HOTĂRÎRE
cu privire la Nomenclatorul autorizaŃiilor, permisiunilor şi certificatelor,
eliberate de către autorităŃile administrative centrale şi organele
subordonate acestora persoanelor fizice şi juridice pentru
practicarea activităŃii antreprenoriale
nr. 920 din 30.08.2005
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.126-128/1047 din 23.09.2005

***
Întru executarea prevederilor Legii nr.424-XV din 16 decembrie 2004 privind revizuirea şi
optimizarea cadrului normativ de reglementare a activităŃii de întreprinzător (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2004, nr.1-4, art.16) şi a hotărîrilor Guvernului nr.395 din 1 aprilie 2003
"Privind reglementarea controalelor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.62-66,
art.413) şi nr.141 din 17 februarie 2004 "Despre reforma reglementării de stat a activităŃii
antreprenoriale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.35-38, art.274), Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Nomenclatorul autorizaŃiilor, permisiunilor şi certificatelor, eliberate de către
autorităŃile administrative centrale şi organele subordonate acestora persoanelor fizice şi juridice
pentru practicarea activităŃii antreprenoriale (se anexează).
2. Se stabileşte că plata pentru eliberarea autorizaŃiilor, permisiunilor şi certificatelor de
către autorităŃile administrative centrale şi organele subordonate acestora persoanelor fizice şi
juridice în vederea practicării activităŃii antreprenoriale se percepe doar în cazurile în care
această plată este prevăzută de legislaŃie. În toate celelalte cazuri, autorizaŃiile, permisiunile şi
certificatele, în scopul menŃionat, se eliberează gratuit.
3. AutorităŃile administrative centrale, specificate în Nomenclator, şi organele subordonate
acestora:
vor elibera autorizaŃiile, permisiunile şi certificatele respective în termen de cel mult 10
zile lucrătoare din data depunerii cererii şi a documentelor necesare de către solicitanŃi, dacă în
legile respective sau în acordurile şi convenŃiile internaŃionale nu este prevăzut altfel;
în termen de două luni, vor aduce actele sale normative în concordanŃă cu prezenta hotărîre
şi, de comun acord cu Ministerul Economiei şi ComerŃului, vor întocmi listele exhaustive ale
documentelor suplimentare necesare obŃinerii de către solicitanŃi a autorizaŃiei, permisiunii şi
certificatului, care urmează a fi publicate, în mod obligatoriu, în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova.
4. Prevederile hotărîrilor Guvernului şi ale actelor normative departamentale cu privire la
eliberarea autorizaŃiilor, permisiunilor şi certificatelor pentru practicarea activităŃii
antreprenoriale, precum şi tarifele pentru eliberarea acestora, care nu sînt incluse în
Nomenclator, se consideră caduce.
5. Nu se permite eliberarea autorizaŃiilor, permisiunilor şi certificatelor care nu sînt incluse
în Nomenclator, cu excepŃia celor expres prevăzute de legislaŃie.
Propunerile de modificare şi completare a Nomenclatorului pot fi înaintate Guvernului
numai după coordonarea lor cu Comisia de stat pentru reglementarea activităŃii de întreprinzător,
consultînd Patronatele.
6. Întru executarea prevederilor art. 6, 7, 10 şi 20 alin.(1) din Legea nr.235-XVI din 20
iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităŃii de întreprinzător,
autorizaŃiile, permisiunile şi certificatele, care nu sînt stabilite expres în legi, se vor elibera de

către autorităŃile administraŃiei publice centrale şi alte instituŃii cu funcŃii de reglementare şi
control numai pînă la data intrării în vigoare a legii menŃionate. Această condiŃie se referă şi la
actele de autorizare, care se eliberează cu plată, dacă mărimea plăŃii nu este stabilită de lege.
[Pct.6 introdus prin Hot.Guv. nr.480 din 28.04.2007, în vigoare 18.05.2007]

7. Se recomandă autorităŃilor administraŃiei publice locale să se călăuzească de prevederile
prezentei hotărîri.
8. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei
şi ComerŃului.
PRIM-MINISTRU

Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Ministrul economiei şi comerŃului

Valeriu Lazăr

Chişinău, 30 august 2005.
Nr.920.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 920 din 30 august 2005
Nomenclatorul autorizaŃiilor,
permisiunilor şi certificatelor eliberate de către autorităŃile administrative
centrale şi organele subordonate acestora persoanelor juridice
şi fizice pentru practicarea activităŃii antreprenoriale
Nr.
Denumirea autorizaŃiei,
d/o permisiunii sau certificatului

Termenul de
valabilitate

Cuantumul plăŃii pentru
documentul eliberat

1
2
3
I. Ministerul Industriei şi Infrastructurii
Inspectoratul Energetic de Stat
1. Certificat de înregistrare a
3 ani
Fără plată
Laboratorului de măsurări şi
încercări în instalaŃiile electrice
2. AutorizaŃie pentru obŃinerea
2 ani
Fără plată
calităŃii de electrician autorizat
3. Talon de autorizare pentru
Un an
Fără plată
responsabilii de gospodăria
electrică a agenŃilor economici şi
locŃiitorii lor
4. Avize cu rezultatele examinării Fără termen
Fără plată
proiectelor standardelor de stat şi
condiŃiilor tehnice pentru
fabricarea utilajului electrotehnic
5. Verificarea ordinară а
Un an
Fără plată
cunoştinŃelor personalului de
specialitate, cu emiterea
documentului de autorizare
II. Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor
1. AutorizaŃie tehnică pentru
Pe termenul de
200 lei
exploatarea transportului auto
valabilitate а
specializat pe piaŃa produselor
licenŃei de
petroliere
activitate

4

Actul legislativ care
stabileşte eliberarea
documentului cu plată
5

Legea nr.461-XV din 30
iulie 2001 privind piaŃa
produselor petroliere

2.

Pe termenul de
valabilitate а
licenŃei de
activitate
AgenŃia Moldovei Trafic Auto InternaŃional
3. AutorizaŃia specială de transport Pînă la 30 zile
pentru deplasarea pe drumurile
publice cu greutăŃi şi/sau
gabarite ce depăşesc limitele
stabilite de legislaŃie
4. AutorizaŃii pentru transporturi
Un an
rutiere internaŃionale

5.

6.

Permis de activitate pe rută

AutorizaŃii multilaterale
Un an
C.E.M.T. (ConferinŃa Europeană
a Miniştrilor Transporturilor)
EURO 1
EURO 2
EURO 3
Carnet cu foi de parcurs
Pentru o
(INTERBUS)
transportare de

Fără plată

Conform anexei la Titlul
VII din Codul Fiscal,
aprobat prin Legea
nr.1163-XIII din 24 aprilie
1997
10 euro autorizaŃiile cu
plata taxelor de drum
pentru Ucraina, Belarus,
Ungaria
10 euro autorizaŃiile
pentru Bulgaria
10 euro autorizaŃiile
pentru produse uşor
alterabile pentru Ucraina
15 euro autorizaŃiile fără
plata taxelor de drum
pentru Belarus şi Ucraina
15 euro autorizaŃiile de
tranzit pentru Austria
(într-o direcŃie)
30 euro pentru toate
statele (exclusiv Ucraina,
Belorus, Ungaria,
Bulgaria) Ńi autorizaŃiile
Republicii Moldova
pentru transportatorii
străini care efectuează
curse bilaterale sau tranzit
pe teritoriul Republicii
Moldova. În caz de
autorizaŃie universală
multiplă, preŃul de 30 euro
se stabileşte pentru o cursă
(tur şi retur)
50 euro autorizaŃiile
eliberate de o Ńară terŃă
pentru toate statele (pentru
transportatorii autohtoni)
150 euro autorizaŃiile
unitare ale Republicii
Moldova pentru
transportatorii străini care
efectuează transportarea
mărfurilor în/din Ńările
terŃe în/din Republica
Moldova

Legea drumurilor nr.509XIII din 22 iunie 1995

Directiva conferinŃei
Europene a miniştrilor
transporturilor”;

Directiva ConferinŃei
Europene a Miniştrilor
Transporturilor
1000 euro
800-1000 euro
700 euro
30 lei

Acordul INTERBUS Legea
nr.246-XVI din 21

călătorie
Serviciul NaŃional pentru Securitatea NavigaŃiei
Întreprinderea de Stat „Registrul Naval”
7. Certificat de valabilitate pentru Fără termen
navigaŃie

8.

9.

Certificat de clasă:
- pentru navele de navigaŃie
interioară care se exploatează pe
căile navigabile interioare ale
Republicii Moldova;
- pentru navele de navigaŃie
mixtă de tip rîu-mare vîrsta
cărora este mai mare de 30 ani

2 ani (cu
confirmarea
anuală)

Certificat de navigabilitate

Un an

10. Certificat de tonaj al navei de
navigaŃie internă:
la navele nou-construite

la celelalte nave

octombrie 2005

*

*
5 ani (cu
confirmarea
anuală)

*

Legea nr.599-XIV din 30
septembrie 1999 pentru
aprobarea Codului navigaŃiei
maritime comerciale
Hotărîrea Guvernului
nr.1608 din 30 decembrie
2003 „Cu privire la
recunoaşterea societăŃilor
internaŃionale de clasificare
a navelor”
Legea nr.599-XIV din 30
septembrie 1999 pentru
aprobarea Codului navigaŃiei
maritime comerciale.
Hotărîrea Guvernului
nr.1608 din 30 decembrie
2003 „Cu privire la
recunoaşterea societăŃilor
internaŃionale de clasificare
a navelor”
Legea nr.599-XIV din 30
septembrie 1999 pentru
aprobarea Codului navigaŃiei
maritime comerciale.
Hotărîrea Guvernului
nr.1608 din 30 decembrie
2003 „Cu privire la
recunoaşterea societăŃilor
internaŃionale de clasificare
a navelor”

*
15 ani (cu
prelungirea
ulterioară pe 10
ani)
10 ani (cu
prelungirea
ulterioară pe 10
ani)

11. Certificat de siguranŃă pentru
nava de pasageri

Pe termenul
valabilităŃii
certificatului de
clasă (cu
confirmarea
anuală)

*

12. Certificat de siguranŃă a
construcŃiei pentru nava de
mărfuri

Pe termenul
valabilităŃii
certificatului de

*

Legea nr.599-XIV din 30
septembrie 1999 pentru
aprobarea Codului navigaŃiei
maritime comerciale
Hotărîrea Parlamentului
nr.602-XIV din 30
septembrie 1999 „Privind
aderarea Republicii
Moldova la ConvenŃia cu
privire la măsurarea navelor
de navigaŃie internă”
Legea nr.185-XVI din 28
iulie 2005 pentru aderarea
Republicii Moldova la
ConvenŃia internaŃională
privind ocrotirea vieŃii
umane pe mare, adoptată la
Londra la 1 noiembrie 1974,
şi la Protocolul la ea
(SOLAS 74), adoptat la
Londra la 11 noiembrie
1988
Legea nr.185-XVI din 28
iulie 2005 pentru aderarea
Republicii Moldova la

clasă (cu
confirmarea
anuală)

13. Certificat de siguranŃă a
echipamentului pentru nava de
mărfuri

Pe termenul
valabilităŃii
certificatului de
clasă (cu
confirmarea
anuală)

*

14. Certificat de siguranŃă radio
pentru nava de mărfuri

Pe termenul
valabilităŃii
certificatului de
clasă (cu
confirmarea
anuală)

*

15. Certificat de siguranŃă pentru
nava de mărfuri

Pe termenul
valabilităŃii
certificatului de
clasă (cu
confirmarea
anuală)

*

16. Certificat de siguranŃă pentru
nava de pasageri nucleară

Pe termenul
valabilităŃii
certificatului de
clasă (cu
confirmarea
anuală)

*

17. Certificat de siguranŃă pentru
nava de mărfuri nucleară

Pe termenul
valabilităŃii
certificatului de
clasă (cu
confirmarea
anuală)

*

ConvenŃia internaŃională
privind ocrotirea vieŃii
umane pe mare, adoptată la
Londra la 1 noiembrie 1974,
şi la Protocolul la ea
(SOLAS 74), adoptat la
Londra la 11 noiembrie
1988
Legea nr.185-XVI din 28
iulie 2005 pentru aderarea
Republicii Moldova la
ConvenŃia internaŃională
privind ocrotirea vieŃii
umane pe mare, adoptată la
Londra la 1 noiembrie 1974,
şi la Protocolul la ea
(SOLAS 74), adoptat la
Londra la 11 noiembrie
1988
Legea nr.185-XVI din 28
iulie 2005 pentru aderarea
Republicii Moldova la
ConvenŃia internaŃională
privind ocrotirea vieŃii
umane pe mare, adoptată la
Londra la 1 noiembrie 1974,
şi la Protocolul la ea
(SOLAS 74), adoptat la
Londra la 11 noiembrie
1988
Legea nr.185-XVI din 28
iulie 2005 pentru aderarea
Republicii Moldova la
ConvenŃia internaŃională
privind ocrotirea vieŃii
umane pe mare, adoptată la
Londra la 1 noiembrie 1974,
şi la Protocolul la ea
(SOLAS 74), adoptat la
Londra la 11 noiembrie
1988
Legea nr.185-XVI din 28
iulie 2005 pentru aderarea
Republicii Moldova la
ConvenŃia internaŃională
privind ocrotirea vieŃii
umane pe mare, adoptată la
Londra la 1 noiembrie 1974,
şi la Protocolul la ea
(SOLAS 74), adoptat la
Londra la 11 noiembrie
1988
Legea nr.185-XVI din 28
iulie 2005 pentru aderarea
Republicii Moldova la
ConvenŃia internaŃională
privind ocrotirea vieŃii
umane pe mare, adoptată la
Londra la 1 noiembrie 1974,
şi la Protocolul la ea
(SOLAS 74), adoptat la
Londra la 11 noiembrie

18. Certificat de scutire

Pe termenul
valabilităŃii
certificatului de
clasă (cu
confirmarea
anuală)

*

19. Certificat de conformitate a
navei pentru transportul
mărfurilor în vrac

Pe termenul
valabilităŃii
certificatului de
clasă (cu
confirmarea
anuală)

*

20. Certificat de conformitate a
navei pentru transportul
cerealelor în vrac

Pe termenul
valabilităŃii
certificatului de
clasă (cu
confirmarea
anuală)

*

21. Certificat de conformitate a
navei pentru transportul
produselor chimice periculoase

Pe termenul
valabilităŃii
certificatului de
clasă (cu
confirmarea
anuală)

*

22. Certificat privind conformitatea
navei prevederilor speciale
pentru transportarea mărfurilor
periculoase (Regula 54 capitolul
II-2 al Amendamentelor la
ConvenŃia InternaŃională
SOLAS-74)

Pe termenul
valabilităŃii
certificatului de
clasă (cu
confirmarea
anuală)

*

23. Certificat internaŃional de bord
liber

Pe termenul
valabilităŃii
certificatului de
clasă (cu
confirmarea

*

1988
Legea nr.185-XVI din 28
iulie 2005 pentru aderarea
Republicii Moldova la
ConvenŃia internaŃională
privind ocrotirea vieŃii
umane pe mare, adoptată la
Londra la 1 noiembrie 1974,
şi la Protocolul la ea
(SOLAS 74), adoptat la
Londra la 11 noiembrie
1988
Legea nr.185-XVI din 28
iulie 2005 pentru aderarea
Republicii Moldova la
ConvenŃia internaŃională
privind ocrotirea vieŃii
umane pe mare, adoptată la
Londra la 1 noiembrie 1974,
şi la Protocolul la ea
(SOLAS 74), adoptat la
Londra la 11 noiembrie
1988
Legea nr.185-XVI din 28
iulie 2005 pentru aderarea
Republicii Moldova la
ConvenŃia internaŃională
privind ocrotirea vieŃii
umane pe mare, adoptată la
Londra la 1 noiembrie 1974,
şi la Protocolul la ea
(SOLAS 74), adoptat la
Londra la 11 noiembrie
1988
Legea nr.185-XVI din 28
iulie 2005 pentru aderarea
Republicii Moldova la
ConvenŃia internaŃională
privind ocrotirea vieŃii
umane pe mare, adoptată la
Londra la 1 noiembrie 1974,
şi la Protocolul la ea
(SOLAS 74), adoptat la
Londra la 11 noiembrie
1988
Legea nr.185-XVI din 28
iulie 2005 pentru aderarea
Republicii Moldova la
ConvenŃia internaŃională
privind ocrotirea vieŃii
umane pe mare, adoptată la
Londra la 1 noiembrie 1974,
şi la Protocolul la ea
(SOLAS 74), adoptat la
Londra la 11 noiembrie
1988
Legea nr.599-XIV din 30
septembrie 1999 pentru
aprobarea Codului navigaŃiei
maritime comerciale al
Republicii Moldova

anuală)

24. Certificat internaŃional de tonaj

Pe termenul
valabilităŃii
certificatului de
clasă (cu
confirmarea
anuală)

*

25. Certificat internaŃional privind
prevenirea poluării cu petrol

Pe termenul
valabilităŃii
certificatului de
clasă (cu
confirmarea
anuală)

*

26. Certificat internaŃional privind
prevenirea poluării la
transportarea substanŃelor nocive
lichide în vrac

Pe termenul
valabilităŃii
certificatului de
clasă (cu
confirmarea
anuală)

*

27. Certificat internaŃional privind
prevenirea poluării cu ape
reziduale/de canalizare

Pe termenul
valabilităŃii
certificatului de
clasă (cu
confirmarea
anuală)

*

28. Certificat internaŃional privind
prevenirea poluării atmosferei

Pe termenul
valabilităŃii
certificatului de
clasă (cu
confirmarea

*

Legea nr.187-XVI din 28
iulie 2005 pentru aderarea
Republicii Moldova la
ConvenŃia internaŃională
asupra liniilor de încărcare,
adoptată la Londra la 5
aprilie 1966, şi la Protocolul
la ea (LL 66), adoptat la
Londra la 11 noiembrie
1988
Legea nr.599-XIV din 30
septembrie 1999 pentru
aprobarea Codului navigaŃiei
maritime comerciale al
Republicii Moldova
Legea nr.188-XVI din 28
iulie 2005 cu privire la
aderarea Republicii
Moldova la ConvenŃia
internaŃională asupra măsurii
tonajului navelor
(TONNAGE 69), adoptată la
Londra la 23 iunie 1969
Legea nr.189-XVI din 28
iulie 2005 pentru aderarea
Republicii Moldova la
ConvenŃia internaŃională
pentru prevenirea poluării de
către nave, adoptată la
Londra la 2 noiembrie 1973,
şi la Protocolul la ea
(MARPOL 73/78), adoptat
la Londra la 17 februarie
1978
Legea nr.189-XVI din 28
iulie 2005 pentru aderarea
Republicii Moldova la
ConvenŃia internaŃională
pentru prevenirea poluării de
către nave, adoptată la
Londra la 2 noiembrie 1973,
şi la Protocolul la ea
(MARPOL 73/78), adoptat
la Londra la 17 februarie
1978
Legea nr.189-XVI din 28
iulie 2005 pentru aderarea
Republicii Moldova la
ConvenŃia internaŃională
pentru prevenirea poluării de
către nave, adoptată la
Londra la 2 noiembrie 1973,
şi la Protocolul la ea
(MARPOL 73/78), adoptat
la Londra la 17 februarie
1978
Legea nr.189-XVI din 28
iulie 2005 pentru aderarea
Republicii Moldova la
ConvenŃia internaŃională
pentru prevenirea poluării de

anuală)

29. Certificat privind conformitatea
echipamentului prevederilor
anexei V la ConvenŃia
internaŃională MARPOL 73/78
(prevenirea poluării cu
gunoi/deşeuri menagere)

Pe termenul
valabilităŃii
certificatului de
clasă (cu
confirmarea
anuală)

*

30. Certificat de siguranŃă a tipului
construcŃiei pentru
cargocontainer

Pe termenul
valabilităŃii
certificatului de
clasă (cu
confirmarea
anuală)

*

31. Certificat de conformitate a
5 ani (cu
regimului de securitate a
confirmarea
organizaŃiei/companiei navale
anuală)
prevederilor Codului
internaŃional privind
managementul securităŃii (Codul
IMS)

*

32. Certificat provizoriu de
6 luni
conformitate a regimului de
securitate a organizaŃiei/
companiei navale prevederilor
Codului internaŃional privind
managementul securităŃii (Codul
IMS)

*

33. Certificat privind managementul 5 ani (cu
*
securităŃii navei (Codul IMS)
reconfirmarea
intermediară o data
în 2 ani şi 6 luni)

către nave, adoptată la
Londra la 2 noiembrie 1973,
şi la Protocolul la ea
(MARPOL 73/78), adoptat
la Londra la 17 februarie
1978
Legea nr.189-XVI din 28
iulie 2005 pentru aderarea
Republicii Moldova la
ConvenŃia internaŃională
pentru prevenirea poluării de
către nave, adoptată la
Londra la 2 noiembrie 1973,
şi la Protocolul la ea
(MARPOL 73/78), adoptat
la Londra la 17 februarie
1978
Legea nr.185-XVI din 28
iulie 2005 pentru aderarea
Republicii Moldova la
ConvenŃia internaŃională
privind ocrotirea vieŃii
umane pe mare, adoptată la
Londra la 1 noiembrie 1974,
şi la Protocolul la ea
(SOLAS 74), adoptat la
Londra la 11 noiembrie
1988
Legea nr.185-XVI din 28
iulie 2005 pentru aderarea
Republicii Moldova la
ConvenŃia internaŃională
privind ocrotirea vieŃii
umane pe mare, adoptată la
Londra la 1 noiembrie 1974,
şi la Protocolul la ea
(SOLAS 74), adoptat la
Londra la 11 noiembrie
1988
Legea nr.185-XVI din 28
iulie 2005 pentru aderarea
Republicii Moldova la
ConvenŃia internaŃională
privind ocrotirea vieŃii
umane pe mare, adoptată la
Londra la 1 noiembrie 1974,
şi la Protocolul la ea
(SOLAS 74), adoptat la
Londra la 11 noiembrie
1988
Legea nr.185-XVI din 28
iulie 2005 pentru aderarea
Republicii Moldova la
ConvenŃia internaŃională
privind ocrotirea vieŃii
umane pe mare, adoptată la
Londra la 1 noiembrie 1974,
şi la Protocolul la ea
(SOLAS 74), adoptat la
Londra la 11 noiembrie
1988

34. Certificat provizoriu privind
managementul securităŃii navei
(Codul IMS)

6 luni

*

35. Certificat privind rezultatele
expertizei de securitate a navei

Fără termen

*

36 Certificat de recunoaştere

2 ani

*

InstituŃia publică „Căpitănia portului Giurgiuleşti”
37. Act privind examinarea
Anual
planificată a navelor înainte de
darea lor în exploatare
38. Act privind examinarea
Anual
planificată a navelor în timpul
sezonului de navigaŃie
39. Act privind examinarea
Anual
planificată înainte de staŃionare
pe timp de iarnă (conservare)
40. Brevetarea efectivului de
5 ani
comandă (Examinarea
efectivului de comandă,
perfectarea şi eliberarea
brevetelor, eliberarea taloanelor
de control, verificarea complexă
a cunoştinŃelor)
41. Certificat de navigaŃie sub
pavilionul de Stat al Republicii
Moldova:
pentru navele de navigaŃie
Fără termen
interioară care se exploatează pe
căile navigabile interioare ale
Republicii Moldova;
pentru navele de navigaŃie
Un an
interioară care se exploatează pe
căile navigabile internaŃionale,
precum şi pentru navele de
navigaŃie mixtă de tip rîu-mare
şi nave maritime
42. Certificat de proprietate asupra

Legea nr.185-XVI din 28
iulie 2005 pentru aderarea
Republicii Moldova la
ConvenŃia internaŃională
privind ocrotirea vieŃii
umane pe mare, adoptată la
Londra la 1 noiembrie 1974,
şi la Protocolul la ea
(SOLAS 74), adoptat la
Londra la 11 noiembrie
1988
Hotărîrea Guvernului nr.955
din 18 august 2006 „Cu
privire la implementarea
Codului internaŃional pentru
securitatea navei şi a
facilităŃii portuare (ISPS
Code) şi a RezoluŃiei
OrganizaŃiei Maritime
InternaŃionale A.959 (23)
Forma Registrului de
înregistrare continuă a
istoriei navei şi îndrumarul
de Ńinere a acestuia”
DispoziŃiile tehnice aplicate
pentru navele de navigaŃie
internă (CEE ONU
TRANS/SC 3/104)

Fără plată

Fără plată

Fără plată

200 lei

*

Legea nr.599-XIV din 30
septembrie 1999 pentru
aprobarea Codului navigaŃiei
maritime comerciale al
Republicii Moldova
ConvenŃiile internaŃionale
SOLAS-74, LL-66,
TONNAGE 1969,
MARPOL 73./78, STCW1978, STCW-Code, CLC 92
*

navei:
pentru navele de navigaŃie
Fără termen
interioară care se exploatează pe
căile navigabile interioare ale
Republicii Moldova;
pentru navele de navigaŃie
Un an
interioară care se exploatează pe
căile navigabile internaŃionale,
precum şi pentru navele de
navigaŃie mixtă de tip rîu-mare
şi nave maritime
43. Certificatul echipajului minim
Un an
Fără plată
pentru siguranŃa navigaŃiei
44. Confirmarea brevetelor
Termenul este
1200 lei
valabil pînă la
expirarea
confirmării
brevetului eliberat
de statul care l-a
eliberat, dar nu mai
mult de 5 ani
45. Registrul de evidenŃă continuă a Fără termen de
Fără plată
istoriei navei
valabilitate
46. Certificatul internaŃional
interimar de securitate a navei
47. Certificatul internaŃional de
securitate a navei

6 luni

3000 lei

5 ani (cu
10000 lei
confirmarea
intermediară o dată
în 2 ani şi 6 luni)
III. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
1. Aviz pentru importul seminŃelor Pentru un singur lot Fără plată
importat
11. AutorizaŃie pentru importul
Pentru un singur lot Fără plată
animalelor de fermă
importat
AgenŃia Sanitar-Veterinară şi pentru SiguranŃa Produselor de Origine Animală
2. Avizul sanitar-veterinar la
Pe un termen de 10 Fără plată
importul/exportul încărcăturilor zile
supuse controlului sanitarveterinar de stat
3. Avizul sanitar-veterinar pentru Pe un termen de 8 Fără plată
tranzitul de mărfuri supuse
zile
controlului sanitar-veterinar de
stat
4. AutorizaŃie sanitar-veterinară de 5 ani
Fără plată
funcŃionare
5. Certificatul de înregistrare a
5 ani
Fără plată
produselor farmaceutice de uz
veterinar
1
5 . Atestat al fermei zootehnice de Pe un termen de 3 Fără plată
prăsilă
ani
52. Paşaportul stupinei
Pe un termen de 10 Fără plată
ani
3
5 . Certificat zootehnic (de rasă) al Fără termen
Fără plată
animalului de prăsilă
54. AutorizaŃie pentru utilizarea
Pe un termen de 3 Fără plată
masculilor la reproducŃie
ani

Legea nr.599-XIV din 30
septembrie 1999 pentru
aprobarea Codului navigaŃiei
maritime comerciale al
Republicii Moldova
ConvenŃiile internaŃionale
SOLAS-74, LL-66,
TONNAGE 1969,
MARPOL 73./78, STCW1978, STCW-Code, CLC 92
RezoluŃia IMO A.481(12)
ConvenŃia IMO STSW 75
Regula I/2 şi I/10

RezoluŃia IMO A.959(23);
ConvenŃia SOLAS Regula
XI-1/5.2
ConvenŃia SOLAS Regula
XI-2 Codul ISPS
ConvenŃia SOLAS Regula
XI-2 Codul ISPS

Inspectoratul de Stat pentru SeminŃe
6. AutorizaŃie privind înfiinŃarea
Fără termen
Fără plată
plantaŃiei-mamă viticole (de
categorie biologică bază,
certificate şi standard)
7. AutorizaŃie privind înfiinŃarea
Fără termen
Fără plată
şcolii de viŃe (categoria bază,
certificate, standard)
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea ProducŃiei Alcoolice
8. Aviz al expertizei tehnice
Pe termenul de
Fără plată
privind existenŃa condiŃiilor şi
valabilitate а
respectarea parametrilor
licenŃei de
tehnologici la fabricarea
activitate
producŃiei alcoolice (întocmit în
comun cu Camera de LicenŃiere)
IV. Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale
1. AutorizaŃie pentru importul,
90 zile
Fără plată
exportul sau reexportul
substanŃelor care distrug stratul
de ozon
2. AutorizaŃie pentru pescuitul
Un an
Fără plată
industrial în bazinele piscicole
naturale
3. AutorizaŃie pentru colectarea
Un an
Fără plată
plantelor spontane, inclusiv
medicinale naturale
4. AutorizaŃie pentru dobîndirea
Pentru perioada de Fără plată
animalelor care nu constituie
dobîndire
obiecte ale vînatului şi
/colectare, indicată
pescuitului (melci, broaşte,
în autorizaŃie
şopîrle, şerpi)
5. AutorizaŃie de gestionare a
5 ani
Fără plată
deşeurilor
6. AutorizaŃie pentru tăierile în
În funcŃie de timpul Fără plată
fondul forestier şi vegetaŃia
necesar pentru
forestieră din afara fondului
valorificarea
forestier
volumului aprobat
7. Acord de mediu pentru import Pentru o singură
Fără plată
de plante sau animale din flora şi tranzacŃie
fauna sălbatică
8. Acord de mediu pentru export de Pentru o singură
**
plante sau animale din flora sau tranzacŃie
fauna sălbatică
9.

Permis/certificat CITES
6 luni /un an
(ConvenŃia privind comerŃul
internaŃional cu specii sălbatice
de faună şi floră pe cale de
dispariŃie CITES)
Inspectoratul Ecologic de Stat cu subdiviziunile lui
10. Notificare la transportarea
Un an
transfrontieră a deşeurilor
11. AutorizaŃie pentru emisia
3 ani
poluanŃilor în atmosferă de la
sursele fixe de poluare
12. AutorizaŃie pentru tăierile în
În funcŃie de timpul
fondul forestier şi vegetaŃia
necesar pentru
forestieră din afara fondului
valorificarea
forestier
volumului aprobat

**

Fără plată
Fără plată

Fără plată

ConvenŃia InternaŃională
/Legea regnului animal
nr.439-XIII din 27
aprilie1995
ConvenŃia InternaŃională
/Legea regnului animal
nr.439-XIII din 27
aprilie1995

13. DeclaraŃie ecologică pentru
Pentru o singură
importul în Ńară al mărfurilor şi tranzacŃie
produselor care în procesul
utilizării cauzează poluarea
mediului
Serviciul Piscicol
14. AutorizaŃie de valorificare
3 ani
piscicolă a bazinelor artificiale
15. Permis de pescuit
Un an
industrial/ comercial
V. Ministerul Economiei şi ComerŃului
1. AutorizaŃie de activitate а
5 ani
magazinului „duty-free”

2.

AutorizaŃie de export al
mărfurilor strategice
3. AutorizaŃie de reexport al
mărfurilor strategice
4. AutorizaŃie de import al
mărfurilor strategice
5. AutorizaŃie de tranzit al
mărfurilor strategice
6. Certificat internaŃional de import
al mărfurilor strategice
7. Certificat de verificare a livrării
mărfurilor strategice
8. Certificat al utilizatorului final
VI. Ministerul FinanŃelor
1. Certificat de calificare al
auditorului independent (pentru
genurile: auditul agenŃilor
economici (auditul general) şi
auditul companiilor de
asigurare)
2. Certificat de rezidenŃă, în
conformitate cu ConvenŃia
(Acordul) pentru evitarea dublei
impuneri
3. Certificat privind atestarea
impozitului pe venit achitat în
Republica Moldova, conform
ConvenŃiei (Acordului) pentru
evitarea dublei impunerii
Inspectoratele fiscale teritoriale
4. Certificat despre lipsa sau
existenŃa restanŃelor la bugetul
public naŃional

Fără plată

Fără plată
Fără plată

1 an

27 mii de lei pentru
fiecare magazin „dutyfree” şi 10 mii de lei
pentru comercializarea
mărfurilor la bordul
navelor aeriene (anual)
Fără plată

1 an

Fără plată

1 an

Fără plată

1 an

Fără plată

1 an

Fără plată

1 an

Fără plată

Fără termen

Fără plată

5 ani

Fără plată

Un an

Fără plată

La data eliberării

Fără plată

La data eliberării

Fără plată

Codul vamal nr.1149-XIV
din 20 iulie 2000

[Pct.5 exclus prin Hot.Guv. nr.480 din 28.04.2007, în vigoare 18.05.2007]
Serviciul Supravegherii de Stat a ActivităŃii AsociaŃiilor de Economii şi Împrumut ale CetăŃenelor
6.

Certificat de atestare a
Fără termen
Fără plată
specialiştilor
Inspectoratul de Stat Pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii

7.

Aviz pentru înregistrarea de stat La data eliberării
a organizaŃiei de asigurare
VII. Ministerul SănătăŃii
Institutul NaŃional de Farmacie
1. AutorizaŃie pentru importul
Un an
medicamentelor
2. Certificat de înregistrare a
5 ani
medicamentelor

3.
4.
5.

6.

AutorizaŃie de fabricaŃie a
medicamentelor
Certificat GMP (Reguli de bună
practică de fabricaŃie)
Certificat de calitate (pentru
seria conformă de medicament)

Fără plată

Fără plată

Fără termen

Conform anexei la
Legea nr.1456-XIV din 28
Hotărîrea Guvernului
mai 1993 cu privire la
nr.1135 din 18 septembrie activitatea farmaceutică
2003
Fără plată

Un an

Fără plată

Pentru perioada
valabilităŃii
medicamentului
Pentru perioada
valabilităŃii
medicamentului

Fără plată

Registrul medicamentelor ale
căror distribuire se autorizează
în baza certificatelor de calitate
ale producătorului
7. Registrul medicamentelor ale
Pentru perioada
căror distribuire se autorizează valabilităŃii
în baza controlului organoleptic, medicamentului
al ambalării şi marcării
8. Buletin de analiză (pentru seria Pentru perioada
neconformă sau falsificată de
valabilităŃii
medicament)
medicamentului
Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat
9. AutorizaŃie sanitară de
5 ani
funcŃionare
10. Certificat igienic:
pentru producŃia autohtonă
3 ani
pentru producŃia de import
Un an sau conform
termenului de
valabilitate a
producŃiei
Comitetul Permanent de Control asupra Drogurilor
11. AutorizaŃie de activitate pentru 5 ani
utilizarea obiectelor şi
încăperilor pentru prepararea,
fabricarea, vînzarea cu ridicata şi
amănuntul, distribuirea şi
folosirea plantelor, substanŃelor
şi preparatelor narcotice,
psihotrope şi precursorilor
acestora etc.
12. AutorizaŃie de import/export al Un an
substanŃelor narcotice şi
psihotrope
Serviciul Resurse Umane
13. Certificat de calificare а
5 ani
medicilor şi farmaciştilor
14. Certificat de calificare а
5 ani
lucrătorilor medicali şi
farmaceutici cu studii medii
VIII. Ministerul Afacerilor Interne
1. Cazier judiciar eliberat pentru
La data eliberării

Fără plată

Fără plată

Fără plată

Fără plată

Fără plată
Fără plată

Fără plată

Fără plată

Fără plată
Fără plată

Fără plată

practicarea activităŃii de
antreprenoriat
2. Act de coordonare a schemelor
de transportare şi autorizare a
transportării încărcăturilor de
mare tonaj, cu gabarit depăşit,
precum şi a încărcăturilor
periculoase
Departamentul SituaŃii ExcepŃionale
3. AutorizaŃie de prevenire şi
stingere a incendiilor la
exploatarea construcŃiilor,
obiectivelor
4. Aviz pentru recepŃia finală a
construcŃiei
5. Aviz de prevenire a incendiilor
la începerea lucrărilor de
construcŃie
6. CondiŃii tehnice la proiectarea şi
construcŃia obiectelor

Un an

Fără plată

3 ani

Fără plată

Fără termen

Fără plată

3 ani

Fără plată

La elaborarea
documentaŃiei de
proiect, executarea
lucrărilor de
construcŃie şi
funcŃionare
IX. Ministerul Dezvoltării InformaŃionale
Camera Înregistrării de Stat
1. Înregistrarea de stat а
Nelimitat
întreprinderii cu statut de
persoană fizică, cu eliberarea
certificatului de modelul stabilit,
ce confirmă acest fapt, precum şi
înregistrarea modificărilor la
documentele de constituire a
acesteia
2. Înregistrarea de stat a
Nelimitat
întreprinderilor cu statut de
persoană juridică, a filialelor şi
reprezentanŃelor acestora,
inclusiv a întreprinderilor cu
investiŃii străine, cu eliberarea
certificatului de modelul stabilit,
ce confirmă acest fapt, precum şi
înregistrarea modificărilor la
documentele de constituire a
acestora
3. Înregistrarea instituŃiilor
Nelimitat
financiare, a organizaŃiilor de
asigurări, filialelor şi
reprezentanŃelor, cu eliberarea
certificatului de modelul stabilit,
ce confirmă acest fapt
4. Înregistrarea modificărilor la
Nelimitat
documentele de constituire a
instituŃiilor financiare şi
organizaŃiilor de asigurări
5.

Înregistrarea modificărilor la
Registrul de Stat al datelor
referitor la schimbarea
managerului-şef

Nelimitat

Fără plată

54 lei

Legea nr.1265-XIV din 5
octombrie 2000 cu privire la
înregistrarea de stat a
întreprinderilor şi
organizaŃiilor

250 lei

Legea nr.1265-XIV din 5
octombrie 2000 cu privire la
înregistrarea de stat a
întreprinderilor şi
organizaŃiilor

900 lei

Legea nr.1265-XIV din 5
octombrie 2000 cu privire la
înregistrarea de stat a
întreprinderilor şi
organizaŃiilor

180 lei

Legea nr.1265-XIV din 5
octombrie 2000 cu privire la
înregistrarea de stat a
întreprinderilor şi
organizaŃiilor
Legea nr.1265-XIV din 5
octombrie 2000 cu privire la
înregistrarea de stat a
întreprinderilor şi

90 lei

6.

Duplicat al certificatului
înregistrării de stat a
întreprinderilor sau
organizaŃiilor

Nelimitat

Inspectoratul de Stat în ComunicaŃii
7. AutorizaŃie de import al
3 luni
echipamentelor de
telecomunicaŃii
8. AutorizaŃie de utilizare a
Pînă la un an
mijloacelor radioelectrice de
emisie
X. Ministerul Culturii şi Turismului
1. Brevet de turism pentru
Limitat, nelimitat
următoarele categorii: A, B, C,
D
2.

3.

Duplicat al brevetului de turism,
în caz de pierdere, deteriorare,
schimbare a numelui titularului
de brevet
Act de clasificare pentru
structurile de primire turistice cu
funcŃiuni de cazare

Pînă la expirarea
termenului
brevetului
3 ani

180 lei

organizaŃiilor
Legea nr.1265-XIV din 5
octombrie 2000 cu privire la
înregistrarea de stat a
întreprinderilor şi
organizaŃiilor

Fără plată

Fără plată

Cat.A - 850 lei
Cat.B - 650 lei
Cat.C - 450 lei
Cat.D - 250 lei
10% din suma brevetului

15 lei x număr stele x
număr locuri (pentru
structurile cu capacitatea
mai mică de 20 locuri se
va aplica - 20 locuri, iar
pentru cele cu capacitatea
mai mare de 200 locuri se
va aplica - 200 locuri)
4. Act de clasificare pentru
3 ani
10 lei x număr stele x
structurile de primire turistice cu
număr locuri (pentru
funcŃiuni de servire a mesei
structurile cu capacitatea
mai mică de 20 locuri se
va aplica - 20 locuri, iar
pentru cele cu capacitatea
mai mare de 200 locuri se
va aplica - 200 locuri)
5. Reconfirmarea anuală a actului Un an
10 % din tariful actului de
de clasificare
clasificare
6. Act de clasificare pentru
În caz de necesitate 50 % din tariful actului de
categoria la care а fost
clasificare
declasificată structura
7. Restituirea actului de clasificare, În caz de necesitate 30 % din tariful actului de
ca urmare a înlăturării cauzelor
clasificare
ce au servit drept temei pentru
ridicarea acestuia
8. Act de clasificare, ca urmare a În caz de necesitate 10 % din tariful actului de
schimbării titularului
clasificare
9. Duplicat al actului de clasificare În caz de necesitate 10 % din tariful actului de
în caz de pierdere sau deteriorare
clasificare
a originalului
10. Anexă la actul de clasificare
3 ani
2% din tariful actului de
clasificare
XI. AgenŃia pentru Dezvoltare Regională
Certificat cu privire la atestarea 3 ani
Fără plată
tehnico-profesională a
specialiştilor cu activităŃi în

Legea turismului nr.798XIV din 11 februarie 2000

Legea turismului nr.798XIV din 11 februarie 2000

Legea turismului nr.798XIV din 11 februarie 2000

Legea turismului nr.798XIV din 11 februarie 2000

Legea turismului nr.798XIV din 11 februarie 2000
Legea turismului nr.798XIV din 11 februarie 2000
Legea turismului nr.798XIV din 11 februarie 2000

Legea turismului nr.798XIV din 11 februarie 2000
Legea turismului nr.798XIV din 11 februarie 2000
Legea turismului nr.798XIV din 11 februarie 2000

construcŃii şi legitimaŃie
eliberată în baza certificatului
XII. Serviciul Vamal
[Pct.1 exclus prin Hot.Guv. nr.480 din 28.04.2007, în vigoare 18.05.2007]
2.

3.
4.

Coordonarea eliberării
autorizaŃiei de activitate a
magazinului „duty-free”
AutorizaŃie de efectuare a
construcŃiilor în zonele libere
AutorizaŃie de nimicire a
mărfurilor

5 ani

Fără plată

De o singură dată

Fără plată

De o singură dată

Fără plată

[Pct.5 exclus prin Hot.Guv. nr.480 din 28.04.2007, în vigoare 18.05.2007]
6.

AutorizaŃie pentru perfecŃionare Separat pentru
activă a mărfurilor introduse pe fiecare declaraŃie
teritoriul Republicii Moldova
vamală
din zonele economice libere ale
Republicii Moldova

200 euro

7.

AutorizaŃie pentru: Separat pentru
perfecŃionare activă a mărfurilor fiecare contract
introduse pe teritoriul Republicii
Moldova, cu excepŃia celei
menŃionate la punctul 6

10 euro

- perfecŃionare pasivă

40 euro

Separat pentru
fiecare contract

- transformare sub control vamal Separat pentru
fiecare contract

100 euro

8.

AutorizaŃie de antrepozit vamal

400 euro

9.

AutorizaŃie pentru admitere
Separat pentru
temporară, cu excepŃia
fiecare contract
mărfurilor prezentate la tîrguri şi
expoziŃii, pentru măsuri culturale
şi sportive

De o singură dată

10. AutorizaŃie pentru activitatea de 2 ani
broker vamal

40 euro

200 euro

Legea nr.156-XVI din 21
iulie 2005 pentru
modificarea şi completarea
anexei nr.2 la Legea
nr.1380-XIII din 20
noiembrie 1997 cu privire la
tariful vamal
Legea nr.156-XVI din 21
iulie 2005 pentru
modificarea şi completarea
anexei nr.2 la Legea
nr.1380-XIII din 20
noiembrie 1997 cu privire la
tariful vamal
Legea nr.156-XVI din 21
iulie 2005 pentru
modificarea şi completarea
anexei nr.2 la Legea
nr.1380-XIII din 20
noiembrie 1997 cu privire la
tariful vamal
Legea nr.156-XVI din 21
iulie 2005 pentru
modificarea şi completarea
anexei nr.2 la Legea
nr.1380-XIII din 20
noiembrie 1997 cu privire la
tariful vamal
Legea nr.156-XVI din 21
iulie 2005 pentru
modificarea şi completarea
anexei nr.2 la Legea
nr.1380-XIII din 20
noiembrie 1997 cu privire la
tariful vamal
Legea nr.156-XVI din 21
iulie 2005 pentru
modificarea şi completarea
anexei nr.2 la Legea
nr.1380-XIII din 20
noiembrie 1997 cu privire la
tariful vamal
Legea nr.156-XVI din 21
iulie 2005 pentru

11. Atestat de calificare al
specialistului în domeniul
vămuirii

2 ani

100 euro

12. AutorizaŃie pentru activitatea de 2 ani
transportator vamal

200 euro

13. Duplicat al atestatului de
De o singură dată
calificare al specialistului în
domeniul vămuirii, al
autorizaŃiei pentru activitatea de
broker şi transportator vamal

5 euro

XIII. Serviciul Standardizare şi Metrologie
1. AutorizaŃie tehnică pentru
5 ani
exploatarea depozitelor de
produse petroliere şi staŃiilor de
alimentare cu produse petroliere
şi gaze lichefiate
2. Actul expertizei de stat а
Pînă la finalizarea
proiectelor şi schemelor
lucrărilor
respective
tehnologice de efectuare a
lucrărilor legate de folosirea
subsolului
3. Actul perimetrului minier pentru 10 ani sau pe
extragerea zăcămintelor
perioada exploatării
minerale utile solide şi pentru
zăcămîntului
folosirea subsolului în scopuri ce
nu sînt legate de extragerea
substanŃelor minerale utile
4. AutorizaŃie de desemnare a
În funcŃie de
organismelor de evaluare а
termenul de
conformităŃii pentru activitate în valabilitate a
domeniul reglementat
acreditării
5. AutorizaŃii şi avize în domeniul De la 3 pînă la 5
metrologiei
ani
6. Certificat de aprobare de model De la 3 pînă la 5
al mijlocului de măsurare,
ani
materialului de referinŃă
7. Certificat de recunoaştere a
Conform
aprobării de model al mijlocului documentului Ńării
de măsurare, materialului de
producătoare
referinŃă
8. AutorizaŃie de competenŃă
De la 3 pînă la 5
tehnică pentru instalarea,
ani
repararea, deservirea tehnică а
maşinilor de casă şi control

200 lei

Fără plată

Fără plată

Fără plată

Fără plată
Fără plată

Fără plată

Fără plată

modificarea şi completarea
anexei nr.2 la Legea
nr.1380-XIII din 20
noiembrie 1997 cu privire la
tariful vamal
Legea nr.156-XVI din 21
iulie 2005 pentru
modificarea şi completarea
anexei nr.2 la Legea
nr.1380-XIII din 20
noiembrie 1997 cu privire la
tariful vamal
Legea nr.156-XVI din 21
iulie 2005 pentru
modificarea şi completarea
anexei nr.2 la Legea
nr.1380-XIII din 20
noiembrie 1997 cu privire la
tariful vamal
Legea nr.156-XVI din 21
iulie 2005 pentru
modificarea şi completarea
anexei nr.2 la Legea
nr.1380-XIII din 20
noiembrie 1997 cu privire la
tariful vamal
Legea nr.461 din 30 iulie
2001 privind piaŃa
produselor petroliere

9.

Certificat sau proces-verbal de
atestare a specialiştilor în
domeniile de activitate a
Serviciului Standardizare şi
Metrologie

De la 3 pînă la 5
ani

Fără plată

[Compartimentul XIV exclus prin Hot.Guv. nr.793 din 02.12.2009, în vigoare 04.12.2009]
XV. AgenŃia RelaŃii Funciare şi Cadastru
Certificat de calificare a
5 ani
evaluatorului bunurilor imobile
XVI. Comisia NaŃională a Valorilor Mobiliare
1. Certificat de calificare cu drept 3 ani
de a activa în cadrul persoanei
juridice licenŃiate în domeniul
pieŃei valorilor mobiliare (PVM)

180 lei

Legea nr.989-XV din 18
aprilie 2002 cu privire de
activitatea de evaluare

180 lei

Hotărîrea Parlamentului
nr.360-XVI din 30
noiembrie 2006 „Cu privire
la aprobarea bugetului
Comisiei NaŃionale a
Valorilor Mobiliare pe anul
2007

XVII. Inspectorat General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer
1. Certificat fitosanitar pentru
Pentru o singură
încărcăturile exportate supuse
tranzacŃie
carantinei fitosanitare, cu
efectuarea analizelor de
laborator (pentru fiecare unitate
de transport):
1.1 partidă pînă la:
10 kg, buc., set, m2, m
6
2
3
16 kg, buc., set, m , m
11
25 kg, buc., set, m2, m3
15
2
3
50 kg, buc., set, m , m
20
100 kg, buc., set, m2, m3
20
250 kg, buc., set, m2, m3
27
500 kg, buc., set, m2, m3
31
2
3
1000 kg, buc., set, m , m
38
1500 kg, buc., set, m2, m3
42
2
3
3000 kg, buc., set, m , m
46
5000 kg, buc., set, m2, m3
53
2
3
10000 kg, buc., set, m , m
77
20000 kg, buc., set, m2, m3
108
2
3
40000 kg, buc., set, m , m
123
70000 kg, buc., set, m2, m3
139
partidă peste 70000 kg, buc., set,
185
m2, m3
1.2. A unei partide de fructe şi
legume proaspete uşor alterabile:
partidă pînă la:
250 kg, buc., set, m2, m3
9
2
3
500 kg, buc., set, m , m
14
500 kg, buc., set, m2, m3
18
2
3
1500 kg, buc., set, m , m
20
3000 kg, buc., set, m2, m3
21
2
3
5000 kg, buc., set, m , m
25
10000 kg, buc., set, m2, m3
36

Legea nr.506-XIII din
22.06.1995 cu privire la
carantina fitosanitară

20000 kg, buc., set, m2, m3
40000 kg, buc., set, m2, m3
70000 kg, buc., set, m2, m3
partidă peste 70000 kg, buc., set,
m2, m3
1.3. Ambalaj utilizat pentru
transportarea încărcăturilor
nesupuse carantinei fitosanitare
(lăzi, cutii, coşuri şi alt ambalaj),
pentru o unitate de transport:
transport auto
vagon
2. Permis de import al
încărcăturilor supuse carantinei
fitosanitare, cu efectuarea
analizelor de laborator:
2.1. Examinarea încărcăturilor, cu
efectuarea analizelor de
laborator: ale materialului
săditor şi semincer:
partidă pînă la:
100 kg, (buc)
500 kg, (buc)
900 kg, (buc)
partidă peste 900 kg, (buc.) şi
pentru fiecare 1000 kg, (buc.);
- ale încărcăturilor de produse
alimentare, încărcăturilor
furajere şi altor încărcături:
1000 kg (buc.) 100 m2, 1 m3, 1
set;
inclusiv cereale alimentare
1000 kg (buc.) 100 m2, 1 m3, 1
set;
ale ambalajului utilizat pentru
transportarea încărcăturilor
nesupuse carantinei fitosanitare
(lăzi, cutii, coşuri şi alt ambalaj),
pentru o unitate de transport:
în vagon
în autocamion
în microautobuz
în autobuz (reutilat pentru
încărcături)
în autocamion cu remorcă
2.2. Permis de import, cu examinarea
secundară a încărcăturilor:
Partidă pînă la:
10000 kg, 10000 buc., 1000 m2,
10 m3
25000 kg, 25000 buc., 2500 m2,
25 m3
50000 kg, 50000 buc., 5000 m2,
50 m3
100000 kg, 100000 buc., 10000
m2, 100 m3

50
57
64
85
Pentru o singură
tranzacŃie

Legea nr.506-XIII din 22
iunie 1995 cu privire la
carantina fitosanitară

34 lei
68 lei
Pentru o singură
tranzacŃie

Legea nr.506-XIII din
22.06.1995 cu privire la
carantina fitosanitară

2
4
5
5

7

4

74
37
14
29
51
Pentru o singură
tranzacŃie
94
169
284
483

200000 kg, 200000 buc., 20000
m2, 200 m3
partidă peste: 200000 kg,
200000 buc., 20000 m2, 200 m3
3.

Permis de tranzit, cu efectuarea Pentru o singură
analizelor de laborator şi
tranzacŃie
determinarea (examinarea) stării
fitosanitare a încărcăturilor
tranzitate, supuse carantinei
fitosanitare:
partidă pînă la:
10000 kg, 10000 buc., 1000 m2,
10 m3
25000 kg, 25000 buc., 2500 m2,
25 m3
50000 kg, 50000 buc., 5000 m2,
50 m3
100000 kg, 100000 buc., 10000
m2, 100 m3
200000 kg, 200000 buc., 20000
m2, 200 m3
partidă peste: 200000 kg,
200000 buc., 20000 m2, 200 m3

XVIII. Serviciul de InformaŃii şi Securitate
1. Certificat de înregistrare a
Fără termen
centrului de certificare a cheilor
publice
2. Act privind condiŃiile tehnice
De o singură dată
pentru lucrările de amenajare şi
transferare a reŃelelor de
telecomunicaŃii guvernamentale
3. AutorizaŃie pentru efectuarea
De o singură dată
lucrărilor în zona de protecŃie a
liniilor şi instalaŃiilor de
telecomunicaŃii guvernamentale
XIX. Consiliul Coordonator al Audiovizualului
AutorizaŃie de retransmisie
6 ani

688
688 lei plus 2,30 lei pentru
fiecare t, 1000 buc., 100
m2, 1 m3
Legea nr.506-XIII din
22.06.1995 cu privire la
carantina fitosanitară

56
103
168
293
419
419 lei plus 1,40 lei pentru
fiecare t, 1000 buc, 100
m2, 1 m3
Fără plată

Fără plată

Fără plată”

2500 lei ***

Hotărîrea Parlamentului
nr.433-XVI din 28
decembrie 2006 “Cu privire
la aprobarea statutului,
structurii organizatorice,
devizului de cheltuieli şi a
cuantumului retribuirii
lunare a membrilor şi
colaboratorilor Consiliului
Coordonator al
Audiovizualului” şi Legea
nr.451-XV din 30 iulie 2001
privind licenŃierea unor
genuri de activitate

Notă:
* Tariful se aplică în funcŃie de caracteristicile tehnice principale ale navei şi vîrsta acesteia.
** Conform tarifelor stabilite în anexa nr.7 la Procedura de autorizare a activităŃilor de export şi import ale plantelor şi animalelor din flora şi
fauna sălbatică, a părŃilor şi derivatelor acestora, precum şi a importului/exportului sau reexportului speciilor de faună şi floră, reglementate de ConvenŃia
privind comerŃul internaŃional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariŃie CITES (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.96-99,
art.221).
*** Pentru solicitanŃii înregistraŃi cu cel mult un an înainte de data depunerii cererii de eliberare a autorizaŃiei de retransmisie, taxa de stat pentru
eliberarea autorizaŃiei de retransmisie constituie 50 la sută din taxa stabilită conform art.18 alin.(2) din Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001.

[Nomenclatorul modificat prin Hot.Guv. nr.793 din 02.12.2009, în vigoare 04.12.2009]
[Nomenclatorul modificat prin Hot.Guv. nr.291 din 15.04.2009, în vigoare 24.04.2009]
[Nomenclatorul modificat prin Hot.Guv. nr.1402 din 09.12.2008, în vigoare 12.12.2008]
[Nomenclatorul modificat prin Hot.Guv. nr.1183 din 20.10.2008, în vigoare 24.10.2008]
[Nomenclatorul modificat prin Hot.Guv. nr.888 din 06.08.2007, în vigoare 17.08.2007]
[Nomenclatorul modificat prin Hot.Guv. nr.480 din 28.04.2007, în vigoare 18.05.2007]
[Nomenclatorul modificat prin Hot.Guv. nr.85 din 26.01.2007, în vigoare 02.02.2007]

