
 

NOTA INFORMATVĂ  

la proiectul hotărîrii de Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a 
tarifelor la serviciile prestate de către instituțiile publice „Laboratorul central de testare a 

băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate”, „Laboratorul central 
fitosanitar” și „Centrul Republican de Diagnostic Veterinar” precum și a Nomenclatorului 

serviciilor prestate și tarifele acestora  

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 
Agenția Naționaă pentru Siguranța Alimentelor în comun cu instituțiile publice: 
 „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate”, 
„Laboratorul central fitosanitar”  
„Centrul Republican de Diagnostic Veterinar”
2 Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite 
Elaborarea proiectului menționat a intervenit întru executarea prevederilor pct. 16, subpct. 3) lit. a) al 
Hotărârii Guvernului nr. 600/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru 
Siguranța Alimentelor, potrivit cărora este pusa în sarcina Agenția Naționale pentru Siguranța 
Alimentelor elaborarea și prezentare Guverului spre aprobare Metodologia de calculare a tarifelor la 
serviciile prestate de către instituțiile publice „Laboratorul central de testare a băuturilor 
alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate”, „Laboratorul central fitosanitar” și „Centrul 
Republican de Diagnostic Veterinar” precum și a Nomenclatorului serviciilor prestate și tarifele 
acestora. 
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 
legislației naționale cu legislația UE 
Prevederile prezentului proiect nu are ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația UE.
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 
Principalele prevederi ale proiectului actului normativ în cauză, consta în aprobarea Metodologiei de 
calculare a tarifelor la serviciile prestate de către instituțiile publice menționate şi Nomenclatorului 
serviciilor prestate şi tarifele acestora.. 
Metodologia fixează formula în baza căreia se determină tarifele pentru serviciile prestate de către 
instituțiile publice  şi descrie semnificaţia elementelor acestei formule. Astfel la determinarea tarifului 
se va ţine cont de cheltuielile legate de remunerarea muncii, cele ce ţin de contribuţii de asigurări 
sociale şi medicale, normele de timp pentru prestarea serviciului, costurile directe repartizabile și 
cheltuielile indirecte. De asemenea, metodologia reglementează condiţiile şi procedura de ajustare a 
tarifelor. 
Elementul nou inclus prin prevederile proiectului este aprobarea Nomenclatorului serviciilor prestate de 
către instituțiile publice și a tarifelor acestora, care se impun prin prevederile Hotărârii Guvernului nr. 
1209/2018 cu privire la aprobarea Statutului Instituției publice „Laboratorul central fitosanitar, 
Hotărârii Guvernului nr. 1210/2018 cu privire la aprobarea Statutului Instituției publice „Laboratorul 
central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate” și Hotărîrii Guvernului 
nr. 1211/2018 cu privire la aprobarea Statutului Instituției publice „Centrul Republican de Diagnostic 
Veterinar”. 
Totodata, nomenclatorul cuprinde denumirea serviciilor prestate și tarifele pentru fiecare. Astfel, în 
urma analizei actelor normative s-au identificat 680 tipuri de servicii pe care instituțiile publice le pot 
presta persoanelor fizice și juridice, îndeplinirea programelor de stat din lanţul alimentar, în acelaşi 
timp, pentru a permite potenţialilor beneficiari de a găsi rapid serviciul de care au nevoie.
5. Fundamentarea economico-financiara                                     
Implementarea prevederilor proiectului propus, nu presupune cheltuieli suplimentare. 
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ  
Implementarea prevederilor proiectului nu necesită elaborarea altor acte normative. 
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 
Proiectul v-a fi publicat pe pagina web al Ageníei naíonale pentru Siguraná Alimentelor, 
compartimentul transparență decizionale. Concomitent va fi asigurată avizarea proiectului cu entitățile 
publice interesate. 
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