Anexa nr.5
la Ordinul ASP nr.1 din 19.07.2017

Nomenclatorul serviciilor şi tarifele acestora
Nota: Nomenclatorul serviciilor şi tarifele acestora se aplică în condiţiile Legii nr.160 din 22.07.2011 privind
reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, cu modificările şi completările ulterioare și a Hotărârii
Guvernului nr. 606 din 15.05.2002 cu privire la Sistemul național de control al exportului, reexportului, importului
și tranzitului de mărfuri strategice în Republica Moldova
Nr.
d/o

Denumirea serviciului

Termenul de prestare

Taxa, lei

1.SERVICII DE LICENŢIERE
Codul IBAN: Conform Registrului codurilor IBAN(COD ECO 114521)

1.

Eliberarea/prelungirea licenţei pentru genul de activitate:
1) Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase,
funcţionarea caselor de amanet (valabilă 5 ani)

10 zile lucrătoare
3 250

2) Importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi
comercializarea angro a producţiei alcoolice şi/sau a berii
importate (valabilă 1 an):
a) importul alcoolului etilic

52 000

b) importul şi comercializarea angro a băuturilor alcoolice
importate

52 000

c) importul şi comercializarea angro a berii importate

52 000

3) Fabricarea alcoolului etilic, a berii şi a producţiei alcoolice,
cu excepţia vinului, produselor obţinute pe bază de must şi
a produselor vitivinicole aromatizate si/sau păstrarea,
comercializarea angro a alcoolului etilic, a berii şi a
producţiei alcoolice, cu excepţia vinului, produselor
obţinute pe bază de must şi a produselor vitivinicole
aromatizate (valabilă 3 ani)
a) fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a
alcoolului etilic

52 000 anual

b) fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a
alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, cu excepţia
vinurilor, produselor obţinute pe bază de must şi a
produselor vitivinicole aromatizate, produse de
producătorii autohtoni

26 000 anual

c) fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a
berii

26 000 anual

4) Importul produselor din tutun; importul şi/sau prelucrarea
industrială a tutunului; fabricarea produselor din tutun
şi/sau comercializarea angro a produselor din tutun şi a
tutunului fermentat (valabilă 1 an):
a) importul produselor din tutun

26 000

b) importul şi prelucrarea industrială a tutunului şi/sau
comercializarea angro a tutunului fermentat

26 000

c) fabricarea şi comercializarea angro a produselor din
tutun

26 000

d) comercializarea angro a produselor din tutun

26 000
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5) Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea,
precum şi exportul resturilor și deșeurilor de metale
feroase si neferoase, de baterii de acumulatori uzaţi,
inclusiv în stare prelucrată (valabilă 5 ani)

Termenul de prestare

Taxa, lei

3 250

6) Producerea, asamblarea, importul şi/sau exportul,
reexportul, comercializarea armelor şi muniţiilor cu
destinaţie civilă şi repararea armelor cu destinaţie civilă
(valabilă 5 ani):
a) importul și comercializarea armelor și a munițiilor
(cumpărarea, vânzarea, depozitarea, importul, exportul,
reexportul, transbordarea, transferul și transportul de arme,
de muniții și de componente ale acestora, precum și
intermedierea efectuării acestor operațiuni)

10 000

b) repararea armelor (păstrarea, repararea, dezactivarea,
completarea, testarea și verificarea armelor, efectuarea
examinării tehnice periodice)

5 000

c) producerea armelor și/sau a munițiilor (producerea,
fabricarea, confecționarea, asamblarea, prelucrarea,
experimentarea, depozitarea, vânzarea, transportarea,
exportul, casarea și distrugerea de arme și muniții, precum
și importul, exportul, reexportul de piese și de părți
componente de arme și/sau de muniții)

20 000

7) Producerea, importul, exportul, reexportul,
comercializarea, depozitarea materialelor explozive şi/sau
efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil (valabilă 5 ani)

3 250

8) Producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul,
depozitarea, comercializarea articolelor pirotehnice şi/sau
prestarea serviciului “Spectacole pirotehnice și focuri de
artificii” cu articole pirotehnice de divertisment de
destinaţie profesională (valabilă 5 ani)

3 250

9) Activitatea magazinelor duty-free, inclusiv pentru
deservirea corpului diplomatic (valabilă 5 ani)

3 250

10) Activitatea de broker vamal (valabilă 5 ani)

3 250

11) Activitatea de protecţie a informaţiei: importul, exportul,
proiectarea, producerea şi comercializarea mijloacelor
tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a
informaţiei (cu excepţia activităţii desfăsurate de
autorităţile publice învestite cu acest drept prin lege);
şi/sau prestarea serviciilor în domeniul protecţiei
criptografice a informaţiei (cu excepţia activităţii de
protecţie a secretului de stat); şi/sau prestarea serviciilor
în domeniul protecţiei tehnice a informaţiei (cu excepţia
activităţii de protecţie a secretului de stat) (valabilă 5 ani)

3 250

12) Activitatea de întreţinere a cazinoului (valabilă 5 ani):
a) pentru fiecare masă de joc

600 000
anual

b) pentru fiecare unitate de exploatare a meselor de
ruletă

130 000
anual

13) Activitatea legată de plasarea în câmpul 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 câmpul muncii pe o perioadă determinată

3 250
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de timp, în perioada vacanţei de vară (valabilă 5 ani)

2.

14) Activitatea magazinelor duty-free în port (valabilă 5 ani)

3 250

15) Activitatea magazinelor, barurilor și restaurantelor dutyfree la bordul navei (valabilă 5 ani)

3 250

16) Activitatea de operare cu tichete de masă, inclusiv de
emitere și rambursare a valorii acestora (valabilă 5 ani)

3 250

Reperfectarea licenţei şi/sau eliberarea copiei de pe aceasta
(cu valabilitatea identică licenţei), inclusiv în cazul extinderii
activităţii licenţiate pe o adresă nouă (filială, subdiviziune)
pentru genul de activitate:
1) Activitatea cu metale preţioase și pietre preţioase;
funcţionarea caselor de amanet

5 zile lucrătoare

325

2) Importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi
comercializarea angro a producţiei alcoolice şi/sau a berii
importate:
a) importul alcoolului etilic
b) importul şi comercializarea angro a băuturilor alcoolice
importate
c) importul şi comercializarea angro a berii importate

585

3) Fabricarea alcoolului etilic, a berii şi a producţiei alcoolice,
cu excepţia vinului, produselor obţinute pe bază de must şi
a produselor vitivinicole aromatizate si/sau păstrarea,
comercializarea angro a alcoolului etilic, a berii şi a
producţiei alcoolice, cu excepţia vinului, produselor
obţinute pe bază de must şi a produselor vitivinicole
aromatizate:
a) fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a
alcoolului etilic
b) fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a
alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, cu excepţia
vinurilor, produselor obţinute pe bază de must şi a
produselor vitivinicole aromatizate, produse de
producătorii autohtoni
c) fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a
berii

585

4) Importul produselor din tutun; importul si/sau prelucrarea
industrială a tutunului; fabricarea produselor din tutun
si/sau comercializarea angro a produselor din tutun şi a
tutunului fermentat:
a) importul produselor din tutun
b) importul şi prelucrarea industrială a tutunului şi/sau
comercializarea angro a tutunului fermentat
c) fabricarea si comercializarea angro a produselor din
tutun
d) comercializarea angro a produselor din tutun

585

5) Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea,
precum și exportul resturilor şi deșeurilor de metale
feroase și neferoase, de baterii de acumulatori uzaţi,
inclusiv în stare prelucrată
6) Producerea, asamblarea, importul
reexportul, comercializarea armelor

și/sau exportul,
şi muniţiilor cu

325
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destinaţie civilă şi repararea armelor cu destinaţie civilă:
a) importul și comercializarea armelor și a munițiilor
(cumpărarea, vânzarea, depozitarea, importul, exportul,
reexportul, transbordarea, transferul și transportul de arme,
de muniții și de componente ale acestora, precum și
intermedierea efectuării acestor operațiuni)

1 000

b) repararea armelor (păstrarea, repararea, dezactivarea,
complectarea, testarea și verificarea armelor, efectuarea
examinării tehnice periodice)

500

c) producerea armelor și/sau a munițiilor (producerea,
fabricarea, confecționarea, asamblarea, prelucrarea,
experimentarea, depozitarea, vânzarea, transportarea,
exportul, casarea și distrugerea de arme și muniții, precum
și importul, exportul, reexportul de piese și de părți
componente de arme și/sau de muniții)

2 000

7) Producerea,
importul,
exportul,
reexportul,
comercializarea, depozitarea materialelor explozive și/sau
efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil

325

8) Producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul,
depozitarea, comercializarea articolelor pirotehnice și/sau
prestarea serviciului “Spectacole pirotehnice și focuri de
artificii” cu articole pirotehnice de divertisment de
destinaţie profesională

325

9) Activitatea magazinelor duty-free,
deservirea corpului diplomatic

325

inclusiv

pentru

10) Activitatea de broker vamal

325

11) Activitatea de protecţie a informaţiei: importul, exportul,
proiectarea, producerea şi comercializarea mijloacelor
tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a
informaţiei (cu excepţia activităţii desfășurate de
autorităţile publice învestite cu acest drept prin lege);
şi/sau prestarea serviciilor în domeniul protecţiei
criptografice a informaţiei (cu excepţia activităţii de
protecţie a secretului de stat); şi/sau prestarea serviciilor
în domeniul protecţiei tehnice a informaţiei (cu excepţia
activităţii de protecţie a secretului de stat)

325

12) Activitatea de întreţinere a cazinoului
13) Activitatea legată de plasarea în câmpul muncii a
cetăţenilor în ţară şi/sau în străinătate, activitatea de
încadrare/înscriere a studenţilor în programe de schimb
educaţional-cultural care prevăd componența de angajare
remunerată în câmpul muncii pe o perioadă determinată
de timp, în perioada vacanţei de vară

325

14) Activitatea magazinelor duty-free în port

325

15) Activitatea magazinelor, barurilor și restaurantelor dutyfree la bordul navei

325

16) Activitatea de operare cu tichete de masă, inclusiv de
emitere și rambursare a valorii acestora

325

Eliberarea duplicatului licenţei:
3.

3 600

1) pentru activitatea de întreţinere a cazinoului;
2) pentru producerea, asamblarea, importul și/sau exportul,
reexportul, comercializarea armelor și munițiilor cu

3 zile lucrătoare
16 000
500
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destinație civilă și repararea armelor cu destinație civilă
3) pentru alte activități

585

4.

Eliberarea/prelungirea autorizaţiei la importul
preferenţial a unor tipuri de zahăr (valabilă 30 zile)

5.

Eliberarea/prelungirea autorizaţiei la importul produselor din
ţările-membre CEFTA (valabilă 2 luni)

6.

în

regim

Eliberarea/prelungirea licenței, prin comanda on-line

5 zile lucrătoare

gratuit

5 zile lucrătoare

gratuit

10 zile lucrătoare

Conform
taxelor
stabilite, în
funcție de
genul de
activitate

5 zile lucrătoare

Conform
taxelor
stabilite, în
funcție de
genul de
activitate

La momentul adresării

gratuit

7.

Reperfectarea licenței și/sau eliberarea copiei de pe aceasta
prin comanda on-line

8.

Programarea la serviciile prestate

9.

Eliberarea/prelungirea autorizației individuale de tranzit al
mărfurilor strategice (cu dubla destinație)

30 zile calendaristice

gratuit

10.

Eliberarea/prelungirea autorizației individuale de import al
mărfurilor strategice (cu dubla destinație)

30 zile calendaristice

gratuit

11.

Eliberarea/prelungirea autorizației individuale de export al
mărfurilor strategice (cu dubla destinație)

30 zile calendaristice

gratuit

12.

Eliberarea/prelungirea autorizației individuale de reexport al
mărfurilor strategice (cu dubla destinație)

30 zile calendaristice

gratuit

13.

Eliberarea certificatului utilizatorului final

15 zile calendaristice

gratuit

14.

Eliberarea certificatului de verificare a livrării mărfurilor
strategice

15 zile calendaristice

gratuit

15.

Eliberarea certificatului internațional de import

15 zile calendaristice

gratuit

1.1. ÎNLESNIRILE CE ŢIN DE LICENŢIERE
1.

Eliberarea licenţei solicitanţilor înregistraţi cu cel mult un an
înainte de data depunerii declaraţiei pentru eliberarea licenţei
pentru genul de activitate:

10 zile lucrătoare

1) Activitatea cu metale preţioase și pietre preţioase;
funcţionarea caselor de amanet (valabilă 5 ani)

1 625

2) Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea,
precum şi exportul resturilor si deșeurilor de metale
feroase si neferoase, de baterii de acumulatori uzaţi,
inclusiv în stare prelucrată (valabilă 5 ani)

1 625

3) Producerea, asamblarea, importul și/sau exportul,
reexportul, comercializarea armelor şi muniţiilor cu
destinaţie civilă şi repararea armelor cu destinaţie civilă
(valabilă 5 ani):
a) importul și comercializarea armelor și a munițiilor
(cumpărarea, vânzarea, depozitarea, importul, exportul,
reexportul, transbordarea, transferul și transportul de arme,
de muniții și de componente ale acestora, precum și

5 000
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intermedierea efectuării acestora operațiuni)

b) repararea armelor (păstrarea, repararea, dezactivarea,
completarea, testarea și verificarea armelor, efectuarea
examinării tehnice periodice)

2 500

c) producerea armelor și/sau a munițiilor (producerea,
fabricarea,
confecționarea, asamblarea,
prelucrarea,
experimentarea, depozitarea, vânzarea, transportarea,
exportul, casarea și distrugerea de arme și muniții, precum
și importul, exportul, reexportul de piese și de părți
componente de arme și/sau de muniții)

10 000

4) Producerea,
importul,
exportul,
reexportul,
comercializarea, depozitarea materialelor explozive şi/sau
efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil (valabilă 5 ani)

1 625

5) Producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul,
depozitarea, comercializarea articolelor pirotehnice şi/sau
prestarea serviciului “Spectacole pirotehnice și focuri de
artificii” cu articole pirotehnice de divertisment de
destinaţie profesională (valabilă 5 ani)

1 625

6) Activitatea magazinelor duty-free, inclusiv
deservirea corpului diplomatic (valabilă 5 ani)

1 625

pentru

7) Activitatea de broker vamal (valabilă 5 ani)

1 625

8) Activitatea de protecţie a informaţiei: importul, exportul,
proiectarea, producerea şi comercializarea mijloacelor
tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a
informaţiei (cu excepţia activităţii desfășurate de
autorităţile publice învestite cu acest drept prin lege);
şi/sau prestarea serviciilor în domeniul protecţiei
criptografice a informaţiei (cu excepţia activităţii de
protecţie a secretului de stat); şi/sau prestarea serviciilor
în domeniul protecţiei tehnice a informaţiei (cu excepţia
activităţii de protecţie a secretului de stat) (valabilă 5 ani)

1 625

9) Activitatea legată de plasarea în câmpul muncii a
cetăţenilor în ţară şi/sau în străinătate, activitatea de
încadrare/înscriere a studenţilor în programe de schimb
educaţional-cultural care prevăd componența de angajare
remunerată în câmpul muncii pe o perioadă determinată
de timp, în perioada vacanţei de vară (valabilă 5 ani)

1 625

10) Activitatea magazinelor duty-free în port

1 625

11) Activitatea magazinelor, barurilor și restaurantelor dutyfree la bordul navei

1 625

12) Activitatea de operare cu tichete de masă, inclusiv de
emitere și rambursare a valorii acestora (valabilă 5 ani)

1 625

