
Cu privire la patenta de întreprinzător

Legea Republicii Moldova
Nr. 93-XIV din 15 iulie 1998

(Monitorul Oficial, 6 august 1998, nr.72-73, p. I, art. 485)

Parlamentul adoptă prezenta lege.

Prezenta  lege  reglementează  desfăşurarea  unor  genuri  de  activitate  de
întreprinzător  printr-un  sistem  simplificat  de  înregistrare,  impozitare,
evidenţă şi de dări de seamă în baza utilizării patentei de întreprinzător.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Noţiunea de patentă de întreprinzător
(1)  Patenta  de  întreprinzător,  denumită  în  continuare  patentă,  este  un

certificat  de  stat  nominativ,  ce  atestă  dreptul  de  a  desfăşura  genul  de
activitate de întreprinzător indicat în ea în decursul unei anumite perioade
de timp.

(2) Patenta conţine următoarele elemente:
a) seria şi numărul patentei;
b) prenumele şi numele titularului patentei;
c) fotografia titularului patentei (introdusă prin Legea Nr.686-XIV din 19

noiembrie 1999);
d) codul fiscal al titularului patentei (introdusă prin Legea Nr.686-XIV

din 19 noiembrie 1999);
e) genul de activitate de întreprinzător;
f) domiciliul stabil al titularului patentei;
g) locul de desfăşurare a activităţii în baza patentei pentru cazurile în

care condiţia respectivă se reglementează;
h) tipul mijlocului de transport şi numărul lui de înmatriculare, în caz de

folosire a acestuia în activitatea de întreprinzător potrivit patentei;
i) durata patentei şi menţiunile despre prelungirea ei;
j) denumirea şi sediul organului care a eliberat patenta (în redacţia Legii

Nr.650-XV din 16 noiembrie 2001);
k) cuponul, ca dovadă a achitării taxei pentru patentă.
(3) Forma patentei se stabileşte de Ministerul Finanţelor. Patenta trebuie

să aibă cel puţin 10 grade de protecţie.
(4) Blancheta patentei de întreprinzător şi duplicatul ei sînt documente de

strictă evidenţă (introdus prin Legea Nr.650-XV din 16 noiembrie 2001).
(5)  Modul  de  ţinere  a  evidenţei,  de  repartizare  şi  de  păstrare  a

blanchetelor  patentei  de  întreprinzător  şi  a  duplicatelor  patentei  se
stabileşte de  Ministerul Finanţelor (introdus prin Legea  Nr.650-XV din  16
noiembrie 2001).

(6) Evidenţa blanchetelor patentei de întreprinzător şi repartizarea lor
primăriilor se efectuează de către autoritatea fiscală (introdus prin Legea
Nr.650-XV din 16 noiembrie 2001).

Articolul 2. Titularul patentei
Titular  de  patentă  poate  fi  orice  cetăţean  al  Republicii  Moldova  cu

capacitate de exerciţiu, orice cetăţean străin sau apatrid, care locuieşte
permanent în Republica Moldova şi are dreptul să desfăşoare activitate de
întreprinzător, care a declarat despre intenţia sa de a procura patentă şi
corespunde cerinţelor de calificare necesare acestui gen de activitate.

Articolul 3. Bazele juridice ale utilizării patentei
(1) Patenta se eliberează pentru unul din genurile de activitate, a căror



listă se anexează la prezenta lege.
(2)  Patenta  este  valabilă  numai  pentru  titularul  ei  şi  nu  poate  fi

transmisă altei persoane.
(3) Desfăşurarea activităţii de întreprinzător în baza patentei nu impune

înregistrarea de  stat a titularului  acesteia şi primirea licenţei.  Asupra
titularului patentei nu se extind cerinţele privind prezentarea dărilor de
seamă financiare şi statistice, ţinerea evidenţei contabile şi financiare,
efectuarea operaţiilor de casă şi decontărilor, precum şi prevederile art.90
din Codul fiscal (în redacţia Legii Nr.686-XIV din 19 noiembrie 1999).

(4) În relaţiile de drept civil, titularul patentei acţionează în numele
său.

(5) Titularul patentei răspunde  pentru obligaţiile aferente desfăşurării
activităţii de întreprinzător pe parcursul duratei de prescripţie stabilită de
lege, indiferent de durata patentei.

(6)  Titularul  patentei  poate  desfăşura  activitatea  de  întreprinzător
specificată în patentă pe întreg teritoriul ţării dacă în patentă nu este
indicat altfel (în redacţia Legii Nr.686-XIV din 19 noiembrie 1999).

(7) Titularul patentei este obligat:
a) să respecte ordinea stabilită de desfăşurare a activităţii indicate în

patentă,  normele  sanitare,  normele  de  protecţie  contra  incendiilor,  să
îndeplinească alte cerinţe ce se referă la genul de activitate respectiv, iar
pentru desfăşurarea activităţii indicate la compartimentul 1 din anexă, să
aibă  documentele  primare  de  provenienţă  a  mărfii,  după  caz,  factura  de
expediţie, chitanţa de percepere a taxei vamale sau actul de achiziţie a
mărfurilor (în redacţia Legilor Nr.650-XV din 16 noiembrie 2001; Nr.927-XV din
21 martie 2002);

b) să desfăşoare activitatea numai în locurile permise în aceste scopuri de
autoritatea administraţiei publice locale (introdusă prin Legea Nr.650-XV din
16 noiembrie 2001);

c) să respecte drepturile şi interesele consumatorilor;
d) să afişeze patenta sau copia ei, autentificată de notar, într-un loc

vizibil la locurile unde îşi desfăşoară activitatea de întreprinzător sau să o
prezinte la cererea organului de control sau a consumatorilor.

(8) Titularul patentei nu este în drept:
a) să angajeze lucrători pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător

specificate în patentă;
b) să încheie tranzacţii cu întreprinderea individuală al cărei fondator

este  el  sau  careva  dintre  membrii  familiei  sale,  cu  societatea  în  nume
colectiv ori în comandită, al cărei asociat cu răspundere deplină este el sau
careva dintre membrii familiei sale.

(9) Doi sau cîţiva titulari de patente se pot asocia în scopul desfăşurării
în comun a activităţii de întreprinzător, în baza contractului de activitate
în comun.

(10)  Relaţiile  dintre  titularul  patentei  şi  organele  de  control  se
reglementează  prin  prezenta  lege,  legea  bugetului  pe  anul  respectiv  şi
legislaţia civilă (în redacţia Legii Nr.650-XV din 16 noiembrie 2001).

(11) Patenta nu poate fi retrasă de la titularul ei (introdus prin Legea
Nr.650-XV din 16 noiembrie 2001).

(Conform Legii Nr.208-XVI din 7 iulie 2006 alineatul (10) se exclude, iar
alineatele (11) şi (12) devin alineatele (10) şi (11), în vigoare 1 ianuarie
2007).

Capitolul II
MODUL DE ELIBERARE A PATENTEI

Articolul 4. Modul de eliberare a patentei
(1) Solicitantul patentei depune cerere la inspectoratul fiscal teritorial

pe raza căruia îşi are domiciliul sau la locul de desfăşurare a activităţii
preconizate. În cazul prevăzut la alin.(7), solicitantul depune cererea la



primăria respectivă (în redacţia Legilor Nr.686-XIV din 19 noiembrie 1999;
Nr.650-XV din 16 noiembrie 2001).

(2) În cerere se indică:
a) prenumele, numele şi domiciliul solicitantului;
b)  genul  de  activitate  de  întreprinzător  pentru  exercitarea  căreia  se

solicită patenta;
c) durata patentei;
d) tipul mijlocului de transport şi numărul de înmatriculare al acestuia,

dacă se prevede că acest mijloc de transport va fi utilizat la desfăşurarea
activităţii menţionate.

(3) Împreună cu cererea de eliberare a patentei pentru unul din genurile de
activitate enumerate la poziţiile 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.12, 2.13, 2.14,
2.15, 2.16  din anexa la prezenta  lege, solicitantul prezintă copii  de pe
certificat,  diplomă,  alte  acte  ce  confirmă  nivelul  de  calificare  necesar
desfăşurării genului de activitate respectiv (în redacţia Legilor Nr.686-XIV
din 19 noiembrie 1999; Nr.650-XV din 16 noiembrie 2001).

(4) În cazul în care, conform legislaţiei, pentru desfăşurarea unor genuri
de activitate indicate în anexa la prezenta lege este necesară autorizaţia
autorităţii administraţiei publice locale, la cererea de eliberare a patentei
se anexează decizia autorităţii respective (în redacţia Legii Nr.686-XIV din
19 noiembrie 1999).

(5)  La  cerere  se  anexează  documentele  confirmative  de  achitare  a
contribuţiei de asigurare socială de stat pentru întreaga perioadă solicitată
de desfăşurare a activităţii în baza patentei de întreprinzător sau actele
care confirmă scutirea de plata contribuţiei (în redacţia Legii Nr.121-XVI din
29 mai 2008).

(6)  Patenta  se  eliberează  de  inspectoratul  fiscal  teritorial,  pe  raza
căruia  solicitantul  îşi  are  domiciliul  sau  la  locul  de  desfăşurare  a
activităţii preconizate, în decurs de 3 zile de la data depunerii cererii,
documentelor perfectate în modul respectiv şi după achitarea taxei stabilite
(în redacţia Legii Nr.686-XIV din 19 noiembrie 1999).

(7) Patenta poate fi eliberată de primăria în a cărei rază de administrare
solicitantul intenţionează să-şi desfăşoare activitatea în baza patentei, în
cazul dacă în localitatea respectivă nu este amplasat inspectoratul (oficiul)
fiscal.  Patenta  eliberată  de  primărie  este  valabilă  numai  pe  teritoriul
administrat de aceasta (introdus prin Legea Nr.650-XV din 16 noiembrie 2001).

(8) Patenta se autentifică, aplicîndu-se semnătura conducătorului organului
ce a eliberat patenta, şi se ştampilează.

(9) La patentă se anexează cuponul, decupat de la duplicatul patentei, ca
dovadă a achitării taxei pentru patentă, cu indicarea termenului corespunzător
celui  menţionat  în  patentă  şi  sumei  de  plată.  Cuponul,  de  asemenea,  se
autentifică aplicîndu-se semnătura şi ştampila.

Articolul 5. Stabilirea nivelului de calificare
Nivelul de calificare al solicitantului se stabileşte în baza documentelor,

prezentate de acesta, cu privire la studii (calificare) şi la activitatea de
muncă anterioară (în redacţia Legii Nr.686-XIV din 19 noiembrie 1999).

Articolul 6. Duplicatul patentei
(1)  Pentru  fiecare  patentă  eliberată  se  întocmeşte  duplicat  care  se

păstrează la autoritatea care a eliberat patenta (în redacţia Legii Nr.650-XV
din 16 noiembrie 2001).

(2) Duplicatul patentei conţine aceleaşi date ca şi originalul, precum şi
cupoane care se utilizează ca dovadă a achitării taxei pentru patentă.

(3) Cupoanele duplicatului patentei trebuie să fie de marcă specială, cu
cel puţin  10 grade de protecţie contra falsificării, să conţină  seria şi
numărul patentei.

(4) Duplicatul patentei cu cupoanele neutilizate este un document de casă
de  evidenţă;  cupoanele  urmează  a  fi  stinse  în  modul  stabilit  de  actele



normative.
(5) Cuponul se consideră nestins (neplătit) doar în cazul în care nu a fost

decupat de la duplicatul patentei.
(6) Duplicatul patentei poate fi utilizat de către inspectoratul fiscal

teritorial  şi  primărie  pentru  întocmirea  dărilor  de  seamă  statistice,
perfectarea copiei patentei în cazul pierderii ei (în redacţia Legilor Nr.686-
XIV din 19 noiembrie 1999; Nr.650-XV din 16 noiembrie 2001; Nr.208-XVI din 7
iulie 2006, în vigoare 1 ianuarie 2007).

(7)  După  expirarea  termenului  de  valabilitate  a  patentei  eliberate  de
primărie, duplicatul patentei se remite, în termen de 5 zile, autorităţii
fiscale în a cărei rază de acţiune este amplasată primăria (introdus prin
Legea Nr.650-XV din 16 noiembrie 2001).

Capitolul III
VALABILITATEA PATENTEI

Articolul 7. Durata patentei
(1)  Patenta  se  eliberează  pe  o  durată  de  o  lună  sau,  la  dorinţa

solicitantului, pe o durată mai mare (în redacţia Legii Nr.686-XIV din 19
noiembrie 1999).

(2) Pentru genurile de activitate enumerate la poziţiile 2.9, 2.10, 2.19-
2.27 din anexă, patenta se eliberează iniţial sau se prelungeşte pe o durată
de cel puţin 12 luni (introdus prin Legea Nr.650-XV din 16 noiembrie 2001).

Articolul 8. Încetarea valabilităţii patentei
(1) Valabilitatea patentei încetează:
a) odată cu expirarea duratei patentei;
b)  în  cazul  în  care  titularul  patentei  renunţă  la  patentă  pe  calea

depunerii cererii respective;
c)  în  baza  cererii  titularului  patentei  în  legătură  cu  pierderea

capacităţii de muncă, confirmată de concluzia respectivă a comisiei medicale;
d) în cazul decesului titularului patentei;
e)  în  cazul  aplicării  faţă  de  titularul  patentei  a  unor  sancţiuni

administrative;
f) în cazul în care se constată transmiterea patentei către o altă persoană

(în redacţia Legii Nr.686-XIV din 19 noiembrie 1999);
g) în cazul în care durata patentei nu este prelungită în decurs de 12 luni

consecutive de la data suspendării ei pentru neachitarea în termen a taxei
pentru patentă (introdusă prin Legea Nr.650-XV din 16 noiembrie 2001).

(2) Dacă valabilitatea patentei încetează în temeiurile indicate la alin.
(1) lit.c)  şi  d), titularului  patentei  sau  moştenitorilor  acestuia  li  se
restituie suma plătită pentru perioada nefolosită.

Articolul 9. Suspendarea patentei
(1) Patenta se suspendă:
a)  în  baza  cererii  titularului  patentei  în  legătură  cu  boala  lui,  în

limitele termenelor stabilite de legislaţia muncii;
b) în cazul neexecutării obligaţiilor prevăzute la art.3 alin.(7) lit.a),

b)  şi d) şi  a  prevederilor  alin.(8) (în redacţia  Legii  Nr.650-XV din  16
noiembrie 2001);

c) în cazul neachitării în termen a taxei pentru perioada următoare de
valabilitate a patentei;

d) (exclusă prin Legea Nr.650-XV din 16 noiembrie 2001).
(2) La expirarea perioadei de timp pentru care patenta a fost suspendată şi

după înlăturarea cauzelor ce au condus la suspendarea patentei, valabilitatea
ei se restabileşte şi se prelungeşte pe perioada respectivă.

(3)  În  cazul  depistării  de  către  organele  de  control  a  cazurilor  de
continuare a activităţii în baza patentei suspendate conform alin.(1) lit.b)
şi c), acestea informează autoritatea fiscală teritorială sau primăria care a



eliberat sau a prelungit durata patentei despre cele depistate, indicînd, în
mod obligatoriu, numărul şi seria patentei (introdus prin Legea Nr.650-XV din
16 noiembrie 2001).

Articolul 10. Schimbarea patentei
(1) Schimbarea patentei se efectuează în cazul în care titularul ei şi-a

schimbat  numele  şi/sau  prenumele,  domiciliul  sau  locul  de  desfăşurare  a
activităţii indicate în patentă.

(2)  Schimbarea  patentei  se  efectuează  în  decurs  de  3  zile  de  la  data
depunerii cererii respective şi achitării unei taxe în mărimea unui salariu
minim.

(3) (Exclus prin Legea Nr.686-XIV din 19 noiembrie 1999).

Articolul 11. Restabilirea patentei
(1) În cazul în care patenta a fost pierdută sau nimicită, aceasta poate fi

restabilită în baza cererii depuse de titular la autoritatea care a eliberat
patenta (în redacţia Legii Nr.650-XV din 16 noiembrie 2001).

(2) Restabilirea patentei se efectuează în baza duplicatului ei, în decurs
de 10 zile de la data depunerii cererii respective. Totodată, perioada în care
titularul nu a putut beneficia de patentă nu se restabileşte.

(3)  Pentru  restabilirea  patentei  se  încasează  o  taxă  în  mărimea  unui
salariu minim.

Capitolul IV
IMPOZITAREA TITULARULUI PATENTEI

(în redacţia Legii Nr.208-XVI din 7 iulie 2006, în vigoare 1 ianuarie 2007)

Articolul 12. Impozitarea titularului patentei
(1) Impunerea fiscală a titularului patentei se efectuează sub formă de

taxă pentru patentă, care include impozitul pe venit, taxele pentru resursele
naturale,  taxa  pentru  unităţile  comerciale  şi/sau  unităţile  de  deservire
socială, taxa pentru amenajarea teritoriului (în redacţia Legilor Nr.686-XIV
din 19 noiembrie 1999; Nr.650-XV din 16 noiembrie 2001; Nr.361-XVI din 23
decembrie 2005; Nr.208-XVI din 7 iulie  2006, în vigoare 1  ianuarie 2007;
Nr.177-XVI din 20 iulie 2007).

(2) Alte impozite, taxe şi încasări se plătesc de titularul patentei pe
principii generale.

(3) (Exclus prin Legea Nr.650-XV din 16 noiembrie 2001).

Articolul 13. Taxa pentru patentă
Taxa lunară pentru patentă este prevăzută în anexa la prezenta lege şi se

percepe  în  cuantumul  stabilit  pentru  localitatea  unde  se  va  desfăşura
activitatea  de  întreprinzător.  În  cazul  desfăşurării  activităţii  de
întreprinzător  pe  întreg  teritoriul  ţării,  taxa  lunară  pentru  patentă  se
achită în cuantum stabilit, specificat în rubrica "Chişinău, Bălţi, Bender,
Tiraspol" din anexă (în redacţia Legilor Nr.686-XIV din 19 noiembrie 1999;
Nr.650-XV din 16 noiembrie 2001).

Articolul 14. Modul de achitare a taxei pentru patentă
(1) Taxa pentru patentă se achită la contul bugetului local, o dată cu

primirea patentei, în cuantum corespunzător termenului minim de valabilitate a
patentei,  în  conformitate  cu  art.7.  Pentru  prelungirea  termenului  de
valabilitate  a  patentei,  taxa  pentru  luna  următoare  sau,  la  dorinţa
titularului  patentei,  pentru  o  perioadă  mai  mare,  se  achită  înainte  de
expirarea termenului pentru care a fost achitată plata. Perceptorii fiscali ai
primăriilor sînt în drept să încaseze taxa pentru patentă, cu transferarea
ulterioară a acestor plăţi la contul bugetului local (în redacţia Legilor
Nr.686-XIV din 19 noiembrie 1999; Nr.650-XV din 16 noiembrie 2001; Nr.208-XVI
din 7 iulie 2006, în vigoare 1 ianuarie 2007; Nr.121-XVI din 29 mai 2008).



(2) La achitarea plăţii pentru patentă, autoritatea fiscală sau, după caz,
primăria eliberează titularului patentei cuponul (cupoanele) decupat de la
duplicatul patentei, prin care se confirmă că patenta este valabilă pînă la un
termen  stabilit,  şi  face  înscrierea  respectivă  pe  versoul  patentei  (în
redacţia Legii Nr.650-XV din 16 noiembrie 2001).

(3) (introdus prin Legea Nr.208-XVI din 7 iulie 2006, în vigoare 1 ianuarie
2007; exclus prin Legea Nr.121-XVI din 29 mai 2008).

Articolul 15. Controlul şi responsabilitatea pentru eliberarea
patentei, prelungirea termenului ei de valabilitate
şi încasarea taxei pentru patentă

(1)  Responsabilitatea  pentru  aplicarea  prevederilor  prezentei  legi
referitor la eliberarea patentei şi prelungirea termenului ei de valabilitate,
precum şi pentru încasarea taxei respective, o poartă autorităţile fiscale
teritoriale şi, după caz, primăriile.

(2)  Autorităţile fiscale exercită  controlul  asupra respectării  de  către
primării a modului de eliberare a patentelor şi de prelungire a termenelor lor
de valabilitate, verifică corectitudinea încasării, precum şi a virării, în
termen şi integral, la buget a taxei pentru patentă.

(3)  Primăria  informează  lunar  autoritatea  fiscală  teritorială  despre
numărul  patentelor  eliberate  şi  prelungite,  despre  suma  încasată  de  la
eliberarea şi prelungirea termenelor lor de valabilitate şi despre numărul
patentelor valabile la finele lunii gestionare (introdus prin Legea Nr.650-XV
din 16 noiembrie 2001).

Articolul 16. Înlesniri şi garanţii acordate titularului patentei
(1) Pentru următoarele categorii ale populaţiei, taxa pentru patentă se

reduce:
a) pentru invalizii de gradele I şi II - cu 20% din taxa stabilită;
b) pentru persoanele care sînt la evidenţă la oficiile forţei de muncă şi

nu au fost plasate în cîmpul muncii în decursul a 6 luni - cu 15% din taxa
stabilită (din această categorie nu fac parte persoanele care au refuzat locul
de muncă propus). Înlesnirea în cauză se acordă pe un an de la data depunerii
cererii pentru primirea patentei;

c) pentru persoanele care întreţin membri ai familiei inapţi pentru muncă
pe motiv de vîrstă sau de sănătate:

4-6 membri ai familiei - cu 20% din taxa stabilită;
7-9 membri ai familiei - cu 30% din taxa stabilită;
10 sau mai mulţi membri ai familiei - cu 40% din taxa stabilită;
d) pentru studenţi şi pensionari - cu 20 % din taxa stabilită (introdusă

prin Legea Nr.686-XIV din 19 noiembrie 1999; în redacţia Legii Nr.927-XV din
21 martie 2002).

(2) Orice decizie, conform căreia plata pentru patentă se majorează, intră
în vigoare nu mai înainte de expirarea a 3 luni după publicarea ei.

(3) Titularul patentei  este eliberat de datoria de a plăti suplimentar
pentru patentă dacă, prin actele normative adoptate după primirea patentei,
taxa pentru ea s-a majorat (în redacţia Legii Nr.686-XIV din 19 noiembrie
1999).

Articolul 17. Modul de achitare a contribuţiei
de asigurare socială de stat

(1) Titularii patentei achită în mod obligatoriu contribuţia de asigurare
socială de stat.

(2)  Achitarea  contribuţiei  de  asigurare  socială  de  stat  îi  asigură
titularului patentei dreptul la o pensie minimă şi la un ajutor de deces
prevăzute în legislaţie.

(3) Durata activităţii desfăşurate în baza patentei se include în vechimea
în  muncă  a  titularului  patentei,  cu  condiţia  achitării  contribuţiilor  de
asigurare socială de stat.



(4)  Condiţiile  de  asigurare  socială  de  stat  a  titularilor  patentei  se
stabilesc prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul respectiv.

(5)  Se  scutesc  de  achitarea  contribuţiei  de  asigurare  socială  de  stat
pensionarii şi invalizii de toate grupele (în redacţia Legilor Nr.686-XIV din
19 noiembrie 1999; Nr.650-XV din 16 noiembrie 2001; Nr.208-XVI din 7 iulie
2006, în vigoare 1 ianuarie 2007; Nr.121-XVI din 29 mai 2008).

Capitolul V
RĂSPUNDEREA

Articolul 18. Răspunderea
(1) Titularul patentei care nu a respectat obligaţiile prevăzute la art.3

alin.(7) poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(2) Titularilor patentei li se interzice comercializarea:
a) mărfurilor supuse accizelor;
b) mobilei - cu începere de la 1 ianuarie 2007 (în redacţia Legii Nr.121-

XVI din 29 mai 2008);
c) (în redacţia Legilor Nr.650-XV din 16 noiembrie 2001; Nr.154-XVI din 21

iulie 2005, în vigoare 1 ianuarie 2006; Nr.208-XVI din 7 iulie 2006; exclusă
prin Legea Nr.121-XVI din 29 mai 2008).

(3) Se permite comerţul cu amănuntul în baza patentei de întreprinzător la
tarabe,  tejghele,  tonete  şi  din  autovehicule  pe  pieţe  şi/sau  în  locuri
autorizate  de  autoritatea  administraţiei  publice  locale,  cu  condiţia  că
veniturile din vînzări ale titularilor de patente nu vor depăşi 300 000 de lei
într-o perioadă de 12 luni consecutive.

(4) Mărfurile pasibile de comercializare în baza patentei de întreprinzător
sînt următoarele:

1) mărfuri industriale:
a) îmbrăcăminte;
b) încălţăminte;
c) ţesături de toate tipurile;
d) articole de tricotaj;
e) articole de galanterie;
f) articole din tul şi draperii;
g) produse textile, inclusiv de uz personal folosite;
h) rechizite şcolare şi de birou;
i) inventar şi atribute pentru jocurile sportive;
j) articole de parfumerie şi cosmetică neaccizate;
k) mărfuri de uz casnic, cu excepţia aparatelor şi utilajelor cu consum de

curent electric alternativ sau cu motoare de ardere internă şi utilajelor cu
termen de garanţie stabilit;

l) materiale de construcţii, cu excepţia uşilor şi ferestrelor de toate
tipurile; parchetului din lemn, laminatului; cimentului şi amestecurilor de
toate mărcile şi tipurile; pietrei şi cărămizii de construcţie; nisipului,
prundişului,  argilei  şi  ghipsului;  materialelor  de  toate  tipurile  pentru
acoperit case şi podele; teracotei de toate tipurile; ţevilor pentru sisteme
de aer condiţionat, articolelor pentru construcţia reţelei de încălzire, de
alimentare  cu  gaze  şi  cu  apă,  pentru  grupul  sanitar  şi  de  evacuare  a
reziduurilor; aparataje sau utilaje cu termen de garanţie stabilit;

m) cărţi şi alte tipărituri - de la 1 ianuarie 2009;
n) ziare şi alte publicaţii periodice - de la 1 ianuarie 2009;
o) jucării şi articole pentru copii;
2) produse alimentare fabricate şi ambalate de producător:
a) cereale şi produse de morărit, crupe de toate felurile;
b) amidon;
c) produse de cofetărie;
d) ceaiuri, cu excepţia celor medicinale;
e) mirodenii şi aditivi alimentari;
f)  ape minerale naturale  (cu excepţia  celor bogate în săruri  minerale,



medicinale), ape potabile (cu excepţia celor ce conţin reziduu sec solubil
total peste 1500 mg/l) şi băuturi nealcoolice, îmbuteliate;

g) sare alimentară;
h) mărfuri uşor alterabile, comercializate în hale specializate şi utilate

conform  cerinţelor  sanitar-epidemiologice  de  depozitare,  păstrare  şi
comercializare;

i) fructe şi legume în stare proaspătă (neambalate), cu excepţia citricelor
şi altor fructe exotice;

j) fructe şi legume prelucrate în mod industrial;
k) miere de albine şi derivatele ei.
(5) Pentru toate categoriile de mărfuri permise spre comercializare în baza

patentei  de  întreprinzător  se  va  asigura  respectarea  necondiţionată  a
cerinţelor  stabilite  de  legislaţia  în  vigoare  în  vederea  transportării,
depozitării,  păstrării  şi  comercializării  lor.  Încălcarea  acestor  cerinţe
atrage răspunderea stabilită de legislaţia în vigoare.

(6)  Persoanelor  fizice  şi  gospodăriilor  ţărăneşti  care  comercializează
produse agricole  proprii în stare proaspătă sau prelucrate  industrial  (cu
excepţia celor care cer condiţii speciale de comercializare) şi care deţin
dreptul de acces liber pe piaţă (fără deţinerea patentei de întreprinzător),
administratorii  pieţelor  le  acordă  prioritar  locuri  pentru  comerţ,  le
repartizează terenuri şi  locuri  speciale pentru comercializarea  producţiei
agricole din automobile, la prezentarea actelor ce confirmă provenienţa mărfii
şi cu achitarea, în modul stabilit, a biletelor pentru locul de comerţ şi
altor servicii cu plată.

(Conform  Legii  Nr.121-XVI  din  29  mai  2008  la  articolul  18  se  introduc
alineatele (3)-(6).

Capitolul VI
DISPOZIŢII TRANZITORII

Articolul 19
Guvernul:
în termen de 3 luni, va prezenta Parlamentului propuneri pentru modificarea

legislaţiei în conformitate cu prezenta lege;
(subalineatul 2 exclus prin Legea Nr.686-XIV din 19 noiembrie 1999);
va  elabora  nomenclatorul-tip  al  unităţilor  ce  practică  comerţul  cu

amănuntul (introdus prin Legea Nr.927-XV din 21 martie 2002).

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Dumitru DIACOV

Anexă
la Legea cu privire la

patenta de întreprinzător
(în redacţia Legilor

Nr.363-XIV din 22 aprilie 1999;
Nr.686-XIV din 19 noiembrie 1999;
Nr.650-XV din 16 noiembrie 2001;

Nr.927-XV din 21 martie 2002;
Nr.208-XVI din 7 iulie 2006;
Nr.121-XVI din 29 mai 2008)

Cuantumul taxei lunare pentru patenta de întreprinzător

Genul de activitate Cuantumul taxei lunare,
lei

Chişinău,
Bălţi,
Bender,
Tiraspol

Cele
lalte
munici
pii,

Locali
tăţile
rurale



oraşele
1. Comerţul cu amănuntul
1.1. Comerţul cu amănuntul la tarabe, tejghele,

tonete şi din autovehicule în pieţe şi/sau în 
locuri autorizate de autoritatea administraţiei 
publice locale şi se exclude la 1 ianuarie 2017

360 180 100

1.2. Comerţul cu amănuntul în chioşcuri şi în 
alte încăperi ce ocupă terenuri separate, a căror
suprafaţă nu depăşeşte 12 m2, cu excepţia 
comerţului cu aparate electronice şi 
electrocasnice cu termenul de garanţie stabilit, 
conform legislaţiei în vigoare

400 200 100

1.3. Comerţul cu amănuntul în chioşcuri şi în 
alte încăperi ce ocupă terenuri separate, a căror
suprafaţă nu depăşeşte 7 m2, cu excepţia 
comerţului cu aparate electronice şi 
electrocasnice cu termenul de garanţie stabilit, 
conform legislaţiei în vigoare

250 150 75

1.4. Comercializarea cu amănuntul a apei 
îmbuteliate în locurile autorizate de autoritatea
administraţiei publice locale

250 150 75

1.5. Comerţul cu amănuntul la tarabe, tejghele 
şi în alte tipuri de puncte comerciale, 
autorizate de autoritatea administraţiei publice 
locale, cu cărţi şi alte tipărituri, precum şi cu
publicaţii muzicale (note)

30 25 10

2. Producerea de mărfuri,executarea de lucrări 
şi prestarea de servicii
2.1. Întocmirea dărilor de seamă contabile 300 200 100
2.2. Transportul călătorilor cu automobilele-

taxi, cu un număr de locuri de pînă la 7 inclusiv
250 150 100

2.3. Transportul auto de mărfuri, cu excepţia 
transportului de mărfuri inflamabile, explozive, 
toxice, otrăvitoare şi radioactive:
- pînă la 1,5 tone
- de la 1,5 la 3,5 tone
- de la 3,5 la 7 tone, inclusiv cu remorcă
- peste 7 tone, inclusiv cu remorcă

175
200
250
400

90
100
125
200

45
50
70
100

2.4. Servicii logopedice 80 40 20
2.5. Masaj, servicii de îngrijire a bolnavilor 

şi alte servicii medicale, acordate de către 
personalul medical inferior

140 70 35

2.6. Servicii veterinare, zootehnice 150 50 20
2.7. Servicii dactilografiere, inclusiv cu 

folosirea computerului 
150 50 25

2.8. Servicii de frizerie şi servicii cosmetice 200 80 30
2.9. Croitul, cusutul, tricotarea şi reparaţia 

îmbrăcămintei şi acoperămintele pentru cap şi 
comercializarea

100 50 25

2.10. Confecţionarea şi reparaţia încălţămintei
şi comercializarea

90 45 30

2.11. Servicii de spălătorie 90 45 30
2.12. Predarea limbilor străine (instruire 

individuală sau în grupe cu un număr de pînă la 
20 persoane)

140 70 35

2.13. Predarea şi meditarea diferitelor 
discipline, cu excepţia muzicii, coregrafiei şi 

100 50 30



artelor plastice (instruire individuală sau în 
grupe cu un număr de pînă la 20 persoane) 
2.14. Predarea muzicii, coregrafiei şi artelor 

plastice (instruire individuală sau în grupe cu 
un număr de pînă la 20 persoane)

100 50 30

2.15. Organizarea de diferite secţii pe 
interese, inclusiv de cultură fizică, pentru  
copii de pînă la 16 ani (în grupe de pînă la 20 
persoane)

70 35 20

2.16. Organizarea de diferite secţii pe 
interese, inclusiv de cultură fizică, pentru 
adulţi (în grupe de pînă la 20 persoane)

100 50 35

2.17. Servicii de păstrare a bagajelor 100 50 25
2.18. Servicii de întreţinere şi amenajare a 

locuinţelor şi a sectoarelor aferente
100 60 30

2.19. Vulcanizarea camerelor şi anvelopelor în 
ateliere

200 75 30

2.20. Repararea locuinţelor 180 90 45
2.21. Construirea caselor de locuit şi a 

garajelor în localităţile rurale
- - 70

2.22. Ajustarea şi reparaţia mobilei 100 50 35
2.23. Reparaţia tehnicii de uz casnic, 

instrumentelor şi mecanismelor, ceasurilor 
130 65 30

2.24. Reparaţia cuptoarelor cu microunde şi a 
altor aparate electrice de încălzit de uz casnic

100 50 25

2.25. Reparaţia aparatelor tele, audio,video de
uz casnic

150 75 40

2.26. Reparaţia aparatelor fotografice, 
camerelor de filmat şi a altor aparate sau 
instrumente optice 

90 45 30

2.27. Reparaţia şi acordarea instrumentelor 
muzicale 

110 55 30

2.28. Fotografierea, confecţionarea şi vînzarea
fotografiilor, executate în mod individual, 
servicii video

200 100 50

2.29. Scrierea placardelor,filmelor netirajate,
amenajarea vitrinelor, reclamatelor, prezentarea 
artistică

160 80 40

2.30. Confecţionarea articolelor meşteşugăreşti
de artă populară (artizanat) şi vînzarea lor, cu 
excepţia vînzării la expoziţii şi licitaţii

110 55 30

2.31. Deservirea muzicală a ceremoniilor 230 100 50
inculsiv regizarea ceremoniilor 200 100 50
2.32. Aratul şi alte lucrări de cultivare a 

pămîntului cu mijloace tehnice, protecţia 
plantelor contra bolilor şi dăunătorilor 

50 50 50

2.33. Servicii de guvernant(ă) 80 40 20
2.34. Servicii hoteliere (în hoteluri cu un 

număr de locuri de pînă la 7) 
100 50 25

2.35. Darea în locaţiune a locuinţelor şi a 
caselor individuale de locuit:
- cu o cameră 90 45 25
- cu două camere 120 60 30
- cu trei camere 150 80 40
- cu patru camere 180 90 45
- cu cinci camere 220 110 55
- cu mai mult de cinci camere 400 200 100



2.36. Darea în locaţiune a unor încăperi 
(suprafeţe) sau camere din componenţa locuinţelor
sau a caselor individuale de locuit
- a unei camere 60 30 15
- a două camere 90 45 25
- a trei camere 120 60 30
- a patru şi mai multe camere 150 80 40
2.37. Darea în locaţiune a încăperilor cu altă 

destinaţie decît aceea de locuinţă (garaje, 
şoproane, depozite, pavilioane) cu suprafaţa:

- pînă la 50 m2 60 30 15

- de la 50 la 100 m2 90 45 25

- peste 100 m2 120 60 30

2.38. Servicii de sudare, de lucrări tehnico-
sanitare 

120 60 30

2.39. Organizarea discocluburilor 600 300 150
2.40. Executarea şi comercializarea obiectelor 

de lemn, metal, ghips, argilă, ciment
100 60 40

inclusiv servicii de dulgherie 80 45 30
2.41. Confecţionarea şi darea în chirie a 

recuzitelor pentru diferite ceremonii şi 
comercializarea lor 

150 80 50

2.42. Copiere, multiplicare şi legatul cărţilor 150 75 30
2.43. Tăbăcirea şi prelucrarea pieilor, 

confecţionare articolelor din blană şi din piele 
şi comercializarea lor 

200 120 100

2.44. (Exclusă prin Legea Nr.361-XVI din 23 decembrie 2005)
2.45. Producerea, prelucrarea şi 

comercializarea varului 
50 50 50

2.46. Colectarea şi comercializarea ambalajelor
din sticlă

100 75 50

2.47. Creşterea florilor şi comercializarea lor 150 75 40
2.48. Păstorit 60 40 25

(Conform Legii Nr.208-XVI din 7 iulie 2006:
de la 1 ianuarie 2007 se exclud poziţii 2.2, 2.3, 2.45, 2.47;
de la 1 ianuarie 2008 se exclud poziţii 1.2, 1.3;
de la 1 ianuarie 2009 se exclud poziţii 1.1, 1.4, 1.5, 2.34, 2.35, 2.36,

2.37).

Notă: Patentele de întreprinzător eliberate, pînă la 1 ianuarie 2006 de
inspectoratele fiscale de stat teritoriale pentru activităţile specificate la
poziţia "2.44. Dobîndirea şi comercializarea calcarului" se vor utiliza pînă
la expirarea termenului de valabilitate (introdusă prin Legea Nr.361-XVI din
23 decembrie 2005).

ARHIVA

Legea Republicii Moldova
Nr. 93-XIV din 15 iulie 1998

Articolul 3.
(3) Desfasurarea activitatii de intreprinzator in baza patentei nu impune

inregistrare de stat.
(6)  Titularul  patentei  poate  desfasura  activitatea  de  intreprinzator

specificata in patenta pe intreg teritoriul tarii, cu exceptia cazurilor cind
in patenta este indicat locul sau teritoriul desfasurarii acestei activitati.



Articolul 3, alineatul (10):
(10) Durata activitatii desfasurate in baza patentei se include in vechimea

in munca a titularului patentei pentru stabilirea ulterioara a pensiei sau
beneficierea de alte garantii  sociale. Inscrierea respectiva  in cartea de
munca se face de autoritatea care a eliberat patenta la solicitarea persoanei
interesate (in redactia Legii Nr.650-XV din 16 noiembrie 2001).

Articolul 3, alineatul (7) litera d):
d)  sa  prezinte  darile  de  seama  statistice  necesare.  Cerintele  privind

prezentarea darilor de seama financiare, tinerea contabilitatii, operatiilor
de casa si a decontarilor asupra titularului patentei nu se extind.

Articolul 3, alineatul (11):
(11)  Relatiile  dintre  titularul  patentei  si  organele  de  control  se

reglementeaza  de  prezenta  lege,  de  legislatia  civila  si  de  alte  acte
normative.

Articolul 4:
(3) In cazul in care patenta se solicita pentru genul de activitate care se

desfasoara  in  baza  licentei,  la  cerere  se  anexeaza  avizul  cu  privire  la
calificarea solicitantului, eliberat potrivit art.5.

(4) In cazul in care, in conformitate cu prezenta lege, in patenta trebuie
sa fie indicat locul de desfasurare a activitatii de intreprinzator, la cerere
se anexeaza decizia respectiva a autoritatii administratiei publice locale.
Chestiunea privind coordonarea locului de desfasurare a acestei activitati va
fi solutionata de autoritatea administratiei publice locale in decurs de 10
zile de la data depunerii cererii respective.

Articolul 4, alineatul (5):
(5)  După  caz,  la  cerere  se  anexează  documentul  ce  confirmă  încheierea

contractului de asigurare obligatorie.
Articolul 5. Avizul cu privire la calificarea solicitantului
(1)  Avizul  cu  privire  la  calificarea  solicitantului  se  elibereaza  de

organul abilitat cu dreptul de a elibera licente pentru practicarea genului de
activitate respectiv sau de autoritatea administratiei publice locale, dupa
caz.

(2)  Nivelul  de  calificare  a  solicitantului  se  apreciaza  in  baza
documentelor,  prezentate  de  acesta,  cu  privire  la  studii  (calificare),
activitatea de munca anterioara, precum si a rezultatelor testarilor.

(3) Avizul cu privire la calificare se elibereaza solicitantului contra
unei  plati,  care  se  transfera  in  bugetul  respectiv.  Marimea  platii  se
stabileste de organul central de specialitate respectiv sau de autoritatea
administratiei publice locale si nu va depasi suma a doua salarii minime.

Articolul 6. Cumpararea patentei la licitatie
(1) Patentele pentru desfasurarea  unor genuri de activitate ce  prezinta

interes  deosebit  pentru  intreprinzatori,  potrivit  deciziei  autoritatii
administratiei publice locale, pot fi vindute la licitatie.

(2) Pretul de pornire al patentei licitate va fi nu mai mic decit taxa
pentru patenta, stabilita de Guvern, pentru genul de activitate respectiv.

(3) Eliberarea patentei se efectueaza in baza rezultatelor licitatiei.
(4)  Modul  de  desfasurare  a  licitatiilor  pentru  vinzarea  patentelor  se

stabileste de legislatie.
Articolul 6 alineatul (6), propoziţia a doua:
In baza datelor din duplicatul patentei se pot face insemnari in cartea de

munca a titularului patentei (in redactia Legilor Nr.686-XIV din 19 noiembrie
1999; Nr.650-XV din 16 noiembrie 2001).

Articolul 7.
Patenta se elibereaza pe o durata de cel putin 3 luni sau pe o alta durata

ce nu va depasi in total 3 ani.
Articolul 8 alineatul (1), litera f):
f) in cazul nerespectarii conditiei referitoare la locul de desfasurare a

activitatii in baza patentei.
Articolul 9 alineatul (1), litera b):



b) in cazul neexecutarii obligatiilor prevazute la art.3 alin.(7);
Articolul 9 alineatul (1), litera d):
d) in alte cazuri stabilite de legislatie.
Articolul 10, alineatul (3):
(3)  La  schimbarea  domiciliului,  titularul  patentei  primeste  patenta  la

organul fiscal de la noul sau loc de trai, pe adresa caruia se expediaza
actele pentru perfectarea patentei.

Articolul 12:
(1) Impozitarea titularului patentei se efectueaza sub forma de taxa pentru

patenta, care include: impozitul pe venit; taxa pe valoarea adaugata, daca
titularul nu s-a inregistrat ca platitor al acestei taxe in conformitate cu
titlul III din Codul fiscal; impozitul pentru folosirea resurselor naturale;
taxa  pentru  evacuarea  (deversarea)  substantelor  poluante  in  mediul
inconjurator si platile obligatorii in Fondul Social.

(3) Titularii de patente pentru comertul cu amanuntul, care isi desfasoara
activitatea in locuri de comert arendate pe piete organizate, sint scutiti de
taxa pentru amplasarea obiectelor de comert (introdus prin Legea Nr.686-XIV
din 19 noiembrie 1999).

Articolul 13. Taxa pentru patenta
(1) Taxa pentru patenta prevazuta pentru genurile de activitate indicate in

anexa la prezenta lege se stabileste de Guvern.
(2)  In  cazul  licitarii  patentelor,  taxa  pentru  patenta  se  stabileste

conform rezultatelor licitatiei.
(Prin Hotarirea Curtii Constitutionale Nr.7 din 11 februarie 1999 art. 14

alin. (1) se declara neconstitutional).
Articolul 14:
(1)  Taxa  pentru  patenta  se  achita  la  organul  fiscal  odata  cu  primirea

patentei si lunar cind se prelungeste durata ei.
Articolul 14 alineatul (1), ultima propoziţie:
Pe masura incasarii acestor plati, Trezoreria de Stat, in baza normativelor

stabilite,  distribuie  mijloacele  conform  prevederilor  art.17  (in  redactia
Legilor Nr.686-XIV din 19 noiembrie 1999; Nr.650-XV din 16 noiembrie 2001).

Articolul 14, alineatul (3):
(3)  Mijloacele  băneşti  încasate  de  la  eliberarea  patentelor  şi  de  la

prelungirea termenelor lor de valabilitate se transferă în bugetele locale (la
locul de eliberare a patentei) (introdus prin Legea Nr.208-XVI din 7 iulie
2006, în vigoare 1 ianuarie 2007).

Articolul 15:
(2) Inlesniri la plata patentei se aplica si in cazul licitarii patentelor.
Articolul 16:
Mijloacele banesti incasate la patentare, inclusiv la vinzarea patentelor

la licitatii, se trec:
a) in bugetul de stat - in marime de 35%;
b) in bugetele locale (la locul de eliberare a patentei) - in marime de

35%;
c) in Fondul Social - in marime de 30%.
Articolul 17. Distribuirea mijloacelor incasate la patentare
Mijloacele banesti incasate la patentare se trec:
a) in bugetele locale (la locul patentarii) - in cuantum de 70%;
b) in Fondul Social - in cuantum de 30% (in redactia Legii Nr.686-XIV din

19 noiembrie 1999).
Articolul 17. Distribuirea mijloacelor incasate de la eliberarea

patentelor si de la prelungirea termenelor lor
de valabilitate

Mijloacele  banesti  incasate  de  la  eliberarea  patentelor  si  de  la
prelungirea termenelor lor de valabilitate se trec:

a) in bugetele locale (la locul de eliberare a patentei) - in proportie de
70%;

b)  in  bugetul  asigurarilor  sociale  de  stat  -  in  proportie  de  30%  (in



redactia Legilor Nr.686-XIV din 19 noiembrie 1999; Nr.650-XV din 16 noiembrie
2001).

Articolul 17.
(1) Titularii patentei achită personal contribuţia de asigurare socială de

stat la casele teritoriale de asigurări sociale.
(2)  Achitarea  contribuţiei  de  asigurare  socială  de  stat  îi  asigură

titularului patentei dreptul la o pensie minimă şi la un ajutor de deces.
(3) Durata activităţii desfăşurate în baza patentei se include în vechimea

în  muncă  a  titularului  patentei,  cu  condiţia  achitării  contribuţiilor  de
asigurare socială de stat.

(4)  Condiţiile  de  asigurare  socială  de  stat  a  titularilor  patentei  se
stabilesc prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul respectiv
(în  redacţia  Legilor  Nr.686-XIV  din  19  noiembrie  1999;  Nr.650-XV  din  16
noiembrie 2001; Nr.208-XVI din 7 iulie 2006, în vigoare 1 ianuarie 2007).

Articolul 18
Titularul patentei care a incalcat legislatia ce reglementeaza desfasurarea

activitatii de intreprinzator poarta raspundere in conformitate cu legea.
Articolul 18, subalineatul 2:
in  termen  de  o  luna,  va  stabili  taxa  pentru  patenta  prevazuta  pentru

genurile de activitate indicate in anexa la prezenta lege.
(Prin Hotarirea Curtii Constitutionale Nr.7 din 11 februarie 1999 art. 19

alin. intii subalin. doi se declara neconstitutional).
Articolul 18, alineatul (2):
(2)  Titularilor  de  patente  de  intreprinzator  li  se  interzice

comercializarea  marfurilor  supuse  accizelor.  In  caz  de  depistare  a
comercializarii marfurilor supuse accizelor de catre titularii de patente de
intreprinzator, marfurile nominalizate se confisca in baza deciziei adoptate
de Ministerul Afacerilor Interne sau de Serviciul Fiscal de Stat (in redactia
Legilor Nr.650-XV din 16 noiembrie 2001; Nr.154-XVI din 21 iulie 2005, in
vigoare 1 ianuarie 2006).

Articolul 18 alineatul (2), litera c):
c) produselor alimentare - cu începere de la 1 ianuarie 2008 (în redacţia

Legilor Nr.650-XV din 16 noiembrie 2001; Nr.154-XVI din 21 iulie 2005, în
vigoare 1 ianuarie 2006; Nr.208-XVI din 7 iulie 2006).

Anexa
la Legea cu privire la

patenta de intreprinzator

LISTA
genurilor de activitate desfasurate in baza

patentei de intreprinzator

I. Comertul cu amanuntul si alimentatia publica:
1.1.* in magazine ce ocupa incaperi sau cladiri separate si au sali de

comert, a caror suprafata nu depaseste 20 m2, inclusiv comertul cu bauturi
alcoolice si articole de tutun

1.2.* in chioscuri, tonete si alte incaperi de mici forme arhitecturale ce
ocupa terenuri separate, inclusiv comertul cu bauturi alcoolice si articole de
tutun

Anexa
la Legea cu privire la

patenta de intreprinzator

LISTA
genurilor de activitate desfasurate in baza

patentei de intreprinzator



I. Comertul cu amanuntul si alimentatia publica:
1.1.* in magazine ce ocupa incaperi sau cladiri separate si au sali de

comert, a caror suprafata nu depaseste 20 m2 (in redactia Legii Nr.363-XIV din
22 aprilie 1999).

1.2.* in chioscuri, tonete si alte incaperi de mici forme arhitecturale ce
ocupa terenuri separate (in redactia Legii Nr.363-XIV din 22 aprilie 1999).

1.3.*  de  la  tarabe,  tejghele  sau  alte  tipuri  de  puncte  comerciale  in
locurile repartizate pentru comertul cu amanuntul, cu exceptia comertului cu
produse  agricole  de  productie  proprie,  pentru  comercializarea  carora  se
incaseaza taxa de piata

1.4. din autovehicule si alte tipuri de tehnica mobila
1.5. cu carti si tiparituri ale autorilor din Moldova, precum si cu lucrari

muzicale (note), indiferent de modul de comercializare
1.6. cu obiecte de anticariat, indiferent de modul de comercializare
1.7.* cu productie video si/sau audio (precum si inchirierea acesteia),

indiferent de modul de comercializare
1.8.* in cafenele, baruri, pe terase sau in alte centre de alimentatie

publica, cu pina la 17 locuri

II. Servicii sociale si alte servicii prestate populatiei:
2.1. servicii de avocat
2.2. activitate de depistare-protectie
2.3. intocmirea darilor de seama contabile si auditul
2.4. traficul auto:
2.4.1. de calatori, cu numarul de locuri:
a) pina la 6
b) de la 6 la 17
c) 17 si mai mult
2.4.2. de marfuri, cu exceptia marfurilor inflamabile, explozive, toxice,

otravitoare si radioactive:
a) pina la 1,5 tone
b) de la 1,5 tone la 3,5 tone
c) peste 3,5 tone, inclusiv cu remorca
2.5.*  coacerea  produselor  de  panificatie,  prepararea  articolelor  de

cofetarie si vinzarea lor in incaperi sau sali separate, cu o suprafata ce nu
depaseste 20 m2

2.6. servicii logopedice
2.7. servicii cosmetice
2.8. masaj, servicii de ingrijire a bolnavilor si alte servicii medicale

acordate de catre personalul medical inferior
2.9. servicii veterinare
2.10. servicii dactilografiere, inclusiv cu folosirea computerului
2.11.* servicii de frizerie in incaperi sau sali separate, cu o suprafata

ce nu depaseste 20 m2
2.12.*  cusutul, tricotarea si reparatia imbracamintei si  acoperamintelor

pentru cap  sau croitul imbracamintei in incaperi sau sali separate, cu o
suprafata ce nu depaseste 20 m2

2.13.*  confectionarea  si  reparatia  incaltamintei  in  incaperi  sau  sali
separate cu o suprafata ce nu depaseste 20 m2

2.14.* servicii de spalatorie in incaperi sau sali separate, cu o suprafata
ce nu depaseste 20 m2

2.15. predarea limbilor straine (instruire individuala sau in grupe cu un
numar de ascultatori de pina la 12 persoane)

2.16. predarea si meditarea diferitelor discipline, cu exceptia muzicii,
coregrafiei si artelor plastice (studiere individuala sau in grupe cu un numar
de ascultatori de pina la 12 persoane)

2.17.  predarea  muzicii,  coregrafiei  si  artelor  plastice  (studiere
individuala sau in grupe cu un numar de ascultatori de pina la 12 persoane)

2.18.* organizarea de diferite sectii pe interese, inclusiv de educatie



fizica, pentru copii de pina la 16 ani (in grupe de pina la 14 persoane)
2.19.* organizarea de diferite sectii pe interese, inclusiv de educatie

fizica, pentru adulti (in grupe de pina la 14 persoane)
2.20. prestarea serviciilor postale exprese de receptionare, transportare

si distribuire a corespondentei si coletelor
2.21. servicii de intretinere si amenajare a locuintelor si  sectoarelor

aferente
2.22.* reparatia si deservirea tehnica a automobilelor, motocicletelor si

scuterelor  in  ateliere  a  caror  suprafata  nu  depaseste  20  m2  (utilate  in
incaperi si alte localuri acoperite), inclusiv cu un sector aferent de pina la
800 m2

2.23. reparatia locuintelor
2.24. reparatia mobilei
2.25.  reparatia  tehnicii  de  uz  casnic,  instrumentelor  si  mecanismelor,

ceasurilor, efectuata la domiciliul clientului sau in incaperi cu o suprafata
de pina la 20 m2

2.26.  reparatia  cuptoarelor  cu  microunde  si  altor  aparate  electrice  de
incalzit de uz casnic, efectuata la domiciliul clientului sau in incaperi cu o
suprafata de pina la 20 m2

2.27. reparatia aparatelor tele, audio, video de uz casnic, efectuata la
domiciliul clientului sau in incaperi cu o suprafata de pina la 20 m2

2.28.  reparatia  aparatelor  fotografice,  camerelor  de  filmat  si  altor
aparate sau instrumente optice, efectuata la domiciliul  clientului sau  in
incaperi cu o suprafata de pina la 20 m2

2.29.  reparatia  si  acordarea  instrumentelor  muzicale,  efectuate  la
domiciliul clientului sau in incaperi cu o suprafata de pina la 20 m2

2.30. fotografierea, confectionarea si vinzarea fotografiilor executate in
mod  individual,  efectuate  la  domiciliul  clientului  sau  in  incaperi  cu  o
suprafata de pina la 20 m2

2.31.  scrierea  placardelor  netirajate,  firmelor,  amenajarea  vitrinelor,
producerea informatiei publicitare si prezentarea estetica

2.32.  confectionarea  articolelor  mestesugaresti  de  arta  populara
(artizanat) si vinzarea lor, cu exceptia vinzarii la expozitii si licitatii

2.33.  interpretarea  operelor  muzicale,  cu  exceptia  evoluarilor  in
spectacole de concert

2.34. aratul si alte lucrari de cultivare a pamintului cu mijloace tehnice
2.35. servicii de guvernant (-a)
2.36.* servicii hoteliere (cu un numar de locuri de pina la 7)
2.37. servicii funerare.
__________________________________________

Nota.
Genurile de activitate marcate cu asterisc se desfasoara in conformitate cu

prevederile  prezentei  legi  numai  in  limitele  municipiului,  orasului  sau
raionului in care titularul patentei are domiciliu stabil.

                                               Anexa
                                              (in redactia Legii Nr.686-XIV
                                               din 19 noiembrie 1999)

          Cuantumul taxei lunare pentru patenta de intreprinzator
---------------------------------------------------------------------------
                 Genul de activitate                |   Cuantumul taxei
                                                    |   lunare, lei
                                                    +----------------------
                                                    |Chisi-|Cele-  |Locali-
                                                    |nau,  |lalte  |tatile
                                                    |Balti,|muni-  |rurale
                                                    |Bender|cipii, |



                                                    |Tiras-|orasele|
                                                    |pol   |       |
----------------------------------------------------+------+-------+-------
                        1                           |   2  |   3   |   4
---------------------------------------------------------------------------
              1. Comertul cu amanuntul si alimentatia publica
1.1. Comertul cu amanuntul si alimentatia publica in
chioscuri, tonete si in alte incaperi de forme
arhitecturale mici ce ocupa terenuri separate        140    70      35
1.2. Comertul cu amanuntul la tarabe, tejghele si in
alte tipuri de puncte comerciale in locurile
repartizate pentru aceasta, cu exceptia comertului
cu produse agricole de productie proprie             100    50      25
1.3. Comertul cu amanuntul din autovehicule si din
alte tipuri de tehnica mobila                        150    75      40
1.4. Comertul cu amanuntul cu carti si alte
tiparituri, precum si cu publicatii muzicale (note),
indiferent de modul de comercializare                30     30      15
1.5. Comertul cu amanuntul cu obiecte de anticariat,
indiferent de modul de comercializare                200    200     200
1.6. Comertul cu amanuntul cu productie video si/sau
audio, purtatori de informatie (dischete, discuri
compacte), indiferent de modul de comercializare,
precum si darea lor in chirie                        140    70      35
 
              2. Productia de marfuri, executarea de lucrari
                         si prestarea de servicii
2.1. Acordarea asistentei juridice                   400    200     60
2.2. Activitatea de detectiv si de paza              250    125     65
2.3. Intocmirea darilor de seama contabile           300    150     75
2.4. Transportul auto de marfuri, cu exceptia
transportului de marfuri inflamabile, explozive,
toxice, otravitoare si radioactive:
     - pina la 1,5 tone                              175    90      45
     - de la 1,5 la 3,5 tone                         200    100     50
     - peste 3,5 tone, inclusiv cu remorca           250    125     70
2.5. Coacerea produselor de panificatie, prepararea
articolelor de cofetarie si vinzarea lor             150    75      40
2.6. Prelucrarea cerealelor, semintelor de
floarea-soarelui, laptelui, carnii, linii            150    75      40
2.7. Servicii logopedice                             80     40      20
2.8. Masaj, servicii de ingrijire a bolnavilor si
alte servicii medicale, acordate de catre
personalul medical inferior                          140    70      35
2.9. Servicii veterinare, zootehnice                 160    60      30
2.10. Servicii dactilografiere, inclusiv cu
folosirea computerului                               150    50      25
2.11. Servicii de frizerie                           200    100     50
2.12. Cusutul, tricotarea si reparatia imbracamintei
si acoperamintelor pentru cap sau croitul
imbracamintei                                        100    50      25
2.13. Confectionarea si reparatia incaltamintei      90     45      30
2.14. Servicii de spalatorie                         90     45      30
2.15. Predarea limbilor straine (studiere
individuala sau in grupe cu un numar de ascultatori
de pina la 12 persoane)                              140    70      35
2.16. Predarea si meditarea diferitelor discipline,
cu exceptia muzicii, coregrafiei si artelor
plastice (studiere individuala sau in grupe cu un



numar de ascultatori de pina la 12 persoane)         100    50      30
2.17. Predarea muzicii, coregrafiei si artelor
plastice (studiere individuala sau in grupe cu un
numar de ascultatori de pina la 12 persoane)         100    50      30
2.18. Organizarea de diferite sectii pe interese,
inclusiv de cultura fizica, pentru copii de pina
la 16 ani (in grupe de pina la 14 persoane)          70     35      20
2.19. Organizarea de diferite sectii pe interese,
inclusiv de cultura fizica, pentru adulti (in
grupe de pina la 14 persoane)                        100    50      25
2.20. Servicii postale exprese de receptionare,
transportare si distribuire a corespondentei si
coletelor                                            100    50      25
2.21. Servicii de intretinere si amenajare a
locuintelor si sectoarelor aferente                  100    60      30
2.22. Reparatia si deservirea tehnica a
automobilelor, motocicletelor, scuterelor,
tractoarelor si tehnicii agricole                    400    200     100
inclusiv vulcanizarea camerelor si anvelopelor
in ateliere                                          200    100     50
2.23. Reparatia locuintelor                          180    90      45
2.24. Reparatia mobilei                              90     45      30
2.25. Reparatia tehnicii de uz casnic,
instrumentelor si mecanismelor, ceasurilor           130    65      30
2.26. Reparatia cuptoarelor cu microunde si a altor
aparate electrice de incalzit de uz casnic           100    50      25
2.27. Reparatia aparatelor tele, audio, video de uz
casnic                                               150    75      40
2.28. Reparatia aparatelor fotografice, camerelor
de filmat si a altor aparate sau instrumente optice  90     45      30
2.29. Reparatia si acordarea instrumentelor muzicale 110    55      30
2.30. Fotografierea, confectionarea si vinzarea
fotografiilor, executate in mod individual           200    100     50
2.31. Scrierea placardelor, firmelor netirajate,
amenajarea vitrinelor, reclamelor, amenajatul
artistic                                             160    80      40
2.32. Confectionarea articolelor mestesugaresti
de arta populara (artizanat) si vinzarea lor,
cu exceptia vinzarii la expozitii si licitatii       110    55      30
2.33. Deservirea muzicala a ceremoniilor             230    120     65
inclusiv regizarea ceremoniilor                      200    100     50
2.34. Aratul si alte lucrari de cultivare a
pamintului cu mijloace tehnice, protectia plantelor
contra bolilor si daunatorilor                       50     50      50
2.35. Servicii de guvernant(a)                       80     40      20
2.36. Servicii hoteliere (in hoteluri cu un numar
de locuri de pina la 7)                              100    50      25
2.37. Darea in chirie a locuintelor si a caselor
individuale de locuit:
     - cu o camera                                   90     45      25
     - cu doua camere                                120    60      30
     - cu trei camere                                150    80      40
     - cu patru camere                               180    90      45
     - cu cinci camere                               220    110     55
     - cu mai mult de cinci camere                   400    200     100
2.38. Servicii funerare                              130    65      40
inclusiv executarea monumentelor si a altor
accesori pentru funerarii                            120    60      30
2.39. Organizarea turismului si excursiilor in



interiorul tarii                                     160    80      40
2.40. Executarea si comercializarea obiectelor din
lemn, metal, ghips                                   100    60      40
inclusiv servicii de dulgherie                       80     45      30
2.41. Confectionarea si darea in chirie a
recuzitelor destinate diferitelor ceremonii          150    80      50
2.42. Xeroxare si legatul cartilor                   200    100     50
2.43. Tabacirea, prelucrarea pieilor,
confectionarea articolelor din blana si din piele    200    120     100
2.44. Producerea, prelucrarea si comercializarea
varului                                              60     40      25
2.45. Pastorit                                       60     40      25

Anexă
la Legea cu privire la

patenta de întreprinzător
(în redacţia Legilor

Nr.363-XIV din 22 aprilie 1999;
Nr.686-XIV din 19 noiembrie 1999;
Nr.650-XV din 16 noiembrie 2001;

Nr.927-XV din 21 martie 2002;
Nr.208-XVI din 7 iulie 2006)

Cuantumul taxei lunare pentru patenta de întreprinzător

Genul de activitate Cuantumul taxei lunare,
lei

Chişinău,
Bălţi,
Bender,
Tiraspol

Cele
lalte
munici
pii,

oraşele

Locali
tăţile
rurale

1. Comerţul cu amănuntul
1.1. Comerţul cu amănuntul la tarabe, tejghele 

şi din autovehicule pe pieţe autorizate, cu 
excepţia comerţului cu aparate electronice şi 
electrocasnice cu termenul de garanţie stabilit, 
conform legislaţiei în vigoare

180 90 50


