
 

 
 

 

NOMENCLATORUL  

serviciilor prestate și produselor/mărfurilor livrate de către  

Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” pentru anul 2023 

 

I. NOMENCLATORUL SERVICIILOR PRESTATE 

1. SERVICII DE ADMINISTRARE ȘI ÎNTREȚINERE A SISTEMELOR INFORMAȚIONALE 

 

 

 

2. SERVICII DE DEZVOLTARE (EDIFICARE) A SISTEMELOR INFORMAȚIONALE 

 

3. SERVICII DE ASISTENȚĂ CLIENȚI 

 

Nr. d/o Denumirea serviciilor 
Tarife lei, inclusiv 

TVA 

1.1. 
Administrarea și întreținerea sistemelor de operare, serviciilor și aplicațiilor de 

tip server 

calculul se efectuează 

în baza specificației 

clientului 

1.2. 
Administrarea și întreținere a bazelor de date la nivel central, inclusiv 

actualizarea informațiilor de referință (clasificatoare, nomenclatoare) 

1.3. Administrarea și întreținerea fluxurilor de date la nivel central 

1.4. Administrarea și întreținerea rețelelor de transport date 

1.5. Administrarea și întreținerea arhitecturii Centrului informațional de date (CID) 

1.6. Administrarea și întreținerea rețelelor telecomunicaţionale 

1.7. Administrarea şi întreținerea echipamentelor de birou  

1.8. Administrare și menținerea paginilor web 

1.9. 

Administrarea și întreținerea proceselor de asigurare a securității informaționale 

și sistemelor de securitate tehnico-inginerești (semnalizare-pază, control-acces, 

supraveghere video, interfon IP) 

1.10. Reparația tehnică a echipamentelor de birou (calculatoare, imprimante, UPS) 

Nr. d/o Denumirea serviciilor 
Tarife lei, inclusiv 

TVA 

2.1. Gestionarea proiectelor de implementare a sistemelor informaționale 

calculul se efectuează 

în baza specificației 

clientului  

2.2. Elaborarea documentației tehnice 

2.3. Proiectarea sistemelor informaționale 

2.4. Dezvoltarea/ajustarea sistemelor informaționale  

2.5. Testarea sistemelor informaționale 

2.6. Configurarea și lansarea sistemelor informaționale în producție 

Nr. d/o Denumirea serviciilor 
Tarife lei, inclusiv 

TVA 

3.1. 
Consultarea contribuabililor vizavi de întrebări frecvente, privind utilizarea 

sistemelor informaționale, servicii/produse și mărfuri  
calculul se efectuează 

în baza specificației 

clientului 

3.2. 
Asistență tehnică în utilizarea sistemelor informaționale și soluționarea 

sesizărilor beneficiarilor 

3.3. 
Recepționarea, gestionarea şi efectuarea apelurilor telefonice în scopuri de 

promovare a serviciilor/produselor şi a imaginii clientului 



 

4. SERVICII DE PROCESARE ȘI ARHIVARE A DOCUMENTELOR 

 

 

 

5. SERVICII DE ANALIZĂ A INFORMAȚIILOR ȘI PREZENTAREA  RAPOARTELOR 

 

 

6. SERVICII DE CONFIGURARE A SISTEMULUI INFORMAȚIONAL DE EVIDENȚĂ 

CONTABILĂ BAZAT PE PLATFORMA 1C  

 

7. SERVICII DE ADMINISTRARE ȘI MENȚINERE A SISTEMULUI INFORMAȚIONAL DE 

EVIDENȚĂ CONTABILĂ BAZAT PE PLATFORMA 1C (SIIECAP, SI CUB ȘI 

1C:ÎNTREPRINDERE 8) 

8. SERVICII DE SUPORT A COMPANIILOR PARTENERE PRIVIND AJUSTAREA 

SISTEMULUI INFORMAȚIONAL INTEGRAT DE EVIDENȚĂ CONTABILĂ ÎN 

AUTORITĂȚILE PUBLICE BAZAT PE PLATFORMA 1C (SIIECAP) LA MODIFICĂRILE 

LEGISLAȚIEI NAȚIONALE ŞI CERINȚELE UTILIZATORILOR 

9. SERVICII DE MENTENANȚĂ A PORTALELOR DE DEPISTARE A SUBSTANȚELOR 

RADIO-ACTIVE LA POSTURILE VAMALE 

 

Nr. d/o Denumirea serviciilor 
Tarife lei, inclusiv 

TVA 

4.1. Procesarea documentelor calculul se efectuează 

în baza specificației 

clientului 4.2. Administrarea și întreținerea arhivei de documente  

Nr. d/o Denumirea serviciilor 
Tarife lei, inclusiv 

TVA 

5.1. Analiză a informațiilor și prezentarea rapoartelor  

calculul se efectuează 

în baza specificației 

clientului 

Nr. d/o Denumirea serviciilor 
Tarife lei, inclusiv 

TVA 

6.1. 
Configurarea sistemului informațional bazat pe platforma 1C, trecerea soldurilor 

și nomenclatoarelor, pentru o zi  
1 500,00  

6.2. 
Configurarea şi menținerea modulului „Evidența personalului în autoritățile 

publice” din 1C (SIIECAP),  pentru o instituție 
1 800,00  

Nr. d/o Denumirea serviciilor 
Tarife lei, inclusiv 

TVA 

7.1. Menținerea anuală a 1C pentru 1 utilizator 6 000,00 

7.2. Menținerea anuală a 1C  pentru 2 -3 utilizatori 6 600,00 

7.3. Menținerea anuală a 1C pentru 4 -5 utilizatori 9 200,00 

7.4. Menținerea anuală a 1C pentru 6 -9 utilizatori 10 500,00 

7.5. Menținerea anuală a 1C pentru 10 -15 utilizatori 16 500,00 

7.6. 
Menținerea anuală a 1C mai mulți de 15 utilizatori (se calculează prețul separat, 

per fiecare utilizator) 
1 080,00 

Nr. d/o Denumirea serviciilor 
Tarife lei, inclusiv 

TVA 

8.1. 
Acordarea suportului companiilor la implementarea şi menținerea anuală a 

SIIECAP 1C, pentru o instituție 
2 400,00 

Nr. d/o Denumirea serviciilor 
Tarife lei, inclusiv 

TVA 

9.1 
Servicii de mentenanță a protalelor de depistare a substanțelor radio-active la 

posturile vamale 

calculul se efectuează 

în baza solicitării 

clientului 



 

10. SERVICII DE MANEVRARE A ECHIPAMENTELOR AUTO RAPISCAN DE SCANARE 

X-RAY 

 

 

 

11. SERVICII DE CERTIFICARE ÎN DOMENIUL SEMNĂTURII ELECTRONICE  

 

12. SERVICII DE EFECTUARE A MĂSURĂRILOR ÎN DOMENIUL DE INTERES PUBLIC A 

SARCINII PE OSII, MASEI TOTALE ȘI DIMENSIUNILOR UNITĂȚILOR DE 

TRANSPORT CARE CIRCULĂ PE DRUMURILE PUBLICE ALE R.M. 

 

 

 

 

 

 

Nr. d/o Denumirea serviciilor 
Tarife lei, inclusiv 

TVA 

10.1 

Asigurarea manevrării echipamentelor auto Rapiscan de scanare X-Ray în 

timpul efectuării procedurii de control vamal nedistructiv prin intermediul 

sistemului cu raze ”X” (Roentgen) 

calculul se efectuează 

în baza solicitării 

clientului 

Nr. d/o Denumirea serviciilor 
Tarife lei, inclusiv 

TVA 

11.1 Servicii de certificare în domeniul semnăturii electronice  (inclusiv dispozitiv criptografic) 

11.1.1 
Servicii de certificare în domeniul semnăturii electronice cu termen de 

valabilitate 1 an (dispozitiv criptografic ePass 2003) 
380,00 

11.1.2 
Servicii de certificare  în domeniul semnăturii electronice  cu termen de 

valabilitate 2 ani (dispozitiv criptografic ePass 2003) 
530,00 

11.1.3 
Servicii de certificare în domeniul semnăturii electronice  cu termen de 

valabilitate 3 ani (dispozitiv criptografic ACOST5T2) 
710,00 

11.1.4 
Servicii de certificare în domeniul semnăturii electronice  cu termen de 

valabilitate 4 ani (dispozitiv criptografic  ACOST5T2) 
810,00 

11.1.5 
Servicii de certificare în domeniul semnăturii electronice  cu termen de 

valabilitate 5 ani (dispozitiv criptografic  ACOST5T2) 
910,00 

11.2 Servicii de certificare în domeniul semnăturii electronice (fără dispozitiv criptografic) 

11.2.1 
Servicii de certificare în domeniul semnăturii electronice cu termen de 

valabilitate 1 an  
200,00 

11.2.2 
Servicii de certificare în domeniul semnăturii electronice cu termen de 

valabilitate 2 ani  
350,00 

11.2.3 
Servicii de certificare în domeniul semnăturii electronice cu termen de  

valabilitate 3 ani  
470,00 

11.2.4 
Servicii de certificare în domeniul semnăturii electronice  cu termen de  

valabilitate 4 ani  
600,00 

11.2.5 
Servicii de certificare  în domeniul semnăturii electronice cu termen de  

valabilitate 5 ani  
700,00 

11.3 
Servicii de  înregistrare și asistență tehnică a semnăturii electronice cu importarea 

semnăturii electronice în profilul utilizatorului si „ASYCUDA WORLD” 

11.3.1. 

Persoane juridice, ce au primit pachetul de semnătură electronică (cu 

termen de valabilitate 1-2 ani) cu importarea semnăturii electronice în 

profilul utilizatorului din SI „Asycuda World” 

400,00 

Nr. d/o Denumirea serviciilor 
Tarife lei, inclusiv 

TVA 

12.1. 
Măsurarea/ cântărirea autovehiculelor, pentru Posturile de Măsurări amplasate la frontieră: 

12.1.1. Autocamioane cu două osii, cu trei osii, cu patru osii 

60,00 12.1.2. Autotren (autovehicul + remorcă, total patru osii) 

12.1.3. Combinații de vehicul cu cinci sau mai multe osii 

12.2. Cântărirea autovehiculelor, la Postul de măsurare intern Bălți (cântar în statică): 

12.2.1. Autovehicul până la 10,0 tone 50,00 

12.2.2. Autovehicul de la 10,1  până la 20,0 tone 100,00 

12.2.3. Autovehicul peste 20,1 tone 150,00 



 

13. SERVICII DE ANTREPOZIT ȘI STAȚIONARE  

 

Nr. d/o Denumirea serviciilor Tarife lei/zi, inclusiv TVA 

13.1. Servicii prestate în sectorul Petricani 

13.1.1. Servicii prestate la antrepozitul vamal 

13.1.1.1 Pentru 1 m2 de depozit la plasarea mărfurilor 4,00 

13.1.1.2. 

Pentru 1 m2 de depozit la plasarea mărfurilor 
 

Notă: Suprafața mai mică de 1m2 se va socoti drept 1m2, se va folosi doar cu 

acordul Directorului în cazul imposibilității plasării mărfii în interiorul 

antrepozitului vamal 

2,50 

13.1.1.3. 

Pentru 1 tonă descărcat-încărcat manual: 

a) în cadrul programului de lucru 160,00 

b) în afara orelor de program, precum și în zilele de odihnă / 

sărbătoare, coeficientul de calcul - 1,5 
240,00 

13.1.1.4. 

Pentru 1 oră – lucrări efectuate cu autoîncărcătorul: 

a) în cadrul programului de lucru 300,00 

b)  în afara orelor de program, precum și în zilele de      

odihnă/sărbătoare, coeficientul de calcul - 1,5 
375,00 

13.1.1.5 

Păstrarea integrității mărfurilor, perioada:  1 – 90 zile > 90 zile 

a) valoarea mărfii în vamă până la 100 mii lei 0,6% lunar 0,3% lunar 

b) valoarea mărfii în vamă de la 100 mii lei 

până la 500 mii lei 
0,4% lunar 0,2% lunar 

c) valoarea mărfii în vamă de la 500 mii lei 

până la 1000 mii lei 
0,2% lunar 0,1% lunar 

d) valoarea mărfii în vamă peste 1000 mii lei 0,1% lunar 0,05% lunar 

13.1.1.6 

La asigurarea garanției drepturilor la import  cu sursele CTIF, se va calcula 

o dobândă zilnică de 0,027%, dar nu mai mult de 0,8% lunar de la suma 

calculată pentru achitarea drepturilor vamale pentru mărfurile depozitate - 

13.1.2. Servicii prestate în cadrul zonei de control vamal 

13.1.2.1. 

Intrarea și staționarea temporară a unităților de transport pe teritoriul zonei de control vamal pentru efectuarea 

controlului fizic: 

1. Automobile cu remorcă şi fără, cu capacitatea de ridicare de până la 

3 t. inclusiv: 
 

a) pentru prima zi 180,00 

b) pentru următoarele zile 90,00 

2. Automobile cu remorcă şi cu capacitatea de ridicare mai mult de 3 t. 

inclusiv: 
 

a) pentru prima zi 250,00 

b) pentru următoarele zile 150,00 

3. Autoturisme cu remorcă și fără, pentru fiecare zi 50,00 

13.1.2.2. 
Intrarea  și staționarea temporară a unităților de transport pe teritoriul 

zonei de control vamal pentru efectuarea transbordării 

˂ 5t / ˃ 5t 

50,00 /100,00 

13.1.3. Serviciile prestate la depozitul provizoriu 

13.1.3.1 
Pentru 1 m2 de depozit la plasarea mărfurilor 
 

Notă: Suprafața mai mică de 1m2 se va socoti drept 1m2 
4,00 

13.1.3.2. Pentru 1 tonă descărcat-încărcat manual 160,00 

13.1.3.3. Pentru 1 oră – lucrări efectuate cu autoîncărcătorul 300,00 

13.1.3.4. 

Intrarea  și staționarea  temporară a unităților de transport pe teritoriul zonei de control vamal pentru 

efectuarea controlului fizic: 

1.  Automobile cu remorcă şi fără, cu capacitatea de ridicare de până la 3 

t. inclusiv: 
 

a) pentru prima zi 180,00 

b) pentru următoarele zile 90,00 

2. Automobile cu remorcă şi cu capacitatea de ridicare mai mult de 3 t.  



 

inclusiv: 

a) pentru prima zi 250,00 

b) pentru următoarele zile 150,00 

13.1.3.5 

Păstrarea integrității mărfurilor: 
 

Notă: Conform prevederilor art. 158 (pct.1) al Codului Vamal, mărfurile se pot afla în depozit provizoriu  

până la 20 zile calendaristice. 

a) valoarea mărfii în vamă până la 100 mii lei 0,6% 

b) valoarea mărfii în vamă de la 100 mii lei până la  

     500 mii lei 0,4% 

c) valoarea mărfii în vamă de la 500 mii lei  până la 1000 mii lei 0,2% 

d) valoarea mărfii în vamă peste 1000 mii lei   0,1% 

13.2. Serviciile prestate în sectorul Bălți 

13.2.1. Servicii prestate la antrepozitul vamal 

13.2.1.1. Pentru 1 m2 de depozit la plasarea mărfurilor 4,00 

13.2.1.2. 

Pentru 1 m2 de depozit la plasarea mărfurilor 
 

Notă: Suprafața mai mică de 1m2 se va socoti drept 1m2, se va folosi doar cu 

acordul Directorului în cazul imposibilității plasării mărfii în interiorul 

antrepozitului vamal 

2,50 

13.2.1.3. 

Pentru 1 tonă descărcat-încărcat manual:  

a) în cadrul programului de lucru 160,00 

b) în afara orelor de program, precum și în zilele de odihnă/ 

sărbătoare, coeficientul de calcul - 1,5 240,00 

13.2.1.4. 

Pentru 1 oră – lucrări efectuate cu autoîncărcătorul:  

a) în cadrul programului de lucru 300,00 

b) în afara orelor de program, precum și în zilele de      

odihnă/sărbătoare, coeficientul de calcul - 1,5 
375,00 

13.2.1.5 

Păstrarea integrității mărfurilor: 1 – 90 zile > 90 zile 

a) valoarea mărfii în vamă până la 100 mii lei 0,6% lunar 0,3% lunar 

b) valoarea mărfii în vamă de la 100 mii lei până la 500 mii lei 0,4% lunar 0,2% lunar 

c) valoarea mărfii în vamă de la 500 mii lei până la 1000 mii lei 0,2% lunar 0,1% lunar 

d) valoarea mărfii în vamă peste 1000 mii lei   0,1% lunar 0,05% lunar 

13.2.1.6 

La asigurarea garanției drepturilor la import  cu sursele CTIF, se va calcula 

o dobândă zilnică de 0,027%, dar nu mai mult de 0,8% lunar de la suma 

calculată pentru achitarea drepturilor vamale pentru mărfurile depozitate. 
- 

13.2.2. Servicii prestate în cadrul zonei de control vamal 

13.2.2.1. 

Intrarea și staționarea temporară a unităților de transport pe teritoriul zonei de control vamal pentru efectuarea 

controlului fizic: 

1. Automobile cu remorcă şi fără, cu capacitatea de ridicare de până la 3 t. inclusiv: 

a) pentru prima zi 180,00 

b) pentru următoarele zile 90,00 

2. Automobile cu remorcă şi cu capacitatea de ridicare mai mult de 3 t. 

inclusiv: 
 

a) pentru prima zi 250,00 

b) pentru următoarele zile 150,00 

3. Autoturisme cu remorcă și fără, pentru fiecare zi 50,00 

13.2.2.2. 
Intrarea și staționarea  temporară a unităților de transport pe teritoriul 

zonei de control vamal pentru efectuarea transbordării 
˂ 5t / ˃ 5t 

50,00 /100,00 

13.3. Serviciile prestate în sectorul Leușeni 

13.3.1 Servicii prestate la antrepozitul vamal 

13.3.1.1 Pentru 1 m2 de depozit la plasarea mărfurilor 4,00 

13.3.1.2. Pentru 1 tonă descărcat-încărcat manual, în cadrul programului de lucru 160,00 

13.3.1.3. 
Pentru 1 oră – lucrări efectuate cu autoîncărcătorul, în cadrul programului 

de lucru 
300,00 

13.3.1.4. 
Păstrarea integrității mărfurilor, perioada:  1 – 90 zile  > 90 zile 

a) valoarea mărfii în vamă până la 100 mii lei 0,6% lunar 0,3% lunar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. SERVICII ÎN DOMENIUL VĂMUIRII MĂRFURILOR ȘI MIJLOACELOR DE 

TRANSPORT 

b) valoarea mărfii în vamă de la 100 mii lei până la 500 mii lei 0,4% lunar 0,2% lunar 

c) valoarea mărfii în vamă de la 500 mii lei până la 1000 mii lei 0,2% lunar 0,1% lunar 

d) valoarea mărfii în vamă peste 1000 mii lei   0,1% lunar 0,05% lunar 

13.3.1.5. 

La asigurarea garanției drepturilor la import  cu sursele CTIF, se va calcula 

o dobândă zilnică de 0,027%, dar nu mai mult de 0,8% lunar de la suma 

calculată pentru achitarea drepturilor vamale pentru mărfurile depozitate. 

- 

13.3.2. Servicii prestate în cadrul zonei de control vamal  

13.3.2.1. 

Intrarea și staționarea temporară a unităților de transport pe teritoriul zonei de control vamal pentru efectuarea 

controlului fizic: 

a) cu o durată de până la 2 ore 320,00 

b) pentru următoarele ore, pentru fiecare oră suplimentară 100,00 

13.4. Serviciile prestate în sectorul Tudora 

13.4.1. Servicii prestate în cadrul zonei de control vamal 

13.4.1.1. 

Intrarea și staționarea temporară a unităților de transport pe teritoriul zonei de control vamal pentru efectuarea 

controlului fizic: 

a) cu o durată de până la 2 ore 320,00 

b) pentru următoarele zile 100,00 

13.5. Serviciile prestate în sectorul Otaci 

13.5.1. Servicii prestate în cadrul zonei de control vamal 

13.5.1.1 

Intrarea și staționarea temporară a unităților de transport pe teritoriul zonei de control vamal pentru efectuarea 

controlului fizic, inclusiv: 

 La import, pentru toate tipurile de transport:  

a) pentru prima zi 200,00 

b) pentru următoarele zile 100,00 

 La export, pentru toate tipurile de transport:  

a) pentru primele 6 ore 60,00 

b) pentru prima zi (mai mult de 6 ore) 100,00 

c) pentru următoarele zile, lei zi 100,00 

13.5.2.2. 

La efectuarea lucrărilor de descărcat-încărcat, cu forțele angajaților sectorului Otaci: 

a) pentru 1 tonă descărcat-încărcat manual 160,00 

b) pentru 1 oră – lucrări efectuate cu autoîncărcătorul 300,00 

13.5.2.3. 
Intrarea și staționarea temporară a unităților de transport pe teritoriul zonei 

de control vamal pentru efectuarea transbordării 
˂ 5t  /  ˃ 5t 

50,00 / 100,00 

Nr. d/o Denumirea serviciilor Tarife lei, inclusiv TVA 

14.1 Servicii în domeniul vămuirii mărfurilor și mijloacelor de transport prestate în mun. Chișinău 

14.1.1. 

Perfectarea declarației vamale primare: Calea auto Calea ferată 

a) regim tranzit 120,00 100,00 

b) regim export 140,00 140,00 

c) regim import, regimuri suspensive şi alte destinații vamale 160,00 160,00 

14.1.2. 

Perfectarea declarației vamale cu mai multe vagoane, pentru fiecare vagon:   

a)  regim tranzit - 80,00 

b)  regim export - 90,00 

c)  regim import - 100,00 

14.1.3. Perfectarea declarației vamale complementare (una poziție)  40,00 - 

14.1.4. Perfectarea declarației vamale complementare (2-14 poziții) 35,00 50,00 

14.1.5. Perfectarea declarației vamale complementare (mai mult de 15 poziții) 25,00 - 

14.1.6. 
Perfectarea declarației vamale privind valoarea în vamă a mărfurilor (D.V.-

1) ( fiecare foaie) 
20,00 20,00 

14.1.7. Calculul procedurilor vamale (formular PV-1)  10,00 10,00 

14.1.8. Perfectarea borderoului documentelor anexate  20,00 20,00 

14.1.9. 
Perfectarea scrisorilor de transport internațional (CMR) /scrisorilor de 

trăsură   
30,00 30,00 

14.1.10. Perfectarea carnet TIR 50,00 - 

14.1.11. Perfectarea facturii internaționale (INVOICE) 20,00 20,00 

 Perfectarea autorizației pentru regimuri suspensive  150,00 - 



 

14.1.12. Perfectarea autorizației pentru regimuri suspensive  

pentru pozițiile (rândurile) următoare, lei/poziție 
5,00  

14.1.13. 

Perfectarea certificatului de origine 

pentru pozițiile (rândurile) următoare 
50,00 50,00 

Perfectarea certificatului de origine 

pentru pozițiile (rândurile) următoare, lei/pozitie 
5,00  

14.1.14. 

 

Pregătirea şi prezentarea DV conform procedurii stabilite şi a actelor 

anexate, cu depunerea acestora la organul vamal. Asistența la controlul 

fizic şi documentar al mărfii.  

  

a.) regim import (regimuri suspensive)  300,00 

- complexitate scăzută 120,00  

- complexitate medie 350,00  

- complexitate crescută 420,00  

- beneficiarul serviciului este compania de transport 270,00  

b.) regim export    200,00 

- complexitate scăzută 200,00  

- complexitate medie 250,00  

- complexitate crescută 320,00  

c.) regim tranzit 100,00 100,00 

14.1.15. 
Perfectarea declarației vamale sumare cu depozitare provizorie  

Notă: Conform prevederilor art. 158 (pct.1) al Codului Vamal, mărfurile se pot afla 

în depozit provizoriu până la 20 zile calendaristice 
150,00 - 

14.1.16. Perfectarea declarației sumare, cu depunerea garanției beneficiarului 200,00 - 

14.1.17. 

Pregătirea şi prezentarea Declarației Vamale cu un grad sporit de 

complexitate, conform procedurii stabilite, (inclusiv procedurile ce țin de 

transmiterea în Fondul Statutar) şi a actelor anexate, cu depunerea acestora 

la organul vamal. Asistență la controlul fizic şi documentar al mărfii  

700,00 - 

14.1.18. Servicii de intermediere la preluarea documentelor, în raza mun. Chișinău 120,00 100,00 

14.1.19. Servicii Xerox (1 foaie)   1,00 1,00 

14.1.20. Asigurarea garanției la Tranzit de la 400 000 lei (din diferență) 0,10% - 

14.1.21. Asigurarea garanției la alte regimuri (în % din suma garantată)  1,2% lunar - 

14.1.22. 

Asigurarea garanției la antrepozitare (în % din suma garantată)  
 

Notă: *În cazul prelungirii termenului de depozitare, asigurarea garanției va fi 

calculata pentru fiecare zi  

100 lei < 0,8% 

*0,027% 
- 

14.1.23. 

Asigurarea garanției la depozitarea provizorie (în % din suma garantată)  
 

Notă:*În cazul prelungirii termenului de depozitare, asigurarea garanției va fi 

calculata pentru fiecare zi 

100 lei < 0,8% 

*0,03% 
- 

14.1.24. Pregătirea și tipărirea (scrisori, cereri, adresări, etc.) 150,00 30,00 

14.1.25. Perfectarea dubla a declarației vamale electronice în orice regim vamal 200,00  

14.2. 
Servicii în domeniul vămuirii mărfurilor și mijloacelor de transport 

prestate în teritoriul Republicii Moldova 
  

14.2.1. 

Perfectarea declarației vamale primare: Calea auto Calea ferată 

a.) regim tranzit 120,00 100,00 

b.) regim export 140,00 140,00 

c.) regim import, regimuri suspensive şi alte destinații vamale 160,00 160,00 

14.2.2. 

Perfectarea declarației vamale cu mai multe vagoane, pentru fiecare vagon:   

a.) regim tranzit - 80,00 

b.)  regim export - 90,00 

c.)  regim import - 100,00 

14.2.3. Perfectarea declarației vamale complementare (una poziție)  40,00 50,00 

14.2.4. Perfectarea declarației vamale complementare (2-14 poziție fiecare) 35,00 40,00 

14.2.5. 
Perfectarea declarației vamale complementare (mai mult de 15 poziție, 

fiecare) 
25,00 30,00 

14.2.6. 
Perfectarea declarației vamale privind valoarea în vamă a mărfurilor (D.V.-

1), pentru fiecare foie  
20,00 20,00 

14.2.7. Calculul procedurilor vamale (formular PV-1)  10,00 10,00 

14.2.8. Perfectarea borderoului documentelor anexate  20,00 20,00 

14.2.9. 
Perfectarea scrisorilor de transport internațional (CMR) /scrisorilor de 

trăsură   
20,00 30,00 

14.2.10. Perfectarea carnet TIR 50,00 - 

14.2.11. Perfectarea facturii internaționale (INVOICE) 15,00 20,00 

14.2.12. 

Perfectarea autorizației pentru regimuri suspensive  150,00 - 

Perfectarea autorizației pentru regimuri suspensive  

pentru pozițiile (rândurile) următoare, lei/poziție 
5,00 - 



 

 

 

15. SERVICII DE SUPORT INSTITUȚIONAL PRIVIND ȚINEREA EVIDENȚEI CONTABILE 

16. SERVICII DE INSTRUIRE 

                                                           
1 Cursurile de instruire sunt scutite de TVA, în conformitate cu art. 103, pct. 5) din Codul Fiscal al Republicii Moldova, nr. 1163 

din 24.04.1997 

14.2.13. 

Perfectarea certificatului de origine 30,00 50,00 

Perfectarea certificatului de origine 

pentru pozițiile (rândurile) următoare, lei/pozitie 
5,00  

14.2.14. 

Pregătirea şi prezentarea DV conform procedurii stabilite şi a actelor 

anexate, cu depunerea acestora la organul vamal. Asistența la controlul 

fizic şi documentar al mărfii.  

  

a.) regim import  300,00 

- complexitate scăzută 150,00  

- complexitate medie 300,00  

- complexitate crescută 420,00  

- beneficiarul serviciului este compania de transport 270,00  

- regimuri suspensive și alte destinații vamale, deșeuri, grupaj într-

un mijloc de transport 
380,00  

b.) regim export  200,00 

- complexitate scăzută 150,00  

- complexitate medie 280,00  

- complexitate crescută 320,00  

- regimuri suspensive și alte destinații vamale, deșeuri, grupaj într-

un mijloc de transport 
350,00  

c.) regim tranzit 100,00 100,00 

14.2.15. 
Perfectarea declarației vamale sumare cu depozitare provizorie  

Notă: Conform prevederilor art. 158 (pct.1) al Codului Vamal, mărfurile se pot afla 

în depozit provizoriu până la 20 zile calendaristice 
100,00 - 

14.2.16. Perfectarea declarației sumare, cu depunerea garanției beneficiarului 200,00 - 

14.2.17. 

Pregătirea şi prezentarea Declarației Vamale cu un grad sporit de 

complexitate, conform procedurii stabilite, (inclusiv procedurile ce țin de 

transmiterea în Fondul Statutar) şi a actelor anexate, cu depunerea acestora 

la organul vamal. Asistență la controlul fizic şi documentar al mărfii  

700,00 - 

14.2.18. Servicii de intermediere la preluarea documentelor 120,00 100,00 

14.2.19. Servicii Xerox (1 foaie)   1,00 1,00 

14.2.20. Asigurarea garanției la Tranzit de la 400 000 lei (din diferență) 0,10% - 

14.2.21. Asigurarea garanției la alte regimuri (în % din suma garantată)  1,2% lunar - 

14.2.22. 

Asigurarea garanției la antrepozitare (în % din suma garantată)  
 

Notă: *În cazul prelungirii termenului de depozitare, asigurarea garanției va fi 

calculata pentru fiecare zi  

100 lei < 0,8% 

*0,027% 
- 

14.2.23. 

Asigurarea garanției la depozitarea provizorie (în % din suma garantată)  
 

Notă:*În cazul prelungirii termenului de depozitare, asigurarea garanției va fi 

calculata pentru fiecare zi 

100 lei < 0,8% 

*0,03% 
- 

14.2.24. Pregătirea și tipărirea (scrisori, cereri, adresări, etc.) 150,00 30,00 

14.2.25 Perfectarea dubla a declarației vamale electronice în orice regim vamal 200,00  

Nr. d/o Denumirea serviciilor Tarife lei, inclusiv TVA 

15.1. Suport instituțional privind ținerea evidenței contabile 
calculul se efectuează în baza 

solicitării clientului 

Nr. d/o Denumirea serviciilor Tarife lei, fără TVA1 

16.1 Servicii de instruire în domeniul serviciilor fiscale electronice:  

16.1.1. Curs de instruire cu durata de 3 ore 550,00 

16.1.2. Curs de instruire cu durata 4 ore 650,00 

16.1.3. Curs de instruire cu durata 6 ore 760,00 

16.1.4. Curs de instruire cu durata 6 ore, în zilele de odihnă 1 350,00 

16.2. 
Servicii de instruire în domeniul finanțelor publice, contabilității, 

achiziții publice, vamal și alte domenii: 
 



 

 

 

 

17. SERVICII DE DESERVIRE, AUDIT ȘI DIAGNOSTICĂ A ECHIPAMENTELOR TEHNICE 

 

18. SERVICII POLIGRAFICE 

 

19.  SERVICII DE EFECTUARE A EXPERTIZELOR/CONSTATĂRILOR TEHNICO-

ȘTIINȚIFICE ÎN DOMENIILE EXAMINĂRII TEHNICE A DOCUMENTELOR 

TRASEOLOGICE ŞI GRAFOSCOPICE 

16.2.1 Curs de instruire cu durata de 4 ore 800,00 

16.2.2 Curs de instruire cu durata 6 ore  1 050,00 

16.2.3 Curs de instruire cu durata 8 ore 1 200,00 

16.2.4 Curs de instruire cu  durata 12 ore 1 400,00 

16.2.5. Curs de instruire cu durata 16 ore 1 600,00 

16.2.6. Curs de instruire cu durata 18 ore 1 800,00 

16.2.7. Curs de instruire cu durata 24 ore 2 000,00 

16.2.8. Curs de instruire cu durata 40 ore 2 200,00 

16.2.9. Curs de instruire, cu durata de până la 150 ore 3 600,00 

16.3. 
Cursuri de instruire cu alta durată,  se calculează prețul separat, 

pentru fiecare oră de curs 
200,00 lei/oră 

Nr. d/o Denumirea serviciilor Tarife lei, inclusiv TVA 

17.1. 

 

Deservire tehnică a echipamentelor tehnice (calculator, imprimantă),  

lei pentru echipament, anual: 

17.1.1. de la 1 la 5 echipamente (pentru fiecare echipament) 1500,00 

17.1.2. de la 6 la 10 echipamente (pentru fiecare echipament) 1476,00 

17.1.3. de la 11 la 15 echipamente (pentru fiecare echipament) 1452,00 

17.1.4. mai mult de 15 echipamente (pentru fiecare echipament) 1440,00 

17.2. 
Auditul tehnic a echipamentelor tehnice cu eliberarea actului de constatare,  

lei pentru 1 echipament, la solicitare*, 

17.2.1 de la 1 la 5 echipamente (pentru fiecare echipament) 160,00 

17.2.2 de la 6 la 10 echipamente (pentru fiecare echipament) 155,00 

17.2.3 de la 11 la 15 echipamente (pentru fiecare echipament) 150,00 

17.2.4 mai mult de 15 echipamente (pentru fiecare echipament) 145,00 

17.2.5 
*Deplasarea specialistului cu mijlocul de transport al instituției (în caz de 

necesitate de transportare a echipamentului la sediul central) 
5 lei/km 

17.3. 
Diagnostica completă a echipamentului și identificarea problemelor din sistemul acestuia*,  

 lei pentru 1 echipament, la solicitare, 

17.3.1. de la 1 la 5 echipamente, pentru fiecare echipament 160,00 

17.3.2. de la 6 la 10 echipamente, pentru fiecare echipament 155,00 

17.3.3. de la 11 la 15 echipamente, pentru fiecare echipament 150,00 

17.3.4. mai mult de 15 echipamente, pentru fiecare echipament 145,00 

17.3.5. 
*Deplasarea specialistului cu mijlocul de transport al instituției (în caz de 

necesitate de transportare a echipamentului la sediul central) 
5 lei/km 

Nr. d/o Denumirea serviciilor Tarife lei, inclusiv TVA 

18.1. Servicii de tipar offset și tipar digital 
calculul se efectuează în 

baza solicitării clientului 

Nr. d/o Denumirea serviciilor Tarife lei, inclusiv TVA 

19.1. 
Servicii de efectuare a expertizelor/constatărilor tehnico-științifice în domeniile examinării tehnice a 

documentelor trasologice şi grafoscopice 

19.1.1. Constatare simplă (1obiect)  300,00 

19.1.2. Constatare medie (2-5 obiecte)  700,00 

19.1.3. Constatare complexă (6-10 obiecte)  1300,00 



 

 

20. SERVICII DE CERTIFICARE A ECHIPAMENTELOR DE CASĂ ȘI DE CONTROL 

Nr. d/o Denumirea serviciilor Suma, lei inclusiv TVA 

20.1. 
Avizarea și omologarea modelului ECC de tip unitar (MCC/IF)  

(30 zile din momentul depunerii cererii) 
22 600,00 

20.2. 

Solicitarea repetată а avizării și omologării modelului ЕСС de tip МСС/IF în 

cazul respingerii cererii din motivul neconformării solicitantului la prevederile 

Regulamentului privind certificarea ЕСС (60 zile din momentul depunerii 

cererii): 

6 780,00 

20.3. 

Avizarea și omologarea modelului ECC de tip modular (sisteme informatice cu 

sau fără dispozitive electronice, destinate pentru înregistrarea operațiunilor de 

casă, fără imprimante fiscale)  (60 zile din momentul depunerii cererii) 

32 300,00 

20.4. 

Solicitarea repetată а avizării și omologării modelului ЕСС de tip modular 

(sisteme informatice cu sau fără dispozitive electronice, destinate pentru 

înrеgistrаrеа operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale) în cazul respingerii 

сеrеrii din motivul neconformării solicitantului la prevederile Regulamentului 

privind certificarea ЕСС (60 zile din momentul depunerii cererii): 

9 690,00 

21. ALTE SERVICII  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.1.4. Deplasarea specialistului la fața locului,  pentru 1 oră   115,00 

19.1.5. 
Deplasarea specialistului cu mijlocul de transport al instituției (la solicitare), 

pentru 1 km 
4,00 

Nr. d/o Denumirea serviciilor Tarife lei, inclusiv TVA 

21.1. Servicii de locațiune a spațiilor calculul se efectuează în 

baza specificației clientului 21.1.1. Darea în locațiune a spațiilor 

21.2. Serviciile de curierat (livrare blanchete, formulare, etc.) 

21.2.1. Livrarea în raza mun. Chișinău, în decurs de 3-7 zile 75,00 

21.2.2. Livrarea prin raioanele republicii, o data în lună 100,00 

21.2.3. Livrarea individuală, în decurs de 3-7 zile, pentru 1 km 5,00 



 

 II.  NOMENCLATORUL PRODUSELOR/MĂRFURILOR LIVRATE 

 

1. COMERCIALIZARAE PRODUSELOR SOFT 1C 

 
Nr. d/o Denumirea produselor Tarife lei, inclusiv TVA 

1.1. 
1C:Contabilitate 8, pentru Moldova (cheie electronică). Pachet pentru 1 

utilizator. 
   6 000,00 

2.2. 
1C:Contabilitate 8, pentru Moldova (cheie electronică). Pachet pentru 5 

utilizatori. 
12 600,00 

2. COMERCIALIZAREA TIMBRELOR DE ACCIZ ȘI TIMBRELOR DE CONSUM 

3. COMERCIALIZAREA FORMULARELOR TIPIZATE DE DOCUMENTE PRIMARE CU 

REGIM SPECIAL (FTDPRS) 

Nr. d/o Denumirea mărfurilor  
Tarife lei/buc. Inclusiv 

TVA 

2.1. Timbru de acciz pentru marcarea produselor alcoolice 0,42 

2.2. Timbru de acciz pentru  marcarea articolelor din tutun autohtone 0,051 

2.3. Timbru de acciz pentru  marcarea articolelor din tutun de import  0,064 

2.4 Timbru de consum pentru marcarea produselor alcoolice  0,42 

2.5 Timbru de consum pentru articolele din tutun  0,051 

Nr. d/o  Denumirea mărfurilor  
Tarife lei/buc inclusiv 

TVA 

3.1. Facturi fiscale Orizontale 

3.1.1. Densitatea hârtiei - 80 gr/m2  

3.1.1.1. 
2 exemplare O.L.  

0,84 
2 exemplare O.N. 

3.1.1.2. 
3 exemplare O.L.  

1,26 
3 exemplare O.N. 

3.1.1.3 5 exemplare O.L.  2,10 

3.1.2. Densitatea hârtiei - 65 gr/m2   

3.1.2.1. 
2 exemplare O.L.  

1,27 
2 exemplare O.N. 

3.1.2.2 
3 exemplare O.L.  

1,90 
3 exemplare O.N. 

3.1.2.3 
5 exemplare O.L.  

3,17 
5 exemplare O.N. 

3.2. Facturi fiscale Verticale 

3.2.1. Densitatea hârtiei - 80 gr/m2  

3.2.1.1. 2 exemplare V.N.  0,84 

3.2.1.2. 3 exemplare V.N.  1,26 

3.2.1.3. 5 exemplare V.N.  2,10 

3.3. Formulare 

3.3.1. Bon de plată (notar) 2ex. hârtie autocopiantă O.L. 0,48 

3.3.2. Bon de plată 2ex. 46gr. O.L. 0,19 

3.3.3. Foaie de parcurs pentru autocamion 1ex. 46gr. O.L. 0,21 

3.3.4. Foaie de parcurs pentru autobuz 1ex. 46gr. V.L. 0,26 

3.3.5. Foaie de parcurs pentru autoturism 1ex. 46gr. O.L.  0,18 

3.3.6. Act de achiziție a mărfurilor, 2ex. 46gr. V.L. 0,39 

3.3.7. 
Act de achiziție a serviciilor de locațiune și a cheltuielilor aferente 2ex.46gr. 

V.L. 
0,56 

3.3.8. 1-SF Chitanța de recepție a plăților nefiscale 2ex. 55gr. O.L.  0,16 

3.3.9. 2-SF Chitanța de recepție a plăților fiscale 2ex. 55gr. O.L. 0,13 

3.3.10. Delegație M-2a (cu cotor) 1ex. 46gr. O.L. 0,22 



 

4. COMERCIALIZAREA BLANCHETELOR DE HÂRTIE PREVĂZUTĂ CU ÎNSEMNE DE 

PROTECȚIE 

5. COMERCIALIZAREA FORMULARELOR DE DECLARAȚII VAMALE CU REGIM 

SPECIAL 

 

 

 

 

 

 

                                   

3.3.11. Delegație M-2 (fără cotor) 1ex. 46gr. O.L. 0,184 

3.3.12. Aviz de însoțire a mărfii 3ex. 80gr. V.L. 0,84 

3.3.13. Aviz de însoțire a mărfii 5ex. 80gr. V.L. 1,40 

3.3.14. Borderou de achiziție a laptelui 2ex. 46gr. V.L. 0,69 

3.3.15. 
Borderou de achiziție a producției din fitotehnie și/sau horticultură și/sau a 

obiectelor regnului vegetal  
62,58 

Nr. d/o Denumirea produselor  
Tarife lei/buc, inclusiv 

TVA 

4.1. Hârtie prevăzută cu însemne de protecție verticală 

4.1.1 Hârtie prevăzută cu însemne de protecție verticală nepersonalizată 0,55 

4.1.2. 
Hârtie prevăzută cu însemne de protecție verticală personalizată cu aplicarea 

diapazonului, codului cu bare și numărul exemplarului 
0,57 

4.1.3. 

Hârtie prevăzută cu însemne de protecție verticală personalizată cu aplicarea 

diapazonului, codului cu bare, numărul exemplarului și denumirea 

întreprinderii 

0,57 

4.1.4. 
Hârtie prevăzută cu însemne de protecție verticală personalizată cu aplicarea 

diapazonului, codului cu bare, numărul exemplarului și câmpurilor obligatorii 
0,60 

4.1.5. 

Hârtie prevăzută cu însemne de protecție verticală personalizată cu aplicarea 

diapazonului, codului cu bare, numărul exemplarului, denumirea întreprinderii  

și câmpurilor obligatorii 

0,60 

4.2. Hârtie prevăzută cu însemne de protecție orizontală 

4.2.1. Hârtie prevăzută cu însemne de protecție orizontală nepersonalizată 0,55 

4.2.2. 
Hârtie prevăzută cu însemne de protecție orizontală personalizată cu aplicarea 

diapazonului, codului cu bare și numărul exemplarului 
0,57 

4.2.3. 
Hârtie specială orizontală personalizată cu aplicarea diapazonului, codului cu 

bare, numărul exemplarului și denumirea întreprinderii 
0,57 

4.2.4. 
Hârtie prevăzută cu însemne de protecție orizontală personalizată cu aplicarea 

diapazonului, codului cu bare, numărul exemplarului și câmpurilor obligatorii 
0,60 

4.2.5. 

Hârtie prevăzută cu însemne de protecție orizontală personalizată cu aplicarea 

diapazonului, codului cu bare, numărul exemplarului, denumirea întreprinderii  

și câmpurilor obligatorii 

0,60 

4.3. Hârtie simplă 

4.3.1. 
Anexe la factura fiscală personalizată cu aplicarea diapazonului, codului cu 

bare, numărul exemplarului  (1+0) 
0,28 

4.3.2. 
Anexe la factura fiscală personalizată cu aplicarea diapazonului, codului cu 

bare, numărul exemplarului și denumirea întreprinderii  (1+0) 
0,28 

4.3.3. 
Anexe la factura fiscală personalizată cu aplicarea diapazonului, codului cu 

bare, numărul exemplarului şi câmpurilor obligatorii (1+1) 
0,30 

4.3.4. 

Anexe la factura fiscală personalizată cu aplicarea diapazonului, codului cu 

bare, numărul exemplarului, denumirea întreprinderii  şi câmpurilor obligatorii 

(1+1) 

0,30 

Nr. d/o Denumirea produselor  
Tarife lei/buc, inclusiv 

TVA 

5.1. Formular „Declarația vamală cu regim special” 

5.1.1. Primară 1A 3,90 

5.1.2. Complementară 1B 3,90 


