

financiară și resurse 
umane 

2 - - 1 1 - 

 Total - pdtafap 2 - - 1 - 1 
 Total angajați 34      
 Funcţii vacante 4 - - 3 1 - 
 

 

                   Subdiviziunile Camerei și efectivul de angajați al acestora – anul 2009 

 Denumirea 
subdiviziunii   

Total 
funcționari 
publici 

Șefi de direcție 
(secie,  
serviciu )  

Șefi adjuncți  
de direcție  

Consultanți Specialiști 
principali 

1 Conducerea  2 - - - - 
2 Direcția licențiere în 

industrie, transport și 
construcții  

6 1 1 3 1 

3 Direcţia licenţiere în 
agricultura şi domenii 
speciale 

5 1 1 1 2 

4 Direcţia licenţiere în sfera 
socială 

7 1 1 3 2 

5 Direcţia expertiză juridică 
şi relaţii externe 
 

5 1 1 3 - 

6 Direcţia sinteză şi 
asigurare informaţională 
 

9 1 1 4 3 
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7 Secţia licenţierea 
activităţii financiar – 
economice 
 

4 1 - 2 1 

8 Serviciul contabil 2 1 - - 1 
 Total  40 7 5 16 10 
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                                                                                                                        Anexa nr. 3 

 

Raport 
privind titularii de licenţă după domeniile de activitate 

potrivit situației din  31.12.2010 
 

 
nr. 
d/o 

 
Genul de activitate licenţiată 

 

Numărul 
de licenţe 
în vigoare 

 Sectorul real  

04 activitatea cu  metale preţioase şi pietre preţioase;  funcţionarea caselor de amanet; 346 
05 activitatea în domeniul jocurilor de noroc: organizarea şi desfăşurarea loteriilor, 

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

73 

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

61 

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

219 

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

67 

10 importul şi/sau comercializarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor; 305 

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

599 

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

3323 

14 extragerea substanţelor minerale utile şi/sau îmbutelierea apelor minerale şi naturale 
potabile; 

165 

16 colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi 
deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în 
stare prelucrată; 

94 

 Total licențe în sectorul real 5225 

 Sectorul prestări servicii  

01 activitatea de audit; 130 
02 activitatea de evaluare a bunurilor imobile; 126 
03 activitatea burselor de mărfuri; 1 
09 activitatea farmaceutică veterinară şi/sau asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii 

desfăşurate de serviciul veterinar de stat);   
720 

11 transportul auto de călători în folos public; 936 
15 activitatea topogeodezică şi cartografică; 140 
19 activitatea particulară de detectiv sau de pază; 172 
26 fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi reparaţia dispozitivelor medicale, inclusiv 

a opticii; 
400 

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

645 

28 activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi/sau străinătate; 75 
29 activitatea de turism; 341 
30 activitatea de depozitare a cerealelor cu eliberare certificatelor de depozit pentru cereale; 13 
31 activitatea magazinelor duty-free, inclusiv pentru deservirea corpului diplomatic; 3 
32 activitatea de broker vamal; 42 
 Total licențe în sectorul prestări servicii 3744 
  

Domeniile speciale 
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17 importul şi/sau fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi 
materialelor chimice toxice, articolelor şi produselor chimice de menaj; 

549 

18 confecţionarea şi distrugerea ştampilelor; 12 
20 montarea şi/sau reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de 

stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de 
înştiinţare în caz de incendiu; 

82 

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

5 

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

- 

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

12 

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

12 

25 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; 

563 

 Total licențe în domenii speciale 1235 
  

 
Total Camera  

 
 

10231 
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                                                                                                                        Anexa nr. 4 

 
Evoluția  

numărului licențelor eliberate/prelungite în anii 2008 - 2010  
pe genuri de activitate licențiată 

 
 

Nr. 
genului 
de 
activitate 

Denumirea genului de activitate  Numărul licențelor eliberate/prelungite în 
perioada 

01.01.08-
31.12.2008 

01.01.09-
31.12.2009 

01.01.10-
31.12.2010 

01 activitatea de audit 29 24 21 

 
02 

activitatea de evaluare a bunurilor imobile şi 
(sau) de efectuare a expertizei mărfurilor 

38 31 32 

03 activitatea burselor de mărfuri - - - 

06 activitatea cu  metale preţioase şi pietre 
preţioase;  funcţionarea caselor de amanet 

50 89 104 

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

48 68 74 

08 importul şi comercializarea angro  a alcoolului 
etilic, a băuturilor alcoolice şi a berii 
importate; 

82 60 62 

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

44 36 176 

10 importul şi comercializarea angro a articolelor 
din tutun; importul şi prelucrarea industrială a 
tutunului; şi(sau)  comercializarea angro a 
tutunului fermentat 

63 57 68 

11 proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi 
viticole; producerea şi (sau) comercializarea 
seminţelor, materialului de înmulţire şi săditor 

141 140 92 

12 producerea, păstrarea şi comercializarea 
materialului biologic de prăsilă (animale, 
material seminal, embrioni, ovule, icre şi larve 
de peşte, ouă de pasăre şi ouă de viermi de 
mătase) destinat reproducerii 

6 2 1 

13 activitatea farmaceutică veterinară şi (sau) 
asistenţa veterinară  

54 502 97 

14 importul şi (sau) comercializarea produselor 
de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor 

50 70 66 

15 transportul auto de călători în folos public; 
transportul auto internaţional de mărfuri 

334 407 445 

16 activitatea de proiectare pentru toate 
categoriile de construcţii, urbanism, instalaţii 
şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, 
restaurări 

144 102 162 

17 construcţiile de clădiri şi/sau construcţii 
inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, 
reconstrucţiile, consolidările, restaurările 

712 571 701 

18 extragerea zăcămintelor minerale; producerea  
şi îmbutelierea apelor minerale şi naturale 
potabile 

40 33 34 

19 lucrările de foraj (cu excepţia prospecţiunilor 
tehnice în construcţie) 

3 2 1 
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20 activitatea topogeodezică şi cartografică 35 27 31 

21 colectarea, păstrarea, prelucrarea, 
comercializarea, precum şi exportul resturilor 
şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de 
baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare 
prelucrată 

11 11 32 

22 activitatea legată de importul, exportul, 
utilizarea, transportul, deservirea şi stocarea 
surselor de radiaţii ionizante şi a materialelor 
radioactive (inclusiv a deşeurilor radioactive) 
şi de efectuarea măsurărilor cîmpurilor de 
radiaţii ionizante 

- - - 

23 importul şi (sau) fabricarea, depozitarea, 
comercializarea angro a substanţelor şi 
materialelor chimice toxice, 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 substanţe 

112 147 120 

24 confecţionarea şi distrugerea ştampilelor 1 3 2 

25 activitatea particulară de detectiv sau de pază 27 39 38 

26 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 

27 21 11 

27 importul şi (sau) exportul, comercializarea 
armamentului şi muniţiilor, repararea armelor 
organice, sportive şi (sau) de vînătoare, de tir, 
de instrucţie, de decoraţie, de colecţie şi de 
autoapărare 

- - 2 

28 importul, depozitarea şi (sau) folosirea 
materialelor explozive (inclusiv materialelor 
pirotehnice), efectuarea lucrărilor de 
dinamitare 

2 2 3 

29 importul, exportul, elaborarea, producerea şi 
comercializarea mijloacelor criptografice şi 
tehnice de protecţie a informaţiei, 
dispozitivelor 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) 

3 4 1 

30 activitatea farmaceutică, inclusiv cu folosirea 
preparatelor narcotice şi (sau) psihotrope, 
desfăşurată de întreprinderile şi (sau) 
instituţiile farmaceutice; importul şi (sau) 
producerea articolelor de parfumerie şi 
cosmetică 

152 145 141 

31 fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică, 
repararea şi verificarea articolelor de tehnică 
şi optică medicală 

75 92 107 

32 acordarea asistenţei medicale de către 
instituţiile medico-sanitare private 

107 114 154 

33 activitatea în domeniul geneticii, 
microbiologiei şi activităţile incluse în clasele 
III şi IV de risc, desfăşurate cu organisme 
modificate genetic 

2 1 2 

34 activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii 51 16 21 
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a cetăţenilor în ţară şi (sau) străinătate 
35 activitatea de turism 68 77 105 

36 activitatea instituţiilor de învăţămînt privat de 
toate nivelurile, treptele şi formele; 
învăţămîntul complementar (extraşcolar) 
şi/sau pentru adulţi, cu excepţia celui finanţat 
de la bugetul public naţional  
 

91 67 87 

37 
 
 

activitatea de depozitare a cerealelor cu 
eliberare certificatelor de depozit pentru 
cereale  

1 - - 

38 activitatea magazinelor duty-free, inclusiv 
pentru deservirea corpului diplomatic  

1 1 1 

39 activitatea de broker vamal 5 13 29 

  
Total 

 

2609 2974 3023 
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Anexa nr. 5 
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Anexa nr. 6 
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Anexa nr. 7 
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Anexa nr. 8 
Autorizaţii 

 

În perioada 01.11.2010 – 31.12.10, Camera de Licenţiere a eliberat 71 de autorizaţii. 
 

  Tabelul nr. 1  Lista autorizaţiilor pentru exportul produselor originare din Republica 

Moldova în regim preferenţial în ţările Uniunii Europene, eliberate/ 

prelungite de către Camera de Licenţiere 

Nr.  
d/o 

Poziţia 
tarifară 

Denumirea mărfii,  
cantitatea totală 

Numărul,  
termenul de valabilitate a autorizaţiei 

Denumirea, forma 
juridică de organizare, 
sediul întreprinderii 

1. 1005 90 “Porumb” 
4026,0 tone 
 

00001 – 00061 
04.11.2010 – 04.12.2010,  
prelungite pînă la 04.01.2011 

S.R.L. “Crist – Valg” 
r-l Hînceşti, s. Logăneşti 

2. 1005 90 “Porumb” 
20 tone 

00071 
14.12.2010 – 14.01.2011 
 

Î.C.S. „I.B.Agro” S.R.L. 
UTA Găgăuzia, s. 
Chirsova, 
str. Lenin, 202  

3. 1005 90 “Porumb” 
33 tone 

00072 
16.12.2010 – 16.01.2011 

S.R.L. “Crist – Valg” 
r-l Hînceşti, s. Logăneşti 

Total “Porumb”: 4079 tone 
1. 1001 90 

99 
Grîu furajer 
237,02 tone 

00062 – 00065 
04.11.2010 – 04.12.2010 

S.R.L. “Crist – Valg” 
r-l Hînceşti, s. Logăneşti 

Total “Grîu furajer”: 237,02 tone 
1. 2204 21 „Vinuri din 

struguri proaspeţi”                          
11520 litri 
(15360 sticle cu 
volum de 0,75 l) 

01793 din 20.10.2010,  
eliberată de Ministerul Economiei şi 
prelungită de Camera de Licenţiere pînă 
la 20.12.2010 

S.R.L. „DK - Intertrade” 
or. Vulcăneşti,  
str. Korolenco, 6 

2. 2204 21  „Vinuri din 
struguri proaspeţi”                          
487,5 litri 
(650 sticle cu 
volum de  0,75 l) 

01797 din 26.10.2010,  
eliberată de Ministerul Economiei şi 
prelungită de Camera de Licenţiere pînă 
la 26.12.2010 
Notă: autorizaţia menţionată nu a fost 
utilizată de agentul economic şi restituită 
Camerei la 29.12.2010 

Î.M. „Basarabia-Lwin 
Invest” S.R.L. 
or. Basarabeasca,  
str. K. Marx, 205 

Total “Vinuri din struguri proaspeţi”: 12008 litri (16010 sticle cu volum de  0,75 l) 
 

Tabelul nr. 2  Informaţia privind autorizaţiile pentru importul produselor zaharoase 

contingentate în Republica Moldova, eliberate de către Camera de Licenţiere  
Nr. 
d/o 

Poziţia 
tarifară 

Denumirea mărfii, 
cantitatea totală 

Numărul,  
termenul de valabilitate a 
autorizaţiei 

Denumirea, forma juridică de 
organizare, sediul întreprinderii 

1. 1702 
1100 

"Lactoză" 
1500 kg 

00066 
16.11.2010 – 16.12.2010 

Î.M. „Vitapharm - Com” S.R.L. 
UTA Găgăuzia, or. Comrat, str. Lenin, 
9 

2. 1702 
1100 

"Lactoză" 
50 kg 

00068 
19.11.2010 – 19.12.2010 

S.C. „Aviselect” S.R.L. 
mun. Chişinău, str. A. Şciusev, 111 

3. 1702 
1100 

"Lactoză" 
100 kg 

00070 
10.12.2010 – 10.01.2011 

S.R.L. „Condiviv-Impex” 
mun. Chişinău, str. B.P.Hasdeu, 68, ap. 
11 

Total “Lactoză”: 1650 kg 
1. 1702 30 

510 
"Glucoză" 
2000 kg 

00067 
16.11.2010 – 16.12.2010 

Î.M. „Farmaco” S.A. 
mun. Chişinău, str. Vadul lui Vodă, 2  

Total “Glucoză”: 2000 kg 
1. 1702 „Dextroză” 

2500 kg 
00069 
10.12.2010 – 10.01.2011 

S.R.L. „Condiviv-Impex” 
mun. Chişinău, str. B.P.Hasdeu, 68, ap. 
11  

Total “Dextroză”: 2500 kg 
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Conform Registrului de licen
130 titulari pentru ,,Activitatea de audit”

 
Diagrama nr. 1  Dinamica numărului licen

2008

 

În anul 2010, în raport cu anii 2008 
eliberate/prelungite, cu 27,6 % și respectiv 

 

Diagrama nr. 2  Dinamica numărului licen

În anul 2010 s-a înregistrat 
cu 2,3% comparativ cu anul 2009
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Conform Registrului de licențiere, la situația din 31.12.2010, au fost înregistrați 
,,Activitatea de audit”. 

Dinamica numărului licențelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor 

2008-2010 

În anul 2010, în raport cu anii 2008 și 2009, a fost înregistrată o diminuare a numărului licen
și respectiv 12,5%.  

Dinamica numărului licențelor valabile în perioada anilor 2008

 
a înregistrat o creștere a numărului titularilor de licență, cu 3,8%

comparativ cu anul 2009. 
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Anexa nr. 9 

țiere, la situația din 31.12.2010, au fost înregistrați 

țelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor 

 

ă o diminuare a numărului licențelor 

țelor valabile în perioada anilor 2008-2010 

 

3,8% comparativ cu anul 2008 și, 

Numărul de licențe 
eliberate/prelungite

Numărul licențelor 



 

Diagrama nr. 3 Numărul titularilor de licen

 (anul 2010)

 
 

Avînd ca bază datele prezentate în Diagrama nr. 3, poate fi remarcat că doar 1% 
practicat activitatea de audit al institu

 

 
Diagrama nr. 4  Numărul auditorilor inclu

(anul 2010)

 
Diagrama nr. 4, denotă că din totalul speciali

pentru: 
- auditul general a constituit 89%;  
- auditul companiilor de asigurare

- auditul instituțiilor financiare

- auditul companiilor de asigurare
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Numărul titularilor de licență în funcție de activită

(anul 2010) 

Avînd ca bază datele prezentate în Diagrama nr. 3, poate fi remarcat că doar 1% 
al instituțiilor financiare. 

Numărul auditorilor incluși în licențe în funcție de activit

(anul 2010) 

a nr. 4, denotă că din totalul specialiștilor incluși în licențe (201), ponderea auditori

a constituit 89%;   
auditul companiilor de asigurare - 6,5%;  

țiilor financiare - 3,5%;   
auditul companiilor de asigurare - 1%.       
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ățile practicate 

 

Avînd ca bază datele prezentate în Diagrama nr. 3, poate fi remarcat că doar 1% a revenit titularilor ce au 

și în licențe în funcție de activitățile practicate 

 

știlor incluși în licențe (201), ponderea auditorilor calificați 

Activitatea de audit general

Activitatea de audit al companiilor de 
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Activitatea de evaluare a bunurilor imobile şi 

Conform Registrului de licen
,,Activitatea de evaluare a bunurilor imobile”

 
Diagrama nr. 1  Dinamica numărului licen

anilor 2008

 
Deși, potrivit prevederilor 

din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, 
expertizei mărfurilor” a fost exlusă din lista genurilor s
menținută tendința de creștere a num
 

 
Diagrama nr. 2  Dinamica numărului licen

 
Comparativ cu anul 2009
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Activitatea de evaluare a bunurilor imobile şi (sau) de efectuare

 a expertizei mărfurilor 
 
  

Conform Registrului de licențiere, la situația din 31.12.2010, au fost înregistrați 126 titulari pentru 
,,Activitatea de evaluare a bunurilor imobile”. 

Dinamica numărului licențelor eliberate /prelungite pentru perioada 

anilor 2008-2010 

și, potrivit prevederilor Legii nr. 176 din 15.07.2010 pentru modificarea şi completarea Legii  nr. 451
din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, 

a fost exlusă din lista genurilor supuse reglementării prin licen
ța de creștere a numărului licențelor eliberate – cu 3% în raport cu 2009. 

Dinamica numărului licențelor valabile în perioada anilor 2008

2009, în anul 2010 a fost înregistrată o  descreștere a num

în perioada 01.01.2010- 10.11.2010;  
în perioada 10.11.2010-31.12.2010.  

31 32

2009 2010

153 148

126

2009 la 10.11.2010 la 31.12.2010

Numărul licențelor 
valabile
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Anexa nr. 10 

de efectuare 

țiere, la situația din 31.12.2010, au fost înregistrați 126 titulari pentru 

țelor eliberate /prelungite pentru perioada 

 

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, „activitatea de efectuare a 

upuse reglementării prin licențiere, în anul 2010 a fost 
cu 3% în raport cu 2009.  

țelor valabile în perioada anilor 2008-2010 

 

ștere a numărului licențelor valabile cu  

Numărul licențelor                                                                                  
eliberate (prelungite)

Numărul licențelor 
valabile



 

Diagrama nr. 3     Numărul titularilor de licen

2010

 
 

Potrivit datelor din Diagrama nr. 3 
evaluare a bunurilor imobile, și respectiv, 
expertizei mărfurilor și  15% - activitatea 

 

Diagrama nr. 4  Numărul adreselor de desfă

amplasarea teritorială

  
Activitatea licenţiată a fost 

în  mun. Chişinău, ceea ce constituie 
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Potrivit datelor din Diagrama nr. 3 – 59 la sută din numărul total de titulari 
și respectiv, 26% - activitatea de evaluare a bunurilor imobile şi de efectuare a

activitatea de efectuare a expertizei mărfurilor. 

 

Numărul adreselor de desfășurare a activității licențiate în funcție de 

amplasarea teritorială 

a fost desfășurată  pe 148 adrese de activitate, dintre care 
a ce constituie 66 % din numărul total de adrese. 
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care 116 adrese -  amplasate 
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efectuare a expertizei mărfurilor

Numărul 
adreselor de 
desfășurare a 
activității 
licențiate



 

 

 

Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; 

 
Conform Registrului de licenţiere, la situa

346 titulari de licenţă pentru „
funcţionarea caselor de amanet

preţioase şi pietre preţioase; 

Diagrama nr. 1  Dinamica numărului licen

anilor 2008

 În anul 2010, comparativ cu anii 2008 
eliberate/prelungite pentru activitatea cu metale pre

respectiv.  
 
Diagrama nr. 2  Dinamica  numărului  titularil

                         2008-2010

 Creșterea numărului titularilor de licen
11% comparativ cu anul 2009. 
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Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; 
funcţionarea caselor de amanet 

Registrului de licenţiere, la situația din 31.12.2010, au fost înregistra
346 titulari de licenţă pentru „activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; 

funcţionarea caselor de amanet”, din care: - 264 titulari pentru 
e şi pietre preţioase; - 82 titulari pentru activitatea de amanet

 
Dinamica numărului licențelor eliberate/prelungite pentru perioada  

anilor 2008-2010 

, comparativ cu anii 2008 și 2009  a fost înregistrată o creștere a num
activitatea cu metale prețioase; funcționarea caselor de amanet

Dinamica  numărului  titularilor  de  licență  pentru  perioada  anilor 

2010          

ărului titularilor de licență în anul 2010 a constituit: -  19% comparativ cu 
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Anexa nr. 11 
 

Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase;  

ția din 31.12.2010, au fost înregistraţi 
activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; 

264 titulari pentru activitatea cu metale 

activitatea de amanet. 

țelor eliberate/prelungite pentru perioada  

 
ștere a numărului licențelor 

țioase; funcționarea caselor de amanet, cu 52% și 14 % 

ă  pentru  perioada  anilor  

 
comparativ cu anul 2008  și 

Numărul de licențe 
eliberate/prelungite

Numărul de licențe



 

 
 
Diagrama nr. 3  Numărul 

Din numărul total de titulari de licen
prețioase și pietre prețioase” (77%). 

I. Activitatea cu metale preţioase şi pietre 

Diagrama nr. 1  Numărul titularilor de licen

 Segmentul titularilor de licen
preţioase şi pietre preţioase, prevalează asupra 
 

Diagrama nr. 2  Numărul adreselor de desfă

amplasarea teritorială

 Activitatea licenţiată este desfă
în mun. Chişinău ( 66 %). 
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Din numărul total de titulari de licență, cea mai mare pondere revine segmentului ”activitatea cu metale 
țioase și pietre prețioase” (77%).  

 
Activitatea cu metale preţioase şi pietre 

 
Numărul titularilor de licență în funcție de activită

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

preţioase şi pietre preţioase, prevalează asupra celorlalte activități, reprezentînd 53%.

Numărul adreselor de desfășurare a activității licențiate în funcție de 

amplasarea teritorială 

Activitatea licenţiată este desfășurată pe 346 adrese de activitate, din care 227
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ție de genul de activitate practicat 

 
ă, cea mai mare pondere revine segmentului ”activitatea cu metale 
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ățile practicate 

 

ă ce practică activitatea de comercializare a articolelor din  metale 
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ții licențiate în funcție de 
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II.    Funcţionarea caselor de amanet 
 

Diagrama nr. 1  Numărul adreselor de desfăşurare a activităţii licenţiate în funcţie de 

amplasarea teritorială  

 
 
 
Din 111 adrese de desfăşurare  a caselor de amanet  88 case  de amanet sunt  amplasate  în  mun. 

Chişinău  ce reprezintă 80 % din numărul total. 
 
 
Tabelul nr. 1 Numărul titularilor de licenţă în funcţie de forma organizatorico-juridică 
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 Conform Registrului de licenţiere, la situa
73 licențe valabile, inclusiv: 56
– întreţinerea cazinourilor; 7 
organizarea şi desfăşurarea loteriilor. 
 Activitățile respective se desf
amplasate în mun. Chi
 

Diagrama nr. 1  Dinamica numărului licen

                         2008-2010

Diagrama nr. 2  Dinamica numărului licen

În anul 2010, comparativ cu anii 2008 
licențelor eliberate/prelungite: cu 35% și cu 8%, și a num
respectiv.  

Tabelul nr. 1   Taxa 

                           achitată în perioada 2008
Denumirea genului de activitate 

întreţinerea cazinourilor, exploatarea 
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Activitatea în domeniul jocurilor de noroc

Conform Registrului de licenţiere, la situația din 31.12.2010 au fost înregistrate 
țe valabile, inclusiv: 56- exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti; 8 

întreţinerea cazinourilor; 7 – stabilirea mizelor la competiţiile sportive; 2 
rganizarea şi desfăşurarea loteriilor.  

țile respective se desfăşoară în 387 săli/locuri de joc, dintre care 159 sunt 
amplasate în mun. Chișinău, ceea ce constituie 41% din numărul total.

Dinamica numărului licențelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor 

2010 

 

Dinamica numărului licențelor valabile în perioada anilor 2008

, comparativ cu anii 2008 și 2009  a fost înregistrată o creștere evidențiat
țelor eliberate/prelungite: cu 35% și cu 8%, și a numărului  licențelor valabile: 

 
 de licență pentru eliberarea/prelungirea şi reperfectarea licenţelor,

achitată în perioada 2008-2010 
Denumirea genului de activitate  Taxa achitată în perioada

01.01.08-31.12.2008 01.01.09-31.12.2009
întreţinerea cazinourilor, exploatarea 

 
* 38 105 859 
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72 73

2009 2010
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Anexa nr. 12 

Activitatea în domeniul jocurilor de noroc 

ția din 31.12.2010 au fost înregistrate 
exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti; 8 

stabilirea mizelor la competiţiile sportive; 2 - 

ăşoară în 387 săli/locuri de joc, dintre care 159 sunt 
ău, ceea ce constituie 41% din numărul total. 

țelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor  

 

țelor valabile în perioada anilor 2008-2010 

       
ștere evidențiată a numărului 

țelor valabile: cu 28% și 1%, 

ă pentru eliberarea/prelungirea şi reperfectarea licenţelor, 

Taxa achitată în perioada (lei) 
31.12.2009 01.01.10-31.12.2010 

54 037 020 

Numărul de licențe 
eliberate/prelungite

Numărul de licențe 
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organizarea şi desfăşurarea loteriilor * 597 381 2 670 048 

stabilirea mizelor la competiţiile 
sportive 

* 3 035 951 3 982 833 

Total achitat 46 872 689 41 739 191 60 689 901 

*În perioada respectivă nu a fost efectuată monitorizarea separată pe subgenuri      
   

În anul 2010 se constată o majorare a plăților taxei de licență (cu 22% comparativ cu anul 2008 și 31% 
comparativ cu anul 2009), fapt rezultat și de dublarea, începînd cu 01.01.2010, a cuantumului taxei de licenţă 
pentru activitatea în domeniul jocurilor de noroc (Legea 108-XVIII din 17.12.2009 pentru modificarea şi 
completarea unor acte legislative). 

Concomitent, poate fi evidențiat că prin modificarea p. 18 al Legii nr. 176 din 15 iulie 2010,  p.1 litera e) al 
anexei la Legea 451-XV din 30 iulie 2001 a fost redusă taxa de licenţă pentru genul „activitatea în domeniul 
jocurilor de noroc: întreţinerea cazinourilor ” (pînă la 6 mese inclusiv), de la 360 000 mii lei/an pentru fiecare 
masă de joc la 180 000 mii lei/an, care a influențat la micșorarea acumulărilor plăților pentru taxa de licență. 

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

cazinourilor, cu indicarea numărului  de mese de joc 
N/o Denumirea 

titularului de licenţă, cazinoului* 
Numărul de mese 
incluse în licență 

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

4  

2 SRL „Reneco-El” 
cazino „Broadway” 

6  
 

3 SC „Admiral Casino Imperial” SRL 
cazino „Admiral Imperial” 

3  

4 ÎM „Saleras Star” SRL 
 cazino”EUROPA” 

9  
 

5 Întreprinderea Mixtă „Club Casino”  
cazino ”NAPOLEON” 

5  

6 S.C. ”ALB-CURAT”   
cazino  ”XO”  

6  

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

16  

8 S.R.L. “E & A PROIECT” 
cazino “BROADWAY - VIP” 

3  

 Total 52 
 
*Adresele de desfășurarea a activității sunt amplasate în raza mun. Chișinău. 

 
Tabelul nr. 3   Numărul adreselor de desfăşurarea a activităţii licenţiate; numărul 

utilajului de joc, la situația din 31.12.2010  

 
 

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 
56 295 4029 47 - 

întreţinerea 

cazinourilor 

 

8 8 - - 52 

stabilirea mizelor la 

competiţiile sportive 
7 84 - - - 

organizarea şi 

desfășurarea loteriilor 
2 - - - - 

T O T A L 
 

73 387 4029 47 52 



 72

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

  

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
15 1 41 

întreţinerea cazinourilor - 3 5 
stabilirea mizelor la competiţiile sportive - 1 6 

organizarea şi desfășurarea loteriei - 1 1 



 

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

 
Conform Registrului de licenţiere, la situa

titulari de licenţă pentru genul de activitat
importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi/sau a berii 

importate”. 
 
Diagrama nr. 1  Dinamica numărului licen

                          anilor

În anul 2010 se observă o descre
2008 și o creștere, cu 2% comparativ cu anul 2009

 
Diagrama nr. 2  Dinamica numărului licen

Diminuarea numărului licen
în comparație cu  2009. 

 
Tabelul nr.1 Taxa de licen

                     achitată în 
Denumirea genului de 
activitate 
Importul şi comercializarea 
angro  a alcoolului etilic, a 
băuturilor alcoolice şi a berii 
importate 
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2008

 
păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea 

angro a producţiei alcoolice şi/sau a berii importate

Conform Registrului de licenţiere, la situația din 31.12.2010, au fost înregistra
titulari de licenţă pentru genul de activitate „Importul şi păstrarea alcoolului etilic; 

importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi/sau a berii 

Dinamica numărului licențelor eliberate/prelungite pentru perioada 

anilor 2008-2010 

În anul 2010 se observă o descreștere a numărului licențelor eliberate/prelungite cu 24% comparativ cu anul 
cu 2% comparativ cu anul 2009. 

Dinamica numărului licențelor valabile în perioada anilor 2008

Diminuarea numărului licențelor valabile în anul 2010 a constituit 3% în compara

Taxa de licență pentru eliberarea/prelungirea şi reperfectarea licenţelor

achitată în perioada anilor 2008-2010 
Taxa achitată în perioada (lei)

01.01.08-31.12.2008 01.01.09-31.12.2009 
4 475 490 3 196 900 

 

60 62

2009 2010

64

61

2009 2010
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Anexa nr. 13 

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

ția din 31.12.2010, au fost înregistraţi 61 
Importul şi păstrarea alcoolului etilic; 

importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi/sau a berii 

țelor eliberate/prelungite pentru perioada  

 
țelor eliberate/prelungite cu 24% comparativ cu anul 

țelor valabile în perioada anilor 2008-2010 

 
comparație cu anul 2008 și, cu  4% 

ă pentru eliberarea/prelungirea şi reperfectarea licenţelor 

Taxa achitată în perioada (lei) 
01.01.10-31.12.2010 

3 267 000 

Numărul de licențe 
eliberate/prelungite

Numărul de licențe



 

Deși, în anul 2010 comparativ cu anul 2009 a fost atestat
achitările taxei de licență au înregistrat o cre
cuantumul taxei de licență pentru importul alcoolului etilic
angro a băuturilor alcoolice importate 
40 000 lei. Creșterea achitărilor taxei de licen
mai multor licențe eliberate conform prevederilor legale, separat pe sub

În anul 2010 a fost atestată
comparativ cu anul 2009, se constată o cre
faptului că unii agenți economici (solicitanți/titulari de licenț

 

Diagrama nr. 3  Numărul adreselor de desfăşurare a activităţii licenţiate în funcţie de 

amplasarea teritorială

 
Din 99 adrese de desfăşurare 

din numărul total de adrese. 

Diagrama nr. 4  Numărul titularilor de licen

           Din numărul total de titulari de licen
angro a berii importate” (33%).

Tabelul nr. 2 Numărul titularilor de licenţă în funcţie de forma organizatorico

 

0 5

Chișinău

Strășeni

U.T.A. Găgăuzia

Bălți

Cahul

Edineț

Orhei

Altele

4

18

Total S.R.L.

61 50 (inclusiv 5 Î.C.S.)

și, în anul 2010 comparativ cu anul 2009 a fost atestată o descreștere a num
ă au înregistrat o creștere cu 2,2%. /Notă: Conform Anexei la Legea

ă pentru importul alcoolului etilic constituie 40 000 lei; pentru importul şi comercializarea 
angro a băuturilor alcoolice importate – 40 000 lei; pentru importul şi comercializarea angro a berii importate

ărilor taxei de licență este rezultată de obținerea de către unul 
țe eliberate conform prevederilor legale, separat pe sub-genuri./ 

a fost atestată o descreștere a numărului titularilor de licență. Totodată, poate fi relatat că 
, se constată o creștere a nivelului taxei de licență achitată cu 

ți economici (solicitanți/titulari de licență) au solicitat licență pentru toate subgenurile. 

Numărul adreselor de desfăşurare a activităţii licenţiate în funcţie de 

amplasarea teritorială 

adrese de desfăşurare a activității licențiate, 32 sunt  amplasate  în  mun. Chişinău

 

Numărul titularilor de licență în funcție de activită

Din numărul total de titulari de licență, cea mai mare pondere revine segmentului ”comercializarea 
(33%). 

 
Numărul titularilor de licenţă în funcţie de forma organizatorico

32

4
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8

3

4

32
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1 6
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Importul alcoolului etilic

Importul producției alcoolice

Importul berii

Comercializarea angro a berii 
importate

Comercializarea angro a 
producției alcoolice importate

Comercializarea angro a 
producției alcoolice și a berii 
importate

S.R.L. S.A. Î.I. Î.C.S.

50 (inclusiv 5 Î.C.S.) 2 3 5 

74

ștere a numărului titularilor de licență, 
Conform Anexei la Legea nr. 451-XV/30.07.2001, 

000 lei; pentru importul şi comercializarea 
000 lei; pentru importul şi comercializarea angro a berii importate – 

ătre unul și același agent economic a 

ă. Totodată, poate fi relatat că 
ă achitată cu 2.2%. Aceasta se datorează 

ă pentru toate subgenurile.  

Numărul adreselor de desfăşurare a activităţii licenţiate în funcţie de 

 

sunt  amplasate  în  mun. Chişinău,  ce constituie 33% 

ățile practicate 

 
ă, cea mai mare pondere revine segmentului ”comercializarea 

Numărul titularilor de licenţă în funcţie de forma organizatorico-juridică 

35

Numărul de licențe

Importul alcoolului etilic

Importul producției alcoolice

Importul berii

Comercializarea angro a berii 
importate

Comercializarea angro a 
producției alcoolice importate

Comercializarea angro a 
producției alcoolice și a berii 
importate

Î.C.S. Alte 

6 



 

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

Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.2010, au fost înregistraţi 219 
titulari de licenţă pentru genul de activitate 
alcoolice, berii şi/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a

alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni

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

                          2007

    Licenţa pentru genul dat de activitate se eliberează
un număr record a licenţelor eliberate (186). Astfel, poate fi remarcat, că creşterea semnificativă, în anul 2010, a 
numărului licenţelor eliberate comparativ cu anul 2008 (cu 75 %) şi 2009 (cu 79 %)
expirarea termenului de valabilitate a licenţelor eliberate în anul 2007 şi, respectiv, de aplicarea titularilor pentru 
prelungirea/eliberarea licenţelor  pentru perioada succesivă.

 
Diagrama nr. 2  Dinamica numărului 

     Diminuarea în anul 2010 a  
12 %)  şi  cu 2009 (cu 16 %), s
efectele  crizei economice globale şi embargoul

 
Tabelul nr.1 Taxa de licenţă pentru eliberarea/prelungirea şi reperfectarea licenţelor, 

                     achitată în perioada 2008
Denumirea genului de 

activitate  
Fabricarea şi (sau) păstrarea, 

comercializarea angro a alcoolului 
etilic, a producţiei alcoolice şi a 
berii 

186

0
20
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2007

283
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2007

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

producătorii autohtoni 
 

Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.2010, au fost înregistraţi 219 
titulari de licenţă pentru genul de activitate „Fabricarea alcoolului etilic, producţiei 

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

alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni”. 

Dinamica numărului licenţelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor  

2007-2010 

Licenţa pentru genul dat de activitate se eliberează pe un termen de 3 ani. Anul 2007 a fost caracterizat de 
un număr record a licenţelor eliberate (186). Astfel, poate fi remarcat, că creşterea semnificativă, în anul 2010, a 
numărului licenţelor eliberate comparativ cu anul 2008 (cu 75 %) şi 2009 (cu 79 %), este rezultată în mare parte de 
expirarea termenului de valabilitate a licenţelor eliberate în anul 2007 şi, respectiv, de aplicarea titularilor pentru 
prelungirea/eliberarea licenţelor  pentru perioada succesivă. 

Dinamica numărului licenţelor valabile pentru perioada anilor 2007

Diminuarea în anul 2010 a  numărului titularilor de licenţă comparativ cu anul  
şi  cu 2009 (cu 16 %), s-a produs în condiţiile confruntării în continuare a peţii vi

efectele  crizei economice globale şi embargoul-lui rusesc. 

de licenţă pentru eliberarea/prelungirea şi reperfectarea licenţelor, 

achitată în perioada 2008-2010 
Denumirea genului de Taxa achitată în perioada (lei)

01.01.08-31.12.2008 01.01.09-31.12.2009

comercializarea angro a alcoolului 
etilic, a producţiei alcoolice şi a 

6 044 940 6 537 150 

44 36

176

2008 2009 2010

Numărul de licențe 

250 261

219

2008 2009 2010

75

Anexa nr. 14 
 

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

Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.2010, au fost înregistraţi 219 
Fabricarea alcoolului etilic, producţiei 

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

Dinamica numărului licenţelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor   

 
pe un termen de 3 ani. Anul 2007 a fost caracterizat de 

un număr record a licenţelor eliberate (186). Astfel, poate fi remarcat, că creşterea semnificativă, în anul 2010, a 
, este rezultată în mare parte de 

expirarea termenului de valabilitate a licenţelor eliberate în anul 2007 şi, respectiv, de aplicarea titularilor pentru 

licenţelor valabile pentru perioada anilor 2007-2010 

 
ă comparativ cu anul  2007 (cu 22%), 2008 (cu 

a produs în condiţiile confruntării în continuare a peţii vinicole moldoveneşti cu 

de licenţă pentru eliberarea/prelungirea şi reperfectarea licenţelor,  

Taxa achitată în perioada (lei) 
31.12.2009 01.01.10-31.12.2010 

5 696 050 

Numărul de licențe 

Numărul de licențe 



 

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

 Segmentul titularilor de licen
totalul numărului titularilor pentru genul de activitate 
şi/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de 

producătorii autohtoni”, constituind 58%.

Tabelul nr. 2  Numărul adreselor de desfăşurare a activităţii licenţiate în funcţie de 

amplasarea teritorială
Sub-genul de 
activitate 
 

Chişinău

Fabricarea 
producţiei 
alcoolice 

22 

Fabricarea berii 5 
Fabricarea 
alcoolului etilic 

1 

Păstrarea şi 
comercializarea 
angro a 
alcoolului etilic, 
a producţiei 
alcoolice şi a 
berii produse de 
producătorii 
autohtoni 

33 

Total adrese 61 

Datele Tabelului nr.2 denotă că din 339 adrese de desfăşurare a activităţii licenţiate, (
de licenţă pentru sub-genul ”

desfăşurarea a activităţii (18%) 

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

 

11

24

12
41 4

Total S.R.L. 
222 150 (inclusiv 43 

Numărul titularilor de licenţă în funcţie de activităţile practicate

Segmentul titularilor de licenţă ce practică activitatea de fabricare a produc

totalul numărului titularilor pentru genul de activitate ”Fabricarea alcoolului etilic, producţiei alcoolice, berii 

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

, constituind 58%. 
       

 
Numărul adreselor de desfăşurare a activităţii licenţiate în funcţie de 

amplasarea teritorială 
Chişinău Străşeni U.T.A. 

Găgăuzia 
Bălţi Cahul Edineţ

16 22 3 15 - 

1 - 2 2 - 
1 - 2 1 - 

4 8 11 4 3 

22 30 18 22 3 

 
Datele Tabelului nr.2 denotă că din 339 adrese de desfăşurare a activităţii licenţiate, (

”fabricarea producţiei alcoolice”. De menţionat, că
) sunt amplasate în mun. Chişinău. 

 
Numărul titularilor de licenţă în funcţie de forma organizatorico

 
 
 
 
 
 

127

Fabricarea producției alcoolice

Fabricarea berii

Păstrarea și comercializarea angro a producției 
alcoolice și a berii

Fabricarea alcoolului etilic

Păstrarea și comercializarea angro a producției 
alcoolice 

Păstrarea şi comercializarea angro a berii

S.A. Î.I. Î.S. 
150 (inclusiv 43 Î.C.S.) 50 2 3 

76

Numărul titularilor de licenţă în funcţie de activităţile practicate 

 
fabricare a producţiei alcoolice, prevalează în 

Fabricarea alcoolului etilic, producţiei alcoolice, berii 

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

Numărul adreselor de desfăşurare a activităţii licenţiate în funcţie de 

Edineţ Orhei Alte Total 
adrese 

8 119 205 

- 4 14 
2 5 12 

5 40 108 

15 168 339 

Datele Tabelului nr.2 denotă că din 339 adrese de desfăşurare a activităţii licenţiate, (62%)  revin titularilor 
că majoritatea adreselor  de 

Numărul titularilor de licenţă în funcţie de forma organizatorico-juridică 

Fabricarea producției alcoolice

Păstrarea și comercializarea angro a producției 

Fabricarea alcoolului etilic

Păstrarea și comercializarea angro a producției 

Păstrarea şi comercializarea angro a berii

 Alte 
17 



 

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
 

 Conform Registrului de licenţiere, la situa
titulari de licenţă pentru genul de activitate „
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 licen

                          anilor 2008

  După o diminuare în anul 2009, fa
în anul 2010, comparativ cu 2009, a fost înregistrată o cre
 

Diagrama nr. 2 Dinamica numărului licen

 
În anul 2010 a fost atestată

și anul 2009 (cu 12%). 
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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

Registrului de licenţiere, la situația din 31.12.2010, au fost înregistra
titulari de licenţă pentru genul de activitate „importul articolelor de tutun; importul şi/sau 

prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea articolelor din tutun şi/sau 

cializarea angro a articolelor din tutun şi a tutunului fermentat
 

Dinamica numărului licențelor eliberate/prelungite pentru perioada 

anilor 2008-2010 

După o diminuare în anul 2009, față de 2008 a numărului licențelor eliberate/prelungite (cu 9 %), 
în anul 2010, comparativ cu 2009, a fost înregistrată o creștere a acestui indicator (cu 16 %).

Dinamica numărului licențelor valabile în perioada anilor 2008

a fost atestată o creștere a numărului titularilor de licență în compara
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2009 2010
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Numărul de licențe 
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Anexa nr. 15 
 

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 

ția din 31.12.2010, au fost înregistraţi 67 
importul articolelor de tutun; importul şi/sau 

prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea articolelor din tutun şi/sau 

cializarea angro a articolelor din tutun şi a tutunului fermentat”. 

țelor eliberate/prelungite pentru perioada  

 
țelor eliberate/prelungite (cu 9 %), 

ștere a acestui indicator (cu 16 %). 

țelor valabile în perioada anilor 2008-2010 

 

în comparație cu anul 2008   (cu 9%) 

Numărul de licențe 
eliberate/prelungite

Numărul de licențe 



 

Diagrama nr. 3  Numărul titularilor de licen

 
 Segmentul titularilor de licen

asupra celorlalte subgenuri, constituind 65% din numărul total de titulari de licen

 
 
Diagrama nr. 4  Aria geografică

Tabelul nr. 1  Numărul adreselor

amplasarea teritorială
Adrese de 

desfășurare a 
activității 

 

Chișinău

Total - 92 28 
  

Din numărul total de adrese de desfă

 
 
 
 
 
 

43
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Numărul titularilor de licență  în funcție de activit

Segmentul titularilor de licență ce practică activitatea de comercializare a articolelor din
subgenuri, constituind 65% din numărul total de titulari de licență. 

Aria geografică de proveniență a importurilor  

 
 
 

Numărul adreselor de desfăşurare a activităţii licenţiate în funcţie de 

amplasarea teritorială 
ău Strășeni Găgăuzia Bălți Cahul Edine

2 2 9 5 3 

Din numărul total de adrese de desfășurare a activității licenţiate, 31 % sunt amplasate

8
11

5

2

1 1 1

2

1 1 1 1
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ție de activitățile practicate 

 

activitatea de comercializare a articolelor din  tutun, prevalează 

 

 

de desfăşurare a activităţii licenţiate în funcţie de 

Edineț Orhei Alte 

7 36 

amplasate în mun. Chişinău. 

Import

Prelucrare

Fabricare

Comercializare

Numărul de titulari 
de licență



 

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

Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.10, au fost înregistraţi 720 
titulari de licenţă pentru genul: 
veterinară”. 

 
Diagrama nr. 1  Dinamica licen

2010

 
În anul 2010 a fost atestată  o descre

2009 și o creştere cu  44,3% comparativ cu anul 2008.
/Notă: Creşterea a fost rezultată de  facilităţile acordate la plata 

03.02.2009 a fost modificat art.18 din Legea nr. 451 

activităţii de întreprinzător, conform căruia t

rurale nu se percepe/. 

 
Diagrama nr. 2  Dinamica numărului licen

În anul 2010, în raport cu 2008 şi 2009, a fost înregistrată o cre
75,0% şi cu  6,3%, respectiv. 
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ctivitatea farmaceutică veterinară şi/sau asistenţa veterinară (cu excepţia 
activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat)

 
Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.10, au fost înregistraţi 720 

titulari de licenţă pentru genul: „activitatea farmaceutică veterinară şi/sau asistenţa 

Dinamica licențelor eliberate (prelungite) pentru pe

2010 

În anul 2010 a fost atestată  o descreștere a numărului licenţelor eliberate cu 80,6% comparativ cu anul 
ştere cu  44,3% comparativ cu anul 2008. 

/Notă: Creşterea a fost rezultată de  facilităţile acordate la plata taxei de licenţă 

03.02.2009 a fost modificat art.18 din Legea nr. 451 - XV  din  30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a 

activităţii de întreprinzător, conform căruia taxa pentru eliberarea licenţei la asistenţa veteri

Dinamica numărului licențelor valabile în perioada anilor 2008

În anul 2010, în raport cu 2008 şi 2009, a fost înregistrată o creștere a numărului titularilor de licen
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2009 2010

647
720
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Anexa nr. 16 

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

Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.10, au fost înregistraţi 720 
activitatea farmaceutică veterinară şi/sau asistenţa 

țelor eliberate (prelungite) pentru perioada anilor 2008-

 

ărului licenţelor eliberate cu 80,6% comparativ cu anul 

taxei de licenţă - prin Legea nr. 9-XVI din 

privind reglementarea prin licenţiere a 

axa pentru eliberarea licenţei la asistenţa veterinară în localităţile 

țelor valabile în perioada anilor 2008-2010 

 
tere a numărului titularilor de licență, cu 

Numărul de licențe 
eliberate/prelungite

Numărul de licențe



 

Diagrama nr. 3  Numărul titularilor de licen

 
Potrivit datelor din Diagrama nr. 3, 71% din numărul total de titulari de licenţă practică a

19% - activitatea farmaceutică veterinară
 

Diagrama nr. 4  Numărul adreselor de desfă

amplasarea teritorială

 
Potrivit datelor din Diagrama nr. 4, activitatea licenţiată 

care 76 sînt înregistraţi în mun. Chişinău, ceea ce constituie 11,0 % din numărul total.
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Numărul titularilor de licență în funcție de activit

Potrivit datelor din Diagrama nr. 3, 71% din numărul total de titulari de licenţă practică a
veterinară şi 10% - activitatea farmaceutică veterinară şi asistenţa veterinară

Numărul adreselor de desfășurare a activității licențiate în funcție de 

amplasarea teritorială 

Potrivit datelor din Diagrama nr. 4, activitatea licenţiată se desfăşoară de către 720 titulari de licenţe, dintre 
care 76 sînt înregistraţi în mun. Chişinău, ceea ce constituie 11,0 % din numărul total. 
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Potrivit datelor din Diagrama nr. 3, 71% din numărul total de titulari de licenţă practică asistenţa veterinară, 
ctivitatea farmaceutică veterinară şi asistenţa veterinară. 
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se desfăşoară de către 720 titulari de licenţe, dintre 
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 Importul şi/sau comercializarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
 

Diagrama nr. 1  Dinamica numărului titularilor de licen

2010

 
În anul 2010 se atestă o descre

respectiv, 6% cu anul 2009. 
 
Diagrama nr. 2  Numărul 

 Segmentul titularilor de licen
a fertilizanților, prevalează asupra celorlalte activită
licență. 

 
 
 
Tabelul nr.1  Amplasarea teritorială a adresei de desfă
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Importul şi/sau comercializarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor

 

Dinamica numărului titularilor de licență pentru perioada anilor 2008

2010 

În anul 2010 se atestă o descreștere a numărului titularilor de licență cu 11% comparativ cu anul  2008 

Numărul titularilor de licență în funcție de activită

 
Segmentul titularilor de licență ce practică activitatea de comercializare a produselor de uz fitosanitar 
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Anexa nr. 17 

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

ă pentru perioada anilor 2008-

 

ă cu 11% comparativ cu anul  2008 și, 

ățile practicate 

 

ă ce practică activitatea de comercializare a produselor de uz fitosanitar și 
ți, constituind 73% din numărul total de titulari de 

șurare a activității licenţiate 

Numărul de 
licențe

Import

Comercializare

 Orhei Alte 

17 194 



 

 

Transportul auto de călători în folos public; 
tranportul auto interna

 
Conform Registrului de licen

936 titulari pentru  genul de activitate 
 
 

Diagrama nr. 1 Dinamica licen

 
Cea mai mare pondere a licen

mult comparativ cu anul 2008 și, 

 
 

Diagrama nr. 2  Dinamica numărului licen

 
Numărului titularilor de licen

după cum urmează: 
c) 6% - în perioada 01.01.2010
d) 48%  - în perioada 10.11.2010

Legii nr. 176 din 15.07.2010 pentru modificarea şi completarea Legii 
reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător
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Transportul auto de călători în folos public; 
tranportul auto internațional de mărfuri

Conform Registrului de licențiere, la situația din 31.12.2010, au fost înregistrați 
936 titulari pentru  genul de activitate ,, transport auto de călători în 

Dinamica licențelor eliberate/prelungite în  perioada anilor 2008

Cea mai mare pondere a licențelor eliberate/prelungite se atestă în anul 2010, ceea ce constituie cu  9% mai 
și, respectiv, 34% cu anul 2009. 

 

Dinamica numărului licențelor valabile în perioada anilor 2008

titularilor de licență înregistrați în anul 2010 a fost diminuat cu  54

în perioada 01.01.2010- 10.11.2010;  
în perioada 10.11.2010-31.12.2010, ca rezultat al intrării în vigoare 

pentru modificarea şi completarea Legii  nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind 
mentarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, prin care a fost exclus e unele genuri (subgenuri) de 

activitate supuse licenţierii, inclusiv şi „transport auto internațional de mărfuri”. 
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Anexa nr. 18 

Transportul auto de călători în folos public;  
ărfuri 

țiere, la situația din 31.12.2010, au fost înregistrați 
transport auto de călători în folos public”.  

țelor eliberate/prelungite în  perioada anilor 2008-2010

 

ă în anul 2010, ceea ce constituie cu  9% mai 

țelor valabile în perioada anilor 2008-2010 

 

54% comparativ cu anul 2009, 

intrării în vigoare din 10.11.10 a prevedrilor 
XV din 30 iulie 2001 privind 
e unele genuri (subgenuri) de 

Numărul de licențe 
eliberate/prelungite

Numărul licențelor 
valabile



 

Diagrama nr. 3  Numărul titularilor de licen

 
Potrivit datelor reflectate în diagramă,

auto de călători în folos public; tranportul auto interna

călători în folos public, 51%  - t
public; tranportul auto internațional de m

 Diagrama nr. 4  Numărul adreselor de desfă

amplasarea teritorială

Conform datelor diagram
activitate dat, sînt înregistrați în mun. Chișin

 
 

 
 

977

13

18

22

32

23

13

10

13

11

11

14

17

26

22

0

alte localități

Ungheni

Telenești

Strășeni

Soroca

Orhei

Ocnița

Hîncești

Fălești

Edineț

Drochia

Cahul

Anenii Noi

UTA Găgăuzia

Bălți

Chișinău

Numărul titularilor de licență în funcție de genul de activitate practicat

Potrivit datelor reflectate în diagramă, în anul 2010,  din numărul total de titulari  (
auto de călători în folos public; tranportul auto internațional de mărfuri,  44%  au 

transportul auto internațional de mărfuri, 4% -  transportul auto de călători în folos 

țional de mărfuri. 

 
 

Numărul adreselor de desfășurare a activității licen

amplasarea teritorială 

 
Conform datelor diagramei, se observă că 31% din numărul total al titularilor

ți în mun. Chișinău. 
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ție de genul de activitate practicat 

 

în anul 2010,  din numărul total de titulari  (1913) pentru transportul 

au practicat transportul auto de 
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Diagrama nr. 5 Numărul titularilor de 

 
În anul 2010, ponderea titularilor ce au 

din numărul total al titularilor de licen
21,66%  titulari.  

 

Diagrama nr. 6  Numărul adreselor de desfă

amplasarea teritorială

Potrivit datelor diagramei, se observă că 
transportul auto de călători în regim de taxi
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În anul 2010, ponderea titularilor ce au practicat  activitatea de transport auto de  călători în regim de taxi 

in numărul total al titularilor de licență pentru activitatea transportul auto de călători în 

 
Numărul adreselor de desfășurare a activității licențiate în funcție de 

amplasarea teritorială (transportul auto de călători în regim de 

 
 

ei, se observă că 38% din numărul total al titularilor
transportul auto de călători în regim de taxi  sînt înregistrați în mun. Chișinău, iar 7%
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ție de genul de activitate practicat 
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lor de licență ce au practicat 
7% - în mun. Bălți. 
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public în regim de taxi

70

60 70 80

Numărul total al titularilor de licență pentru                                                                               
activitatea de transport auto de călători în regim de taxi : 185



 

Diagrama nr. 7  Numărul mijloacelor

activitatea practicată

 
 

 
 
 
Diagrama nr. 8  Numărul mijloacelor de transport

,,transportul auto de călătători în folos public”

 
Din numărul total al mijloacelor de transp

folos public” (10 637): 

− 31% sunt autoturisme; 
− 13,5% - microbuse; 
− 21% -autocare; 
− 34,5% -autobuze. 
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țe în funcție de 

 

incluse în licențele  pentru genul 
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Diagrama nr. 9  Numărul mijloacelor de transport

,,transportul auto interna

Conform datelor redate în diagramă se constată că d
licențele pentru ,,transportul auto 

− 14,5% sunt autocamioane
− 1% - autotractoare; 
− 21% - camioane; 
− 34,5% - pasager-marfar.

 

Diagrama nr. 10  Numărul titularilor de licen

regim de taxi în func

anexele la licen

25% de titulari au incluse în anexele la licen
transport, 15% - de la 21 pînă la 
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,,transportul auto internațional de mărfuri” 

 
Conform datelor redate în diagramă se constată că din numărul total al mijloacelor de transport incluse în 

,,transportul auto de mărfuri”: 

autocamioane;  

marfar. 

 

Numărul titularilor de licență pentru transportul auto de călători în 

regim de taxi în funcție de numărul mijloacelor de transport incluse în 

anexele la licențe 

 
de titulari au incluse în anexele la licență o singură unitate de transport, 

la 21 pînă la 50 mijloace de transport, iar 6% - peste 51 de mijloace de transport .
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Proiectare pentru toate 
tehnico

Conform Registrului de licenţiere, la situa
titulari de licenţă pentru genul de activitate 
categoriile de construcţii, urbanism, instalaţii şi reţele tehnico

restaurări”. 
    
 
Diagrama nr. 1  Dinamica numărului licen

                          anilor 2008

 Tendința de creștere a num
162 licențe, cu 11% mai mult 

 
 
Diagrama nr. 2 Dinamica numărului licen

 
În anul 2010, comparativ cu anii 2008 

cu 6% și 10 % respectiv. 
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Proiectare pentru toate categoriile de construcţii, urbanism, instalaţii şi reţele 
tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări

 
Conform Registrului de licenţiere, la situația din 31.12.2010, au fost înregistra

titulari de licenţă pentru genul de activitate „activitatea de p

categoriile de construcţii, urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, 

  

Dinamica numărului licențelor eliberate/prelungite pentru perioada 

anilor 2008-2010 

ța de creștere a numărului licențelor eliberate/prelungite s-a conturat î
cu 11% mai mult comparativ cu anul 2008 și cu 37% comparativ cu anul 2009.

Dinamica numărului licențelor valabile în perioada anilor 2008

, comparativ cu anii 2008 și 2009  a fost înregistrată o creștere a num

 
 
 

 
 

102

162

2009 2010

535

599

2009 2010

87

Anexa nr. 19 

categoriile de construcţii, urbanism, instalaţii şi reţele 
edilitare, reconstrucţii, restaurări 

ția din 31.12.2010, au fost înregistraţi 599 
proiectare pentru toate 

edilitare, reconstrucţii, 

țelor eliberate/prelungite pentru perioada  

 
a conturat în anul 2010, constituind 

comparativ cu anul 2009. 

țelor valabile în perioada anilor 2008-2010 

 

ștere a numărului  titularilor de licență, 

Numărul de licențe 
eliberate/prelungite

Numărul de licențe 
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Diagrama nr. 3 Numărul titularilor de licenţă în funcţie de lucrările permise spre executare 

 

În anul 2010, în numărul total al lucrărilor permise spre executare cea mai mare pondere (33%) a revenit 
lucrărilor de proiectare în domeniul ”instalațiilor aferente construcțiilor”, fiind urmată de ”rezistența 

construcțiilor” (31%) și  ”arhitectură ” (28%). Lucrările de proiectare în ”domeniul gazificării” au constituit doar 
10%. 
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Construcţiile de clădiri şi/sau construcţiile inginereşti, instalaţiile şi 
tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările

Conform Registrului de licenţiere, la situa
titulari de licenţă pentru genul de activitate 
inginereşti, instalaţiile şi reţelele tehnico

 
Diagrama nr. 1  Dinamica numărului licen

                          anilor 2008

 În anul 2010, se atestă o descre
(cu 1%) și o creștere comparativ cu anul 2009 (cu 18%). 

 
 
Diagrama nr. 2 Dinamica numărului licen

 
 Creșterea numărului titularilor de licen
comparativ  cu anul 2009. 
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onstrucţiile de clădiri şi/sau construcţiile inginereşti, instalaţiile şi 
edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările

 
Conform Registrului de licenţiere, la situația din 31.12.2010, au fost înregistra

titulari de licenţă pentru genul de activitate „Construcţiile de clădiri şi/sau construcţiile

inginereşti, instalaţiile şi reţelele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările

Dinamica numărului licențelor eliberate/prelungite pentru perioada 

anilor 2008-2010 

atestă o descreștere a numărului licențelor eliberate/prelungite comparativ cu anul 2008 
comparativ cu anul 2009 (cu 18%).  

Dinamica numărului licențelor valabile în perioada anilor 2008

itularilor de licență în anul 2010 a constituit: -  9% comparativ 
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Anexa nr. 20 

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

ția din 31.12.2010, au fost înregistraţi 3323 
Construcţiile de clădiri şi/sau construcţiile 

edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările”. 

țelor eliberate/prelungite pentru perioada  

 
țelor eliberate/prelungite comparativ cu anul 2008 

țelor valabile în perioada anilor 2008-2010 

 

comparativ cu anul 2008  și 4% 

Numărul de licențe 
eliberate/prelungite

Numărul de licențe 
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Diagrama nr. 3 Numărul titularilor de licenţă în funcţie de lucrările permise spre executare 

 

În anul 2010 în totalul lucrărilor permise spre executare, ponderea lucrărilor ”specializate și instalații 

aferente construcțiilor” a constituit 53%, fiind urmată de ”lucrările industriale și civile” cu 46%. Lucrările de 
”construcții în domeniul gazificării” au constituit doar 2%. 
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Extragerea substanţelor minerale utile şi/sau îmbutelierea apelor 

Conform Registrului de licenţiere, la situa
de licenţă pentru genul de activitate 
apelor minerale şi naturale potabile

Diagrama nr. 1  Dinam

                        anilor 2008

 După o diminuare a numărului licen
2010, comparativ cu 2009, a fost 

 
 
Diagrama nr. 2 Dinamica numărului licen

 
 Potrivit diagramei nr. 2, în anul 2010, fa

valabile cu 3% și cu 4%, respectiv.
Codului Subsolului în redacție nou
consolidate aspectele reglementării de către stat.

/Notă: De menționat că Comisia privind atribuirea 
prospecţiuni şi explorări sau pentru extragerea substanţelor minerale utile, a început exercitarea atribu
începînd cu iunie 2010, (în baza Regulamentului privind modul de atribuire în fo
aprobat prin Hotărîrea Guvernului 
implementării prevederilor Codului subsolului
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Extragerea substanţelor minerale utile şi/sau îmbutelierea apelor 

minerale şi naturale potabile 
 

Conform Registrului de licenţiere, la situația din 31.12.2010, au fost înregistra
de licenţă pentru genul de activitate „extragerea substanţelor minerale utile şi/sau îmbutelierea 

apelor minerale şi naturale potabile”. 
 

Dinamica numărului licențelor eliberate/prelungite pentru perioada 

anilor 2008-2010 

 
După o diminuare a numărului licențelor eliberate/prelungite în anul 2009, faț

2010, comparativ cu 2009, a fost înregistrată o creștere nesemnificativă a acestui indicator (cu 3 %).

Dinamica numărului licențelor valabile în perioada anilor 2008

Potrivit diagramei nr. 2, în anul 2010, față de anii 2008-2009 se relevă o descre
și cu 4%, respectiv. Acest fapt, este rezultat de efectele intrării în vigoare (la data de 02.05.2009) a 

ție nouă, prin care a fost perfecționat sistemul de atribuire în folosinț
lidate aspectele reglementării de către stat. 

ă Comisia privind atribuirea dreptului de folosinţă asupra sectoarelor de subsol pentru 
prospecţiuni şi explorări sau pentru extragerea substanţelor minerale utile, a început exercitarea atribu
începînd cu iunie 2010, (în baza Regulamentului privind modul de atribuire în folosinţă a sectoarelor de subsol, 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 570  din  11.09.2009 cu privire la aprobarea unor acte normative în vederea 
implementării prevederilor Codului subsolului.  

33 34

2009 2010
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165

2009 2010
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Anexa nr. 21 

Extragerea substanţelor minerale utile şi/sau îmbutelierea apelor  

ția din 31.12.2010, au fost înregistraţi 165 titulari 
extragerea substanţelor minerale utile şi/sau îmbutelierea 

țelor eliberate/prelungite pentru perioada  

 

țelor eliberate/prelungite în anul 2009, față de 2008 (cu 17 %), în anul 
ă a acestui indicator (cu 3 %). 

țelor valabile în perioada anilor 2008-2010 

 

2009 se relevă o descreștere a numărului licențelor 
intrării în vigoare (la data de 02.05.2009) a 

ționat sistemul de atribuire în folosință a subsolului și 

dreptului de folosinţă asupra sectoarelor de subsol pentru 
prospecţiuni şi explorări sau pentru extragerea substanţelor minerale utile, a început exercitarea atribuțiilor doar 

losinţă a sectoarelor de subsol, 
cu privire la aprobarea unor acte normative în vederea 

Numărul de licențe 
eliberate/prelungite

Numărul de licențe 



 

Diagrama nr. 3 Numărul titularilor de licen

 
Segmentul  titularilor de licen

asupra celorlalte activități, constituind 73% din num
 
Tabelul nr.1  Amplasarea adreselor de 

substan
N/o Locul 

amplasării

1 mun. Chişinău
2 r-nul Anenii Noi
3 r-nul Cahul 
4 r-nul Soroca 

5 r-nul Orhei 
6 r-nul Călăraşi
7 r-nul Briceni 
8 r-nul Glodeni
9 r-nul Rezina 

10 r-nul Ocniţa 

11 r-nul Şoldăneşti
12 r-nul Taraclia
13 r-nul Făleşti 
14 UTA Găgăuzia

Tabelul nr.2  Amplasarea adreselor de desfă

N/o Locul amplasării

1 mun. Chişinău
2 r-nul Anenii Noi
3 r-nul Cahul 
4 r-nul Soroca 
5 r-nul Orhei 
6 UTA Găgăuzia
7 r-nul Floreşti 
8 r-nul Edineţ 
9 r-nul Criuleni
10 r-nul Hînceşti

 

26

Numărul titularilor de licență în funcție de activit

Segmentul  titularilor de licență ce practică activitatea de ”extragere a zăcămintelor minerale

ți, constituind 73% din numărul total. 

Amplasarea adreselor de desfășurare a activității de extragere  a 

substanțelor minerale utile solide 

amplasării 
Numărul 

adreselor de 
exploatare a 

zăcământului 

N/o Locul amplasării 

mun. Chişinău 15 15 r-nul Dubăsari   
nul Anenii Noi 15 16 r-nul Floreşti 

7 17 r-nul Cantemir 
 11 18 r-nul Edineţ 

5 19 r-nul Criuleni 
nul Călăraşi 1 20 r-nul Hînceşti 

 2 21 r-nul Rîşcani 
nul Glodeni 2 22 r-nul Teleneşti 

 5 23 r-nul Leova 

 2 24 r-nul Căuşeni 
nul Şoldăneşti 2 25 r-nul Străşeni 
nul Taraclia 2 26 r-nul Ialoveni 

 1 27 r-nul Basarabeasca 

UTA Găgăuzia 1   

 
Amplasarea adreselor de desfășurare a activității de extragere  a 

zăcămintelor de apă        
Locul amplasării Numărul 

adreselor de 
exploatare a 
zăcământului 

N/o Locul amplasării 

Chişinău 8 11 r-nul Căuşeni 
nul Anenii Noi 1 12 r-nul Străşeni 

2 13 r-nul Ștefan Vodă 
 2 14 mun. Bălți 

3 15 r-nul Sîngerei 
UTA Găgăuzia 1 16 r-nul Ungheni 

 1 17 r-nul Dondușeni 
1   

nul Criuleni 1   
nul Hînceşti 2   

 

119

20
Extragerea zăcămintelor 
minerale

Extragerea și îmbutelierea 
apelor minerale

Îmbutelierea apelor minerale

92

ție de activitățile practicate 

 

extragere a zăcămintelor minerale”, prevalează 

ții de extragere  a 

 Numărul 
adreselor de 
exploatare a 

zăcământului 

5 

5 

1 

4 

12 

4 

5 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

 

ții de extragere  a 

Numărul 
adreselor de 
exploatare a 
zăcământului 

2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 

 
 
 

Extragerea zăcămintelor 
minerale

Extragerea și îmbutelierea 
apelor minerale

Îmbutelierea apelor minerale



 

 

 Activitatea topogeodezică şi cartografică

Conform Registrului de licen
140 titulari pentru ,,Activitatea topogeodezică 
 

Diagrama nr. 1   Dinamica numărului licen

anilor 2008

 
După o diminuare cu 11,4 %

2010 (în raport cu 2009) a fost înregistrată o cre
 
 

Diagrama nr. 2 Dinamica numărului licen

 
În anul 2010,  comparativ cu anii 2008 

cu 14% și  9%, respectiv. 
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Activitatea topogeodezică şi cartografică
 

Conform Registrului de licențiere, la situația din 31.12.2010, au fost înregistrați 
Activitatea topogeodezică și cartografică”.  

Dinamica numărului licențelor eliberate (prelungite) pentru perioada 

anilor 2008-2010 

11,4 % a numărului licențelor eliberate în anul 2009 (în raport cu 2008), în anul 
2010 (în raport cu 2009) a fost înregistrată o creștere cu  12,9%.   

Dinamica numărului licențelor valabile în perioada anilor 2008

,  comparativ cu anii 2008 și 2009, a fost atestată  o creștere a num

27

31

2009 2010

Numărul licențelor 
eliberate/prelungite

127

140

2009 2010

Numărul  
licențelor 
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Anexa nr. 22 

Activitatea topogeodezică şi cartografică 

țiere, la situația din 31.12.2010, au fost înregistrați 

țelor eliberate (prelungite) pentru perioada 

 

țelor eliberate în anul 2009 (în raport cu 2008), în anul 

țelor valabile în perioada anilor 2008-2010 

 

ștere a numărului titularilor de licență 

Numărul licențelor 
eliberate/prelungite

Numărul  
licențelor 



 

Diagrama nr. 3  Numărul titularilor de licen

 
Analiza datelor din Diagrama nr.3, denotă decalajul esen

pentru practicarea genului de activitate integral  
”activitatea topogeodezică” ( 4%
 

Diagrama nr. 4  Numărul adreselor de desfă

amplasarea teritorială

 
Activitatea licenţiată a fost

amplasarea în mun. Chişinău. 
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Alte localități

Ungheni

Strășeni

Ialoveni

Hîncești

Bălți

Chișinău

Numărul titularilor de licență în funcție de activitățile practicate (anul 2010)

Analiza datelor din Diagrama nr.3, denotă decalajul esențial între numărul titularilor de licen
pentru practicarea genului de activitate integral  și celor ce au aplicat pentru practicarea parțial

4%) 

 
Numărul adreselor de desfășurare a activității licențiate în funcție de 

amplasarea teritorială 

a fost desfășurată pe 140 adrese de activitate, din care 

 

5

135

Activitatea topogeodezică

Activitatea topogeodezică şi 
cartografică

140

104

50 100 150

Numărul adreselor de 
desfășurare a activității 
licențiate
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țile practicate (anul 2010) 

 

ărul titularilor de licență ce au optat 
și celor ce au aplicat pentru practicarea parțială,  solicitînd doar  

ții licențiate în funcție de 

 

adrese de activitate, din care 104 adrese (74 %) cu 

Activitatea topogeodezică

Activitatea topogeodezică şi 
cartografică

Numărul adreselor de 
desfășurare a activității 
licențiate



 

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

acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată

Conform Registrului de licenţiere, la situa
titulari de licenţă pentru genul de activitate  
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 licen

             anilor 2008

 

 
 
Diagrama nr. 2 Dinamica numărului licen

  

 În anul 2010, comparativ cu anii 2008 
licențelor eliberate/prelungite, cu 65% anual, și a num

 

Diagrama nr. 3  Numărul titularilor de licen

 
Din numărul total de titulari de licen

păstrare a resturilor și deșeurilor de metale feroase/neferoase” (81%). Evidențiem, c
(S.A.”METALFEROS”) este titular 
activitate ”Colectarea, păstrarea, prelucrarea, 

metale feroase şi neferoase,  de baterii de acumulatoare uzate
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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
 

Conform Registrului de licenţiere, la situația din 31.12.2010, au fost înregistra
titulari de licenţă pentru genul de activitate  „Colectarea, păstrarea, prelucrarea, 

comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi 

feroase,  de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată
 
 

Dinamica numărului licențelor eliberate/prelungite pentru perioada 

anilor 2008-2010 

Dinamica numărului licențelor valabile în perioada anilor 2008

, comparativ cu anii 2008 și 2009  a fost înregistrată o creștere evidențiat
țelor eliberate/prelungite, cu 65% anual, și a numărului  licențelor valabile, cu 20

Numărul titularilor de licență în funcție de activită

Din numărul total de titulari de licență, cea mai mare pondere revine segmentului ”activitatea de colectare 
și deșeurilor de metale feroase/neferoase” (81%). Evidențiem, c

(S.A.”METALFEROS”) este titular de licență (eliberată la 11.04.2007, valabilă pînă la 11.04.2012) pentru genul de 
Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul

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

11

32

2009 2010

72
94

2009 2010

76

15

colectarea, păstrarea resturilor și 
deșeurilor de metale 
feroase/neferoase
prelucrarea

comercializarea și exportul

inclusiv de baterii și acumulatoare 
uzate
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Anexa nr. 23 

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

acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată 

ția din 31.12.2010, au fost înregistraţi 94 
Colectarea, păstrarea, prelucrarea, 

comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi 

feroase,  de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată”. 

țelor eliberate/prelungite pentru perioada  

 

perioada anilor 2008-2010 

 

ștere evidențiată a numărului 
20% și  23% respectiv.  

ățile practicate 

 

ă, cea mai mare pondere revine segmentului ”activitatea de colectare și 
și deșeurilor de metale feroase/neferoase” (81%). Evidențiem, că un singur agent economic  

ă (eliberată la 11.04.2007, valabilă pînă la 11.04.2012) pentru genul de 
comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de 

, inclusiv în stare prelucrată”, care a fost eliberată 

Numărul de licențe 
eliberate/prelungite

Numărul licențelor

colectarea, păstrarea resturilor și 
deșeurilor de metale 
feroase/neferoase
prelucrarea

comercializarea și exportul

inclusiv de baterii și acumulatoare 
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conform prevederilor Regulamentului privind modul de desfăşurare a concursului pentru obţinerea licenţei de 
comercializare a resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în 
stare prelucrată, către agenţii economici aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu 
sistemul ei bugetar, precum şi exportul acestora, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1284 din 02.10.02 despre 

aprobarea Regulamentului privind modul de desfăşurare a concursului pentru obţinerea licenţei. 

 

 
Tabelul nr.1  Numărul adreselor de desfăşurare a activităţii licenţiate în funcţie de 

amplasarea teritorială 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total  Chișinău Găgăuzia Bălți Cahul Alte 
133 74 7 8 3 41 



 

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

* producerea, importul şi/sau exportul, reexportul substanţelor care distrug 

stratul de ozon, precum şi al echipamentelor şi produselor ce conţin 

Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.10, au fost înregistraţi 549 
titulari de licenţă pentru genul de activitate 
comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice toxice, a articolelor şi 

produselor chimice de menaj; *

substanţelor care distrug stratul de ozon, precum şi al echipamentelor şi produselor ce 

conţin asemenea substanţe

 
*  Exclus prin Legea nr. 176 din 15.07.2010 

din 30 iulie 2001 privind reglementarea 
 

Diagrama nr. 1  Dinamica numărului licen

anilor 2008

 Creșterea cu 6,6% a num
succedată de o descreștere la nivel de 18,3% înregistrat

 
 
 
Diagrama nr. 2  Dinamica numărului licen

 
În anul 2010, faţă de 2008 şi 2009, a fost atestată  o majorare a numărului titularilor de licenţă cu 13,2% şi 

5,4%, respectiv. 
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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 substanţe 

 
Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.10, au fost înregistraţi 549 

lari de licenţă pentru genul de activitate „importul şi/sau fabricarea, depozitarea, 

comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice toxice, a articolelor şi 

produselor chimice de menaj; *producerea, importul şi/sau exportul, reexportul 

substanţelor care distrug stratul de ozon, precum şi al echipamentelor şi produselor ce 

conţin asemenea substanţe”. 

nr. 176 din 15.07.2010 pentru modificarea şi completarea Legii  nr. 451
din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător

Dinamica numărului licențelor eliberate (prelungite) pentru perioada 

anilor 2008-2010 

șterea cu 6,6% a numărului licenţelor eliberate/prelungite în anul 2009 (comparativ cu anul 2008), a fost 
ștere la nivel de 18,3% înregistrată în anul 2010, în raport cu anul 2009. 

Dinamica numărului licențelor valabile în perioada anilor 2008

În anul 2010, faţă de 2008 şi 2009, a fost atestată  o majorare a numărului titularilor de licenţă cu 13,2% şi 

147
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2009 2010

519

549

2009 2010
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Anexa nr. 24 
 

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

producerea, importul şi/sau exportul, reexportul substanţelor care distrug  

stratul de ozon, precum şi al echipamentelor şi produselor ce conţin  

Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.10, au fost înregistraţi 549 
importul şi/sau fabricarea, depozitarea, 

comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice toxice, a articolelor şi 

producerea, importul şi/sau exportul, reexportul 

substanţelor care distrug stratul de ozon, precum şi al echipamentelor şi produselor ce 

pentru modificarea şi completarea Legii  nr. 451-XV 
prin licenţiere a activităţii de întreprinzător 

țelor eliberate (prelungite) pentru perioada 

 
ărului licenţelor eliberate/prelungite în anul 2009 (comparativ cu anul 2008), a fost 

ă în anul 2010, în raport cu anul 2009.  

alabile în perioada anilor 2008-2010 

 

În anul 2010, faţă de 2008 şi 2009, a fost atestată  o majorare a numărului titularilor de licenţă cu 13,2% şi 

Numărul de licențe 
eliberate/prelungite

Numărul de licențe



 

Diagrama nr. 3  Numărul 

    
 

Potrivit Diagramei nr. 3, din numărul total al titularilor de licen
segmentului: “importul, depozitarea şi comercializarea angro a articolelor şi produselor chimice de menaj”(57%); 
fiind urmat de: ”importul, depozitarea şi 
%); ”importul, depozitarea şi comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice toxice, a articolelor şi 
produselor chimice de menaj” (15%); ”importul şi/sau exportul, reex
precum şi al echipamentelor şi produselor ce conţin asemenea substanţe” (3%), etc.

 
 
Diagrama nr. 4  Numărul adreselor de desfă

amplasarea teritorială

 
Activitatea licenţiată s-a desfă

mun. Chişinău, ceea ce constituie 87.2 % din numărul total
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Numărul titularilor de licenţă în funcţie de activitatea practicată

Potrivit Diagramei nr. 3, din numărul total al titularilor de licență, cea mai mare pondere revine 
“importul, depozitarea şi comercializarea angro a articolelor şi produselor chimice de menaj”(57%); 

fiind urmat de: ”importul, depozitarea şi comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice toxice” (22 
%); ”importul, depozitarea şi comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice toxice, a articolelor şi 
produselor chimice de menaj” (15%); ”importul şi/sau exportul, reexportul substanţelor care distrug stratul de ozon, 
precum şi al echipamentelor şi produselor ce conţin asemenea substanţe” (3%), etc. 

Numărul adreselor de desfășurare a activității licențiate în funcție de 

amplasarea teritorială 

a desfășurat pe 549 adrese de activitate, dintre  care 479 adrese 

mun. Chişinău, ceea ce constituie 87.2 % din numărul total. 
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titularilor de licenţă în funcţie de activitatea practicată 

ă, cea mai mare pondere revine 
“importul, depozitarea şi comercializarea angro a articolelor şi produselor chimice de menaj”(57%); 

comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice toxice” (22 
%); ”importul, depozitarea şi comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice toxice, a articolelor şi 

portul substanţelor care distrug stratul de ozon, 

ții licențiate în funcție de 

 

șurat pe 549 adrese de activitate, dintre  care 479 adrese - amplasate în                  

toxic şi menaj

toxic

menaj

fabricarea toxic şi menaj

fabricarea toxic

fabricarea menaj

ozon

479

500 600



 

 
 

Confecţionarea şi distrugerea ştampilelor

 
Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.10, au fost înregistraţi 12 

titulari de licenţă pentru genul de activitate 
 

Diagrama nr. 1 Dinamica licen

2010

  
În anul 2010 a fost atestată o cre

diminuare cu 33,3%, în raport cu 2009.
 
 
Diagrama nr. 2  Dinamica numărului licen

 
 Comparativ cu anii 2008 

licenţelor în vigoare.  
 

Diagrama nr. 3  Numărul adreselor de desfă

amplasarea teritorială

 
Activitatea licenţiată se desfăşoară pe 13 adrese de activitate, din care 9 adrese sunt amplasate în

mun. Chişinău, ceea ce constituie 69 % din numărul total.
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onfecţionarea şi distrugerea ştampilelor
 

Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.10, au fost înregistraţi 12 
titulari de licenţă pentru genul de activitate „confecţionarea şi distrugerea ştampilelor

Dinamica licențelor eliberate (prelungite) pentru  perioada ani

2010 

În anul 2010 a fost atestată o creștere a numărului licenţelor eliberate cu 50,0%, comparativ cu anul 2008 
diminuare cu 33,3%, în raport cu 2009. 

Dinamica numărului licențelor valabile în perioada anilor

Comparativ cu anii 2008 și 2009, în anul 2010 a fost înregistrată o diminuare cu   7,6% a numărului 

Numărul adreselor de desfășurare a activității licențiate în funcție de 

amplasarea teritorială 

licenţiată se desfăşoară pe 13 adrese de activitate, din care 9 adrese sunt amplasate în
mun. Chişinău, ceea ce constituie 69 % din numărul total. 
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Anexa nr. 25 

onfecţionarea şi distrugerea ştampilelor 

Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.10, au fost înregistraţi 12 
confecţionarea şi distrugerea ştampilelor”. 

 perioada anilor 2008-

 

ărului licenţelor eliberate cu 50,0%, comparativ cu anul 2008 și, o 

lor valabile în perioada anilor 2008-2010 

 

ă o diminuare cu   7,6% a numărului 

ții licențiate în funcție de 

 

licenţiată se desfăşoară pe 13 adrese de activitate, din care 9 adrese sunt amplasate în             

Numărul de licențe 
eliberate/prelungite

Numărul de licențe

9

8 9 10



 

Activitatea particulară de detectiv 

Diagrama nr. 1  Dinamica 

anilor 2008

 
După o creștere a numărului licen

2010, comparativ cu 2009, a fost înregistrată o diminuare nesemnificati
 
 
 

Diagrama nr. 2  Dinamica numărului licen

 
Comparativ cu anul 2008 

cu 29% și 13%, respectiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2008

122

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

2008

 

Activitatea particulară de detectiv sau de pază
 

Dinamica numărului  licențelor eliberate/prelungite pentru perioada 

anilor 2008-2010 

ărului licențelor eliberate/prelungite în anul 2009, față de 2008
2010, comparativ cu 2009, a fost înregistrată o diminuare nesemnificativă a acestui indicator (cu 2,5 %).

Dinamica numărului licențelor valabile în perioada anilor 2008

Comparativ cu anul 2008 și 2009,  în anul 2010, a fost atestată o majorare  a numărului titularilor de licen

39 38
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Numărul licențelor eliberate/prelungite

149

172

2009 2010
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Anexa nr. 26 

pază 

țelor eliberate/prelungite pentru perioada 

 

ă de 2008 (cu 44 %), în anul 
vă a acestui indicator (cu 2,5 %). 

țelor valabile în perioada anilor 2008-2010 

 

a numărului titularilor de licență, 

Numărul licențelor eliberate/prelungite

Numărul licențelor



 

 
Diagrama nr. 3  Numărul titularilor de licen

 
Conform  diagramei, din numărul total al titularilor de licen
de pază” , cea mai mare pondere a revenit sub

 
 

Diagrama nr. 4  Numărul titularilor  de licen

(anul 2010)

 
Datele Diagramei nr.4 vizînd numărul 

pază”, denotă că 53% titulari au practicat 
instalarea sistemelor de alarme;  

 
 
 
 
 
 
 
 

112

45

Numărul titularilor de licență în funcție de genul de activitate practicat 

diagramei, din numărul total al titularilor de licență pentru genul ” Activitatea particulară de detectiv sau 
mare pondere a revenit sub-genului ”activitatea particulară de pază

Numărul titularilor  de licență în funcție de activit

(anul 2010) 

Datele Diagramei nr.4 vizînd numărul titularilor de licență pentru sub-genul ”
titulari au practicat paza fizică, 40% titulari – paza tehnică și doar 

instalarea sistemelor de alarme;  2,6% titulari – instalarea sistemelor de alarme. 

 

60

Activitatea particulară de detectiv

Activitatea particulară de pază
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5 3

pază fizică

pază tehnică

proiectarea, instalarea 
sistemelor de alarme

instalarea sistemelor de alarme
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ție de genul de activitate practicat  

 

Activitatea particulară de detectiv sau 
de pază” (56%).  

ție de activitățile practicate           

 

genul ”activitatea particulară de 

și doar 4,4% titulari – proiectarea, 

Activitatea particulară de detectiv

Activitatea particulară de pază

pază fizică

pază tehnică

proiectarea, instalarea 
sistemelor de alarme

instalarea sistemelor de alarme



 

 

Diagrama nr. 5 Numărul adreselor de desfă

amplasarea teritorială

 
         Activitatea licenţiată a fost
mun. Chişinău, ceea ce constituie 
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Total

Numărul adreselor de desfășurare a activității licențiate în fu

amplasarea teritorială 

a fost desfășurată pe 172 adrese de activitate, dintre care 
a ce constituie 71 % din numărul total, iar 29% -  în alte localități. 
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ții licențiate în funcție de 

 

care 122 adrese - amplasate în               

Numărul adreselor 
de desfășurare a 
activității



 

 

Montarea şi/sau reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de 
semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum

 împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu
 
 

Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.10, au fost înregistraţi 82 
titulari de licenţă pentru genul de activitate: 
a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie 

a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu
 
 

Diagrama nr. 1  Dinamica licen

2010

În perioada anilor  2008
cu 59,2% comparativ cu anul 2008; cu  47,6 % comparativ cu anul 2009.

 
Diagrama nr. 2  Dinamica numărului licenţelor  valabile 

 
Potrivit Diagramei nr.2, în anul 2010 a fost atestată o creştere a  numărului licenţelor în vigoare: cu 28,0% 

comparativ cu anul 2008 şi cu  6,0%, comparativ cu anul 2009.
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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 Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.10, au fost înregistraţi 82 
titulari de licenţă pentru genul de activitate: „montarea şi/sau reglarea, 

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 licențelor eliberate (prelungite) pentru perioada a

2010 

2008-2010 a fost înregistrată o tendinţă de descreştere a numărului licenţelor eliberate: 
cu 59,2% comparativ cu anul 2008; cu  47,6 % comparativ cu anul 2009. 

Dinamica numărului licenţelor  valabile în  perioada anilor 2008

Potrivit Diagramei nr.2, în anul 2010 a fost atestată o creştere a  numărului licenţelor în vigoare: cu 28,0% 
comparativ cu anul 2008 şi cu  6,0%, comparativ cu anul 2009. 
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Anexa nr. 27 
 

ontarea şi/sau reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de  
şi de protecţie a clădirilor 

împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu 

Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.10, au fost înregistraţi 82 
montarea şi/sau reglarea, asistenţa tehnică 

a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie 

. 

țelor eliberate (prelungite) pentru perioada anilor 2008-

 
2010 a fost înregistrată o tendinţă de descreştere a numărului licenţelor eliberate: 

în  perioada anilor 2008-2010 

 

Potrivit Diagramei nr.2, în anul 2010 a fost atestată o creştere a  numărului licenţelor în vigoare: cu 28,0% 

Numărul de licențe 
eliberate/prelungite

Numărul licențelor 
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Diagrama nr. 3  Numărul adreselor de desfășurare a activității licențiate în funcție de 

amplasarea teritorială 

 
 
Activitatea licenţiată se desfăşoară preponderent în mun. Chişinău (85,3%). 
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Producerea, asamblarea, importul şi/sau exportul, reexportul, 
armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă şi repararea armelor cu destinaţie civilă

 
Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.10, au fost înregistraţi 5 

titulari de licenţă pentru genul: 
reexportul, comercializarea armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă şi repararea 

armelor cu destinaţie civilă

- ”Societatea Vînătorilor şi Pescarilor din Moldova”;
- ÎS ”Dinamo”; 
- ÎS ”Cartuş”; 
- ÎS ”Pulbere”;  
- Î.I. „Meşter Rojic

organice, sportive şi de vînătoare, de tir, de instrucţie, de decoraţie, de colecţie 

şi de autoapărare

30.07.2001, pînă la modificările şi completări
din 15.07.2010

 
Diagrama nr. 1  Dinamica licen

2010

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 muniţiile la ele, 
licenţă eliberată de Camera de Licenţiere
sportive, cu piese de schimb şi cu cartuşe la ele, precum şi cu componente pentru confecţionarea cartuşelor, 
efectuează de către Societatea Vînătorilor şi Pescarilor 
licenţă eliberată de Camera de Licenţiere. 

 

Diagrama nr. 2  Dinamica numărului licen
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roducerea, asamblarea, importul şi/sau exportul, reexportul, 
armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă şi repararea armelor cu destinaţie civilă

Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.10, au fost înregistraţi 5 
titulari de licenţă pentru genul: „producerea, asamblarea, importul 

reexportul, comercializarea armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă şi repararea 

armelor cu destinaţie civilă”şi anume: 
Societatea Vînătorilor şi Pescarilor din Moldova”; 

 

 
Î.I. „Meşter Rojic” / titular de licenţă pentru sub-genul ”
organice, sportive şi de vînătoare, de tir, de instrucţie, de decoraţie, de colecţie 

şi de autoapărare” (denumirea genului în redacţia Legii nr. 451
30.07.2001, pînă la modificările şi completările introduse prin 
din 15.07.2010).  

Dinamica licențelor eliberate (prelungite) pentru perioada anilor 2006

2010 

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
de 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 licențelor valabile în perioada anilor 
2008-2010 

2
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5 5
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Anexa nr. 28 
 

roducerea, asamblarea, importul şi/sau exportul, reexportul, comercializarea 
armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă şi repararea armelor cu destinaţie civilă 

Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.10, au fost înregistraţi 5 
producerea, asamblarea, importul şi/sau exportul, 

reexportul, comercializarea armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă şi repararea 

genul ”repararea armelor 

organice, sportive şi de vînătoare, de tir, de instrucţie, de decoraţie, de colecţie 

” (denumirea genului în redacţia Legii nr. 451-XV din 
le introduse prin Legea nr. 176 

ite) pentru perioada anilor 2006-

 
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 

din Moldova, prin magazinele proprii specializate, pe bază de 

țelor valabile în perioada anilor  

 

Numărul de licențe 
eliberate/prelungite

Numărul de licențe



 

În anul 2010 se atestă o descre
Comparativ cu anul 2009 numărul titularilor de licenţă a rămas neschimbat.
 

 
Diagrama nr. 3  Numărul titularilor 

 
Potrivit datelor din Diagrama nr. 

comercializarea armamentului şi muniţiilor
instrucţie, de decoraţie, de colecţie şi de autoapărare
muniţiilor, repararea armelor organice, sportive şi de vînătoare
autoapărare. 

 
Diagrama nr. 4  Numărul adreselor de desfă

amplasarea teritorială.

 
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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În anul 2010 se atestă o descreștere a numărului titularilor de licență cu 16,6% comparativ cu anul 2008. 
Comparativ cu anul 2009 numărul titularilor de licenţă a rămas neschimbat. 

Numărul titularilor de licență în funcție de activit

Potrivit datelor din Diagrama nr. 3 – 60% din numărul total de titulari au practicat 
comercializarea armamentului şi muniţiilor, 20% - repararea armelor organice, sportive şi de vînătoare, de tir, de 
instrucţie, de decoraţie, de colecţie şi de autoapărare și  20% - importul şi exportul, comercializarea armamentului şi 
muniţiilor, repararea armelor organice, sportive şi de vînătoare, de tir, de instrucţie, de decoraţie, de colecţie şi de 

Numărul adreselor de desfășurare a activității lice

amplasarea teritorială. 

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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muniţiilor, repararea armelor organice, sportive şi de 
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ă cu 16,6% comparativ cu anul 2008. 

ție de activitatea practicată 

 

60% din numărul total de titulari au practicat importul şi exportul, 
repararea armelor organice, sportive şi de vînătoare, de tir, de 

importul şi exportul, comercializarea armamentului şi 
, de tir, de instrucţie, de decoraţie, de colecţie şi de 

ții licențiate în funcție de 

 

Activitatea licenţiată se desfăşoară pe 8 adrese de activitate, din care 5 adrese sunt amplasate în                       

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 

importul şi exportul, comercializarea armamentului şi 

6



 

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

Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.10, au fost înregistraţi 3 
titulari de licenţă pentru genul: 
comercializarea, depozitarea şi efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil

1. Intreprinderea de Stat Specializată de Executare a Lucrărilor de Explozie 
„INMEX” (desfăşoară activitatea licenţia
Ruseni şi r-l Străşeni, s. Micăuţi

2. Înterpinderea de Stat „CARTU
3. Societatea Comercială "ARTVLAMIR" S.R.L.

s. Bulboaca). 

Diagrama nr. 1  Dinamica

anilor 200

 
 
 
Tabelul nr. 1  Numărul titularilor de licen

Nr. d/o 

1. Importul, depozitarea şi 
efectuarea lucrărilor de dinamitare

2. Importul, depozitarea şi folosirea  materialelor explozive 
(inclusiv materialelor pirotehnice), efectuarea lucrărilor de 
dinamitare 

 
 
 

1 1

0

1

2

3

4

5

2006 2007

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

depozitarea şi efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil
 

Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.10, au fost înregistraţi 3 
titulari de licenţă pentru genul: „producerea, importul şi/sau exportul, reexportul, 

comercializarea, depozitarea şi efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil

Intreprinderea de Stat Specializată de Executare a Lucrărilor de Explozie 
desfăşoară activitatea licenţiată pe două adrese
l Străşeni, s. Micăuţi).  

Înterpinderea de Stat „CARTUȘ” (2 adrese, mun. Chişinău).
Societatea Comercială "ARTVLAMIR" S.R.L. (o adresă: r

 
Dinamica numărului licențelor eliberate (prelungite) pentru perioada 

anilor 2006-2010 

Numărul titularilor de licență în funcție de activitatea practicată
Subgenul 

 
Numărul titularilor de licenţă

Importul, depozitarea şi folosirea materialelor explozive, 
efectuarea lucrărilor de dinamitare 

Importul, depozitarea şi folosirea  materialelor explozive 
(inclusiv materialelor pirotehnice), efectuarea lucrărilor de 

 
 
 

1

0 0

1

2007 2008 2009 2010
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Anexa nr. 29 

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

Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.10, au fost înregistraţi 3 
producerea, importul şi/sau exportul, reexportul, 

comercializarea, depozitarea şi efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil”, şi anume: 

Intreprinderea de Stat Specializată de Executare a Lucrărilor de Explozie 
ă adrese: r-l Edineţ, s. 

(2 adrese, mun. Chişinău). 
adresă: r-l Anenii Noi,                      

țelor eliberate (prelungite) pentru perioada 

 

activitatea practicată 
Numărul titularilor de licenţă 

2 

1 

 
 
 
 
 
 
 

Numărul de licențe 
eliberate/prelungite



 

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 Registrului de licenţiere,
titulari de licenţă pentru genul: 
depozitarea articolelor pirotehnice şi prestarea serviciului “Spectacole pirotehnice şi 

focuri de artificii” cu articole pirotehnice de divertisment de destinaţie profesională

 
 

Diagrama nr. 1 Dinamica licen

2010

 În anul 2010 se atestă o cre
2009. 

 
 
Diagrama nr. 2  Dinamica numărului licen

  
Comparativ cu anii 2008 și 2009, în anul 2010 a fost înregistrat

de licență. 
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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 Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.10, au fost înregistraţi 9 
titulari de licenţă pentru genul: „producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, 

depozitarea articolelor pirotehnice şi prestarea serviciului “Spectacole pirotehnice şi 

icole pirotehnice de divertisment de destinaţie profesională

Dinamica licențelor eliberate (prelungite) pentru perioada anilor 2008

2010 

În anul 2010 se atestă o creștere cu 50,0% a numărului licenţelor eliberate comparativ cu anii 

Dinamica numărului licențelor valabile în perioada anilor  2008

și 2009, în anul 2010 a fost înregistrată o diminuare cu 10 % a  numărului titularilor 
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2009 2010
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Anexa nr. 30 

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

articole pirotehnice de divertisment de destinaţie profesională 

la situaţia din 31.12.10, au fost înregistraţi 9 
producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, 

depozitarea articolelor pirotehnice şi prestarea serviciului “Spectacole pirotehnice şi 

icole pirotehnice de divertisment de destinaţie profesională”. 

țelor eliberate (prelungite) pentru perioada anilor 2008-

 
ărului licenţelor eliberate comparativ cu anii 2008 și 

țelor valabile în perioada anilor  2008-2010 

 

ă o diminuare cu 10 % a  numărului titularilor 

Numărul de licențe 
eliberate/prelungite

Numărul de licențe



 

Diagrama nr. 3  Numărul 

  
 

Diagrama nr.3, denotă că în totalul numărului titularilor de licen
asamblarea, importul, exportul, reexportul, depozitarea articolelor pirotehnice 

pirotehnice şi focuri de artificii” cu articole pirotehnice de divertisment de destinaţie profesională

pondere (11%) revine segmentului ”a

pirotehnice”.  

 

 
Diagrama nr. 4  Numărul adreselor de desfă

amplasarea teritorială

 
Activitatea licenţiată se desfăşoară pe 9 adrese de activitate, din care 6 adrese (66,6 %) sunt amplasate în 

mun. Chişinău. 
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Ungheni

Bălți

Drochia

Chișinău

Numărul titularilor de licență în funcție de activitatea practicat

Diagrama nr.3, denotă că în totalul numărului titularilor de licență pentru genul de activitate   
asamblarea, importul, exportul, reexportul, depozitarea articolelor pirotehnice şi prestarea serviciului “Spectacole 

pirotehnice şi focuri de artificii” cu articole pirotehnice de divertisment de destinaţie profesională

pondere (11%) revine segmentului ”asamblarea, importul, exportul, reexportul şi depozitarea articolel

Numărul adreselor de desfășurare a activității licențiate în funcție de 

amplasarea teritorială 

Activitatea licenţiată se desfăşoară pe 9 adrese de activitate, din care 6 adrese (66,6 %) sunt amplasate în 

 
 

 
 

4

1

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”

2 3 4 5
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ție de activitatea practicată  

ă pentru genul de activitate   „producerea, 

şi prestarea serviciului “Spectacole 

pirotehnice şi focuri de artificii” cu articole pirotehnice de divertisment de destinaţie profesională”, cea mai mică 

samblarea, importul, exportul, reexportul şi depozitarea articolelor 

ții licențiate în funcție de 

 

Activitatea licenţiată se desfăşoară pe 9 adrese de activitate, din care 6 adrese (66,6 %) sunt amplasate în 

Importul, depozitarea şi folosirea materialelor 

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 

6

6 7



 

 
 
 

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

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

autorităţile publice învestite cu acest drept prin lege)
 

Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.10, au fost înregistraţi 12
titulari de licenţă (mun. Chişinău) pentru genul: 
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 numărului licen

anilor 2008

În anul 2010, a fost atestată  o descreştere a numărului licenţelor eliberate cu 66,6%, comparativ cu anul 
2008 şi, respectiv,  75% cu anul 2009.

 
 
Diagrama nr. 2  Dinamica numărului licen

 
Comparativ cu anii 2008 şi 2009, în anul 2010 a fost înregistrată o creştere a numărului  licenţelor în 

vigoare cu 33,3% şi 8,3% respectiv.
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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 Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.10, au fost înregistraţi 12
titulari de licenţă (mun. Chişinău) pentru genul: „importul, exportul, proiectarea, 

producerea şi comercializarea mijloacelor criptografice şi tehnice de protecţie a 

informaţiei, mijloacelor tehnice speciale pentru obţinerea ascunsă a informaţiei; 

prestarea serviciilor în domeniul protecţiei criptografice şi tehnice a informaţiei (cu 

excepţia activităţii desfăşurate de autorităţile publice învestite cu acest drept prin lege)

Dinamica numărului licențelor eliberate (prelungite) pe

anilor 2008-2010 

În anul 2010, a fost atestată  o descreştere a numărului licenţelor eliberate cu 66,6%, comparativ cu anul 
2008 şi, respectiv,  75% cu anul 2009. 

Dinamica numărului licențelor valabile în perioada anilor 

Comparativ cu anii 2008 şi 2009, în anul 2010 a fost înregistrată o creştere a numărului  licenţelor în 
vigoare cu 33,3% şi 8,3% respectiv. 
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Anexa nr. 31 

mportul, exportul, proiectarea, producerea şi comercializarea mijloacelor 
criptografice şi tehnice de protecţie a informaţiei, mijloacelor tehnice speciale 

serviciilor în domeniul protecţiei 
criptografice şi tehnice a informaţiei (cu excepţia activităţii desfăşurate de 

autorităţile publice învestite cu acest drept prin lege) 

Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.10, au fost înregistraţi 12 
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)”.  

țelor eliberate (prelungite) pentru perioada 

 
În anul 2010, a fost atestată  o descreştere a numărului licenţelor eliberate cu 66,6%, comparativ cu anul 

țelor valabile în perioada anilor 2008 – 2010 

 

Comparativ cu anii 2008 şi 2009, în anul 2010 a fost înregistrată o creştere a numărului  licenţelor în 

Numărul de licențe 
eliberate/prelungite

Numărul licențelor 



 

Diagrama nr. 3  Numărul titularilor de licen

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

2

1

Numărul titularilor de licență în funcție de activit

3

3

prestarea serviciilor în domeniul protecţiei criptografice şi 
tehnice a informaţiei

importul, exportul, proiectarea, producerea şi comercializarea 
mijloacelor criptografice şi tehnice de protecţie a informaţiei, 
prestarea serviciilor în domeniul protecţiei criptografice şi 
tehnice a informaţiei

importul, exportul, proiectarea, producerea şi comercializarea 
mijloacelor criptografice şi tehnice de protecţie a informaţiei

importul şi comercializarea mijloacelor tehnice speciale 
pentru obţinerea ascunsă a 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
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ție de activitatea practicată 

prestarea serviciilor în domeniul protecţiei criptografice şi 

importul, exportul, proiectarea, producerea şi comercializarea 
mijloacelor criptografice şi tehnice de protecţie a informaţiei, 
prestarea serviciilor în domeniul protecţiei criptografice şi 

importul, exportul, proiectarea, producerea şi comercializarea 
mijloacelor criptografice şi tehnice de protecţie a informaţiei

importul şi comercializarea mijloacelor tehnice speciale 
pentru obţinerea ascunsă a 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 



 

 

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

Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.10, au fost înregistraţi 563 
titulari de licenţă pentru genul: 
preparatelor narcotice şi/sau psihotrope, desfăşurată de întreprinderile şi/sau institu

farmaceutice”. 
 

Diagrama nr. 1  Dinamica numărului licen

anilor 2008

 
Dinamica numărului licenţelor eliberate în per

remarcat că, în anul 2010, diminuarea acestui indicator 
2,7%), a fost în mare măsură rezultată de efectele Legii
Legii  nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, prin care 
începînd cu 10.11.10, genul activitatea farmaceutică, inclusiv cu folosirea preparatelor narcotice şi/sau psihotrope, 

desfăşurată de întreprinderile şi/sau instituţiile farmaceutice (pentru întreprinderile şi instituţiile nou

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

activitate, a fost exclus din genurile

 
Diagrama nr. 2  Dinamica numărului licen

 
În anul 2010, în raport cu a. 

licenţă. Comparativ cu anul 2009, 
a) 27% - în perioada 01.01.2010
b) 1,5%  - în perioada 10.11.2010
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ctivitatea farmaceutică, inclusiv cu folosirea preparatelor narcotice şi/sau 
psihotrope, desfăşurată de întreprinderile şi/sau instituţiile farmaceutice

 
Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.10, au fost înregistraţi 563 

titulari de licenţă pentru genul: „activitatea farmaceutică, inclusiv cu folosirea 

preparatelor narcotice şi/sau psihotrope, desfăşurată de întreprinderile şi/sau institu

Dinamica numărului licențelor eliberate (prelungite) pentru perioada 

anilor 2008-2010 

Dinamica numărului licenţelor eliberate în perioada anilor 2008-2010, atestă tendinţă de descre
, diminuarea acestui indicator în raport cu anii precedenţi (cu 2008 

, a fost în mare măsură rezultată de efectele Legii nr. 176 din 15.07.2010 pentru modificarea şi compl
XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, prin care 

activitatea farmaceutică, inclusiv cu folosirea preparatelor narcotice şi/sau psihotrope, 

întreprinderile şi/sau instituţiile farmaceutice (pentru întreprinderile şi instituţiile nou

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

a fost exclus din genurile supuse reglementării prin licenţiere după acreditarea instituţiei

Dinamica numărului licențelor valabile în perioada anilor 2008

în raport cu a.  2008,  a fost înregistrată o diminuare cu 30,1%
Comparativ cu anul 2009, descreşterea a constituit deja 28,5%: 

în perioada 01.01.2010- 10.11.2010;  
în perioada 10.11.2010-31.12.2010.  

145 141

2009 2010

788

575 563

2009 la 10.11.2010 la 31.12.2010
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Anexa nr. 32 

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

Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 31.12.10, au fost înregistraţi 563 
ctivitatea farmaceutică, inclusiv cu folosirea 

preparatelor narcotice şi/sau psihotrope, desfăşurată de întreprinderile şi/sau instituţiile 

țelor eliberate (prelungite) pentru perioada 

 

tendinţă de descreștere. Poate fi 
anii precedenţi (cu 2008 – 7,2 %; cu 2009 –  

pentru modificarea şi completarea 
XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, prin care 

activitatea farmaceutică, inclusiv cu folosirea preparatelor narcotice şi/sau psihotrope, 

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 

supuse reglementării prin licenţiere după acreditarea instituţiei.  

țelor valabile în perioada anilor 2008-2010 

 

cu 30,1% a numărului titularilor de 

Numărul de licențe 
eliberate/prelungite

Numărul de licențe



 

Tabelul nr. 1  Numărul instituţiilor/filialelor a titularilor de licenţă în 

practicate
Nr.  
d/o 

Întreprinderile şi instituţiile farmaceutice industriale

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

Diagrama nr. 3  Ponderea activită

institu

 
Diagrama nr. 3 denotă, că din numărul total al titularilor de licen

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

farmaceutice”, cea mai mare pondere revine segment
,,Farmacii de forme industriale

aurmătoarelor activităţi: “Filiale a depozitelor farmaceutice

microproducere”. 
 
 
 
 
 
 

51%

2%

Depozite farmaceutice

Farmacii de forme industriale

Farmacii cu funcţii de producere

Filiale de categoria II

Fabrici

Întreprinderi farmaceutice industriale

Numărul instituţiilor/filialelor a titularilor de licenţă în 

practicate 
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  
-a 

Laboratoare de microproducere 
ntreprinderi farmaceutice industriale 

instituţii/filiale 

Ponderea activităților practicate de către titulari, desfă

instituțiilor/filialeor 

Diagrama nr. 3 denotă, că din numărul total al titularilor de licență pentru genul „
inclusiv cu folosirea preparatelor narcotice şi/sau psihotrope, desfăşurată de întreprinderile şi/sau instituţiile 

”, cea mai mare pondere revine segmentelor „Filiale a farmaciilor de forme industriale

Farmacii de forme industriale” - 32%. Cea mai mică pondere (un procent) a fost înregistrată la desfăşurarea 
Filiale a depozitelor farmaceutice”, “Laboratoare”, “Fabrici”

5%

1%

32%

6%

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-a 

Filiale de categoria II-a Laboratoare

Laboratoare de microproducere

Întreprinderi farmaceutice industriale
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Numărul instituţiilor/filialelor a titularilor de licenţă în funcţie de activităţile 

Numărul 

72 
3 

418 
673 
30 
81 
18 
7 
3 
5 

10 
1320 

 
 

e de către titulari, desfășurată în cadrul 

 

ă pentru genul „activitatea farmaceutică, 

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

Filiale a farmaciilor de forme industriale” - 51% şi 
a fost înregistrată la desfăşurarea 

“Fabrici” şi “Laboratoare de 

Filiale a depozitelor farmaceutice

Filiale a farmaciilor de forme industriale

Laboratoare de microproducere
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Diagrama nr. 4   Amplasarea teritorială a titularilor de licenţă  

 
Activitatea licenţiată se desfăşoară de către 563 titulari de licenţe, dintre care 254 sînt înregistraţi în mun. 

Chişinău, ceea ce constituie 45,1 % din numărul total. 
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r-l Rezina
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r-l Soroca

UTA Găgăuzia
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mun. Bălţi
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r-l Cantemir
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r-l Leova
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numărul titularilor de licenţă



 

Fabricarea, comercializarea, asisten
repararea dispozitivelor medicale, inclusiv

 
 

Conform Registrului de licen
400 titulari pentru genu ,,Fabricarea, comercializarea, asisten
dispozitivelor medicale, inclusiv opticii”.
 
 

Diagrama nr. 1  Dinamica licen

2010

 
 

Diagrama nr. 2 Dinamica numărului licen

 
 

În anul 2010, comparativ cu anii 2008 
eliberate, cu 30 % și 14%,  respectiv; 
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Fabricarea, comercializarea, asistența tehnic
repararea dispozitivelor medicale, inclusiv a opticii

Conform Registrului de licențiere, la situația din 31.12.2010, au fost înregistrați 
400 titulari pentru genu ,,Fabricarea, comercializarea, asistența
dispozitivelor medicale, inclusiv opticii”. 

Dinamica licențelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor 2008

2010 

 

Dinamica numărului licențelor valabile în perioada anilor 2008

, comparativ cu anii 2008 și 2009 a fost  înregistrată o creștere a
respectiv; - titularilor de licență cu 25% și 14,5%, respectiv

 
 

92

107

2009 2010

342

400

2009 2010

Numărul licențelor valabile
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Anexa nr. 33 
 

ța tehnică și  
opticii 

țiere, la situația din 31.12.2010, au fost înregistrați 
ța tehnică și repararea 

țelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor 2008-

 

țelor valabile în perioada anilor 2008-2010 

 

ștere a numărului: -  licențelor 
%, respectiv (Diagramele nr. 1 și nr.2). 

Numărul de licențe 
eliberate/prelungite

Numărul licențelor valabile



 

Diagrama nr. 3 Numărul 

amplasarea teritorială

          Activitatea licenţiată a fost
mun. Chişinău, ceea ce constituie 
 

 

Diagrama nr. 4 Numărul titularilor de licen

 
 Din 400 titulari de licenţă

repararea dispozitivelor medicale, 

− 38% au practic
dispozitivelor medicale, inclusiv opticii”, 

− 33% - ,,comercializarea dispozitivelor medicale”,

− 22% - „comercializarea dispozitivelor medical

− 7% - ,,comercializarea opticii medicale”.
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Numărul adreselor de desfășurare a activității licențiate în funcție de 

amplasarea teritorială 

 
a fost desfășurată pe 455 adrese de activitate, dintre care 

a ce constituie 69 % din numărul total de adrese. 

Numărul titularilor de licență în funcție de activită

 

titulari de licenţă  pentru genul de activitate ,,fabricarea, comercializarea, asisten

repararea dispozitivelor medicale, inclusiv opticii”: 
practicat total sau parțial ,,fabricarea, comercializarea, asisten

dispozitivelor medicale, inclusiv opticii”,  

,,comercializarea dispozitivelor medicale”, 

„comercializarea dispozitivelor medicale, inclusiv opticii”, 

,,comercializarea opticii medicale”. 
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Comercializarea opticii medicale
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Conform Registrului de licențiere, la situația din 31.12.2010 au fost înregistrați 643 titulari pentru 
ței medicale de către instituțiile medico-saniatre private”. 
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Anexa nr. 34 

țiile medico-sanitare private  

țiere, la situația din 31.12.2010 au fost înregistrați 643 titulari pentru 

țelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor                

 

țelor valabile pentru perioada anilor 2008-2010 

 

ștere a numărului: -  licențelor 
(Diagrama nr. 1 și nr.2). 

Numărul de licențe 
eliberate/prelungite

Numărul licențelor



 

Diagrama nr. 3   Numărul titularilor  de licen

Diagrama nr. 3 denotă că din numărul total al titularilor de licen
către instituțiile medico-sanitare private
stomatologice”( 44,4%), fiind urmat de acordarea 
„acordarea asistenței medicale în domeniul imagisticii

( 8,5%).   
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Numărul titularilor  de licență în funcție de activit
 

Diagrama nr. 3 denotă că din numărul total al titularilor de licență pentru genul „Acordarea asisten
sanitare private”, cea mai mare pondere revine segmentului „

fiind urmat de acordarea ,,asistenței medicale în domeniul medicinii interne
ței medicale în domeniul imagisticii” (8,86%) și „acordarea asisten

Numărul adreselor de desfășurare a activității licențiate în funcție de 

amplasarea teritorială 
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a ce constituie 56 % din numărul total de adrese. 
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ție de activitățile practicate 
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Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetă

 Conform Registrului de licen
titulari pentru ,,Activitatea legată de 

și (sau) în țară”. 
 
 

Diagrama nr. 1 Dinamica licen
 

 
Potrivit Diagramei nr.1, în anul 2010

comparativ cu anul 2008. Consecutiv, poate fi eviden
creșterea acestui indicator cu 34%
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34%. 
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Anexa nr. 35 

Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetățenilor 

țiere, la situația din 31.12.2010, au fost înregistrați 75 
plasare în cîmpul muncii a cetățenilor în străinătate 

țelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor 2008-2010 

 

a numărului licențelor eliberate 
ă în raport cu anul 2009, în anul 2010 a fost întregistrată 

țelor valabile în perioada anilor 2008-2010 

 

titularilor de licențe comparativ cu anul 

Numărul licențelor eliberate/prelungite

Numărul licențelor valabile



 

Diagrama nr. 3 Numărul titularilor de licen

(anul 2010)

 
Ponderea titularilor de licen

străinătate  s-a dovedit a fi mai mare d
cetățenilor în țară, aceastea constituind
de activitate dat.  
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Diagrama nr. 5  Numărul adreselor de desfă

amplasarea teritorială
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Conform Registrului de licen
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77

105

2009 2010

Numărul licențelor 
eliberate/prelungite

264

341

2009 2010

Numărul licențelor valabile

122 

Anexa nr. 36 

țiere, la situația din 31.12.2010, au fost înregistrați 

țelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor                 

 

țelor valabile în perioada anilor 2008-2010 

 

ștere a numărului: -  licențelor 
%, respectiv (Diagramele nr. 1 și 

Numărul licențelor 
eliberate/prelungite

Numărul licențelor valabile



 

Diagrama nr. 3  Numărul titularilor de licen

licen

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

licențe,  doar  10%  revine activit

 
* În baza  Legii nr. 352 din 24.11.2006 (în vigoare din 02.02.2007) 

activităţii turistice în Republica Moldova

activitatea agenției de turism. Totodată, rămîn în continuare valabile licen
termenului de valabilitate de 5 ani), care au specificate în formularele de licen
turism”. 

Diagrama nr. 4  Numărul adreselor d

amplasarea teritorială
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țiilor de învățămînt privat de toate nivelurile, treptele 
ămîntul complementar (extrașcolar) și (sau) pentru adulți, cu excepția celui 

finanțat de la bugetul public național 
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Activitatea instituțiilor de învățămînt privat de toate nivelurile, treptele 
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Anexa nr. 37 
 

ămînt privat de toate nivelurile, treptele și formele; 
școlar) și (sau) pentru adulți, cu excepția celui 

țiere, la situația din 10.11.2010, au fost înregistrați 348 titulari 
ămînt privat de toate nivelurile, treptele și formele; 

i, cu excepția celui finanțat de la 

țelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor 2008-2010 

 

țelor eliberate/prelungite în anul 2009, față de anul 2008 (cu 26%), în 

țelor valabile în  perioada anilor 2008-2010 

 

ă o majorare a numărului  titularilor de 

Numărul de licențe 
eliberate/prelungite

Numărul licențelor 



 

Diagrama nr. 3 Titulari de licen

 
 

Diagrama nr. 3 denotă că, din numărul total al titularilor de licen
învățămînt privat de toate nivelurile, treptele 

adulți, cu excepția celui finanțat de la bugetul public național”

de învățămînt privat de toate nivelurile, treptele 
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Din numărul total al titularilor de licen
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țile practicate (anul 2010) 
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Diagrama nr. 7 Numărul adreselor de desfă

amplasarea teritorială

         Activitatea licenţiată a fost
amplasarea în mun. Chişinău. 
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Conform Registrului de licen
titulari de licență pentru ,,Activitatea magazinelor duty

- 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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Diagrama nr. 2 Dinamica numărului 
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Conform Registrului de licențiere, la situația din 31.12.2010, au fost înregistrați 3 
ă pentru ,,Activitatea magazinelor duty-free”, și anume: 

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

Dinamica numărului licențelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor 

2008-2010 

Dinamica numărului licențelor valabile în perioada anilor 2008
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Anexa nr. 38 

țiere, la situația din 31.12.2010, au fost înregistrați 3 
și anume:  

Î.C.S. "LE BRIDGE CORPORATION LIMITED" S.R.L. 

țelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor 

 

țelor valabile în perioada anilor 2008-2010 

 

Numărul de licențe 
eliberate/prelungite

Numărul licențelor 
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Tabelul nr. 1  Numărul adreselor de desfășurare a activității licențiate în funcție de 

amplasarea teritorială 
Nr. 
d/o 

Forma organizatorico-juridică, 
denumirea titularului de licenţă 

Adresele de desfăşurare a activităţii licenţiate 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 



 

Conform Registrului de licen
titulari pentru ,,Activitatea de broker vamal
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Diagrama nr. 2  Dinamica numărului licen

 
 

În  anul 2010, comparativ cu anii 2008 
eliberate, cu 83 % și 55%,  respectiv; 
 
 La situația din 31.12.2010, 
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Activitatea de broker vamal 
 

Conform Registrului de licențiere, la situația din 31.12.2010, au fost înregistrați 42 
Activitatea de broker vamal”. 

Dinamica licențelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor 2008

2010 

Dinamica numărului licențelor valabile în perioada anilor 2008

, comparativ cu anii 2008 și 2009 a fost  înregistrată o  creștere a
respectiv;  - titularilor de licență cu 90% și 33,3%, respectiv

ția din 31.12.2010, în licențele titularilor pentru genul „Activitatea de broker vamal”
în domeniul vămuirii. 
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Anexa nr. 39 

țiere, la situația din 31.12.2010, au fost înregistrați 42 

țelor eliberate/prelungite pentru perioada anilor 2008-

 

țelor valabile în perioada anilor 2008-2010 

 

ștere a numărului: -  licențelor 
%, respectiv (Diagramele nr. 1 și nr.2). 

„Activitatea de broker vamal” au  fost incluși 

Numărul de licențe 
eliberate/prelungite

Numărul licențelor valabile



 

Diagrama nr. 3  Numărul adreselor de desfă

amplasarea teritorială

 
Activitatea licențiată a fost desfă

Birourilor Vamale și pe teritoriul Posturilor Vamale. 
 

r-l. Hînceşti, s.Leuşeni, Biroul Vamal Leuşeni 
r-l. Hînceşti, Postul Vamal Leuşeni
r-l.Ungheni, Giurgiuleşti, Postul Vamal
 Giurgiuleşti –Galaţi (auto) 
r-l.Ungheni, Postului Vamal Sculeni
r-l.Ştefan Vodă, Postul Vamal Tudora
r-l.Ştefan Vodă,  Postul Vamal Palanca
r-l Briceni, Postul Vamal Briceni
r-l Briceni, Postul Vamal Lipcani 
r-l Briceni, Postul Vamal Criva 
or.Cahul, Postul Vamal Comrat
or.Rezina, Postul Vamal Mateuţi 
Total: 
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Numărul total al adreselor de desfășurare a activității licențiate: 173

ărul adreselor de desfășurare a activității licențiate în funcție de 

amplasarea teritorială 

ă a fost desfășurată pe 173 adrese, din care 17 adrese (9,8%) cu amplasarea în incinta  
și pe teritoriul Posturilor Vamale.  

l. Hînceşti, s.Leuşeni, Biroul Vamal Leuşeni  
l. Hînceşti, Postul Vamal Leuşeni-Albița 
l.Ungheni, Giurgiuleşti, Postul Vamal 

l.Ungheni, Postului Vamal Sculeni 
l.Ştefan Vodă, Postul Vamal Tudora 
l.Ştefan Vodă,  Postul Vamal Palanca 
l Briceni, Postul Vamal Briceni-Rosoşeni 

Briceni, Postul Vamal Lipcani – Rădăuți Prut 
l Briceni, Postul Vamal Criva –Mămăliga 

or.Cahul, Postul Vamal Comrat-Intern 
or.Rezina, Postul Vamal Mateuţi  
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