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Nr. d/o  

a genului  

Denumirea 

prescurtată a genului 

de    activitate 

Denumirea completă a genului de      activitate 

01 „actvitatea de audit” Activitatea de audit; 

02 „evaluarea bunurilor 

imobile”  

Activitatea de evaluare a bunurilor imobile; 

03 ,,burse de mărfuri” Activitatea burselor de mărfuri; 

04 ,,metale preţioase” Activitatea cu  metale preţioase şi pietre preţioase;  funcţionarea 

caselor de amanet; 

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

desfăşurarea loteriilor (cu excepţia monopolului de stat exercitat în 

condiţiile Legii nr.285-XIV din 18 februarie 1999 cu privire la 

jocurile de noroc), întreţinerea cazinourilor, exploatarea automatelor 

de joc cu cîştiguri băneşti, stabilirea mizelor la competiţiile sportive;  

06 ,,producţie alcoolică 

importată “ 

Importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi 

comercializarea angro a producţiei alcoolice şi a berii importate; 

 

07 ,,producţie alcoolică Fabricarea alcoolului etilic, a berii, a producţiei alcoolice, cu 
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autohtonă “ excepţia vinurilor şi a băuturilor pe bază de vin, şi/sau păstrarea, 

comercializarea angro a alcoolului etilic, a berii, a producţiei 

alcoolice, cu excepţia vinurilor şi a băuturilor pe bază de vin, 

produse de producătorii autohtoni; 

08 ,,articole din tutun” Importul articolelor din tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială 

a tutunului; fabricarea articolelor din tutun și/sau comercializarea 

angro a articolelor din tutun și a tutunului fermentat; 

09 ,,activitatea 

farmaceutică 

veterinară” 

Activitatea farmaceutică veterinară şi/sau asistenţa veterinară (cu 

excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat);   

10 ,,produse de uz 

fitosanitar” 

Importul şi/sau comercializarea produselor de uz fitosanitar şi a 

fertilizanţilor; 

 

11 

 

,,transport” 

 

Transportul auto de călători în folos public; 

12 ,,proiectare în  

construcţii” 

Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, 

urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări; 

13 ,,construcţii” Construcţiile de clădiri şi/sau construcţii inginereşti, instalaţiile şi 

reţelele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările; 

14 ,,extragerea 

substanţelor minerale”  

Extragerea substanţelor minerale utile şi/sau îmbutelierea apelor 

minerale şi naturale potabile; 

15 ,,topogeodezie” Activitatea topogeodezică şi cartografică; 

16 ,,metale feroase” Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi 

exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de 

baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată; 

17 ,,substanţe chimice 

toxice” 

Importul şi/sau fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a 

substanţelor şi materialelor chimice toxice, articolelor şi produselor 

chimice de menaj; 

18 ,,confecţionarea 

ştampilelor” 

Confecţionarea şi distrugerea ştampilelor; 

19 ,,activitatea de pază” Activitatea particulară de detectiv sau de pază; 

20 ,,sisteme de 

semnalizare 

antiincendiare” 

Montarea şi/sau reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de 

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

clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu; 

21  ,,armament şi muniţii” Producerea, asamblarea, importul şi/sau exportul, reexportul, 

comercializarea armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă şi repararea 

armelor cu destinaţie civilă; 

22  ,,materiale 

explozibile” 

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

depozitarea şi efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil; 

23  ,,articole pirotexnice” Producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, depozitarea 

articolelor pirotehnice şi prestarea serviciului “Spectacole pirotehnice 

şi focuri de artificii” cu articole pirotehnice de divertisment de 

destinaţie profesională; 

24 ,,protecţia informaţiei” Importul, exportul,proiectarea, producerea şi comercializarea 

mijloacelor criptografice şi tehnice de protecţie a 

informaţiei,mijloacelor tehnice speciale pentru obţinerea ascunsă a 

informaţiei; prestarea serviciilor în domeniul protecţiei criptografice 

şi tehnice a informaţiei (cu excepţia activităţii desfăşurate de  

autorităţile publice învestite cu acest drept prin lege); 

25 ,,activitatea 

farmaceutică” 

activitatea farmaceutică 

 

26 

 

,,dispozitive medicale” 

 

Importul, 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; 
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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 

 

 

 

 

 

1.0.  Realizarea obiectivelor de activitate ale Camerei de Licențiere 

 

1.1. Activitatea de licențiere.  Licenţele valabile 
 

Potrivit Registrului de licențiere, ținut de Camera de Licențiere, la situația din 

30.06.2014 erau înregistrați 10 888 titulari de licență, iar la 30.06.13 și la 30.06.12  se 

atestă, respectiv, 10 615 și 10 767 titulari de licență.  

Majorarea numărului licenţelor valabile în anul 2014 a fost cauzată de efectele 

Legii nr.26 din 13.03.2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.451-XV din 30 iulie 

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

la 18.04.2014, conform căreia la activitățile farmaceutică și asistență medicală a fost 

excluse excepțiile: ”pentru întreprinderile şi instituţiile nou-create, pînă la obţinerea 

certificatului de acreditare”, iar genul de activitate ce ține de dispozitivele medicale a fost 

completat cu subgenul: ”import”, devenind: ”importul, fabricarea, comercializarea, asistența 

tehnică și repararea dispozitivelor medicale, inclusiv opticii”.  

 

Evoluția numărului licenţelor valabile pentru genurile de activitate supuse 

reglementării prin licențiere de către Camera de Licențiere în perioada anilor 2012 – 2014 

este prezentată în Tabelul nr. 1. 

 

 

Tabelul nr.1: Numărul licenţelor valabile, potrivit sutuației din 30.06.14, comparativ cu situaţia 

din  30.06.12 și 30.06.13, raportate la genurile de activitate. 

 
Nr. 

d/o 

Denumirea genului de 

activitate 

30.06. 

2012 

30.06. 

2013 

30.06 

2014 

Raport procentual (%) 
30.06.14,  

comparativ cu 

30.06.12 

30.06.14,  

comparativ cu 

30.06.13 

01 Activitatea de audit 130 125 125 -3. 8 0 

02 Evaluarea bunurilor  

imobile 

149 153 148 
-0. 7 -3. 3 

03 Bursele de mărfuri 1 1 1 0 0 

04 Metale preţioase 404 429 452 11. 88 5. 36 

05 Jocuri de noroc 72 60 65 -10. 00 8. 33 

06 Producţie alcoolică 

importată 

70 58 50 
-28. 57 -13. 79 

07 Producţie alcoolică 

autohtonă 

231 172 123 
-46. 75 -28. 49 

08 Articole din tutun 71 66 61 -14. 08 -7. 57 
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09 Activitatea farmaceutică 

veterinară 

766 775 494 
-35. 51 -36. 26 

10 Produse de uz fitosanitar 345 359 378 9. 57 5. 29 

11 Transport 960 960 964 0. 42 0. 42 

12 Proiectare în construcţii 695 751 808 16. 26 7. 60 

13 Construcţii 3 562 3 650 3 810 6. 96 4. 38 

14 Extragerea substanţelor 

minerale 

172 162 146 
-15. 12 -9. 88 

15 Topogeodezie 149 161 159 6. 71 -1. 24 

16 Metale feroase 120 130 138 15. 00 6. 15 

17 Substanţe chimice toxice 593 608 615 3. 71 1. 15 

18 Confecţionarea 

ştampilelor 

14 14 14 
0 0 

19 Activitatea de pază 171 175 172 0. 58 -1. 71 

20 Sisteme de semnalizare 

antiincendiare 

91 97 93 
2. 19 -4. 12 

21 Armament şi muniţii 5 5 12 140. 00 140. 00 

22 Materiale explozibile 2 2 3 50. 0 5. 00 

23 Articole pirotehnice 14 18 26 85. 71 44. 44 

24 Protecţia informaţiei 23 25 24 4. 35 -4. 00 

25 Activitatea farmaceutică 285 242 423 48. 42 74. 79 

26 Dispozitive medicale 439 461 478 8. 88 3. 69 

27 Asistenţa medicală 525 505 523 -0. 39 3. 56 

28 Plasarea în cîmpul 

muncii 

77 84 77 
0 -8. 33 

29 Activitatea de turism 418 451 431 3. 11 -4. 43 

30 Depozitarea cerealelor 7 6 6 -14. 29 0 

31 Magazinele duty-free 3 3 3 0 0 

32 Broker vamal 51 59 66 29. 41 11. 86 

 Total 10 615 10 767 10 888 

2. 57 

 

1. 12 

 

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

activităţile:  
Nr. 

d/o 

Denumirea genului de 

activitate 

30.06. 

2012 

30.06. 

2013 

30.06. 

2014 

Raport procentual (%) 

30.06.14, comparativ 

cu  

30.06.12 

30.06.14, 

comparativ cu  

30.06.13 

25 Activitatea farmaceutică 285 242 423 48. 42 74. 79 

26 Dispozitive medicale 439 461 478 8.  88 3 .69 

 

Sporirea numărului licențelor eliberate/prelungite la activitățile: farmaceutică, 

importul, fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi/sau reparaţia dispozitivelor 

medicale şi/sau a opticii s-a produs în rezultatul efectelor Legii nr.26 din 13.03.2014 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind 

reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.  
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 O tendinţă de descreştere accentuată a numărului licenţelor valabile s-a înregistrat  

la genurile de activitate:  
Nr. 

d/o 

Denumirea genului de 

activitate 

30.06. 

2012 

30.06. 

2013 

30.06. 

2014 

Raport procentual (%) 

30.06.14, comparativ 

cu  

30.06.12 

30.06.14, 

comparativ cu  

30.06.13 

06 Producţie alcoolică 

importată 

70 58 50 
-28. 57 -13. 79 

07 Producţie alcoolică 

autohtonă 

231 172 123 
-46. 75 -28. 49 

08 Articole din tutun 71 66 61 -14. 08 -7. 57 

 

Această diminuare se datorează efectelor următoarelor acte legislative: 

 Legii nr.262 din 16.11.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, 

prin care au fost efectuate modificări, inclusiv ale Legii nr.451/2001 privind reglementarea 

prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, şi anume,  excluderea licenţierii vinurilor şi a 

băuturilor pe bază de vin, produse de producătorii autohtoni;  

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

conform căreia a fost majorat cuantumul taxei de licenţă cu 30 %. 

 

1.2. Eliberarea/prelungirea, reperfectarea licențelor 

 

 În perioada primului semestru al anului 2014 au fost eliberate/prelungite 1 504 

licenţe,  sau cu 104 licențe mai mult decît  în perioada similară a anului 2012, și, respectiv 

-  cu 191, comparativ cu anul 2013.  

 Dinamica numărului licenţelor eliberate şi prelungite în perioadele menţionate, 

raportate la genurile de activitate, este prezentată în Tabelul nr.2. 
 

 

 

Tabelul nr.2: Numărul licenţelor eliberate/prelungite în semestrul I al anului 2014, comparativ cu perioada 

similară a anului 2012 și 2013, raportate la genurile de activitate. 

 
Nr. 

d/o 

Denumirea genului 

de activitate 

I semestru 

2012 

I semestru 

2013 

I semestru 

2014 

Raport procentual (%) 

I semestru       

2014, comparativ 

cu I semestru 2012 

I semestru 

2014, comparativ 

cu I semestru 2013 

01 Activitatea de audit 30 16 19 -36. 67 18.75 

02 Evaluarea bunurilor  

imobile 

21 17 17 -19. 05 - 

03 Bursele de mărfuri 0 0 0 - - 

04 Metale preţioase 44 42 38 -13. 64 -9. 52 

05 Jocuri de noroc 31 27 29 -6. 45 7. 40 

06 Producţie alcoolică 

importată 

37 31 29 -21. 62 -6. 45 

07 Producţie alcoolică 

autohtonă 

13 36 28 115. 38 -22. 22 

08 Articole din tutun 32 28 25 -21. 88 -10. 71 

09 Activitatea 

farmaceutică 

veterinară 

24 39 139 479. 17 256. 41 

10 Produse de uz 

fitosanitar 

59 52 51 -13. 56 -1. 92 

11 Transport 121 166 110 -10. 00 -33. 73 

12 Proiectare în 97 107 80 -17. 52 -25. 23 
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construcţii 

13 Construcţii 529 438 435 -17. 77 -0. 68 

14 Extragerea 

substanţelor minerale 

21 18 20 -4. 76 11. 11 

15 Topogeodezie 22 20 17 -22. 73 -15. 00 

16 Metale feroase 16 12 17 6. 25 41. 67 

17 Substanţe chimice 

toxice 

61 48 67 9. 84 39. 58 

18 Confecţionarea 

ştampilelor 

3 1 0 66. 67 - 

19 Activitatea de pază 14 16 19 35. 71 18. 75 

20 Sisteme de 

semnalizare 

antiincendiare 

11 9 14 27. 27 55. 56 

21 Armament şi muniţii 0 0 6 - - 

22 Materiale explozibile 0 0 1 - - 

23 Articole pirotehnice 1 1 7 600. 00 600. 00 

24 Protecţia informaţiei 10 4 4 60. 00 60. 00 

25 Activitatea 

farmaceutică 

20 14 141 605. 00 907. 14 

26 Dispozitive medicale 51 51 59 15. 69 15. 69 

27 Asistenţa medicală 39 41 61 56. 41 48. 78 

28 Plasarea în cîmpul 

muncii 

12 18 9 -25. 00 -50. 00 

29 Activitatea de turism 69 54 53 -21. 74 -1. 85 

30 Depozitarea cerealelor 4 0 0 - - 

31 Magazinele duty-free 0 0 1 - - 

32 Broker vamal 8 7 8 - 14. 29 

 Total 1 400 1 313 1 504 7. 43 14. 55 

 

În semestrul I al anului 2014, comparativ cu perioada similară a anului 2012 și 2013,  

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

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

 
Nr. 

d/o 

Denumirea genului de 

activitate 

30.06. 

2012 

30.06. 

2013 

30.06. 

2014 

Raport procentual (%) 

30.06.14, comparativ 

cu  

30.06.12 

30.06.14, 

comparativ cu  

30.06.13 

25 Activitatea farmaceutică 20 14 141 605 .00 907. 14 

09 Activitatea farmaceutică 

veterinară 

24 39 139 479. 17 256. 41 

26 Dispozitive medicale 51 51 59 15. 69 15. 69 

27 Asistenţa medicală 39 41 61 56. 41 48. 78 

 

Majorarea numărului licențelor eliberate/prelungite la activitățile: farmaceutică, 

importul, fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi/sau reparaţia dispozitivelor 

medicale şi/sau a opticii, acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare 

private s-a produs ca rezultat al efectelor Legii nr.26 din 13.03.2014 pentru modificarea şi 

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

activităţii de întreprinzător, intrate în vigoare la 18.04.2014. 

Creșterea numărului licențelor prelungite la activitatea farmaceutică veterinară se 

datorează Legii nr.9-XVI din 03.02.2009,  prin care a fost amendat art.18 din Legea nr. 
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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. 

 

Pe parcursul primului semestru al anului 2014, au fost reperfectate 1 759 licenţe, 

inclusiv 1 055 – în legătură cu includerea/excluderea unităţilor de transport.   

 

  În conformitate cu art.10 alin.(1) lit.c) al Legii nr.451/2001, care prevede asumarea 

pe propria răspundere de către solicitantul de licenţă a responsabilităţii pentru respectarea 

condiţiilor de licenţiere la desfăşurarea genului de activitate pentru care se solicită licenţă 

şi pentru autenticitatea documentelor prezentate, declaraţiile de eliberare/prelungire şi 

cererile de reperfectare a licenţei au fost examinate, în perioada 01.01.14-30.06.14, fără 

verificarea la fața locului încadrarea solicitantului de licenţă în condiţiile de licenţiere, cu 

excepţia cazurilor cînd legea de specialitate expres prevede acest fapt (activitatea 

particulară de detectiv sau de pază), fapt. Acest fapt a avut un efect pozitiv asupra sporirii 

operativităţii executării declaraţiei privind eliberarea/prelungirea şi cererii privind 

reperfectarea licenţei.  

 

  În perioada semestrului I al anului 2014,  durata medie a examinării unei declaraţii 

de eliberare/prelungire a licenţei a constituit 3.12 zile lucrătoare – la eliberare/prelungire și 

4.08 – la reperfectare. Conform prevederilor art. 11 alin. (1) și art. 15 alin. (3) ale Legii nr. 

451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător 

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

 

În primul semestru al anului 2014,  din numărul total de 3 415 declaraţii şi cereri  de 

eliberare/prelungire şi reperfectare a licenţei, circa 77 la sută au fost recepţionate prin 

intermediul Serviciului „e-Licenţiere”. 

 

   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 și prelungite 39 licenţe la 8 genuri de activitate. 

 
 

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

potrivit situaţiei din 30.06.14 
Nr. d/o 

al  g/a 

Denumirea genului de activitate Numărul licenţelor  

valabile 
 

06 Producţie alcoolică importată 4 

07 Producţie alcoolică autohtonă 2 

09 Activitatea farmaceutică veterinară 1 

10 Produse de uz fitosanitar 2 

11 Transport 14 

17 Substanţe chimice toxice 10 

25 Activitatea farmaceutică 3 

26 Dispozitive medicale 3 

Total 39 
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1.3. Taxa pentru licență 
 

Taxa pentru eliberarea/prelungirea și reperfectarea licențelor,  pe genuri de activitate, 

achitată în anul 2014, comparativ cu perioada similară a anilor 2012 și 2013 este 

prezentată în Tabelul nr.4. 
 

Tabelul nr.4: Taxa pentru eliberarea/prelungirea și reperfectarea licențelor, raportată la genurile 

de activitate, achitată în anul 2014, comparativ cu perioada similară a anilor  2012 şi 2013, 

raportată la genurile de activitate. 

 
Nr. 

d/o 

Denumirea genului de activitate I semestru 

2012 

I semestru 

2013 

I semestru 

2014 

01 Activitatea de audit 74 250 49 725 65 325 

02 Evaluarea bunurilor  imobile 51 000 53 300 54 275 

03 Bursele de mărfuri 0 0 0 

04 Metale preţioase  101 700 122 850 113 100 

05 Jocuri de noroc 33 591 762 46 936 316 47 799 707 

06 Producţie alcoolică importată 1 936 650 2 047 305 1 940 965 

07 Producţie alcoolică autohtonă 2 657 000 2 006 420 2 418 325 

08 Articole din tutun 773 050 851 305 775 060 

09 Activitatea farmaceutică veterinară  29 790 67 691 68 393 

10 Produse de uz fitosanitar  145 575 169 325 163 475 

11 Transport 274900 491 335 292 760 

12 Proiectare în construcţii 218 38 8 309 648 212 550 

13 Construcţii 1 191 588 1 268 853 1 242 345 

14 Extragerea substanţelor minerale 49 750 58 500 58 500 

15 Topogeodezie 48 000 57 850 44 525 

16 Metale feroase 41 000 34 937 45 825 

17 Substanţe chimice toxice 141 250 145 600 207 675 

18 Confecţionarea ştampilelor 7 500 3 900 0 

19 Activitatea de pază 35 250 52 325 54 925 

20 Sisteme de semnalizare 

antiincendiare 

24 750 24 310 41 925 

21 Armament şi muniţii 0 650 13 000 

22 Materiale explozibile 0 0 3 250 

23 Articole pirotehnice 1 750 3 900 27 625 

24 Protecţia informaţiei 22 500 13 000 11 700 

25 Activitatea farmaceutică 59 690 73 940 538 616 

26 Dispozitive medicale 140 250 168 675 291 525 

27 Asistenţa medicală 85 500 110 175 190 125 

28 Plasarea în cîmpul muncii  30 750 63 700 39 975 

29 Activitatea de turism 149 500 155 545 155 350 

30 Depozitarea cerealelor  10 000 0 0 

31 Magazinele duty-free 500 0 9 100 

32 Broker vamal 24 000 34 450 33 475 

 Total 41 917 594 55 375 560 56 913 396 

Suma taxelor pentru licenţă, achitate în semestrul I al anului 2014, este mai mare 

decît suma taxelor achitate în perioada similară a anului 2012 – cu 14 995 802 lei (35.77%) 

și, comparativ cu anul 2013, mai mare cu 1 537 836 lei (2. 78%). 
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Din suma totală de 56 913 396 lei, achitată în primul semestru al anului curent, - 

84.00%  revin mărimii taxei achitate la jocurile de noroc; - 4. 2% - la producţia alcoolică 

autohtonă. 

În perioada de raportare  328  licenţe  sau 21. 81%  din totalul licenţelor eliberate,  au 

fost eliberate cu scutirea taxei pentru licenţă în mărime de 50. 00%.  

 

1.4. Eliberarea autorizaţiilor 

 

În conformitate cu 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 ţările membre ale Acordului Central European de Comerţ Liber (CEFTA);  şi nr.134 

din 10.02.2009 cu privire la importul în regim preferenţial al unor tipuri de zahăr, în 

perioada de raportare au fost eliberate 85 autorizaţii. 

 

1.5. Controlul în domeniul licențierii și colaborarea cu autoritățile publice  
 

În conformitate cu art.19 alin. (10) al Legii nr.451-XV din 30.07.2001 cu privire la 

reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, în perioada de referință, 28 

autorități publice cu funcții de reglementare și control, au transmis în adresa Camerei au 83 

sesizări privind încălcările depistate a condițiilor de licențiere.  

 
Tabelul nr.5: Numărul sesizărilor adresate Camerei de către autoritățile publice în perioada 

semestrului I al anului 2014. 
Nr. d/o Denumirea autorității Numărul de 

sesizări 

1 Ministerul Afacerilor Interne  36 

2 Agenţia Naţională pentru Ocuparea forţei de Muncă  1 

3 Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice 1 

4 Inspecţia de Stat în Construcţii 3 

5 Inspectoratul Fiscal principal de Stat 8 

6 Centrul National Anticoruptie            1 

7 Agenţia Naţională Transport Auto  9 

8 Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru 1 

9 Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei  1 

10 Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării  1 

11 Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale  1 

12 Agenţia Turismului 2 

13 Ministerul Economiei 1 

14 Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru 1 

15 Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor în Construcţii 2 

16 Baza de Transport Auto nr.12 1 

17 Primăria Hînceşti 1 

18 SRL „Corida” 1 

19 Consiliul Municipal Chişinău 1 

20 Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane 1 

21 Primăria Anenii Noi 1 

22 SA „Parcul de Autobuse şi Taximetre nr.8” 1 
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23 SA „Parcul de Autobuse nr.1” 1 

24 Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor 2 

25 ÎI „Griţcu Marcu” 1 

26 SA „Transelit” 1 

27 Preşedintele Raionului Ştefan Vodă 1 

28 Inspectoratul de Stat al Muncii 1 

 Total  83 

 

În perioda de referinţă au fost efectuate 35 controale inopinate sau cu 32 controale 

mai puține decît în anul 2012 și cu 8 controale mai mult,  comparativ cu anul 2013. 

  În Tabelul nr.6 este prezentată dinamica numărului controalelor inopinate în 

perioadele primului semestru al anului 2014, comparativ cu anii 2012 și 2013. 

 
Tabelul nr.6:  Numărul controalelor inopinate efectuate în semestrul I al anului 2014, comparativ 

cu perioada similară a anului 2012 și 2013. 

 

Nr. d/o 

 
Denumirea genului de activitate 

Numărul controalelor efectuate în perioada  

01.01.12 – 

30.06.12 

01.01.13 – 

30.06.13 

01.01.14 – 

30.06.14 

01 Activitatea de audit - - - 

02 Evaluarea bunurilor  - - - 

03 Bursele de mărfuri - - - 

04 Metale preţioase  - 1 2 

05 Jocuri de noroc  2 2 

06 Producţie alcoolică importată - - - 

07 Producţie alcoolică autohtonă - - - 

08 Articole din tutun - - - 

09 Activitatea farmaceutică veterinară  - - - 

10 Produse de uz fitosanitar  - - - 

11 Transport 30 21 30 

12 Proiectare în construcţii - - - 

13 Construcţii 1 1 - 

14 Extragerea substanţelor minerale - - 1 

15 Topogeodezie - - - 

16 Metale feroase -  - 

17 Substanţe chimice toxice 2 - - 

18 Confecţionarea ştampilelor - - - 

19 Activitatea de pază 3 - - 

20 Sisteme de semnalizare antiincendiare - - - 

21 Armament şi muniţii - - - 

22 Materiale explozibile - - - 

23 Articole pirotexnice - - - 

24 Protecţia informaţiei - - - 

25 Activitatea farmaceutică 29 - - 

26 Dispozitive medicale - - - 

27 Asistenţa medicală - - - 

28 Plasarea în cîmpul muncii  - - - 

29 Activitatea de turism 2 2 - 

30 Depozitarea cerealelor  - - - 

31 Magazinele duty-free - - - 

32 Broker vamal - - - 
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Total: 67 27 35 

  

În perioada 01.01.14 – 30.06.14 au fost efectuate 247 controale planificate asupra 

respectării de către titularii de licență a condițiilor de licențiere, sau cu 195 controale mai 

mult decît în anul 2013. În anul 2012 controale planificate nu au fost efectuate. 
 

Tabelul nr.7: Numărul controalelor planificate efectuate în semestrul I al anului 2014, comparativ 

cu perioada similară a anului 2012 și 2013. 

Nr. d/o 

 
Denumirea genului de activitate 

Numărul controalelor efectuate în perioada 

01.01.12 – 

30.06.12 

01.01.13 – 

30.06.13 

01.01.14 – 

30.06.14 

01 Activitatea de audit - - - 

02 Evaluarea bunurilor  - - - 

03 Bursele de mărfuri - - - 

04 Metale preţioase  - 5 9 

05 Jocuri de noroc - - 13 

06 Producţie alcoolică importată - 2 3 

07 Producţie alcoolică autohtonă - - 9 

08 Articole din tutun - 5 7 

09 Activitatea farmaceutică veterinară  - - - 

10 Produse de uz fitosanitar  - 17 - 

11 Transport - 12 20 

12 Proiectare în construcţii - - - 

13 Construcţii - 6 15 

14 Extragerea substanţelor minerale - - 106 

15 Topogeodezie - - - 

16 Metale feroase - - - 

17 Substanţe chimice toxice - - - 

18 Confecţionarea ştampilelor - - - 

19 Activitatea de pază - - 8 

20 Sisteme de semnalizare antiincendiare - - - 

21 Armament şi muniţii - - - 

22 Materiale explozibile - - - 

23 Articole pirotexnice - - - 

24 Protecţia informaţiei - - - 

25 Activitatea farmaceutică - - - 

26 Dispozitive medicale - - - 

27 Asistenţa medicală - 3 7 

28 Plasarea în cîmpul muncii  - - 37 

29 Activitatea de turism - 2 13 

30 Depozitarea cerealelor  - - - 

31 Magazinele duty-free - - - 

32 Broker vamal - - - 

 

 

Total: - 52 247 

 

În rezultatul efectuarii controalelor, analizei suplimentare a dosarelor de licențiere a 

titularilor de licență, sesizărilor autorităților publice cu funcții de reglementare și control  

au fost: 

 emise prescripţii - 186; 
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 adoptate decizii de retragere a licenţei – 205; 

 adoptate decizii privind recunoaşterea nevalabilităţii licenţei – 46.   

 

În baza cererilor titularilor de licenţă au fost emise 32 decizii de suspendare 

temporară a activităţii de întreprinzător şi 66 decizii de retragere a licenţei. De asemenea, 

în urma radierii din Registrul de stat al persoanelor juridice au fost adoptate 78 decizii de 

retragere a licenței. 

 

Pe parcursul perioadei 01.01.2014 – 30.06.2014 au avut loc mai multe ședințe de 

lucru dedicate problemelor reglementării prin licențiere a activității de întreprinzător, 

implementării Serviciului ”e-Licențiere” și extinderii posibilităților de verificare a 

veridicității documentelor pasibile anexării la declarația, cererea pentru eliberarea, 

prelungirea sau reperfectarea licențelor prin ghișeul unic de licențiere. 

De asemenea, au avut loc ședințe de lucru cu reprezentanții ÎS ”CRIS 

”REGISTRU”” privind extinderea accesului Camerei de Licențiere la datele din SIA 

”Registrul de stat al unităților de drept”, prin intermediul SIA ”Acces-web” și SIA 

”Common Object Interface” 

 

2.0. Activitatea juridică 
 

În conformitate cu prevederile art.17 alin.(1), alin.(2) şi alin.(3) al Legii nr. 235-

XVI din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de 

întreprinzător, Camera de Licenţiere, în perioada 01.01.2014 – 30.06.2014 a formulat şi 

înaintat instanţelor de judecată - 90 cereri de chemare în judecată: privind retragerea (55) 

şi suspendarea licenţelor (35). 

 

Subsecvent activităţilor supuse reglementării prin licenţiere, atribuite în competenţa 

Camerei, cererile de chemare în judecată privind retragerea și suspendarea licenţelor au 

vizat următoarele genuri de activitate:  

 activitatea de turism – 46; 

 turoperator – 1;  

 evaluare a bunurilor imobile – 1; 

 producţia alcoolică importată și autohtonă – 5; 

 transport – 8; 

 proiectarea  în construcţii – 1; 

 construcţii – 3; 

 extragerea substanţelor minerale – 4; 

 activitatea farmaceutică – 2; 

 plasarea în cîmpul muncii -  2; 

 încadrare/înscriere a studenţilor în programe de schimb educaţional-cultural – 5; 

 produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi – 3; 

 jocurile  de noroc – 4; 

 audit – 1; 

 pază – 1. 

 

Temeiurile privind retragerea licenţelor: 
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 Sesizări/petiții – 10; 

 Nelichidarea în termen a circumstanțelor ce au servit temei pentru suspendarea 

licenței  - 28;  

 Neexecutarea repetată a prescripțiilor – 13; 

 Neachitarea taxei trimestriale/anuale – 4. 

 

Temeiurile privind suspendarea licenţelor: 

 Sesizări/petiții – 31; 

 Expirarea termenului documentului ce confirmă dreptul angajatorului străin de a 

implementa programe de schimb educaţional-cultural – 2; 

 Neachitarea taxei trimestriale/anuale – 3. 

 
Litigiile  în instanţa de contencios administrativ:  

 Acţiuni însumate, înaintate de titularii de licenţe în ordine de contencios 

administrativ – 33; 

 Acţiuni ce vizează obligarea reperfectărilor licenţelor în domeniul farmaceutic – 27; 

 Acţiune ce vizează obligarea reperfectării licenţei în domeniul funcţionării caselor 

de amanet, prin completarea genului, cu activitatea ce ţine de metale preţioase -1; 

 Acţiune privind anularea actelor administrative (Decizie de retragere şi Prescripţii) 

emise unor titulari, pentru activitatea de încadrare/înscriere a studenţilor în programe de 

schimb educaţional-cultural  - 3; 

 Acţiune privind anularea Prescripţiilor emise de Cameră, precum şi nulitatea şi 

nevalabilitatea unei licenţe eliberată pentru activitatea particulară de pază şi fără efecte 

juridice din momentul eliberării ei – 1; 

 Acţiune privind obligarea Camerei de Licenţiere în vederea eliberării licenţei pentru 

activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în străinătate şi atragerea la 

răspundere a funcţionarilor responsabili de inacţiune – 1. 

 

Din numărul total al acţiunilor înaintate în perioada 01.01.2014 - 30.06.2014, 

instanţele de judecată au emis pînă în prezent 49 hotărîri, prin care au admis integral 

acţiunile Camerei. Asupra 8 dosare litigioase, instanţele judecătoreşti urmează să se 

pronunţe, fiind în stadiu de examinare. De asemenea, au fost restituite de către 

Judecătoria Centru mun. Chişinău, pe motiv de competenţă jurisdicţională, fără a se 

examina fondul cauzelor (aceasta din urmă declinîndu-şi competenţa acceptată anterior 

ca instanţă de la sediul petiţionarului) - 15 cereri de chemare în judecată iniţiate de 

Cameră. 

 

În contextul generalizării experienţei din domeniul reglementării prin licenţiere a 

activităţii de întreprinzător şi optimizării acestuia, Camera, pe parcursul I semestru al 

anului 2014, în conformitate cu competenţele atribuite: 

   

A avizat: 

 proiectul Ordinului Ministrului Finanţelor cu privire la modificarea şi completarea 

Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului de management financiar şi 

control, şi emiterea declaraţiei de bună guvernare (în contextul procesului de auto-evaluare a 

sistemelor de management financiar şi control, desfăşurat în trimestrul I al anului 2013); 
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 proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.778-XV din 

27.12.2001 cu privire la geodezie, cartografie şi geoinformatică; 

 proiectul Hotărîrii Guvernului pentru modificarea Anexei nr.1 la Regulamentul 

privind administrarea cotelor tarifare la exportul mărfurilor în Uniunea Europeană, probat 

prin Hotărîrea Guvernului nr.262 din 07.03.2008; 

 proiectul Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea 

şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică şi 

Regim, structurii şi efectivului-limită al acestuia; 

 proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.130 din 08.06.2012 

privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă; 

 proiectul Legii nr.989-XV din 18.04.2002 cu privire la activitatea de evaluare; 

 proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii poştei nr. 463/1995; 

 proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.190-XVI din 

26.07.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării 

terorismului; 

 proiectul Hotărîrii de Guvern „Cu privire la aprobarea listei societăţilor de audit 

pentru auditarea situaţiilor financiare anuale ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor 

pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social”; 

 proiectul Raportului cu privire la implementarea Recomandărilor Comitetului 

Părţilor al Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe 

umane de către Republica Moldova (elaborat în contextul ratificării Convenţiei sus-

menţionate prin Legea nr. 67 din 30.03.2006, precum şi recomandărilor grupului de experţi 

GRETA); 

 proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 845/1992 cu privire la 

antreprenoriat și întreprinderi și Legii nr.283/2003 privind activitatea particulară de 

detectiv și de pază; 

 proiectul Codului Urbanismului şi Construcţiilor al Republicii Moldova; 

 proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 285/1999 cu privire la 

jocurile de noroc. 

 

  A participat la elaborarea: 

 proiectului Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activităţii de 

întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc a Camerei de Licenţiere, (în contextul 

acţiunilor Operaţiunii politicilor de dezvoltare (OPD-2) potrivit Strategiei de Parteneriat cu 

Ţara pentru anii 2014-2017, aprobată de Consiliul Executiv al Băncii Mondiale) – aprobată 

prin Hotărîrea de Guvern nr.365 din 27.05.2014; 

 Indicaţiilor metodice privind aplicarea de către operatorii din domeniul jocurilor de 

noroc, auditorilor, dealerilor de metale preţioase ori de pietre preţioase şi caselor de 

amanet, a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului 
(în scopul realizării prevederilor art. 10 alin. (2) lit. a) al Legii nr. 190-XVI din 26.07.2007 cu 

privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi întru executarea 

cerinţelor stabilite în Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de prevenire 

şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2013-2017, aprobat prin 

Legea nr. 130 din 06.06.2013). 

 

În vederea generalizării experienţei din domeniul de competenţă şi prezentării 

Ministerului Economiei propunerilor privind perfecţionarea cadrului legal ce reglementează 
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procedura de licenţiere şi condiţiile de licenţiere a anumitor genuri concrete de activitate 

supuse reglementării prin licenţiere, Camera de Licenţiere a iniţiat: 

 şedinţa de lucru, de comun cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor în contextul 

modificărilor propuse de către autoritatea de licenţiere pe segmentul jocurilor de 

noroc (01.04.2014); 

 şedinţa de lucru, de comun cu reprezentanţii Ministerului Economiei şi IPSSTOIP 

privind corectitudinea aplicării prevederilor art. 8 alin. (19) al Legii nr. 116/2012, în 

raport cu genurile de activitate supuse reglementării prin licenţiere (05.03.2014); 

 şedinţa de lucru, de comun cu reprezentanţii Asociaţiei Patronale a Businessului 

Distractiv şi a Organismelor de certificare, în contextul procedurii de certificare a 

utilajului de joc, tangenţial rigorilor legislative de reperfectare/prelungire a 

licenţelor titularilor din domeniul jocurilor de noroc (28.05.2014). 
 

3.0. Extinderea accesului beneficiarilor la datele Camerei de Licenţiere  
 

În conformitate cu art.22 al Legii nr.451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea 

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

perfecţionare a sistemului de înregistrare şi selectare a datelor Registrului de licenţiere în 

formele scriptică şi electronică, versiunea electronică fiind publicată în regim online pe 

pagina web a Camerei ”www.licentiere.gov.md”.  

Au fost actualizate 21 seturi de  date de pe Portalul ”date.gov.md”, din care 6 - 

lunar, datele de pe site-ul oficial al Camerei (Compartimentele: ”Condiții de licențiere”; 

”Ghidul în licențiere”; Informații publice”; ”Transparența procesului decizional”; ”Decizii”; 

”Autorizații”; ”Titualri de licență Transnistria”). 

 

4.0. Serviciul „e-Licenţiere” 
  

În primul trimestru al anului 2014 au fost înregistrate 3 415 declaraţii/cereri de 

eliberare/prelungire şi reperfectare a licenţei, din care 2 642 sau 77.36% au fost 

recepţionate prin intermediul Serviciului „e-Licenţiere”.  La 24 genuri de activitate 

licențiată acest indicator constituie 80.00% - 100.00%. 

 
Nr. 

genului 

Denumirea genurilor de 

activitate 

Numărul total al 

declaraţii/cererilor 

recepţionate  

Numărul 

declaraţii/cererilor 

recepţionate online 

Raport 

procentual (%) 

01 activitatea de audit 44 36 81. 82 

02 evaluarea bunurilor imobile  26 23 88. 46 

03 burse de mărfuri 0 0 0 

04 metale preţioase 64 55 85. 94 

05 jocuri de noroc 96 0 0 

06 producţie alcoolică importată  40 34 85. 00 

07 producţie alcoolică autohtonă  41 35 85. 37 

08 articole din tutun 43 28 65. 12 

09 activitatea farmaceutică 

veterinară 

151 146 96. 69 

10 produse de uz fitosanitar 60 57 95. 00 

11 transport, inclusiv 

Includere/excludere 

1082 587 54. 25 

12 proiectare în  construcţii 110 99 90. 00 

http://www.licentiere.gov.md/
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13 construcţii 613 560 91. 35 

14 extragerea substanţelor 

minerale 

26 25 96. 15 

15 topogeodezie 22 20 90. 91 

16 metale feroase 18 13 72. 22 

17 substanţe chimice toxice 87 85 97. 70 

18 confecţionarea ştampilelor 0 0 0 

19 paza 25 17 68. 00 

20 sisteme de semnalizare 

antiincendiare 

22 22 100. 00 

21 armament şi muniţii 6 6 100. 00 

22 materiale explozive 2 2 100. 00 

23 articole pirotehnice 19 19 100. 00 

24 protecţia informaţiei 7 7 100. 00 

25 activitatea farmaceutică 286 268 93. 71 

26 dispozitive medicale 210 204 97. 14 

27 asistenţa medicală 125 115 92. 00 

28 plasarea în cîmpul muncii 53 50 94. 34 

29 turism 109 102 93. 58 

30 depozitarea cerealelor 0 0 0 

31 magazine duty-free 2 2 100. 00 

32 broker vamal 26 23 88. 46 

 Total Camera 3415 2642 77. 36 

 

Camera de Licenţiere a întreprins acțiunile de rigoare privind utilizarea Serviciului 

Mpay pentru încasarea plăților de la persoanele fizice și juridice în procesul prestării 

serviciilor, fiind semnat Acordul MPAY/012/PS. 

 

 În pofida  reușitelor Serviciului ”e-Licențiere”, acesta deocamdată nu poate fi 

utilizat la capacitatea necesară determinată de scop, fiind prezente multe ”acte de 

manoperă” realizate de angajații Camerei la prelucrarea datelor în cadrul serviciului, 

confruntîndu-se cu problema gestiunii a două tipuri de dosare - cele recepționate prin 

intermediul Serviciului “e-Licenţiere” și tradiţionale, procesate  pe suport de hîrtie, 

inclusiv și pînă la lansarea ”e-Licențierii”.   

           În conformitate cu  Programul Dezvoltării Strategice a Camerei pentru anii 2013 – 

2015,  Camera și-a propus aplicarea Serviciului ”e-Licențiere”  în proporție de sută la sută, 

începînd cu anul 2016,  concomitent efectuîndu-se, pînă în anul 2015, digitizarea totală a 

dosarelor formate în varianta scriptică.  

           Acest lucru  va putea fi realizat doar odată ce tehnologiile informaționale vor fi 

dezvoltate rațional și permanent, pentru excluderea carențelor și optimizarea proceselor. 

           Pentru a exclude eventualele consecințe ale riscurilor ce derivă din problemele 

existente, Camera a consultat experții din cadrul Centrului de Guvernare Elctronică vis-à-

vis de modalitatea optimă de soluționare a problemelor de ordin tehnic și posibilitățile 

existente de depășire a acestora și solicitat CGE, prin Demersul nr.01/783 din 07.04.14, 

extinderea funcționalității SI ”e-Licențiere”,  prin înglobarea informației ce urmează a fi 

digitizată, dar care se și conține în SIA ”Registrul unic de licențiere”.  

 

5.0. Consolidarea Ghișeului unic de licențiere. 
 

          Din lista a 27 documente pasibile anexării la declarația/cererea pentru eliberarea, 

prelungirea sau reperfectarea licenței, 52% se verifică  prin intermediul Ghișeului unic de 
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licențiere (- 7 se verifică online; - 6 - în baza informației plasate pe paginile web oficiale 

ale autorităților publice; - 1 -se verifică și se confirmă prin poșta electronică e-mail).  În 

varianta scriptică,  se prezintă de către solicitanții de licență 13 acte permisive sau 48%. 

          Conform Planului Guvernului pentru anii 2013 – 2016, precum şi Programul de 

Dezvoltare Strategică a Camerei pentru anii 2013 – 2015, au fost întreprinse acţiuni 

concrete privind extinderea posibilităţilor de verificare a veridicităţii actelor permisive 

anexate la declaraţia/cererea pentru eliberarea/prelungirea sau reperfectarea licenţei şi 

anume prin Ghişeul unic de licenţiere.  

           

           În adresa a 9 autorități publice au fost adresate 7 demersuri cu solicitarea de a se 

oferi accesul Camerei la bazele de date pentru a verifica veridicitatea  informației 

prezentate de solicitanții/titularii de licențe a 12 acte permisive/confirmative:  
 

  

Ministerul Sănătății/Centrul 

Naţional de  Sănătate Publică 

 

1) Autorizaţia sanitară de funcţionare;  

 

2) Avizul sanitar la producerea  în serie pentru producătorii autohtoni 

(privind corespunderea calității apei cerințelor igienice) 

Ministerul Mediului/Agenţia 

pentru Geologie şi Resurse 

Minerale  

1) Certificatul de atribuire a perimetrului minier; 

 

2) Autorizația pentru pentru folosința specială a apei 

3) Avizul expertizei ecologice de stat 

4) Confirmarea privind respectarea cerințelor de protecție a mediului 

pentru ”activitatea cu metale prețioase și pietre prețioase” 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

 

1) Notificarea despre deținerea capacităților minime de producție; 

2) Avizul privind importul alcoolului etilic 

Agenția Națională pentru 

Siguranța Alimentelor 

1) Certificatul de atestare (pentru medici și veterinari) 

Agenţia Naţională pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă a 

Ministerului Muncii Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

1) Confirmarea aprobării contractelor de colaborare cu partenerii străini 

a agenţiilor private de plasare în cîmpul munci peste hotare 

Ministerul Finanțelor 1) Regulile de desfășurare a jocurilor de noroc 

Ministerul Afacerilor Interne: 1)  Cazierul judiciar eliberat persoanelor fizice sau juridice pentru 

practicarea activității de antreprenoriat 

 

       Din 7 demersuri ale Camerei adresate  autorităților  publice au fost primite 

răspunsuri la 4: 

1. Nr.01/393 din 20.02.14: 

Ministerul Afacerilor Interne, referitor la Registrul Cazierelor judiciare eliberate 

persoanelor fizice sau juridice pentru practicarea activității de antreprenoriat, a anunțat t 

disponibilitatea de inițiere, în coordonare cu Centrul de Guvernare Electronică, a 

procedurii de conectare a utilizatorilor Camerei de Licențiere la SI ”e-Cazier” (prin 

interfața aplicației web, în baza numelui utilizatorului autorizat și parolei, apelului de 

căutare, numărului Certificatului de judiciar, obținerea informației de confirmare a  

eliberării Certificatului eliberat de CTI al MAI, cu specificarea IDNP/IDNO a subiectului, 

data, termenul de valabilitate); În prezent Camera conlucrează cu Centrul de Guvernare 

Electronică întru soluționarea problemei asigurării accesului colaboratorilor instituției la 

datele CTI al MAI privind Certificatele judiciare; 
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2. Nr. 01/419 din 26.02.14:  

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în lunile iunie-iulie curent,  va lansa  

SIA ”Evidența mograției forței de muncă”, în baza căruia Camera va avea accesul la 

verificarea veridicității Contractului de colaborare cu partenerii străini a agențiilor 

private de plasare în cîmpul muncii peste hotare; 

 

3. Nr. 01/461 din 28.02.14: 

Ministerul Mediului, referitor la  Certificatul de atribuire a perimetrului minier, a informat 

că,  se lucrează de către Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale la digitalizarea 

Registrului Avizelor ecologice de stat, de la 01.04.14 fiind lansat Ghișeul unic privind 

eliberarea Autorizațiilor pentru folosința specială a apei; 

 

Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale, referitor la Avizul expertizei ecologice de 

stat, a informat că în prezent  nu dispune de baza de date pe pagina web, dar a inițiat  

procedura creării acesteia,  propunînd suplimentar să fie anexat la declarație/cerere și 

Actul de confirmare a perimetrului minier eliberat de Agenție. De asemenea, au fost 

inițiate procedurile de elaborare a proiectului de modificare a  Legii 160/2011; 

 

4. Nr. 01/462 din 28.02.14 – răspuns negativ: 

Ministerul Sănătății și Centrului  Național de Sănătate Publică (referitor la 2 acte: - 

Autorizația sanitară de funcționare; -  Avizul sanitar la producere în serie pentru 

producătorii autohtoni (privind corespunderea calității apei cerințelor igienice) a dat un 

răspuns negativ din motivul lipsei posibilităților tehnice 

  

        La 3 demersuri răspunsuri relevante nu au fost primite: 

1. Nr.01/314 din 14.02.14: 

Inspectoratul Ecologic de Stat  și Ministerul Mediului în partea ce ține de: Confirmarea 

privind respectarea cerințelor de protecție a mediului pentru ”activitatea cu metale 

prețioase și pietre prețioase. Camera va întreprinde acțiunile suplimentare, adresînd 

Inspectoratului solicitare repetată; 

2. Nr. 01/463 din 03.03.14: 

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (referitor la Certificatul de atestare 

(pentru medici și felceri veterinari). Camera va întreprinde acțiunile suplimentare, 

adresînd Inspectoratului solicitare repetată; 

3. Nr.01/479 din 03.03.14:  

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (referitor la 2 acte: - Notificarea despre 

deținerea capacităților minime de producție; - Avizul privind importul alcoolului etilic). 

Camera va întreprinde acțiunile suplimentare, adresînd Inspectoratului solicitare repetată. 

 

Prin Acordul adițional nr.2/805-AD din 24.03.2014 la Contractul de prestări servicii 

nr.288-AW din 07.02.2011, a fost acordat parametrul de căutare în Registrul de stat al 

transporturilor după numărul de înmatriculare a mijlocului de transport. 

Suplimentar, prin scrisoarea nr.01/1407 din 23.06.2014,  Camera de Licențiere, 

urmare ședinței din 18.06.14 a grupului de lucru în componența reprezentanților ÎS ”CRIS 

”REGISTRU și Camerei de Licențiere,  a solicitat precizarea următoarelor elemente 

tehnice: 
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 La Contractul nr.288-AW din 07.02.2011, în Anexa nr.1 să fie inclusă afișarea 

istoricului  numerelor de înmatriculare anterioare ale unităților de transport, dat fiind 

riscul ca aceeași unitate de transport să fie inclusă în licențele a doi sau mai  mulți titulari 

de licență cu numere de înmatriculare diferite; 

 În proiectul Acordului adițional nr.2/2-AW la Contractul nr.536-I din 31 mai 2012 

să fie prevăzută extragerea listei persoanelor juridice care au fost înregistrate, lichidate, 

reorganizate sau modificate într-o anumită perioadă (exclusiv pentru titularii de licență, 

aflați în gestiunea Camerei de Licențiere), în scopul ajustării listei titularilor de licență 

aflați în gestiunea Camerei situației la zi. 

  

  Începînd cu 15.05.2014, în conformitate cu Contractul nr.237 din 09.12.2008, a 

fost restabilită furnizarea informației din SIA ”Registrul unic de licențiere” privind 

licențele eliberate, prelungite, reperfectate, suspendate, declarate nevalabile și retrase.   

Respectiv, Camera de Licențiere a transmis, în adresa  Agenției Turismului,  ÎS 

”Camera Înregistrării de Stat”, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și Serviciului Vamal 

al RM scrisori de informare privind adresarea acestora la ÎS ”CRIS ”REGISTRU”” cu 

solicitarea,  în baza unei cereri tipizate, a accesului la  Sistemul Informațional Automatizat 

”Registrul de Stat al unităților de drept”, parte componentă a căruia, cu statut de subsistem, 

este SIA”Registrul unic de licențiere”,  prin intermediul SIA „Acces-web”. 

  

   
6.0. Registrul unic de licențiere  
 

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

licenţiere a activităţii de întreprinzător, Camera de Licenţiere a întreprins acţiuni privind  

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

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

online pe pagina web a Camerei “www.licentiere.gov.md”.  

Listele licenţelor eliberate, retrase, suspendate și recunoscute nevalabile, sunt plasate 

pe site-ul Camerei şi se actualizează permanent.  

Dinamica accesării paginii web oficiale a Camerei de Licenţiere în anul 2013 este 

prezentată în Tabelul nr.8. 
 

Tabelul nr.8: Numărul de accesări ale paginii web oficiale a Camerei în anul 2014, comparativ cu 

perioada similară a anilor 2012 și 2013. 

 
Nr. 

d/o 

Lunile 2012 2013 2014 

1 Ianuarie 7 041 7 782 8 029 

2 Februarie 7 744 8 386 8 652 

3 Martie 7 024 8 342 10 426 

4 Aprilie 4 934 8 651 8 615 

5 Mai  6 119 7 963 9 128 

6 Iunie 5 711 6 687 8 314 

7 Total 38 573 47 811 53 164 

http://www.licentiere.gov.md/
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Sporirea numărului de accesări ale web site-ului Camerei în anul 2014, comparativ cu 

perioadele similare ale anilor 2012 și 2013, se datorează creșterii numărului de utilizatori 

ai Serviciului ”e-Licențiere”: - cu 37.82% și, respectiv, cu 11.20%. 

 

 

7.0. Consolidarea capacităţii  instituţionale a Camerei.  

         Managementul personalului și documentelor. 
 

 În perioada de referinţă,  au fost completate  în varianta electronică 1 345  dosare  

(în baza declarațiilor de eliberare a licenței, înregistrate în lunile ianuarie – iunie 2014) și 

digitizate 1 885 dosare de licențiere formate în varianta scriptică, la 12 genuri de 

activitate. Au fost procesate datele a 13 000 întreprinderi radiate din Registrul de stat 

(perioada anilor 2010-2014).  În baza datelor stabilite despre titularii de licență radiați din 

Registrul de stat al unităților de drept au fost adoptate 78 decizii de retragere a licenței. 

 

 În perioada de raport, a fost finalizată procedura de evaluare a performanţelor 

profesionale ale funcţionarilor publici în conformitate cu termenele legal stabilite şi 

prevederile Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale 

funcţionarului public. Din numărul total de 29 de funcţionari publici angajaţi, 24 au fost 

supuşi evaluării, din care 15 au fost evaluaţi cu calificativul „foarte bine”,  8 - cu „bine” 

și 1 – cu ”satisfăcător”. De menționat lipsa contestațiilor depuse de către funcționarii 

publici evaluați. 

   

În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.94 din 01.02.2013 a fost 

efectuată procedura de evaluare a performanței colective în cadrul Camerei. Din numărul 

total de 7 subdiviziuni ale Camerei supuse evaluării, 1 a fost evaluată cu calificativul 

”foarte bine” și 6 – cu ”bine”. 

Colaboratorii Camerei, în perioada 01.01.2014 – 30.06.2014  au beneficiat de 17 

activităţi de instruire la nivel naţional, cu participarea a 30 colaboratori, din care 5 au 

beneficiat de instruiri în volum de  45-85 ore academice.  
 

Tabelul nr.9: Numărul colaboratorilor Camerei care au beneficiat de activitățile de instruire la 

nivel național și local în semestrul I al anului 2014. 

 
 Denumirea subdiviziunilor si functiilor Numarul total de ore de instruire,  

trimestrul I 

1 Conducerea Camerei 58 

I.Directia licentiere sectorul real 

1 Sef Directie 14 

2 Sef adjunct 46 

3 Colaborator 6 

4 Colaborator 6 

5 Colaborator 6 

II.Directia licentiere sectorul prestari servicii 

1 Sef Directie 29 

2 Sef adjunct 46 

3 Colaborator 6 

4 Colaborator 6 

5 Colaborator 6 

III.Directia licentiere domenii speciale 

1 Sef Directie 29 
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2 Sef adjunct 26 

3 Colaborator 6 

4 Colaborator 6 

IV.Directia juridica 

1 Sef interimar Direcție 29 

2 Colaborator 85 

3 Colaborator 10 

4 Colaborator 10 

V.Directia gestionarea informatiei de licentiere 

1 Sef Directie 45 

2 Sef adjunct 34 

3 Colaborator 6 

4 Colaborator 6 

5 Colaborator 6 

6 Colaborator 6 

VI.Serviciul resurse umane 

1 Sef Serviciu 6 

2 Colaborator 6 

3 Colaborator 50 

VII.Serviciul evidenta contabilă 

1 Sef Serviciu 6 

2 Colaborator 6 

 

   Tabelul nr.10: Activitățile de instruire la nivel național, de care au beneficiat colaboratorii  

Camerei  în semestrul I al anului 2014, comparativ cu perioada similară a anului  2012 și 2013 

 
Nr. 

d/o 

 

Denumirea cursurilor 

Semestrul I 2012 Semestrul I 2013 Semestrul I 2014 

activități participanți activități participanți activități participa

nți 

 

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

Moldova 

1 ,,Managementul şi elaborarea 

programelor/proiectelor” 2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

2 „Monitorizarea, evaluarea şi 

raportarea privind implementarea 

procedurilor de personal în 

serviciul public 1 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

- 

- - 

3 ,,Managementul funcţiei publice 

şi al funcţionarilor publici - 

 

- 

 

- 

 

- 

- - 

4 „Managementul public. Structura 

organizatorică şi funcţională a 

unei autorităţi  publice” - 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- - 

5 „Adaptarea şi integrarea în funcţia 

publică”  1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

6 ,,Elaborarea şi coordonarea 

proiectelor de acte normative” - 

 

- 

 

1 

 

1 

- - 

7 ”Răspunderea disciplinară a 

funcţionarilor publici”  1 

 

1 

 

- 

 

- 

- - 

8 „Curs de iniţiere în guvernarea 

electronică”  2 

 

2 

 

- 

 

- 

- - 

9 „Managementul public modern”   1 1 - - - - 

10 „Abilităţi manageriale”  1 1 - - - - 

11 „Motivarea personalului”  1 1 - - - - 

12 Dezvoltarea abilităţillor de 

exercitare a atribuţiilor de 

serviciu” - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

2 

13 „Achiziţiile publice: prevederi 

legale. Procedurile. Organizarea - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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licitaţiei” 

14 „Evaluarea politicilor”/publice - - 2 2 1 1 

15 ”Management și planificare 

strategică” - 

- 1 1 - - 

16 ”Managementul performanței” - - 1 1 2 2 

 

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

1 ”Managementul calităţii pentru 

servicii publice calitative: 

abordare pentru instruirea   

eficientă în domeniul calităţii”  1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

2 „Elaborarea Programului de 

Dezvoltarea Strategică a 

Ministerului Economiei pentru 

anii 2013-2015”   

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

3 ,,Managementul calităţii pentru 

servicii publice: abordare pentru 

instruirea   eficientă în domeniul 

calităţii” - 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- - 

4 „Elaborarea Programului de 

Dezvoltarea Strategică a 

Ministerului Economiei pentru 

anii 2012-2014” - 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- - 

5 „Monitorizarea procesului de 

implementare a legislaţiei” - 

 

- 

 

- 

 

- 

- - 

6 „Dreptul societăţilor comerciale” - - - - - - 

7 „Portalul Guvernamental al 

controalelor de stat asupra 

activității de întreprinzător„. - 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

5 

8 „Reformarea serviciilor publice 

prin implementarea conceptului 

de ghișeu unic„. - 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

2 

9 „Protecția datelor cu caracter 

personal„ - 

- - - 1 1 

10 „Proiectul de atragere a 

investițiilor„ - 

- - - 1 1 

 

b) Mese rotunde, forumuri, întruniri: 

1 „Aprobarea programului 

strategic de modernizare 

tehnologică a guvernării(e-

Transformare)” „ 1 

 

 

 

2 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

2 „Identificarea măsurilor 

discriminatorii şi restrictive 

aplicate de Republica Moldova în 

domeniul serviciilor„  1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- - 

3 „Spre o nouă generaţie a 

politicilor investiţionale”  1 

 

1 

- - - - 

4 „ Forumul guvernamental 

moldo-coreean pentru strategia 

„e-Moldova2020””  1 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

- - 

5 „ Proiectul Strategiei energetice 

2030 a Republicii Moldova”  1 

 

1 

 

- 

 

- 

- - 

6 “e-Transformarea Guvernului în 

RM. Localizarea practicilor de 

succes în UE”, organizată de 

Centrul de Guvernare Electronică  - 

 

 

 

- 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

7 Forumul Internaţional al 

Tehnologiilor Securităţii - ,,IFST- - 
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2011”, organizată de Societatea 

Comercială „ALLAS Sisteme de 

Securitate” SRL 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

8 Summit-ul Moldova ICT – 2011, 

organizat de Asociatia Nationala a 

Companiilor   Private din 

Domeniul TIC, Proiectul 

Cresterea Competitivitatii si 

Dezvoltarea Întreprinderilor 

finantat de USAID, sub patronatul 

Ministerului Tehnologiei 

Informatiei si Comunicatiilor - 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

9 Întrunirea organizată de 

Ministerul Economiei, 

Organizaţia pentru Cooperare şi 

Dezvoltare Economică şi 

Organizaţia pentru dezvoltarea 

sectorului întreprinderilor mici şi 

mijlocii „Aspectele noii Strategii 

Naţionale de susţinere a 

Dezvoltării Sectorului IMM pe 

termen lung” 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

10 Conferinţa anuală a auditorilor şi 

societăţilor de audit din Republica 

Moldova „Auditul Independent 

din Republica Moldova la 20 ani 

de activitate” - 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

11 „Elaborarea proiectului de lege cu 

privire la activitatea de 

confecționare și distrugere a 

ștampilelor„  - organizată de MAI - 

 

 

 

- 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

12 „Activitatea Centrelor de 

Notificare și Informare ale 

Organizației Mondiale a 

comerțului„  - 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

- 

13 „E-Registre, e-Autorizații și 

Programări online„ - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

14 „Pregătirea proiectului de 

ameliorare a competitivității„ - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

3 

15 „Prioritățile e-Guvernării a UE„ - - - - 1 28 

16 „Managementul riscurilor. 

Descrierea proceselor„ - 

- - - 1 2 

Total 

 17 

 

19 

 

13 

 

13 

 

17 

 

51 

 

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

anului curent a fost efectuat în conformitate cu „Regulile de întocmire a documentelor 

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

secretariat în organele administraţiei publice centrale de specialitate şi ale 

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

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

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

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

31.03.1995.  În total au fost recepţionate 2 033 documente. Din numărul total al acestora  -

37.83% au fost demersuri, sesizări ale autorităţilor publice; -46.93% - demersuri de la 

agenţii economici; - 11.71% - scrisori de înştiinţare ale titularilor de licenţă.  
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Tabelul nr.11:  Managementul documentelor şi petiţiilor primite în I semestru  al anului 2014, 

comparativ cu perioda similară a anului 2012 și 2013 

 
Nr. 

d/o 

Denumirea documentelor Documente 

primite  

2012 

Documente 

primite  

2013 

Documente 

primite  

2014 

Raport 

procentual (%) 

2014 comparativ 

cu 2012 

Raport 

procentual (%) 

2014 comparativ 

cu 2013 

I. Documente (numărul): 

I Corespondenţa de 

intrare 

 

2 222 1 880 

 

2 033 

 

-8.51 

 

8.14 

1. Demersuri, sesizări ale 

autorităţilor publice  

 

881 773 

 

769 

2. Demersuri, sesizări ale 

agenţilor  economici 

 

1 040 1 107 

 

954 

3.  Scrisori de înştiinţare, 

ale  titularilor de 

licență 

 

207 

200 

 

238 

II.. Petiţii de la 

persoanele fizice şi 

juridice 

 

94 

         95 

 

72 

 

-23.40 

 

-24.20 

1. În formă scrisă 23 32 24 

2. În format electronic 71 63 48 

-  solicitări ale unor 

date din Registrul de 

licenţiere 

 

29 

27 

 

25 

- solicitări  de a se 

explica unele prevedri 

ale  legislației 

 

 

10 14 

 

 

10 

- diferite solicitări din 

domeniile de 

competenţă ale 

Camerei 

 

 

55 

54 

 

 

13 

III. Corespondenţa de 

ieşire 

1 081 

966 

1 483 37.19 53.52 

 

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

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

Termenul mediu de examinare şi formulare a răspunsului la adresările scrise în anul 2014 a 

fost de 25 zile, iar la cele electronice - de 10 zile.  

          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 

dosarelor de licențiere cu termenul de valabilitate a licenței expirat în anul 2013, fiind 

întocmit un proiect de proces verbal  privind nimicirea, în termenele legal stabilite, a  

documentelor lipsite de importanţă istorico-ştiinţifică şi de utilitate practică pentru a fi 

prezentat spre aprobare de către Arhiva Naţională. 

 

 

 

                                                                                                                  Valentin GUZNAC 

                                                                                         Director 
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Anexa nr.1 
Informaţia  

privind activitatea de licenţiere a Camerei de Licenţiere pentru semestrul I al anului 2014 
Nr.  

d/o 

Genul de 

activitate 

licenţiat 

Numărul 

de licenţe 

în vigoare 

(valabile) 

potrivit 

situaţiei 

din 

30.06.2014 

Licenţe eliberate, prelungite, reperfectate şi taxa încasată Licenţe 

eliberate 

cu 

scutirea 

taxei în 

mărime 

de 50% 

Controale efectuate Decizii de retragere a 

licenţei*** 

Decizii de suspendare a 

licenţei 

Presripţii 

emise 

Total* Inclusiv 

eliberate  

şi 

prelungite 

Inclusiv 

reperfectate** 

Taxa achitată 

(lei) 

planificate inopinate Total/ 

inclusiv în 

baza 

cererii 

Susţinute 

de instanţa 

de 

judecată 

Total/ 

inclusiv în 

baza cererii 

Susţinute 

de instanţa 

de 

judecată 

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

01 activitatea de 

audit 
125 40 19 21 65 325 2 0 0 2/1 0 0 0 0 

02 evaluarea 

bunurilor  

imobile 

148 24 17 7 54 275 2 0 0 3/1 1 1/1 0 0 

03 bursele de 

mărfuri 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

04 metale 

preţioase  
452 52 38 14 113 100 17 9 2 1/0 0 0 0 4 

05 jocuri de 

noroc 
65 93 29 64 47 799 707 0 13 2 7/3 2 4/4 0 0 

06 producţie 

alcoolică 

importată 

50 35 29 6 1 940 965 0 3 0 0 1 1/1 0 1 

07 producţie 

alcoolică 

autohtonă 

123 38 28 10 2 418 325 0 9 0 5/3 1 3/0 3 0 

08 articole din 

tutun 
61 42 25 17 775 060 0 7 0 1/1 0 0 0 1 

09 activitatea 

farmaceutică 

veterinară  

494 148 139 9 68 393 4 0 0 27/1 0 0 0 0 

10 produse de uz 

fitosanitar  
378 62 51 11 163 475 6 0 0 5/0 3 0 0 1 

11 transport 964 124 110 14 292 760 43 20 30 21/10 7 10/10 0 54 

12 proiectare în 

construcţii 
808 99 80 19 212 550 31 0 0 1/0 1 0  4 

13 construcţii 3 810 656 435 128 1 242 345 130 15 0 36/3 3 0 0 9 

14 extragerea 

substanţelor 

minerale 

146 22 20 2 58 500 3 106 1 9/4 3 0  54 

15 topogeodezie 159 19 17 2 44 525 7 0 0 3/1 0 0 0 6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

16 metale feroase 138 18 17 1 45 825 9 0 0 8/1 0 0 0 1 

17 substanţe 

chimice toxice 
615 78 67 11 207 675 9 0 0 2/0 0 0 0 0 

18 confecţionarea 

ştampilelor 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

19 activitatea de 

pază 
172 23 19 4 54 925 5 8 0 1/0 0 0 0 4 

20 sisteme de 

semnalizare 

antiincendiare 

93 17 14 3 41 925 3 0 0 1/1 0 0 0 0 

21 armament şi 

muniţii 
12 6 6 0 13 000 4 0 0 0 0 0 0 0 

22 materiale 

explozibile 
2 1 1 0 3 250 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 articole 

pirotehnice 
26 16 7 9 27 625 2 0 0 0 0 0 0 0 

24 protecţia 

informaţiei 
24 5 4 1 11 700 1 0 0 0 0 0 0 0 

25 activitatea 

farmaceutică 
423 147 141 106 538 616 4 0 0 6/4 2 2/2 0 1 

26 tehnică şi 

optică 

medicală 

478 189 59 130 291 525 9 0 0 4/3 0 0 0 0 

27 asistenţa 

medicală 
523 63 61 2 190 125 13 7 0 3/1 0 2/2 0 0 

28 plasarea în 

cîmpul muncii  
77 47 9 38 39 975 1 37 0 16/9 2 11/9 2 32 

29 activitatea de 

turism 

 

 

436 91 53 38 155 350 19 13 0 43/19 5 34/3 30 9 

30 depozitarea 

cerealelor  
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 magazinele 

duty-free 
3 2 1 1 9 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

32 broker vamal 66 12 8 14 33 475 4 0 0 0 0 0 0 0 

 Total 10 892 

 

2 208 1 504 704 56  913  396 328 247 35 205/66 31 68/32 35 

 

186 

NOTĂ: 

*Numărul copiilor autorizate de pe licență eliberate – 904; 

**Numărul licențelor reperfectate în legătură cu excluderea/includerea unităților de transport – 1 055; 

***Numărul deciziilor de retragere adoptate în baza radierii titularilor de licență din Registrul de stat al unităților de drept – 78.
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Anexa nr. 2 

 

01. Activitatea de audit 
  

Diagrama nr.1: Numărul licenţelor valabile potrivit situaţiei din 30.06.2014, comparativ cu 

situaţia din 30.06.2012 şi 30.06.2013 
 

 
Datele  din Diagrama nr. 1 atestă descreșterea în primele șase luni ale anului curent al numărului licențelor valabile  

cu  3.8 %  comparativ cu numărul acestora în perioada similară a anului  2012. 

 

 

Diagrama nr.2: Numărul licenţelor eliberate/prelungite în semestrul I al anului 2014, 

comparativ cu perioada similară a anului 2012 şi 2013 

 

 
 

La finele semestrului I al anului curent, a fost înregistrată  descreşterea numărului licențelor eliberate/prelungite cu 

36.67 % în raport cu perioada similară a anului 2012 și, creșterea cu 18.75% a acestui număr în comparație cu 

semestrul I a anului 2013. 
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Diagrama nr.3: Numărul titularilor de licență în funcție de activitățile practicate                            

(la situaţia din 30.06.2014) 
 

 
Avînd ca bază datele prezentate în Diagrama nr. 3, poate fi remarcat că: 

 74.4% din numărul total al titularilor de licenţă au revenit entităţilor economice ce au practicat doar 

activitatea de audit general 

 12.8 % -  titularilor de licenţă ce au practicat activitatea de audit al companiilor de asigurare;   

 9.6 %  - titularilor ce au practicat activitatea de audit al instituţiilor financiare; 

 3.2% - titularilor ce au practicat activitatea de audit al participanţilor profesionişti la piaţa financiară 

nebancară.  
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Anexa nr. 3 

 

02.Activitatea de evaluare a bunurilor imobile  
 

Diagrama nr.1: Numărul licenţelor valabile potrivit situaţiei din 30.06.2014 comparativ cu 

situaţia din 30.06.2012 şi 30.06.2013 

 

 
 

În prima jumătate a anului  curent, numărul licențelor valabile  s-a  micşorat  cu 0.7%  în raport cu periaoada similară 

a anului 2012 și cu 3.3%  în comparație cu semestrul I al anului 2013. 

 
Diagrama nr.2: Numărul licenţelor eliberate/prelungite potrivit situaţiei din 30.06.2014 

comparativ cu situaţia din 30.06.2012 şi 30.06.2013 

 

 

 
 

Potrivit datelor din Diagrama nr.2, la finele semestrului I al anului curent a fost înregistrată o descreştere cu 19.05% a 

numărului licențelor eliberate/prelungite, în raport cu perioada similară a anului 2012, numărul acestora rămînînd 

neschimbat comparativ cu semestrul I al anului 2013.  
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Anexa nr. 4 

 
 

03. Activitatea burselor de mărfuri 

 

 
Diagrama nr. 1:  Numărul licenţelor eliberate/prelungite în semestrul I a anului 2014, comparativ 

cu perioada similară a anului 2012 şi 2013 

 

 
 

Diagrama nr. 2:  Numărul licenţelor valabile potrivit situaţiei din 30.06.2014 comparativ cu 

situaţia din 30.06.2012 şi 30.06.2013  

 

 
 

La situaţia din 30.06.2014, numărul titularilor de licenţă a rămas identic cu numărul titularilor de licenţă din perioada 

similară a anului 2012 şi 2013. 
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Anexa nr. 5 

 

 

 

04. Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase;  

funcţionarea caselor de amanet 

 
 

Diagrama nr.1: Dinamica numărului licenţelor valabile pe parcursul semestrului I al anului 2014 

 

 
 

 

Diagrama nr.2: Dinamica numărului licenţelor eliberate/prelungite pe parcursul semestrului I al 

anului 2014 
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În primul semestru al anului 2014 se atestă o descreştere a numărului licenţelor eliberate/prelungite cu 9.52%,  

comparativ perioada similară a anului 2013,  şi  cu 13.64%, comparativ cu anul 2012. 

 

Diagrama nr.3: Dinamica numărului licenţelor valabile potrivit situaţiei din 30.06.2014 

comparativ cu situaţia din 30.06.2013 şi sin 30.06.2012 

 

 
 

În primul semestru al anului 2014 se atestă o creştere a numărului licenţelor valabile, cu 5.36 % comparativ perioada 

similară a anului 2013, şi cu 11.88 % comparativ cu anul 2012. 
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Anexa nr.6 

 

05. Activitatea în domeniul jocurilor de noroc: organizarea şi desfăşurarea 

loteriilor (cu excepţia monopolului de stat exercitat în condiţiile Legii nr.285-XIV din 18 

februarie 1999 cu privire la jocurile de noroc), întreţinerea cazinourilor, exploatarea 

automatelor de joc cu cîştiguri băneşti, stabilirea mizelor la competiţiile sportive  
 

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

2014 
 

     
 

Conform Registrului de licenţiere, la situaţia din 30.06.2014, sunt înregistraţi 59 agenţi economici, deţinători 

a 65 licenţe pentru activitatea în domeniul jocurilor de noroc, inclusiv: 

 50 - exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti;  

 3 – întreţinerea cazinourilor;  

 11– stabilirea a mizelor la competiţiile sportive;  

 1 - organizarea şi desfăşurarea loteriilor.  

 

Activităţile respective se desfăşoară în 309 săli/locuri de joc.  

 

 

Diagrama nr. 2:   Dinamica licenţelor eliberate/prelungite  pe parcursul semestrului I al anului 2014 
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Diagrama nr.3: Dinamica numărului licenţelor valabile potrivit situaţiei din 30.06.2014 

comparativ cu situaţia din 30.06.2013 şi 30.06.2012  

 

 

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

licenţelor 
 

Denumirea genului de activitate  Taxa achitată în perioada (lei) 

 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2014-30.06.2014 

Activitatea în domeniul jocurilor de 

noroc 

46 936 316 47 799 707 

  

În semestrul I al anului 2013 se constată o creştere a taxei de licenţă achitată cu 1 344 554 lei., comparativ cu 

semestrul I al anului 2012, fapt condiţionat de Legea nr. 158 din 05.07.2012 cu privire la modificarea anexei la 

Legea nr. 451-XV/2001, prin care taxa de licenţă pentru jocurile de noroc s-a majorat cu 60%. 

 

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

cazinourilor, cu indicarea numărului  de mese de joc 

 
N/o Denumirea 

titularului de licenţă, cazinoului 

Numărul de mese 

incluse în licenţă 
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1 ÎM „Saleras Star” SRL 

 cazino”EUROPA” 
 

7 

 

2 S.C. ”ALB-CURAT” S.R.L.   

cazinoul”XO”  

 

3 

3 Î.M. ” PALACE CASINO” SRL  

cazino „Napoleon Palace”  
 

11 

  

TOTAL 

 

21 

 

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

 

 

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

30.06.2014 (numărul adreselor de desfăşurare a activităţii licenţiate; numărul utilajului de joc) 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea în 

domeniul jocurilor  de 

noroc 

Numărul de   

licenţe 

Adrese de 

desfăşurare  

a activităţii 

Automate de 

joc 

Rulete Mese de joc 

Exploatarea 

automatelor de joc cu 

cîştiguri băneşti 

50 252 2956 62 0 

Întreţinerea 

cazinourilor 

 

3 3 0 0 21 

Stabilirea mizelor la 

competiţiile sportive, 

11 54 0 0 0 

Organizarea şi 

desfăşurarea loteriei 

1 0 0 0 0 

T o t a l 

 

65 309 2956 62 21 
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Anexa nr.7  
 

06. Importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea 

angro a producţiei alcoolice şi/sau a berii importate 

 
 

Diagrama nr. 1:  Dinamica lunară a numărului licenţelor valabile pe parcursul semestrului I  

al anului 2014 

 

 
 

 
Diagrama nr.2:  Dinamica lunară a licenţelor eliberate/prelungite pe parcursul semestrului I al anului 

2014 

 

 

 
 

Diagrama nr.3:  Dinamica numărului licenţelor valabile potrivit situaţiei din 30.06.2014 

comparativ cu situaţia din 30.06.2013 şi 30.06.2012. 
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La situaţia din 30.06.2014 se atestă o descreştere a numărului titularilor de licenţă, cu 13.79 % comparativ cu perioada 

similară a anului 2013, şi cu 28.57% comparativ cu anul 2012. 

 

 

 

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

licenţelor 
 

Denumirea genului de activitate Taxa achitată în perioada (lei) 

01.01.2013-30.06.2013 01.01.2014-30.06.2014 

Importul şi comercializarea angro  a alcoolului 

etilic, a băuturilor alcoolice şi a berii importate 
2 047 305 1 940 965 

 

În semestrul I al anului 2014 se observă o descreştere cu  6.0%, a taxei pentru eliberarea/prelungirea şi reperfectarea 

licenţelor, comparativ cu perioada similară a anului 2013, fapt condiţionat de micşorarea numărului titularilor de 

licenţă 
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Anexa nr. 8 

 
 

07. Fabricarea alcoolului etilic, a berii, a producţiei alcoolice, cu excepţia 

vinurilor şi a băuturilor pe bază de vin, şi/sau păstrarea, comercializarea angro a 

alcoolului etilic, a berii, a producţiei alcoolice, cu excepţia vinurilor şi a băuturilor pe 

bază de vin, produse de producătorii autohtoni 
 

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

2014 

113
114

116

122
123 123

108

110

112

114

116

118

120

122

124

31.01.2014 28.02.2014 31.03.2014 30.04.2014 31.05.2014 30.06.2014

 
 

Diagrama nr. 2:  Dinamica licenţelor eliberate/prelungite pe parcursul semestrului I al anului 2014 
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Diagrama nr.3:  Dinamica numărului licenţelor valabile potrivit situaţiei din 30.06.2014 

comparativ cu situaţia din 30.06.2013 şi 30.06.2012 

 

 
 

La situaţia din 30.06.2014 se atestă o descreştere a numărului licenţelor valabile cu 28.49% comparativ cu perioada 

similară a anului 2013, şi cu 46.75% comparativ cu anul 2012, fapt condiţionat de Legea nr. 158 din 05.07.2012 cu 

privire la modificarea Legii nr. 451-XV/2001, prin care a fost exclusă licenţierea producerii şi comercializării angro a 

vinurilor şi a produselor pe bază de vin produse de producătorii autohtoni. 

 
 

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

licenţelor 

Denumirea genului de activitate  Taxa achitată în perioada (lei) 

01.01.2013-30.06.2013 01.01.2014-30.06.2014 
Fabricarea şi (sau) păstrarea, comercializarea 

angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice 

şi a berii 

2 006 420 2 418 325 

 

Cu toate că se atestă o descreştere a numărului titularilor de licenţă, în semestrul I al anului 2014 se observă o creştere 

cu  18.0%, a taxei pentru eliberarea/prelungirea şi reperfectarea licenţelor, comparativ cu perioada similară a anului 

2013, fapt condiţionat de solicitarea de către unii agenţi economici a mai multe subgenuri de activitate. 
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Anexa nr.9  

 

 

08. Importul articolelor de tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a 

tutunului; fabricarea articolelor din tutun şi/sau comercializarea angro 

 a articolelor din tutun şi a tutunului fermentat 
 

 

 

 

Diagrama nr.1: Dinamica lunară a numărului licenţelor valabile pe parcursul semestrului I  

al anului 2014 
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Diagrama nr. 2: Dinamica lunară a licenţelor eliberate/prelungite pe parcursul semestrului I al 

anului 2014 
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Diagrama nr.3: Dinamica numărului licenţelor valabile potrivit situaţiei din 30.06.2014 

comparativ cu situaţia din 30.06.2013 şi din 30.06.2012 
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În primul semestru al anului 2014 se atestă o descreştere a numărului licenţelor valabile, cu 7.57% comparativ 

perioada similară a anului 2013, şi cu 14.08% comparativ cu 2012,  fapt condiţionat de Legea nr. 158 din 05.07.2012 

cu privire la modificarea anexei la Legea nr. 451-XV/2001,  prin care taxa de licenţă a fost majorată. 
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Anexa nr.10  

 

09. Activitatea farmaceutică veterinară şi/sau asistenţa veterinară (cu excepţia 

activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat) 

 

Diagrama nr. 1:  Numărul licenţelor eliberate/prelungite în semestrul I a anului 2014, comparativ 

cu perioada similară a anului 2012 şi 2013 

 

 
În semestrul I a anului 2014 se atestă o creştere a numărului licenţelor eliberate/prelungite cu 256.41% comparativ cu 

semestrul I a anului 2013 şi cu 479.16% comparativ perioada analogică a anului 2012. 

 

 
 

 
Diagrama nr. 2:  Numărul licenţelor valabile potrivit situaţiei din 30.06.2014 comparativ cu 

situaţia din 30.06.2012 şi 30.06.2013  

 

 
 

La situaţia din 30.06.2014, se atestă o descreştere a numărului titularilor de licenţă cu 36.26%, comparativ cu perioada 

similară a anului 2013 şi cu 35.51% comparativ perioada analogică a anului 2012. 
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Anexa nr. 11 

 

10. Importul şi/sau depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar 

şi/sau a fertilizanţilor 

 
 

Diagrama nr. 1:  Numărul licenţelor eliberate/prelungite în semestrul I a anului 2014, comparativ 

cu perioada similară a anului 2012 şi 2013 

 

 
În semestrul I a anului 2014 se atestă o descreştere a numărului licenţelor eliberate/prelungite cu 1.92% comparativ cu 

semestrul I a anului 2013 şi cu 13.56% comparativ perioada analogică a anului 2012. 
 

 
Diagrama nr. 2:  Numărul licenţelor valabile potrivit situaţiei din 30.06.2014 comparativ cu 

situaţia din 30.06.2012 şi 30.06.2013  

 

 
 

La situaţia din 30.06.2014, se atestă o creştere a numărului titularilor de licenţă cu 5.29%, comparativ cu perioada 

similară a anului 2013 şi cu 9.57% comparativ perioada analogică a anului 2012. 
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Anexa nr. 12 
 

11. Activitatea de transport auto de călători în folos public 
 

  

Diagrama nr.1: Numărul licenţelor valabile potrivit situaţiei din 30.06.2014 comparativ cu 

situaţia din 30.06.2012 şi 30.06.2013 
 

 
 

Analizînd indicatorii reflectați în Diagrama nr.1, în primele șase luni ale anului curent se evidențiază creșterea cu 

0.42% a numărului  licențelor valabile în raport cu perioadele similare ale anilor 2012 și 2013. 

 

 

Diagrama nr.2: Numărul licenţelor eliberate/prelungite potrivit situaţiei din 30.06.2014 

comparativ cu situaţia din 30.06.2012 şi 30.06.2013 
 

 
 

La finele semestrului I al anului curent, se atestă o descreștere constantă a numărului licențelor eliberate/ prelungite 

cu   10.0% și 33.73% față de perioadele similare ale anilor 2012 și  2013.  

 

 

Diagrama nr.3: Numărul titularilor de licență în funcție de subgenul de activitate practicat 
 

 
 

În perioada de referință, ponderea titularilor de licență ce au practicat  activitatea de transport auto de  călători în 

regim de taxi  în  numărul total al titularilor de licență pentru activitatea transportul auto de călători în folos public a 

constituit 28.83%. 
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Anexa nr.13  
 

 

12. Proiectare pentru toate categoriile de construcţii, urbanism, instalaţii şi 

reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări 
 

       

 Diagrama nr.1:  Dinamica lunară a licenţelor valabile pe parcursul semestrului I al anului 2014 

 
 

 

Diagrama nr. 2:  Numărul lunar a numărului licenţelor eliberate/prelungite pe parcursul semestrului I al 

anului 2014 

 

 
 

Diagrama nr.3: Dinamica licenţelor valabile potrivit situaţiei din 30.06.2014 comparativ cu 

situaţia din 30.06.2013 şi din 30.06.2012 
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În semestrul I al anului  2014  se constată o majorare  a numărului licenţelor valabile, cu 7.6% comparativ cu perioada 

similară a anului 2013 şi cu 16.26% comparativ cu anul 2012. 
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Anexa nr. 14 

 

 

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

tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările 

 
 

 

Diagrama nr.1: Dinamica lunară a numărului licenţelor valabile pe parcursul semestrului I  

al anului 2014 

 
 

 

Diagrama nr. 2: Dinamica lunară a numărului licenţelor eliberate/prelungite pe parcursul 

semestrului I al anului 2014 
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Diagrama nr.3: Dinamica numărului licenţelor valabile potrivit situaţiei din 30.06.2014 

comparativ cu situaţia din 30.06.2013 şi din 30.06.2012. 

 

 
 

Segmentul titularilor de licenţă ce practică activitatea de construcţii la 30.06.2014, s-a majorat cu 4.38% comparativ 

cu perioada similară a anului 2013 şi cu 6.96% comparativ cu anul 2012. 
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Anexa nr.15  

 

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

naturale potabile 
 

Diagrama nr. 1:  Numărul licenţelor eliberate/prelungite în semestrul I a anului 2014, comparativ 

cu perioada similară a anului 2012 şi 2013 

 

 
În semestrul I a anului 2014 se atestă o creştere a numărului licenţelor eliberate/prelungite cu 11.11% comparativ cu 

semestrul I a anului 2013 şi o descreştere cu 4.76% comparativ perioada analogică a anului 2012. 
 

 
Diagrama nr. 2:  Numărul licenţelor valabile potrivit situaţiei din 30.06.2014 comparativ cu 

situaţia din 30.06.2012 şi 30.06.2013  

 

 
 

La situaţia din 30.06.2014, se atestă o descreştere a numărului titularilor de licenţă cu 9.88%, comparativ cu perioada 

similară a anului 2013 şi cu 15.12% comparativ perioada analogică a anului  2012. 
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Anexa nr.16 

 

15. Activitatea topogeodezică şi cartografică 

 
Diagrama nr. 1:  Numărul licenţelor eliberate/prelungite în semestrul I a anului 2014, comparativ 

cu perioada similară a anului 2012 şi 2013 

 

 
În semestrul I a anului 2014 se atestă o descreştere a numărului licenţelor eliberate/prelungite cu 15.00% comparativ 

cu semestrul I a anului 2013 şi cu 22.73% comparativ perioada analogică a anului  2012. 
 

 
Diagrama nr. 2:  Numărul licenţelor valabile potrivit situaţiei din 30.06.2014 comparativ cu 

situaţia din 30.06.2012 şi 30.06.2013  

 

 
La situaţia din 30.06.2014, se atestă o descreştere a numărului titularilor de licenţă cu 1.24%, comparativ cu 

perioada similară a anului 2013 şi o creştere cu 6.71% comparativ cu perioada similară a anului 2012. 
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Anexa nr. 17 
 

16. Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul 

 resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase,  de baterii de 

acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată 
 

 

 

Diagrama nr. 1:  Dinamica lunară a numărului licenţelor valabile pe parcursul semestrului I al 

anului 2014 

 

 
 

  

Diagrama nr. 2:  Dinamica lunară a numărului licenţelor eliberate/prelungite  pe parcursul semestrului I al 

anului 2014 

 

 

 
 

În semestrul I al anului  2014  se constată o majorare  a numărului licenţelor eliberate/prelungite, cu 41.67% 

comparativ cu perioada similară a anului 2013 şi cu 6.25% comparativ cu anul 2012 
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Diagrama nr.3: Dinamica numărului licenţelor valabile potrivit situaţiei din 30.06.2014 

comparativ cu situaţia din 30.06.2013 şi din 30.06.2012 

 

 
 

La situaţia din 30.06.2014 se atestă o creştere a numărului licenţelor valabile cu 6.15 %, comparativ cu perioada 

similară a anului 2013, şi cu 15.00 %, comparativ cu anul 2012. 
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Anexa nr.18  

 

17. Importul şi/sau fabricarea, depozitarea, comercializarea angro 

a substanţelor şi materialelor chimice toxice, a articolelor 

şi produselor chimice de menaj 
 

 

Diagrama nr. 1:  Numărul licenţelor eliberate/prelungite în semestrul I a anului 2014, comparativ 

cu perioada similară a anului 2012 şi 2013 

 

 
În semestrul I a anului 2014 se atestă o creştere a numărului licenţelor eliberate/prelungite cu 39.58% comparativ cu 

semestrul I a anului 2013 şi cu 9.84% comparativ perioada analogică a anului  2012. 
 

 
Diagrama nr. 2:  Numărul licenţelor valabile potrivit situaţiei din 30.06.2014 comparativ cu 

situaţia din 30.06.2012 şi 30.06.2013  

 

 
 

La situaţia din 30.06.2014, se atestă o creştere a numărului titularilor de licenţă cu 1.15%, comparativ cu perioada 

similară a anului 2013 şi cu 3.71%  comparativ cu perioada similară a anului 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

Anexa nr. 19 

 

 

18. Confecţionarea şi distrugerea ştampilelor 
 

 

Diagrama nr. 1:  Numărul licenţelor eliberate/prelungite în semestrul I a anului 2014, comparativ 

cu perioada similară a anului 2012 şi 2013 

 

 
  

 
Diagrama nr. 2:  Numărul licenţelor valabile potrivit situaţiei din 30.06.2014 comparativ cu 

situaţia din 30.06.2012 şi 30.06.2013  

 

 
 

La situaţia din 30.06.2014, numărul titularilor de licenţă a rămas identic cu numărul titularilor de licenţă din perioada 

similară a anului 2012 şi 2013. 
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Anexa nr. 20 
 

19. Activitatea particulară de detectiv sau de pază 
 

Diagrama nr. 1: Numărul licenţelor valabile potrivit situaţiei din 30.06.2014 comparativ cu 

situaţia din 30.06.2012 şi 30.06.2013 
 

 

 
 

La finele semestrului I al anului curent, numărul licențelor valabile a crescut cu 0.58% în raport cu periaoada similară 

a anului 2012  și  a descrescut  cu 1.71%  în comparație cu aceeași perioada a anului 2013. 

 

Diagrama nr. 2: Numărul licenţelor eliberate/prelungite potrivit situaţiei din 30.06.2014 

comparativ cu situaţia din 30.06.2012 şi 30.06.2013 
 

 
 

Analiza datelor din Diagrama nr.2, atestă o evoluţie pozitivă în primele șase luni ale anului curent a numărului  

licențelor eliberate/prelungite, acesta majorîndu-se cu 35.71% și 18.75% față de perioadele similare ale anilor 2012 și  

201 

 

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

 
 

Potrivit diagramei, din numărul total al titularilor de licenţă pentru genul: „activitatea particulară de detectiv sau de 

pază” , cea mai mare pondere a revenit sub-genului ”activitatea particulară de pază” (74.4%). 
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Anexa nr. 21 

 

20. Montarea şi/sau reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de 

semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor 

împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu 

 
 

Diagrama nr. 1:  Numărul licenţelor eliberate/prelungite în semestrul I a anului 2014, comparativ 

cu perioada similară a anului 2012 şi 2013 

 

 
În semestrul I a anului 2014 se atestă o creştere a numărului licenţelor eliberate/prelungite cu 55.56% comparativ cu 

semestrul I a anului 2013 şi cu 27.27% comparativ perioada analogică a anului  2012. 
 

 
Diagrama nr. 2:  Numărul licenţelor valabile potrivit situaţiei din 30.06.2014 comparativ cu 

situaţia din 30.06.2012 şi 30.06.2013  

 

 
 

La situaţia din 30.06.2014, se atestă o descreştere a numărului titularilor de licenţă cu 4.12%, comparativ cu perioada 

similară a anului 2013 şi o creştere cu 2.19% comparativ cu perioada similară a anului 2012. 
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Anexa nr.22  

 

21. Producerea, asamblarea, importul şi/sau exportul, reexportul, 

comercializarea armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă şi repararea armelor cu 

destinaţie civilă 
 

 

Diagrama nr. 1:  Numărul licenţelor eliberate/prelungite în semestrul I a anului 2014, comparativ 

cu perioada similară a anului 2012 şi 2013 

 

 
 

 

Diagrama nr. 2:  Numărul licenţelor valabile potrivit situaţiei din 30.06.2014 comparativ cu 

situaţia din 30.06.2012 şi 30.06.2013  

 

 
 

La situaţia din 30.06.2014, se atestă o creştere a numărului titularilor de licenţă cu 140.00%, comparativ cu perioada 

similară a anilor 2012 şi 2013. 
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Anexa nr. 23 

 

22. Producerea, importul, exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea 

materialelor explozive şi/sau efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil 
 

 

Diagrama nr. 1:  Numărul licenţelor eliberate/prelungite în semestrul I a anului 2014, comparativ 

cu perioada similară a anului 2012 şi 2013 

 

 
 

Diagrama nr. 2:  Numărul licenţelor valabile potrivit situaţiei din 30.06.2014 comparativ cu 

situaţia din 30.06.2012 şi 30.06.2013  

 

 
 

La situaţia din 30.06.2014, se atestă o creştere a numărului titularilor de licenţă cu 50.00%, comparativ cu perioada 

similară a anilor 2012 şi 2013. 
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Anexa nr.24  

 

23. Producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, depozitarea, 

comercializarea articolelor pirotehnice şi/sau prestarea serviciului “Spectacole 

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

profesională 
 

Diagrama nr. 1:  Numărul licenţelor eliberate/prelungite în semestrul I a anului 2014, comparativ 

cu perioada similară a anului 2012 şi 2013 

 

 
În semestrul I a anului 2014 se atestă o creştere a numărului licenţelor eliberate/prelungite cu 600.00% comparativ cu 

semestrul I a anului 2012 şi 2013. 
 

Diagrama nr. 2:  Numărul licenţelor valabile potrivit situaţiei din 30.06.2014 comparativ cu 

situaţia din 30.06.2012 şi 30.06.2013  

 

 
 

La situaţia din 30.06.2014, se atestă o creştere a numărului titularilor de licenţă cu 44.44%, comparativ cu perioada 

similară a anului 2013 şi cu 85.71% comparativ cu perioada similară a anului 2012. 
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Anexa nr. 25 

 

24. Importul, exportul, proiectarea, producerea şi comercializarea mijloacelor 

criptografice şi tehnice de protecţie a informaţiei, mijloacelor tehnice speciale pentru 

obţinerea ascunsă a informaţiei; prestarea serviciilor în domeniul protecţiei 

criptografice şi tehnice a informaţiei (cu excepţia activităţii desfăşurate de 

autorităţile publice învestite cu acest drept prin lege) 
 

Diagrama nr. 1:  Numărul licenţelor eliberate/prelungite în semestrul I a anului 2014, comparativ 

cu perioada similară a anului 2012 şi 2013 

 

 
În semestrul I a anului 2014 se atestă o menţinere a numărului licenţelor eliberate/prelungite comparativ cu semestrul 

I a anului 2013 şi o descreştere cu 60.00% comparativ perioada analogică a anului  2012. 
 

 
Diagrama nr. 2:  Numărul licenţelor valabile potrivit situaţiei din 30.06.2014 comparativ cu 

situaţia din 30.06.2012 şi 30.06.2013  

 

 
 

La situaţia din 30.06.2014, se atestă o descreştere a numărului titularilor de licenţă cu 4.00%, comparativ cu perioada 

similară a anului 2013 şi cu 4.35% comparativ cu perioada similară a anului 2012. 
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Anexa nr. 26 

 

25. Activitatea farmaceutică 
 

Diagrama nr. 1:  Numărul licenţelor eliberate/prelungite în semestrul I al  anului 2014, 

comparativ cu perioada similară a anului 2012 şi 2013 

 

 
În semestrul I a anului 2014 se atestă o creştere a numărului licenţelor eliberate/prelungite cu 907.14% comparativ cu 

semestrul I a anului 2013 şi cu 605.00% comparativ perioada analogică a anului  2012. 
 

Diagrama nr. 2:  Numărul licenţelor valabile potrivit situaţiei din 30.06.2014 comparativ cu 

situaţia din 30.06.2012 şi 30.06.2013  

 

 
 

La situaţia din 30.06.2014, se atestă o creştere a numărului titularilor de licenţă cu 74.79%, comparativ cu perioada 

similară a anului 2013 şi cu 48.42% comparativ cu perioada similară a anului 2012. 
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Anexa nr.27  

 

26. Importul, fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi/sau reparaţia 

dispozitivelor medicale şi/sau a opticii 

 
Diagrama nr.1: Numărul licenţelor valabile potrivit situaţiei din 30.06.2014 comparativ cu 

situaţia din 30.06.2012 şi 30.06.2013 
 

 

Datele din Diagrama nr.1, reflectă majorarea în primele șase luni ale anului curent  cu 8.88% și 3.69%  a numărului  

licențelor valabile în raport cu perioadele similare ale anilor 2012 și 2013, respectiv. 

 

Diagrama nr.2: Numărul licenţelor eliberate/prelungite potrivit situaţiei din 30.06.2014 

comparativ cu situaţia din 30.06.2012 şi 30.06.2013 
 

 
 

Analiza indicatorilor diagramei, atestă că numărului licențelor eliberate/prelungite pe parcursul primului semestru al 

anului curent este în creştere cu 15.69% faţă de numărul acestora în perioadele similare ale anilor  2012 şi 2013. 
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Anexa nr.28 
 

27. Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile 

medico-sanitare private  
  

Diagrama nr. 1: Numărul licenţelor valabile potrivit situaţiei din 30.06.2014 comparativ cu 

situaţia din 30.06.2012 şi 30.06.2013 

 

 
 

Analiza datelor din Diagrama nr.1, reflectă diminuarea numărului  licențelor valabile în primele șase luni ale anului 

curent cu 0.39 % în raport cu perioada similară a anului 2012 și  majorarea numărului  licențelor valabile cu 3.56%  

faţă semestrul I al anului 2013. 

 

 

Diagrama nr.2:  Numărul licenţelor eliberate/prelungite potrivit situaţiei din 30.06.2014 

comparativ cu situaţia din 30.06.2012 şi 30.06.2013 

 

 
 

La finele semestrului I al anului curent, s-a înregistrat creșterea numărului licențelor eliberate/prelungite cu 56.4% şi 

48.78% în comparație cu primele șase luni ale anului 2012 şi 2013, respectiv. 
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Anexa nr. 29 
 

28. Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii 

a cetăţenilor în ţară şi/sau în străinătate, activitatea de încadrare/înscriere a 

studenţilor în programe de schimb educaţional-cultural care prevăd componenta de 

angajare remunerată în cîmpul muncii pe o perioadă determinată de timp, în 

perioada vacanţei de vară 

 
 

Diagrama nr.1: Numărul licenţelor valabile potrivit situaţiei din 30.06.2014, comparativ cu 

situaţia din 30.06.2012 şi 30.06.2013 

 

 

 
 

Analiza datelor din Diagrama nr.1, atestă diminuarea în primele șase luni ale anului curent  cu  8.33%  a numărului  

licențelor valabile în raport cu perioada similară a anului 2013. 

 

 

Diagrama nr.2: Numărul licenţelor eliberate/prelungite potrivit situaţiei din 30.06.2014 

comparativ cu situaţia din 30.06.2012 şi 30.06.2013 

 

 

 
 

La finele semestrului I al anului curent, a fost înregistrată descreșterea constantă a numărului licențelor eliberate/ 

prelungite cu  25% și 50%  față de perioadele similare ale anilor 2012 și  2013,  respectiv.  

 

 

 



67 

Anexa nr. 30 
 

29. Activitatea de turism 
 

Diagrama nr.1: Numărul licenţelor valabile potrivit situaţiei din 30.06.2014, comparativ cu 

situaţia din 30.06.2012 şi 30.06.2013 

 

 
Datele din Diagrama nr. 1, reflectă majorarea numărului  licențelor valabile în primele șase luni ale anului curent  cu 

3.11% în raport cu perioada similară a anului 2012 și  diminuarea acestui număr cu 4.43%  comparativ cu semestrul I 

al anului 2013.    

 

 

Diagrama nr.2:  Numărul licenţelor eliberate/prelungite potrivit situaţiei din 30.06.2014 

comparativ cu situaţia din 30.06.2012 şi 30.06.2013 

 

 
 

La finele semestrului I al anului curent, se atestă o descreștere a numărului licențelor eliberate prelungite cu  21.74%  

şi 1.85%  faţă de  perioadele de referință ale anilor 2012  și,  2013,  respectiv.  

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

 

 
 

Potrivit datelor Diagramei, din numărul total al titularilor de licenţă pentru genul „Activitatea de tirism”, sub-genul 

”activitatea de turoperator” este practicată de  20%  de  entităţi economici. 
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Anexa nr. 31 
 

 

30. Activitatea de depozitare a cerealelor  

cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale 

 

 
Diagrama nr.1:  Numărul licenţelor eliberate/prelungite în semestrul I a anului 2014, comparativ 

cu perioada similară a anului 2012 şi 2013 

 

 
 

 

 
Diagrama nr.2:  Numărul licenţelor valabile potrivit situaţiei din 30.06.2014 comparativ cu 

situaţia din 30.06.2012 şi 30.06.2013  

 

 
 

La situaţia din 30.06.2014, se atestă o menţinere a numărului titularilor de licenţă comparativ cu perioada similară a 

anului 2013 şi o descreştere cu 14.29% comparativ cu perioada similară a anului 2012. 
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Anexa nr.32  
 

 

31. Activitatea magazinelor duty-free,  

inclusiv pentru deservirea corpului diplomatic 
  

Diagrama nr.1: Numărul licenţelor valabile potrivit situaţiei din 30.06.2014, comparativ cu 

situaţia din 30.06.2012 şi 30.06.2013 

 

 

 

 

 

Diagrama nr.2: Numărul licenţelor eliberate/prelungite potrivit situaţiei din 30.06.2014 

comparativ cu situaţia din 30.06.2012 şi 30.06.2013 

 
 

 

  

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

teritorială 
Nr. d/o Forma organizatorico-juridică, 

denumirea titularului de licenţă 

Adresele de desfăşurare a activităţii licenţiate 

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

2. mun. Chişinău, Aeroport, bd Dacia, 80/3  

(în incinta Aerogării Î.S. "Aeroportul Internaţional Chişinău") 

3. mun. Chişinău, Aeroport, bd Dacia, 80/3  

(în incinta Aerogării Î.S. "Aeroportul Internaţional Chişinău" Sala 

V.I.P.) 

4. mun. Chişinău, Aeroport, bd Dacia, 80/3  

(în incinta Aerogării Î.S. "Aeroportul Internaţional Chişinău" Sala de 

sosire) 

5. mun. Chişinău, Aeroport, bd Dacia, 80/1  

(la bordul aeronavelor aeriene al Î.S. C.A. "AIR MOLDOVA") 

6. r-nul Ştefan Vodă, s.Tudora 
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 (Punctul de Control Vamal "Tudora") 

7. r-nul Ştefan Vodă, s. Palanca  

(Punctul de Control Vamal "Palanca") 

8. or. Briceni  

(Punctul de Control Vamal "Lipcani-Prut-Auto") 

9. or.Cahul 

 (Punctul de Trecere a Frontierei de Stat "Giurgiuleşti-Galaţi" (Auto)) 

10. or. Briceni 

(Punctul de Trecere a Frontierei de Stat "Briceni-Rosoşeni") 

11. or. Briceni 

(Punctul de Trecere a Frontierei de Stat "Criva-Mămăliga") 

12. rl Ocnița, or.Otaci, str. Prieteniei, 99/2 

13. or. Ocniţa 

(Punctul de Trecere a Frontierei de Stat "Ocniţa-Sokireani") 

14. r-nul Ungheni, s. Sculeni 

(Punctul de Trecere a Frontierei de Stat "Sculeni") 

15. r-nul Hînceşti, s. Leuşeni  

(Punctul de Trecere a Frontierei de Stat "Leuşeni-Albiţa") 

16. r-nul Hînceşti, s. Leuşeni  

Punctul de Trecere a Frontierei de Stat "Leuşeni-Albiţa"- (zona intrării 

pe teritoriul Republicii Moldova) 

17. Punctul de Trecere a Frontierei de Stat Cahul – Oancea 

  18. Punctul de trecere a Frontierii de Stat ,,Criva-Mămăliga" (zona 

intrării pe teritoriul Republicii Moldova) 

2. Î.M. "MOLDCLASSICA 

INTERNAŢIONAL" S.R.L. 

1. mun. Chişinău, Aeroport, bd Dacia, 80/3  

(în incinta Aerogării Î.S. "Aeroportul Internaţional Chişinău") 

 

 

 

 

 

 

3. Î.C.S. "LE BRIDGE 

CORPORATION  LIMITED" 

S.R.L. 

1. or. Cahul, str. Prieteniei, 1  

(Punctul de Trecere a Frontierei de Stat Cahul – Oancea) 

2. mun. Chişinău, bd Dacia, 80/3, et. 2 

(situat pe teritoriul  Î.S. ”Aeroportul Internaţional Chişinău”) 

 

 

 

3. r-nul Cahul, s. Roşu 

(Punctul de Trecere a Frontierei de Stat Cahul – Oancea) 

 
4. r-nul Ungheni, s. Sculeni 

(Punctul de Trecere a Frontierei de Stat Sculeni) 

 

 

 

5. r-nul Hînceşti, s. Leuşeni,  

(Punctul de Trecere a Frontierei de Stat Leuşeni-Albiţa (auto)) 

6. r-nul Rîşcani, or. Costeşti  

(Punctul de Trecere a Frontierei de Stat Costeşti-Stânca) 

 7. or. Soroca, str. Petru Rareş, 4  

(Punctul de Trecere a Frontierei de Stat Soroca – Ţekinovka) 

 

 
8. r-nul Soroca, s. Cosăuţi  

(Punctul de Trecere a Frontierei de Stat Cosăuţi – Iampoli) 

9. r-nul Taraclia, s. Mirnoe 

 (Punctul de Trecere a Frontierei de Stat Mirnoe – Tabaki). 

 

 10.r-nul Cahul, s. Giurgiuleşti (Postul vamal Giurgiuleşti-Galaţi) 

 

Activitatea licenţiată este desfăşurată pe 29 adrese, din care 6 adrese (25 %) cu amplasarea în mun. Chişinău. 
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Anexa nr.33 

 

32. Activitatea de broker vamal 
 

  

Diagrama nr.1: Numărul licenţelor valabile potrivit situaţiei din 30.06.2014 comparativ cu 

situaţia din 30.06.2012 şi 30.06.2013 

 

 

 
 

În primele șase luni ale anului curent, a fost înregistrată majorarea numărului licențelor valabile  cu 29.41%  și 

11.86%  în raport cu perioadele similare ale anilor 2012 și 2013. 

 

 

Diagrama nr.2: Numărul licenţelor eliberate/prelungite potrivit situaţiei din 30.06.2014 

comparativ cu situaţia din 30.06.2012 şi 30.06.2013 

 

 

Analiza datelor din Diagrama nr.2 atestă faptul că, pe parcursul semestrului I anul curent, în comparație cu  aceeași 

perioadă a anului 2013, numărului licențelor eliberate/prelungite pentru genul de activitate dat s-a diminuat cu 

14.29%.  
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Anexa nr.34 

 

 

Eliberarea autorizaţiilor 

 
Urmare a scrisorii Ministerului Economiei nr.09/1-47 din 09.01.2014, începînd cu 

01.01.2014, au fost anulate restricţiile cantitative stabilite anterior pentru exportul de vinuri 

moldoveneşti în Uniunea Europeană. Astfel, pe parcursul semestrului I a anului 2014 Camera nu 

a eliberat nici o autorizaţie pentru exportul de vinuri. 

Pe parcursul semestrului I a anului 2014, Ministerul Economiei nu a stabilit cotele pentru 

importul de zahăr (în baza HG 134 din 10.02.2009), respectiv Camera nu a eliberat nici o 

autorizaţie pentru importul de zahăr. 

 

Tabelul nr.1: Dinamica repartizării cotelor tarifare la exportul mărfurilor în Uniunea 

Europeană (pentru orz), potrivit situaţiei din 30.06.2014, comparativ cu situaţia similară a  

anilor  2011, 2012 şi 2013 

 

2011 2012 

lunile nr. de 

autorizaţii 

cantitatea, 

tone 

lunile nr. de 

autorizaţii 

cantitatea, 

tone 

ianuarie 1 (anulată) 0 ianuarie 3 (anulate) 0 

februarie 0 0 februarie 1 (anulată) 0 

martie 0 0 martie 5 (anulate) 0 

aprilie 0 0 aprilie 2 (anulate) 0 

mai 1 500 mai 0 0 

iunie 3 10 380 iunie 0 0 

Total: 5 10 880 Total: 0 0 

  

2013 

 

2014 

 lunile nr. de 

autorizaţii 

cantitatea, 

tone 

lunile nr. de 

autorizaţii 

cantitatea, 

tone 

ianuarie 0 0 ianuarie 0 0 

februarie 0 0 februarie 0 0 

martie 0 0 martie 0 0 

aprilie 0 0 aprilie 0 0 

mai 0 0 mai 0 0 

iunie 0 0 iunie 1 5 500 

Total: 0 0 Total: 0 5 500 

Notă: În anul 2011 cota la exportul orzului în U.E. a constituit 35 000 de tone, potrivit situaţiei din 30.06.2011 a fost 

utilizată la 31. 08%. În anul 2012 cota la exportul orzului în U.E. a constituit 45 000 de tone, potrivit situaţiei din 

30.06.2012, cota nu a fost utilizată. În anul 2013 cota la exportul orzului în U.E. a constituit 50 000 de tone, potrivit 

situaţiei din 30.06.2013, cota nu a fost utilizată. Pentru anul 2014 cota la exportul orzului în U.E. constitue 55 000 

de tone, potrivit situaţiei din 30.06.2010 a fost  utilizată la 10. 00%. 
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Diagrama nr.1: Dinamica repartizării cotelor tarifare la exportul mărfurilor în Uniunea 

Europeană (pentru orz), potrivit situaţiei din 30.06.2014, comparativ cu semestrul I al anului  

2011, 2012 şi 2013. 

 

 

 

Tabelul nr.1: Dinamica repartizării cotelor tarifare la exportul mărfurilor în Uniunea 

Europeană (pentru grîu), potrivit situaţiei din 30.06.2014, comparativ cu semestrul I al anului  

2011, 2012 şi 2013. 

 

2011 2012 

lunile nr. de 

autorizaţii 

cantitatea, 

tone 

lunile nr. de 

autorizaţii 

cantitatea, 

tone 

ianuarie 6 9 341. 22 ianuarie 3 (anulate) 0 

februarie 2 598. 70 februarie 7 (anulate) 0 

martie 0 0 martie 7 dintre care 6 

(anulate) 

1 890 

aprilie 0 0 aprilie 2 dintre care 1 

(anulată) 

1 020. 5 

mai 1 745. 614 mai 3 dintre care 2 

(anulate) 

110 

iunie 3 11 100.0 iunie 0 0 

Total: 12 21 785. 534 Total: 3 3 020. 5 

2013 2014 

lunile nr. de 

autorizaţii 

cantitatea, 

tone 

lunile nr. de 

autorizaţii 

cantitatea, 

tone 

ianuarie 2 677. 72 ianuarie 2 112. 64 

februarie 2 1 112. 99 februarie 3 6 293. 36 

martie 1 40. 59 martie 1 482. 87 

aprilie 0 0 aprilie 3 1 276. 84 

mai 0 0 mai 2 868 

iunie 0 0 iunie 4 dintre care 1 

(anulată) 

6 600 

Total: 5 1831. 3 Total: 15 15 633. 71 
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Notă: În anul  2011 cota la exportul grîului în U.E. a constituit 40 000 de tone, potrivit situaţiei din 30.06.2011 a fost 

utilizată la 54.46%.  În anul  2012 cota la exportul grîului în U.E. a constituit 50 000 de tone, potrivit situaţiei din 

30.06.2012  a fost utilizată la 6.04%. În anul 2013 cota la exportul grîului în U.E. a constituit 55 000 de tone, potrivit 

situaţiei din 30.06.2013  a fost utilizată la 3.32%. Pentru anul 2014 cota la exportul grîului în U.E. constitue 60 000 de 

tone, potrivit situaţiei din 30.06.2014 a fost utilizată la 26.05%. 

 

Diagrama nr.1: Dinamica repartizării cotelor tarifare la exportul mărfurilor în Uniunea 

Europeană (pentru grîu), potrivit situaţiei din 30.06.2014, comparativ cu semestrul I al anului  

2011, 2012 şi 2013. 
 

 

 

Tabelul nr.1: Dinamica repartizării cotelor tarifare la exportul mărfurilor în Uniunea Europeană 

(pentru porumb), potrivit situaţiei din 30.06.2014, comparativ cu semestrul I al anului  2011, 

2012 şi 2013. 

 

2011 2012 

lunile nr. de 

autorizaţii 

cantitatea, 

tone 

lunile nr. de 

autorizaţii 

cantitatea, 

tone 

ianuarie 12 11 810.69 ianuarie 10 (anulate) 0 

februarie 15 16 116.84 februarie 3 dintre care 2 

(anulate) 

111.91 

martie 4 600 martie 5 (anulate) 0 

aprilie 0 0 aprilie 1 (anulată) 0 

mai 0 0 mai 0 0 

iunie 1 1 472.47 iunie 0 0 

Total: 32 30 000.00 Total: 1 111.91 

2013 2014 

lunile nr. de 

autorizaţii 

cantitatea, 

tone 

lunile nr. de cantitatea, 
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autorizaţii tone 

ianuarie 0 0 ianuarie 7 11 550.19 

februarie 0 0 februarie 17 dintre care 4 

(anulate) 

29 264.79 

martie 0 0 martie 2 dintre care 1 

(anulată) 

3 250 

aprilie 0 0 aprilie 3 4 325.49 

mai 0 0 mai 0 0 

iunie 0 0 iunie 3 1 499.53 

Total: 0 0 Total: 32 50 000 

 

Notă: În anul 2011 cota la exportul porumbului în U.E. a constituit 30 000 de tone, potrivit situaţiei din 30.06.2011 a 

fost utilizată la 100%. În anul 2012 cota la exportul porumbului în U.E. a constituit 40 000 de tone, potrivit situaţiei 

din 30.06.2012 a fost utilizată la 0.27%.  În anul 2013 cota la exportul porumbului în U.E. a constituit 45 000 de 

tone, potrivit situaţiei din 30.06.2013 cota nu a fost utilizată. Pentru 2014 cota la exportul porumbului în U.E.  

constitue 50 000 de tone, potrivit situaţiei din 30.06.2014 a  fost utilizată la 100%. 

 

 

 

Diagrama nr.1: Dinamica repartizării cotelor tarifare la exportul mărfurilor în Uniunea 

Europeană (pentru porumb), potrivit situaţiei din 30.06.2014, comparativ cu semestrul I al 

anului  2011, 2012 şi 2013.. 
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Tabelul nr.1: Dinamica repartizării cotelor tarifare la exportul mărfurilor în Uniunea Europeană 

(pentru zahăr alb), potrivit situaţiei din 30.06.2014, comparativ cu semestrul I al anului  2011, 

2012 şi 2013. 

 

 2011 2012 

lunile nr. de 

autorizaţii 

cantitatea, 

tone 

lunile nr. de 

autorizaţii 

cantitatea, 

tone 

ianuarie 0 0 ianuarie 1 275 

februarie 0 0 februarie 7 3 190 

martie 0 0 martie 4 1 252 

aprilie 0 0 aprilie 3 dintre care 1 

(anulată) 

1 424.3 

mai 0 0 mai 3 dintre care 1 

(anulată) 

821 

iunie 0 0 iunie 5 3 235 

Total: 0 0 Total: 23 10 197. 3 

2013 2014 

lunile nr. de 

autorizaţii 

cantitatea, 

tone 

lunile nr. de 

autorizaţii 

cantitatea, 

tone 

ianuarie 5 dintre care 2 

(anulate) 

679. 5 ianuarie 0 0 

februarie 3 2 607 februarie 9 852. 96 

martie 3 4 779..9 martie 15 1 171. 22 

aprilie 3 3 396 aprilie 8 665. 92 

mai 2 1 220 mai 4 3 11. 12 

iunie 4 2 679. 65 iunie 0 0 

Total: 20 15362. 05 Total: 36 3 001. 22 

 

Notă: În anul 2011 cota la exportul zahărului alb în U.E. a constituit 26 000 de tone, potrivit situaţiei din 30.06.2011 

cota nu a fost utilizată. În anul 2012 cota la exportul zahărului alb în U.E. a constituit 34 000 de tone, potrivit 

situaţiei din 30.06.2012 a fost utilizată la 30,11%. În anul 2013 cota la exportul zahărului alb în U.E. a constituit 34 

000 de tone, potrivit situaţiei din 30.06.2013 a fost utilizată la 45,18%. Pentru 2014 cota la exportul zahărului alb în 

U.E.  constitue 34 000 de tone, potrivit situaţiei din 30.06.2014 a  fost utilizată la 8,82%. 
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Diagrama nr.1: Dinamica repartizării cotelor tarifare la exportul mărfurilor în Uniunea 

Europeană (pentru zahăr alb), potrivit situaţiei din 30.06.2014, comparativ cu semestrul I al 

anului  2011, 2012 şi 2013. 
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Anexa nr.35 

 

Informația   

privind verificatea prin intermediul Ghișeului unic de licențiere a actelor permisive, anexate la declaraţia pentru 

eliberarea/prelungirea şi cererea pentru reperfectarea licenţei,  

potrivit situatiei din 30.06.14 
Nr. 

d/o 

Denumirea autorităţii publice Denumirea actelor permisive eliberate persoanelor fizice şi persoanelor juridice 

pentru practicarea activităţii de întreprinzător, ce se anexează la declaraţia 

pentru eliberarea/prelungirea şi cererea pentru reperfectarea licenţei   

Modalitatea de verificare a veridicităţii 

 

I. Verificare în baza informației actualizate ONLINE 

1 ÎS CRIS REGISTRU Informaţia privind persoanele juridice 

(conducătorii,  fondatorii, genurile de activitate licențiate) 

SI ”ACCES WEB” 

2 ÎS CRIS REGISTRU Buletinul de identitate SI ”ACCES WEB” 

3 ÎS CRIS REGISTRU Certificatul de înmatriculare a unităţilor de transport  

(codul numeric al vehiculului, numărul de înmatriculare,  caracteristicile tehnice, 

proprietarul,  uzufructuarii , datele privind reutilarea  )  

SI ”ACCES WEB” 

4 ÎS CRIS REGISTRU Certificatul /Decizia de înregistrare a persoanei juridice SI ”ACCES WEB” 

5 ÎS CADASTRU Extrasul din Registrul bunurilor imobile https://www.cadastru.md/register/webinfo/f?p=307:101:27

06134654385487 

6 Trezoreria de stat  Confirmarea  (ordinul de plată)  achitării  taxei pentru licenţă SI ”e-Licențiere” 

7 Inspectoratul Fiscal Principal de 

Stat 

Certificatul privind lipsa datoriilor la buget;  

 

SI ”ACCES WEB”” 

8 Ministerul Afacerilor Interne: Cazierul judiciar eliberat persoanelor fizice sau juridice pentru practicarea 

activității de antreprenoriat 

https://servicii.gov.md/ServiceDetails.aspx?id=3f478

85d-5098-4265-b9ed-75dc0f90f1c3#  (în proces de 

testare) 

II. Verificare în baza informației plasate pe paginile web oficiale ale autorităților 

9 Ministerul Construcţiilor şi 

Dezvoltării Regionale 

Certificatul de atestare tehnico-profesională a specialistului pentru activităţi de 

proiectare în construcţii 

http://www.mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=51

&id=2231&t=/Atestare-specialisti/Atestarea/Listele-

specialistilor-atestati/ 

Listele specilaiștilor atestați 

10 Ministerul Construcţiilor şi 

Dezvoltării Regionale 

Certificatul de atestare tehnico-profesională a specialistului pentru activităţi  în 

construcţii 

http://www.mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=51

&id=2231&t=/Atestare-specialisti/Atestarea/Listele-

specialistilor-atestati/ 

Listele specilaiștilor atestați 

11 Agenţia Relaţii Funciare şi 

Cadastru 

Certificatul de calificare  a evaluatorului http://www.arfc.gov.md/files/file/Lista%20evaluatorilor021

22011.pdf  

Lista evaluatorilor, titulari ai certificatelor de 

calificare 

https://servicii.gov.md/ServiceDetails.aspx?id=3f47885d-5098-4265-b9ed-75dc0f90f1c3
https://servicii.gov.md/ServiceDetails.aspx?id=3f47885d-5098-4265-b9ed-75dc0f90f1c3
http://www.mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=51&id=2231&t=/Atestare-specialisti/Atestarea/Listele-specialistilor-atestati/
http://www.mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=51&id=2231&t=/Atestare-specialisti/Atestarea/Listele-specialistilor-atestati/
http://www.mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=51&id=2231&t=/Atestare-specialisti/Atestarea/Listele-specialistilor-atestati/
http://www.mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=51&id=2231&t=/Atestare-specialisti/Atestarea/Listele-specialistilor-atestati/
http://www.mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=51&id=2231&t=/Atestare-specialisti/Atestarea/Listele-specialistilor-atestati/
http://www.mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=51&id=2231&t=/Atestare-specialisti/Atestarea/Listele-specialistilor-atestati/
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12 Agenţia Relaţii Funciare şi 

Cadastru 

Certificatul de atestare a specialistului în domeniul geodeziei şi cartografiei http://www.arfc.gov.md/lista_specialistilor/geodezie 
Lista specialiştilor titulari ai certificatelor de 

atestare în domeniul geodeziei şi cartografiei 

13 Ministerul Finanţelor Certificatul de auditor http://minfin.md/ro/actnorm/audit/regstataudit/ 

Registrul de stat al auditorilor 

14 Agenția Națională pentru Siguranța 

Alimentelor 

Autorizarea de funcționare pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar și a 

fertilizanților; 

http://www.ansa.gov.md/uploads/files/Fertilizanti/Lista%2

0autoriza%C5%A3iilor%20de%20func%C5%A3ionare%2

0a%20depozitului%20eliberate%20pe%20teritoriul%20reb

ulicii.pdf 
Lista autorizaţiilor de funcţionare a depozitului/ 

magazinului specializat pentru păctrarea 

produselor de uz fitosanitar şi/sau a fertilizanţilor, 

eliberate de către subdiviziunile teritoriale 

III. Verificare/confirmare prin poșta electronică e-mail 

15 Ministerul Sănătăţii  Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei medico-sanitare private  Prin poșta electronică  

IV. Acte  prezentate în varianta scriptică 

16 

 

Comitetul Permanent de Control asupra Drogurilor pe lîngă Ministerul Sănătăţii Autorizaţia de activitate pentru  utilizarea obiectivelor şi încăperilor destinate activităţilor legate 

de circulaţia substanţelor narcotice,  psihotrope şi a precursorilor;  

17 Ministerul Sănătății/Centrul Naţional de Sănătate Publică Autorizaţia sanitară de funcţionare;  

 

18 Ministerul Sănătății/Centrul Naţional de Sănătate Publică Avizul sanitar la producerea  în serie pentru producătorii autohtoni (privind corespunderea 

calității apei cerințelor igienice) 

19 Ministerul Mediului/Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale  Certificatul de atribuire a perimetrului minier; 

 

20 Ministerul Mediului/Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale  Autorizația pentru pentru folosința specială a apei 

21 Ministerul Mediului/Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale  Avizul expertizei ecologice de stat 

22 Ministerul Mediului/Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale  Confirmarea privind respectarea cerințelor de protecție a mediului pentru ”activitatea cu metale 

prețioase și pietre prețioase” 

23 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare Notificarea despre deținerea capacităților minime de producție; 

24 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare Avizul privind importul alcoolului etilic 

25 Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor Certificatul de atestare (pentru medici și veterinari) 

26 Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Ministerului Muncii 

Protecţiei Sociale şi Familiei 

Confirmarea aprobării contractelor de colaborare cu partenerii străini a agenţiilor private de 

plasare în cîmpul munci peste hotare 

27 Ministerul Finanțelor Regulile de desfășurare a jocurilor de noroc 

 

 

 

http://www.arfc.gov.md/lista_specialistilor/geodezie
http://minfin.md/ro/actnorm/audit/regstataudit/
http://www.ansa.gov.md/uploads/files/Fertilizanti/Lista%20autoriza%C5%A3iilor%20de%20func%C5%A3ionare%20a%20depozitului%20eliberate%20pe%20teritoriul%20rebulicii.pdf
http://www.ansa.gov.md/uploads/files/Fertilizanti/Lista%20autoriza%C5%A3iilor%20de%20func%C5%A3ionare%20a%20depozitului%20eliberate%20pe%20teritoriul%20rebulicii.pdf
http://www.ansa.gov.md/uploads/files/Fertilizanti/Lista%20autoriza%C5%A3iilor%20de%20func%C5%A3ionare%20a%20depozitului%20eliberate%20pe%20teritoriul%20rebulicii.pdf
http://www.ansa.gov.md/uploads/files/Fertilizanti/Lista%20autoriza%C5%A3iilor%20de%20func%C5%A3ionare%20a%20depozitului%20eliberate%20pe%20teritoriul%20rebulicii.pdf
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Anexa nr.36 
 

LISTA 

titularilor de licență din Transnistria, potrivit situației din 04.07.2014 

 
Nr. 

d/o 
Datele despre titularul de licență Seria, numărul și data 

eliberării licenței, termenul de 

valabilitate a licenței 
Denumirea titularului, forma organizatorico-

juridică, genul de activitate licențiat 

Adresa juridică, codul 

fiscal/IDNO, telefon 

Adresa de desfășurare a 

activității licențiate 

Data și numărul  

de ciziei privind 

eliberarea/prelungire

a licenței 

1 2 3 4 5 6 

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

1 SRL ”Опт – Торг – Сервис”, 

importul producției alcoolice și a berii 

TDS Nistrului, mun. Tiraspol, 

str-la Raevski 2A; 

C/F: 1009615000093 

TDS Nistrului,  

mun. Tiraspol,  

str-la Raevski 2A 

 

Eliberare 

Decizia nr.2126 din 

31.10.13 

AMMII nr.0444527 

din  26.05.14; 

Valabilă pînă la 26.11.2014 

2 SA de Tip Închis Тираспольский Винно-

Коньячный Завод ”KVINT”,  

importul alcoolului etilic rafinat 

Mun. Tiraspol, 

str.Lenin, 38; 

C/F: 1003615000013 

Mun. Tiraspol,  

str.Lenin, 38 

 

Prelungire 

Decizia nr.2258 din 

21.11.13 

AMMII nr.034743 

din 31.05.10; 

Prelungită pînă la 31.11.2014 

3 SRL ”Oкей  - Сервис”, 

importul producției alcoolice și a berii 

 

Mun. Tiraspol,  

str. Iunosti 8/1, ap.20; 

C/F: 1014615000033 

Mun. Tiraspol,  

str. Raevscogo, 2a 

Eliberare 

Decizia nr.41 din 

15.01.14 

AMMII nr.043420 

din 17.01.14; 

Valabilă pînă la 17.07.2014 

4 SRL ”Шафт”, 

importul producției alcoolice și a berii 

 

Mun. Dubăsari,  

str. Lenin 60/58, 

C/F: 1014615000240 

Mun. Dubăsari,  

str. Lenin 60/58, 

 

Eliberare 

Decizia nr.1283 din 

02.06.14 

AMMII nr.044645 

din 02.06.14; 

Valabilă pînă la 02.12.2014 

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

angro a alcoolului etilic, a berii, a producţiei alcoolice, cu excepţia vinurilor şi a băuturilor pe bază de vin, produse de producătorii autohtoni 
5 SA de Tip Închis ”Тираспольский Винно-

Коньячный Завод ”KVINT””, 

fabricarea producției alcoolice, păstrarea și 

comercializarea angro a producției alcoolice produse 

de producătorii autohtoni 

Mun. Tiraspol,  

str.Lenin, 38; 

C/F: 1003615000013 

Mun. Tiraspol,  

str.Lenin, 38 

 

Prelungire 

Decizia nr.2259 din 

21.11.13 

AMMII nr.036167 

din 30.05.08; 

Prelungită pînă la 30.11.2014 

 

6 SA ”Букет Молдавии”, 

fabricarea producției alcoolice, păstrarea și 

comercializarea angro a producției alcoolice produse 

de producătorii autohtoni 

Or. Dubăsari,  

str. Sverdlov 109; 

C/F: 1003615000046 

Or. Dubăsari,  

str. Sverdlov 109 

 

Prelungire 

Decizia nr.329 din 

24.02.14 

AMMII nr.040431 

din 28.08.12; 

Prelungită pînă la 22.08.14 
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09.  Activitatea farmaceutică veterinară şi/sau asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat) 

7 SRL ”Темп – Групп” 

activitatea farmaceutică veterinară 

TDS Nistrului, s. Dzerjinscoie,  

str. Sverdlov 1/a; 

C/F: 1007615000354 

TDS Nistrului, s. 

Dzerjinscoie,  

str. Sverdlov 1/a; 

 

Eliberare 

Decizia nr.432 din 

10.03.14 

AMMII nr.043799 

din 12.03.14; 

Valabilă pînă la 12.09.2014 

       10.   Importul şi (sau) comercializarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizaţilor 
 

8 SRL ”ДЭН” 

importul și comercializarea produselor de uz 

fitosanitar și a fertilizanților 

 

TDS Nistrului, or. 

Grigoriopol, str. 

Promășlennaia, 18 

C/F: 1003615000390 

TDS Nistrului,  or. 

Grigoriopol, str. 

Dzerjinschi,20 

 

Eliberare 

Decizia nr.491 din 

14.03.14 

AMMII nr.043857 

din 23.04.14; 

Valabilă pînă la 23.10.2014 

9 SRL ”РОСТАН ПЛУС” 

importul și comercializarea produselor de uz 

fitosanitar și a fertilizanților 

 

Mun. Bender,  

str. Сomunisticеscaia, 165, 

C/F: 1012615000361 

r-l Slobozia, s. Blijnii 

Hutor, str. 8 Martie 

Eliberare 

Decizia nr. 671 din 

01.04.14 

AMMII nr.043988 

din 02.04.14; 

Valabilă pînă la 02.10.2014 

11.  Transportul auto de călători în folos public 

10 SA ”Бендерская автоколонна 2836” 

transportul auto de călători în folos public 

Mun. Bender,  

str. Criucoc 43; 

C/F: 1007615000228 

- Prelungire 

Decizia nr.382 din 

04.03.2014 

AMMII nr.038115 din 12.09.11; 

Prelungită pînă la 12.09.2014 

11 SRL” ВИ – АВТО” 

transportul auto de călători în folos public 

 

Mun. Bender,  

str. Pervomai scaia 5, ap.34; 

C/F: 1007615000446 

- Eliberare 

Decizia nr. 982 din 

14.05.2014 

AMMII nr.043072 din 18.11.13; 

Valabilă pînă la 18.11.2014 

12 SRL ”Спрос”, 

transportul auto de călători în folos public 

 

TDS Nistrului,  

or. Dubăsari,  

str. Frunze 44a; 

C/F: 1007615000181 

- Prelungire 

Decizia nr.2473 din 

19.12.13 

AMMII nr.037586 

din 23.12.10; 

Prelungită pînă la 23.12.2014 

13 ÎM  ”Совмтранс”  SA de Tip Închis, 

transportul auto de călători în folos public 

Mun. Bender,  

str. I. Panin 8; 

C/F: 1009615000783 

- Eliberare 

Decizia nr.2521 din  

27.12.13 

AMMII nr.043393 

din 27.12.13; 

Valabilă pînă la 27.11.2014 

14 SRL ”Король”, 

transportul auto de călători în folos public 

 

Mun. Tiraspol,  

str. Lenin 55B; 

C/F: 1003615000242 

- Eliberare 

Decizia nr.20 din 

13.01.14 

AMMII nr.043393 

din 10.02.2014 

Valabilă  pînă la 10.08.2014 

15 SRL ”Виолан” , 

transportul auto de călători în folos public 

 

Mun. Bender,  

str. Gh. Asachi 20; 

C/F: 1007615000158 

- Prelungire 

Decizia nr.205 din  

07.02.14 

AMMII nr.043577 

din 12.02.14; 

Valabilă pînă la 12.08.2014 

16 SA de Tip Închis ”Рыбницкая Автоколонна 2831” TDS Nistrului,  

or. Rîbnița,  

str. Miciurin 140; 

C/F: 1006615000209 

- Prelungire 

Decizia nr.224 din  

10.02.14 

AMMII nr.039025 

din 14.02.12; 

Prelungită pînă la 14.08.2014 
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17 SA de Tip Deschis ”Автотранспортное 

предприятие ”Стандарт перевозок””,  
transportul auto de călători în folos public 

TDS Nistrului,  

mun. Tiraspol,  

str. Pușkin 18; 

C/F: 1013615000690 

 Eliberare 

Decizia nr.340 din 

25.02.14 

AMMII nr.043720 

din 06.03.14; 

Valabilă pînă la 06.09.2014 

18 SRL ”Навигатор”, 

transportul auto de călători în folos public 

TDS Nistrului,  

mun. Bender,  

str. Școlinaia 29, ap.9; 

C/F: 101465000114 

- Eliberare 

Decizia nr.383 din  

04.03.14 

AMMII nr.043761 

din 05.03.14; 

Valabilă pînă la 05.09.2014 

19 SA de Tip Deschis ”Тираспольская автоколонна 

2809”,  

transportul auto de călători în folos public 

TDS Nistrului,  

mun. Tiraspol,  

str. Ukrainscaia1; 

C/F: 1007615000413  

- Eliberare 

Decizia nr.447 din 

11.03.14 

AMMII nr.043830 

Din 07.03.2014 

Valabilă pînă la 19.09.2014  

20 SA ”AK – 2836”, 

transportul auto de călători în folos public 

Mun. Bender,  

str. Criuciok 29, ap.9; 

C/F: 1007615000228 

- Prelungire 

Decizia nr.383 din  

04.03.14 

AMMII nr.038115 

din 12.09.11; 

Prelungită pînă la 12.09.2014 

21 SRL ”АВТОКОНТАКТ ПЛЮС” 

transportul auto de călători în folos public 

Mun. Tiraspol,  

str. 25 Octombrie, 74; 

C/F: 1004615000284 

- Eliberare 

Decizia nr. 828 din 

23.04.2014 

AMMII nr.044182 

din 29.04.2014 

Valabilă  pînă la 29.10.2014 

22 SRL ”ЭКСПРЕССТРАНС” 

transportul auto de călători în folos public 

Mun. Tiraspol,  

str. Профсоюзов, 50 

C/F: 1009615000015 

 Prelungire 

Decizia nr.605 din  

25.03.14 

AMMII nr.040514 

din 25.03.12; 

Prelungită pînă la 25.09.2014 

23 SRL ”ПАНЧО” 

transportul auto de călători în folos public 

Mun. Camenca,  

str. Lenin, 12,ap.10 

C/F: 1011615000180 

 Eliberare 

Decizia nr.1501 din  

23.06.14 

AMMII nr.044890 

din 23.06.14; 

Prelungită pînă la 23.12.2014 

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

de menaj 
24 SA ”Молдавизолит” 

importul, depozitarea, și comercializarea angro a 

substanțelor și materialelor chimice toxice 

Mun. Tiraspol,  

str. Taras Șevcenco, 90; 

C/F: 1003615001881 

Mun. Tiraspol,  

str. Taras Șevcenco, 90; 

 

Prelungire 

Decizia nr.919 din 

06.05.14 

AMMII nr.044265 din 

07.03.2014 

Valabilă  pînă la 07.09.2014 

25 SA ”Флоаре”, 

importul, depozitarea, și comercializarea angro a 

substanțelor și materialelor chimice toxice 

Mun. Bender,  

str. Communisticescaia 181; 

C/F: 1003615000493 

Mun. Bender,  

str. Communisticescaia 

181; 

Prelungire 

Decizia nr.849 din 

24.04.14 

AMMII nr.040771 din 31.10.12; 

Prelungită pînă la 30.10.2014 

26 SRL ”ABK”, 

importul, depozitarea  și comercializarea angro a 

substanțelor și materialelor chimice toxice, a 

articolelor și produselor chimice de menaj 

Mun. Tiraspol,  

str. Promîșlennaia 1; 

C/F: 1013615000014 

- Prelungire 

Decizia nr.63 din 

17.01.14 

AMMII nr.041215 

din 25.01.13; 

Prelungită pînă la 25.07.2014 

27 Filiala ”Завод ” Прибор”” a Întreprinderii de Stat 

Federale Unitare ”Научно – Производственный 

Центр Газотурбостроения ” ”САЛЮТ””, 

importul, depozitarea articolelor și produselor chimice 

Mun. Bender,  

str. 28 iunie 1; 

C/F: 1006615000221 

Mun. Bender,  

str. 28 iunie 1; 

 

Prelungire 

Decizia nr.661 din 

01.04.014 

AMMII nr.037052 din 06.04.11; 

Prelungită pînă la 06.10.2014 
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de menaj 

28 SA ”Tighina”, 

importul, depozitarea  și comercializarea angro a 

substanțelor și materialelor chimice toxice, a 

articolelor și produselor chimice de menaj 

Mun. Bender,  

str. Chișinăului 20; 

C/F: 1006615000292 

Mun. Bender,  

str. Chișinăului 20; 

 

Prelungire 

Decizia nr.517 din  

18.03.14 

AMMII nr.038128 

din  19.09.2011; 

Prelungită pînă la 19.09.2014 

29 SRL ”Фиальт-Агро”, 

importul, depozitarea, și comercializarea angro a 

substanțelor și materialelor chimice toxice 

Mun. Bender,  

str. Crucioc 13; 

C/F: 100861500256 

rn.Sloboziz, sat. Parcani, 

str.Lenina 200; 

Eliberare 

Decizia nr.1252 din 

29.05.14 

AMMII nr.044649 din 05.06.14; 

Valabilă pînă la 05.12.2014 

30 SRL ”Карди”, 

importul, depozitarea, și comercializarea angro a 

substanțelor și materialelor chimice toxice 

Mun. Bender,  

str. Pervomaiscaia 2; 

C/F: 1006615000210 

Mun. Bender,  

str. Pervomaiscaia 2 ; 

Eliberare 

Decizia nr.1251 din 

29.05.14 

AMMII nr.044649 din 05.06.14; 

Valabilă pînă la 05.12.2014 

31 

 

SA ”Бендерский Мясокомбинат”, 

importul, depozitarea, și comercializarea angro a 

substanțelor și materialelor chimice toxice 

Mun. Bender,  

str. Industriala 35; 

C/F: 1007615000217 

Mun. Bender,  

str. Industriala 35  

Eliberare 

Decizia nr.1242 din 

29.05.14 

AMMII nr.044663 din 05.06.14; 

Valabilă pînă la 05.12.2014 

32 SRL ”Aгроидея”, 

importul, depozitarea, și comercializarea angro a 

substanțelor și materialelor chimice toxice 

Mun. Dubăsari,  

str. Sirenevaia, 9; 

C/F: 1009615000303 

Mun. Bender,  

str.  Sirenevaia, 9 

Eliberare 

Decizia nr.1164 din 

22.05.14 

AMMII nr.044528 din 23.05.14; 

Valabilă pînă la 23.11.2014 

33 SRL ”Флори-Плус”, 

importul, depozitarea, și comercializarea angro a 

substanțelor și materialelor chimice toxice 

Mun. Bender,  

str. Comunisticescaia 181; 

C/F: 1012615000419 

Mun. Bender,  

str. Comunisticescaia 181; 

Eliberare 

Decizia nr.1089 din 

19.05.14 

AMMII nr.044485 din 28.05.14; 

Valabilă pînă la 28.11.2014 

25.  Activitatea farmaceutică 

34 SRL ”Ремедиум”, 

activitatea farmaceutică în cadrul depozitului 

farmaceutic, inclusiv cu achiziționarea, păstrarea, 

livrarea și eliberarea remediilor psihotrope și a 

precursorilor 

Mun. Tiraspol, s 

tr. Krasnodonscaia 50/2; 

C/F: 1007615000332 

Mun. Tiraspol,  

str. Krasnodonscaia 50/2 

 

Prelungire 

Decizia nr.2484 din 

20.12.13 

AMMII nr.041103 

din 29.12.11; 

Prelungită pînă la 29.12.2014 

35 SRL ”Валеандр”, 

activitatea farmaceutică în cadrul depozitului 

farmaceutic, inclusiv cu achiziționarea, păstrarea, 

livrarea și eliberarea remediilor psihotrope 

TDS Nistrului,  

mun. Tiraspol,  

str. Cahovscaia 17; 

C/F: 1006615000025  

TDS Nistrului,  

mun. Tiraspol,  

str. Cahovscaia 17; 

Prelungire 

Decizia nr.387 din 

04.03.14 

AMMII nr.033938 

din 05.03.10; 

Prelungită pînă la 05.09.2014 

36 SRL”ВИВАФАРМ”,  activitatea farmaceutică TDS Nistrului,  

r-l Slobozia, s. Parcani, str. 

Gogol, 1 

C/F: 1014615000332 

mun. Tiraspol,  

str. XX Partsiezd, 58B 

Eliberare 

Decizia nr.857 din  

24.04.2014 

AMMII nr.044194 

din 07.05.2014; 

Valabilă pînă la 07.11.2014 

26.  Importul, fabricarea, comercializarea, asistența tehnică și repararea dispozitivelor medicale, inclusiv opticii 
37 SRL ”Цептер – Интернационал”, 

comercializarea dispozitivelor medicale 

TDS Nistrului,  

mun. Tiraspol,  

str. 25 Octombrie 24,A; 

C/F: 1008615000100 

TDS Nistrului,  

mun. Tiraspol, str. 25 

Octombrie 24A; 

Eliberare 

Decizia nr.2086 din 

24.10.13 

AMMII nr.037213 

din 22.04.10; 

Valabilă pînă la 22.10.2014 
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38 SRL ”Тираспольтрансгаз-Приднестровье” 

comercializarea dispozitivelor medicale 

TDS  Nistrului, mun. Tiraspol,  

str. Sverdlov 49; 

C/F: 1008615000708  

- Eliberare 

Decizia nr.445 din 

11.03.14 

AMMII nr.043829 

din  20.03.14; 

Valabilă pînă la 20.09.2014 

39 SRL ”Екипамед-Интер” 

comercializarea dispozitivelor medicale 

TDS  Nistrului, mun. Bender,  

str. Miciurin 5/A,ap.30 

C/F: 1014615000365 

- Eliberare 

Decizia nr.1117 din 

19.05.14 

AMMII nr.044459 

din  22.05.14; 

Valabilă pînă la 22.11.2014 
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