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Compartimentele analizei impactului 

1. Definirea problemei 

a) Determinați clar şi concis problema şi/sau problemele care urmează să fie soluţionate  

 

1. Lipsa unei metodologii unice de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către instituțiile 

publice la autogestiune nou-formate „Laboratorul central de testare a băuturilor 

alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate”, „Laboratorul central fitosanitar” și instituția 

publică trecută de la buget la autogestiune „Centrul Republican de Diagnostic Veterinar”, 

ANSA deținând calitatea de fondator al tuturor acestor 3 instituții. 

2. Lipsa Nomenclatorului serviciilor prestate de instituțiile publice sus-indicate și tarifele acestora. 

b) Descrieți problema, persoanele/entităţile afectate și cele care contribuie la apariția problemei, cu 

justificarea necesității schimbării situaţiei curente şi viitoare, în baza dovezilor şi datelor 

colectate și examinate 

 

 

Problemele indicate la lit.a) au origine diferită și astfel necesită să fie abordate sub 2 aspecte. 

1. Pe de o parte, instituțiile publice „Laboratorul central fitosanitar” și „Laboratorul central de 

testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate”, nou-create în urma 

transformării și reorganizării întreprinderilor de stat predecesoare, au devenit, în conformitate cu 

prevederile   HG   600/2018,   succesoare   de   drepturi   și   obligații   ale   acestora.   Activitatea 

întreprinderilor de stat reorganizate/transformate era anterior guvernată de LP 246/2017 cu privire 

la întreprinderea de stat si întreprinderea municipala, ele având dreptul de a presta servicii ce 

reies din statutele lor, precum și de a stabili tarife pentru acestea. La fel, întreprinderile de stat 

înainte de reorganizare erau plătitoare de TVA. 

Instituțiile publice nou-constituite indicate supra activează în conformitate cu prevederile 

HG nr.1209/2018 cu privire la aprobarea Statutului Institutiei publice „Laboratorul central 

fitosanitar”, HG nr.1210/2018 cu privire la aprobarea Statutului Institutiei publice „Laboratorul 

central  de  testare  a  bauturilor  alcoolice/nealcoolice  si  a  produselor  conservate”  și  HG 
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nr.1211/2018 cu privire la aprobarea Statutului Institutiei publice „Centrul Republican de 

Diagnostic Veterinar” și se conduc de asemenea de altă lege și anume LP 98/2012 privind 

administratia publica centrala de specialitate care prevede, conform art.32 alin.(4), că 

metodologia de calculare a tarifelor, nomenclatorul serviciilor şi cuantumul tarifelor pentru 

serviciile prestate persoanelor fizice şi juridice de către alte autorităţi administrative centrale sunt 

aprobate de Guvern. Însă legea respectivă nu conține prevederi care să reglementeze activitatea 

instituțiilor publice cu autonomie financiară în care se încadrează laboratoarele în care ANSA are 

statut de fondator. 

Instituțiile publice „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a 

produselor conservate” și „Laboratorul central fitosanitar” aplică actualmente tarife la servicii 

calculate în baza unor metodologii diferite, elaborate de entități diferite, care și-au încetat existența. 

 

2. Pe de altă parte, Instituția publică „Centrul Republican de Diagnostic Veterinar”, statutul căreia  

s-a  schimbat  din  instituție  publică  bugetară  în  instituție  publică  la  autogestiune,  este constrînsă 

să aplice tarife conform Anexei nr.1 la Legea nr.221-XVI din 19 octombrie 2007 Privind 

activitatea sanitar-veterinara, abrogată prin Legea nr.185 din 21 septembrie 2017 pentru 

modificarea si completarea unor acte legislative. De remarcat că tarifele indicate în Anexa 

respectivă nu au la bază o metodologie de calcul aprobată. 

În plus, tarifele din Anexa nr.1 la LP nr.221 din 19.10.2007 nu acoperă nici cheltuielile directe 

de reactivi și materiale (a se vedea tabelul de mai jos): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diversitatea abordărilor privind metodologiile de calcul aplicate anterior de către 

întreprinderile/ autoritățile în cauză la determinarea tarifelor prestate și lipsa unei metodologii de 

calcul unice, aprobate de Guvern, precum și a Nomencaltorului serviciilor prestate de instituțiile 

publice unde ANSA are calitatea de Fondator, afectează în mod direct însăși instituțiile nou-create care 

sunt puse în situația de a activa fie în baza unor tarife depășite, fie în baza celor preluate de la 

întreprinderile reorganizate, nici unele, nici altele necorespunzând cheltuielilor reale ale 

instituțiilor și cadrului normativ în vigoare. Indirect sunt afectați beneficiarii serviciilor acestor 

instituții care nu au claritate privind metodologia aplicată de calculare a tarifelor. 

În contextul celor expuse mai sus, în vederea consolidării cadrului normativ în domeniul 

respectiv, este necesară elaborarea unei metodologii noi de calculare a tarifelor pentru serviciile 

prestate, precum și elaborarea Nomenclatorului serviciilor prestate și tarifele acestora, aprobate de 

Guvern, așa cum este stipulat în LP 98/2012 privind administratia publica centrala de specialitate, 

HG nr.600/2018 cu privire la organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Siguranta 

Alimentelor. 

c) Expuneți clar cauzele care au dus la apariţia problemei  

 

Problemele au apărut concomitent cu: 

- fondarea Instituției publice „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/ 

nealcoolice și a produselor conservate”, realizată în baza reorganizării prin transformare a 

unei întreprinderi de stat – „Centrul de Standardizare și Experimentare a Calității Producției de 

Conserve” și absorbției ulterioare a altei întreprinderii de stat – „Centrul Național de 

Verificare a Calității Producției Alcoolice”; 

- fondarea Instituției publice „Laboratorul central fitosanitar” prin reorganizarea prin 
transformare a Întreprinderii de Stat „Centrul Național de Verificare și Certificare a 

Producției Vegetale și Solului”; 
 

Serviciu prestat Tarif, lei 

(conform LP nr. 
221 din 2007- 

abrogată) 

Cost, lei 
*
 

(costuri directe de 
reactivi și materiale 
pentru un serviciu) 

Determinarea plumbului, cadmiului (Pb, Cd) prin 

Spectrometrie de absorbție atomică în flacără 

22,0 104,73 

Determinarea zaharozei 6,0 184,22 

Determinarea amidonului 15,60 170,08 

Nota: *- Pentru costul consumabilelor s-au luat în calcul doar materialele de referință, medii, 

reactivi, standarde, kituri, dar nu și consumul de energie electrică, gaz, lumină, apă. 

 



- schimbarea statutului Instituției publice „Centrul Republican de Diagnostic Veterinar” din 

instituție publică bugetară în instituție publică la autonomie financiară. 

d) Descrieți cum a evoluat problema şi cum va evolua fără o intervenție  

 

În lipsa metodologiei unice de elaborare a tarifelor, în temeiul prevederilor HG600/2018, 

instituțiile publice nominalizate problema a evoluat în modul după cum urmează: 

- Instituția publică „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a 

produselor conservate” a preluat și aplică, cu acceptul Consiliului instituției, tarifele elaborate 

de întreprinderile predecesoare anterior reorganizării lor; 

- Instituția publică „Laboratorul central fitosanitar” a preluat și aplică tarifele elaborate de 

întreprinderea predecesoare anterior reorganizării; 

- Instituția publică „Centrul Republican de Diagnostic Veterinar” aplică tarifele aprobate prin 

LP nr. 221 din 19.10.2007 (Anexa nr.1 abrogată prin Legea nr. 185 din 21 septembrie 2017). 

 

În cazul în care nu se va interveni în soluționarea problemei prin aprobarea proiectului Hotărârii 

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: 

- nu va exista cadru normativ necesar aferent elaborării unei metodologii unice de calculare a 

tarifelor la serviciile prestate, precum și elaborării/revizuirii tarifelor la serviciile prestate 

deja de către instituțiile prenotate care, în consecință, vor fi constrânse să se conducă de 

tarifele elaborate anterior de întreprinderile actualmente inexistente, în baza metodologiilor 

aprobate de autorități de asemenea inexistente, iar Instituția publică „Centrul Republican de 

Diagnostic Veterinar” – să aplice tarife abrogate; 

- Instituția publică „Centrul Republican de Diagnostic Veterinar” va fi în incapacitate de 

menținere și dezvoltare a activității sale, precum și de implementare a metodelor noi de 

încercări conform reglementărilor și directivelor europene. 

e) Descrieți cadrul juridic actual aplicabil raporturilor analizate şi identificați carenţele 

prevederilor normative în vigoare, identificați documentele de politici şi reglementările 

existente care condiţionează intervenţia statului 

 

Cadrul juridic actual este diferit în raport cu fiecare instituție publică sus-nominalizată. 

Astfel: 

• cu referire la Instituția publică „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și 

a produselor conservate”: 

Actualmente Instituția publică „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și 

a produselor conservate” prestează servicii în baza Tarifelor la serviciile instituției în domeniul 

produse alcoolice și vitivinicole și Tarifelor la investigațiile de laborator la produsele alimentare 

preluate, în temeiul deciziei Consiliului instituției, de la întreprinderile predecesoare anterior 

reorganizării acestora aprobate/elaborate de ele în conformitate cu: 

- ordinele Agenției Agroindustriale „Moldova-Vin”: 

 nr.24 din 28 martie 2008 cu privire la aprobarea metodologiei privind calcularea 

tarifelor pentru serviciile prestate de către Î.S. „Centrul Național de Verificare a 

Calității Produselor Alcoolice”; 

 nr.31 din 31 mai 2009 și 

 nr.48 din 25.06.2009 cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de către 

Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice” (în vigoare), prin 

care a fost ordonată publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a 

„Metodologiei privind calcularea tarifelor pentru serviciile prestate de Organismul de 

Certificare şi Laboratorul de Încercări din cadrul Î.S. „Centrul Naţional de Verificare 

a Calităţii Producţiei Alcoolice”; 

- Hotărârea Departamentului Standardizare și Metrologie nr.1609 din 11.11.2004 pentru 

aprobarea „Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile prestate de agenţii 

economici care activează în domeniile standardizării, metrologiei, evaluării  conformităţii 

produselor  şi  securităţii  industriale” şi  „Nomenclatorului  serviciilor  prestate de agenţii 



economici care activează în domeniile standardizării, metrologiei, evaluării conformităţii 

produselor şi securităţii industriale”, abrogată prin ordinul Ministerului Economiei nr.191 

din 20.02.2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.113-120 din 06.04.2018, 

art.455). 

 

 cu referire la Instituția publică „Centrul Republican de Diagnostic Veterinar”: 

Instituția publică „Centrul Republican de Diagnostic Veterinar” prestează servicii aplicând tarifele 

aprobate prin LP nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară. Anexa nr.1 la legea respectivă 

prevedea tarife pentru serviciile prestate de către medicii veterinari oficiali, investigaţiile efectuate 

de către Centrul Republican de Diagnostic Veterinar, serviciile prestate de către medicii veterinari 

de liberă practică împuterniciţi şi serviciile de expertiză, examinare şi evaluare în vederea 

înregistrării produselor de uz veterinar care a fost abrogată prin LP nr.185/2017, astfel Centrul 

Republican de Diagnostic Veterinar nedispunînd actualmente de cadru juridic aplicabil 

raporturilor analizate. 

 

 cu referire la Instituția publică „Laboratorul central fitosanitar”: 

Instituția publică „Laboratorul central fitosanitar” prestează servicii în baza Nomencaltorului de 

servicii și tarife aprobate de către Consiliul de administrație al Î.S. „Centrul Național de Verificare și 

Certificare a Producției Vegetale și Solului” anterior reorganizării acesteia. 

2. Stabilirea obiectivelor 

a) Expuneți obiectivele (care trebuie să fie legate direct de problemă și cauzele acesteia, 

formulate cuantificat, măsurabil, fixat în timp și realist) 

 

1. Aprobarea, prin Hotărîre de Guvern, a 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, în termen de pînă 

la 31 decembrie 2020. 

2. Aplicarea Nomenclatorului serviciilor prestate nou-aprobate și a tarifelor acestora cu începere de 

la 01 ianuarie 2021. 

3. Identificarea opţiunilor 

a) Expuneți succint opțiunea „a nu face nimic”, care presupune lipsa de intervenție  

La mod practic opțiunea „a nu face nimic” nu există, deoarece această opțiune ar veni în  contradicție 

cu prevederile actelor normative în vigoare, având în vedere că atât în Legea nr.98/2012, cât și în 

HG nr.600/2018 sunt clar identificați pașii necesari a fi întreprinși în contextul abordat. 

În cazul lipsei de intervenție, aceasta constând în neaprobarea de către Guvern a 

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: 

- se va crea un vid legislativ în raport cu problemele abordate, inclusiv o lipsă de 

reglementare a tarifelor la serviciile prestate de către instituțiile publice vizate; 

- atât ANSA, cât și instituțiile publice în care Agenția are statut de fondator vor fi în 

imposibilitate de a aplica și monitoriza un sistem unic de stabilire a tarifelor la serviciile 

publice prestate; 

- Instituția publică „Centrul Republican de Diagnostic Veterinar” poate suferi o stagnare 

economico-financiară și va fi în incapacitate de realizare a cerințelor Regulamentelor și 

Directivelor   Uniiunii   Europene,    Hotărârilor   de   Guvern   în    domeniul siguranței 

alimentelor și sănătatea animalelor. De asemenea, va fi imposibilă implementarea de 

către laboratorul în cauză a metodelor noi de încercări, cu utilizarea echipamentelor 



moderne, procurate cu suportul Uniunii Europene, în acest sens fiind necesară procurarea 

consumabilelor și materialelor de referință respective; 

- va fi dificilă asigurarea procesului de extindere, la necesitate, a spectrului de servicii 

prestate de laboratoarele vizate, în lipsa opțiunii de revizuire/modificare a 

nomenclatoarelor serviciilor preluate de la entitățile reorganizate. 

b) Expuneți principalele prevederi ale proiectului, cu impact, explicînd cum acestea țintesc 

cauzele problemei, cu indicarea novațiilor și întregului spectru de soluţii/drepturi/obligaţii ce se 

doresc să fie aprobate 

 

Proiectul HG în cauză prevede 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 întru implementarea pct.16, subpct. 3) lit. a) și subpct. 4) din HG nr.600/2018. 

Cuantumul tarifelor se propune a fi calculat în conformitate cu formula de calcul prevăzută în 

Metodologie: 

𝐶 + 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 

∙ 𝐶𝐶
 

𝐶𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐶 

𝐶𝐶 𝐶 

𝐶 =
  𝐶 𝐶 

; 𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 
1 − 

100 
unde: 

 

𝐶𝐶 – tariful pentru prestarea serviciului i, exprimat în lei 

𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐶 – costuri directe repartizabile utilizate nemijlocit în prestarea serviciilor, şi se determină 

𝐶 

separat pentru fiecare serviciu, exprimat în lei; 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 – costuri directe nerepartizabile utilizate nemijlocit în prestarea serviciilor, exprimat în 

lei și se determină în conformitate cu pct. 12; 

𝐶𝐶𝐶 – norma de timp necesară pentru prestarea serviciului, se exprimă în minute şi se determină în 

conformitate cu pct. 14; 

𝐶𝐶𝐶 – norma de timp totală, exprimată în minute-om și se determină în conformitate cu pct. 15; 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 – ponderea cheltuielilor indirecte, administrative, operaţionale din totalul de cheltuieli ale 

Instituţiei, exprimată în procente și se determină în conformitate cu pct. 16. 

1. Costuri directe nerepartizabile utilizate nemijlocit în prestarea serviciilor (𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ) se exprimă 

în lei și se calculează conform relației: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝐶 + 𝐶𝐶𝐶 

unde: 

𝐶𝐶𝐶 – cheltuieli de retribuţie calculate, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi 

primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, exprimat în lei; 

𝐶𝐶𝐶 – alte costuri nerepartizabile și anume: gaze, energie electrică, apă și canalizare utilizate 
nemijlocit în procesul serviciilor, exprimat în lei. 

2. Norma de timp necesară pentru prestarea serviciului i (𝐶𝐶𝐶) se exprimă în minute şi se 

determină separat pentru fiecare serviciu conform relației: 
𝐶 

𝐶𝐶𝐶  =  ∑ 𝐶𝐶 

𝐶=1 

unde: 
m – timpul destinat pentru executarea lucrării și/sau sub serviciului realizat de către angajați în 

contextul prestării serviciului i, exprimat în minute; 

n – numărul de lucrări și/sau subservicii realizate în contextul prestării serviciului i. 

3. Norma de timp totală, exprimată în minute-om (𝐶𝐶𝐶), destinată pentru prestarea 

volumului anual de servicii, va corespunde volumului total anual de minute de lucru pentru anul 

corespunzător, aferente numărului total al personalului Instituţiei şi va fi calculată conform relației: 

𝐶𝐶𝐶 = (𝐶𝐶7 ∙ 𝐶7 + 𝐶𝐶8 ∙ 𝐶8) ∙ 60 

unde: 

𝐶𝐶7 – balanţa anuală de timp, exprimată în ore-om, ţinînd cont de durata zilei de muncă de 7 ore; 
𝐶𝐶8 – balanţa anuală de timp, exprimată în ore-om, ţinînd cont de durata zilei de muncă de 8 ore; 

 



𝐶7  – numărul  de personal cu durata zilei de muncă 7 ore; 

𝐶8  – numărul  de personal cu durata zilei de muncă 8 ore. 

Totodată, norma de timp, destinată pentru prestarea volumului anual de servicii, nu va depăși 

volumul total anual de minute-om pentru anul corespunzător, calculată astfel: 
𝐶 

∑ 𝐶𝐶𝐶  ≤ 𝐶𝐶𝐶 

𝐶=1 

unde: 

NTi – norma de timp necesară pentru prestarea serviciului i; 

s – numărul total de servicii prestate anual de către Instituție. 

 

4. Ponderea cheltuielilor indirecte, administrative, operaţionale din totalul de cheltuieli ale 

Instituţiei (𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶), exprimată în procente şi va fi conform relației: 
𝐶𝐶𝐶𝐶 

 
unde: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 
𝐶𝐶𝐶 

∙ 100 

𝐶𝐶𝐶𝐶 – cheltuieli indirecte, administrative, operaţionale ce nu pot fi determinate pentru fiecare tip 

de serviciu în parte, deoarece aceste cheltuieli sunt comune tuturor serviciilor, exprimat în lei; 

𝐶𝐶𝐶𝐶 – cheltuielile totale ale Laboratorului, exprimat în lei. 

 

Prevederile proiectului HG propus pentru aprobare țintesc următoarele: 

- stabilirea unui mecanism unic de calculare a tarifelor pentru serviciile prestare de 

instituțiile publice vizate și includerea acestora într-un Nomenclator al serviciilor prestate 

contra plată, în conformitate cu prevederile LP 98/2012; 

- asigurarea stabilității și eficienței funcționării instituțiilor vizate; 

- asigurarea prestării unor servicii calitative, la costuri adecvate și credibile, avînd în vedere 

faptul că metodologia de calcul nu prevede nici un beneficiu, randament sau alte taxe care 

ar majora tariful real, la fel este exclusă taxa pe valoare adăugată - instituțiile devenind 

neplatitori de TVA; 

- previzibilitatea cheltuielilor, deoarece tarifele vor fi elaborate de către Laboratoare în 

baza cheltuielilor reale pe perioada precedentă; 

- asigurarea unei atitudini nediscriminatorii în raport cu toate categoriile de solicitanții 

serviciilor prestate de instituțiile publice vizate; 

- respectarea cerințelor standardelor naționale, europene și internaționale privind utilizarea 

metodelor noi de încercări pentru a asigura respectarea cerințelor stipulate în actele de 

reglementare de nivel național, inclusiv în scopul realizării programelor de monitorizare 

și de supraveghere de stat; 

- preluarea practicii altor țări la elaborarea metodologiei și a tarifelor pentru serviciile 

similare. 

 

Exemple de calculare a unor tarife prestate de Instituția publică „Laboratorul central de 

testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate”, elaborate în baza formulei 

de calcul propuse în Metodologie*: 

1. Serviciu (cu titlu obligatoriu/benevol) de determinare a conținutului de zăharuri în produsele 

vitivinicole prin metoda Bertrand: 
Ti = [38,63 lei + (5079081,90 lei : 4457760,0 min.) x 23 min.] : (1 – 54,93% : 100) = 145 lei. 
2. Serviciu (cu titlu obligatoriu/benevol) de determinare a conținutului de pectină în produse 

alimentare: 
Ti = [56,39 lei + (5079081,90 lei : 4457760,0 min.) x 132 min.] : (1 – 54,93% : 100) = 460 lei. 
3. Serviciu (cu titlu obligatoriu) „Lucrări de certificare/recertificare pentru emiterea 

documentului justificativ (Certificat de Conformitate/refuz la Certificatul de Conformitate, 

Certificatul VI-1/ refuz la Certificatul VI-1)”: 
Ti = [0,0 lei + (5079081,90 lei : 4457760,0 min.) x 51 min.] : (1 – 54,93% : 100) = 130 lei. 

  
Notă:

𝐶 



  * Descifrarea calculării tarifelor din exemplele prezentate mai sus a se vedea în tabelele nr.1-5: 

                

                                                                                                                                           Tabelul nr.1 
 

 NORMA DE TIMP NTi,  AFERENTĂ SERVICIILOR PRESTATE 

Nr. 
d/o 

Denumirea subserviciilor Norma de timp 
necesară pentru 

prestarea serviciului 
(min.) 

Baza legală care 
reglementează serviciul 

prestat de către instituție 

 Metode volumetrice, alte testări fizico-chimice 

1 Determinarea  conţinutului de 
zăharuri prin metoda Bertrand 

23 GOST 13192:1973, PS-13-
SUCRED-LI, OIV-MA-AS311-
01A  

 Produse alimentare 

 Metode volumetrice 

2 Determinarea conținutului de 
pectină  

132 GOST 29059-91 

Servicii prestate de organismal de certificare 

3 Lucrări de certificare/ recertificare 
pentru emiterea documentului 
Justicativ (Certificat de 
Conformitate, Certificat VI-1, Refuz 
la Certificatul de Conformirtate) 

51 Legea 1100/2000, Legea 
57/2006, Legea 235/2011, 
Legea 306/2018, HG 
317/2012, HG 356/2015, HG 
741/2017, HG 473/2012, HG 
520/2010 

 

                                                                                                                              Tabelul nr.2 
 

NORMA TOTALĂ DE TIMP, NTt 

Denumirea indicatorului numă-
rul de 
unități 

durata zilei 
de muncă, 

ore 

Numărul de zile 
lucrătoare per 

an, zile 

Balanța anuală de 
timp (3*4*5)*60, 

min. 

2 3 4 5 6 

Balanța anuală de timp, p-u 7 
ore 

 7 251 0 

Balanța anuală de timp, p-u 8 
ore 

37 8 251 4457760 

TOTAL, minute    4457760 

Norma de timp, destinată 
pentru prestarea volumului 
anual de servicii 

  
   

                                                                                                                                    

                                                                                                                                Tabelul nr.3 
 

CHELTUIELI INDIRECTE 
Nr. 

d/o 

Denumirea cheltuielilor Valoarea conform 

situațiilor 

financiare, lei 

Valoarea 

neinclusă în 

calculul 

tarifului, lei 

Valoarea 

utilizată în 

calculul 

tarifelor, lei 

1 2 3 4 5=3-4 

1. Cletuieli de retribuție pentru 

administrație, conducerea 
instituției și alți angajați 

3 832 454,98 1 825 404,46 2 007 050,52 

2. Cheltuieli de contribuții la 

asigurarea socială de stat 

obligatorii și primele de 
asigurare obligatorie de 

asistență medicală pentru 

939 491,02 452 050,41 487 440,61 



administrație, conducerea 

instituției și alți angajați 

3. Cheltuieli de acreditare, 
supraveghere și cheltuieli 

aferente proceselor de 

acreditare și supraveghere, 
achiziţionare a documentelor  

normative 

98 766,25 0,00 98 766,25 

4. Cheltuieli de amortizarea 

imobilizărilor corporale și 
necorporale 

3 010 961,12 0,00 3 010 961,12 

5. Cheltuieli de întreţinere, 

deservire şi reparaţie a 
imobilizărilor corporale 

103 875,36 0,00 103 875,36 

6. Cheltuieli aferente 

perfecţionării tehnologiilor, 

organizării serviciilor şi 
îmbunătăţirea calității 

seviciilor 

79 903,63 0,00 79 903,63 

7. Cheltuieli de delegare în 

scopuri  de serviciu, instruiri 

0,00 0,00 0,00 

8. Cheltuieli pentru pregătirea şi 

recalificarea cadrelor 

30 380,00 0,00 30 380,00 

9. Cheltuieli de asigurare a 

tehnicii securitaţii și sănătaţii 
în muncă, precum şi a 

condiţiilor  normale de lucru 

212 114,02 0,00 212 114,02 

10. Cheltuieli a serviciilor de pază 49 033,56 0,00 49 033,56 

11. Cheltuieli de  sisteme 
informaţionale, servicii de 

telefonie, servicii postale 

55 135,31 0,00 55 135,31 

12. Cheltuieli și uzura obiectelor 

de mica valoare şi scurtă 
durată 

280 201,52 0,00 280 201,52 

13. Cheltuieli pentru calibrarea 

instrumentelor, verificarea 
metrologică 

96 728,95 0,00 96 728,95 

14. Cheltuieli pentru plata 

leasingului operațional 

(arendă, locatiune) 

0,00 0,00 0,00 

15. Cheltuieli de distribuţie 0,00 0,00 0,00 

16. Cheltuieli administrative, 

operaţionale (electricitate, 

încălzire, apă, canalizare și alte 

cheltuieli din activiatea 
operaţională) 

108 358,48 0,00 108 358,48 

17. Total cheltuieli indirecte CIND, 

lei 
8 897 404,20 2 277 454,87 6 619 949,33 

18. Cheltuieli totale ale instituției 
CTOT, lei 

17 679 547,09 5 628 165,62 12 051 381,47 

19. Ponderea cheltuielilor indirecte     54,93 

 

                                                                                                                                  Tabelul nr.4 
 

COSTURI DIRECTE NEREPARTIZABILE, Cdirnerep 

     Denumirea cheltuielilor Valoarea 
conform 

situațiilor 
financiare, lei 

Valoarea 
neinclusă în 

calculul 
tarifului, lei 

Valoarea 
utilizată în 

calculul 
tarifelor, lei 

     



1 2 3 4 5=3-4 

1. Cheltuieli de retribuție a angajaților 
ce prestează servicii 

6 228 827,04 2 345 266,22 3 883 560,82 

2. Cheltuieli de contribuții la asigurarea 
socială de stat obligatorii și primele 
de asigurare obligatorie de asistență 
medicală a angajailor ce presetază 
servicii 

1 479 905,52 555 380,64 924 524,88 

3. TOTAL, Cpd, Lei 7 708 732,56 2 900 646,86 4 808 085,70 

4. Gaz natural 34 010,48   34 010,48 

5. Energie electrică 214 109,53   214 109,53 

6. Apă și canalizare 22 876,19   22 876,19 

7. TOTAL, Cnr, Lei 270 996,20   270 996,20 

8. Total, lei (CDir nerep) 
 

7 979 728,76 2 900 646,86 5 079 081,90 

 

                                                                                                                               Tabelul nr.5 
 

COSTURI DIRECTE REPARTIZABILE, Cdirep 
Nr. 

d/o 

MATERIALE/PER 

MOSTRĂ 

UM Numărul de 

unităţi 

Preţul per 

unitate, lei 

Costul, lei 

 Metode volumetrice, alte testări fizico-chimice 

1 Determinarea  conţinutului de zaharuri prin metoda Bertrand 
  Sulfat de cupru gr 1,600 1,14 1,82 

  Tartrat de sodiu şi potasiu  gr 8,000 0,24 1,92 

  Permanganat de potasiu  fiolă 0,025 390,00 9,75 

  Alaun de fier amoniacal  gr 3,500 0,77 2,70 

  Acid sulfuric  ml 2,400 0,14 0,34 

  Hidroxid de sodiu gr 6,700 0,10 0,67 

  Acid clorhidric  ml 2,000 0,18 0,36 

  Fenoftalină  gr 0,100 2,40 0,24 

  Acetat de plumb  gr 2,500 0,53 1,33 

  Clorurp de calciu  gr 0,500 0,05 0,03 

  Zaharoză gr 0,100 2,88 0,29 

  Hârtie de filtru  gr 5,000 3,84 19,20 

  Total per serviciu   32,43   38,63 

Produse alimentare 

Metode volumetrice, alte testări fizico-chimice 

Determinarea conținutului de pectină 
  Hîrtie de filtru gr 14,00 3,84 53,76 

  Acid clorhidric ml 15,00 0,17 2,55 

  Hidroxid de sodiu gr 0,26 0,10 0,03 

  Bromtimol blu gr 0,001 6,00 0,01 

  Roșu de crezol gr 0,1 0,30 0,03 

  Roșu de fenol gr 0,004 5,58 0,02 

  Total per serviciu       56,39 

      

3 Servicii prestate de organismal de certificare 

 Lucrări de certificare/ recertificare pentru emiterea documentului Justificativ (Certificat de 
Conformitate, Certificat VI-1, Refuz la Certificatul de Conformirtate)   
  

  - - 0,00 0,00 0,00 

  Total per serviciu       0,00 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Exemplele de calculare a tarifelor pentru I.P. „Laboratorul central fitosanitar”  

(tabelele nr.6-11) 

                                                                                                                                    Tabelul nr.6 
 

 NORMA DE TIMP NTi,  AFERENTĂ SERVICIILOR PRESTATE 

Nr.

d/o 

Denumirea 

subserviciilor 

Norma de timp 

necesară 

pentru 

prestarea 

serviciului 

(minute) 

Baza legală care reglementează serviciul 

prestat de de către instia țituție 

1 2 3 4 

1). Investigația primară macroscopică 

 Acceptabilitatea tehnica  10 Legea 228 din 10.09.2010 "Cu privire la protectia 
plantelor si carantina fitosanitara", HG 594 din 
02.08.2011 "Cu privire la aprobarea Cerintelor speciale 
pentru introducerea si circulatia plantelor, produselor 
vegetale si  altor obiecte pe teritoriul Republicii 

Moldova", HG 1073 din 19.08.2008 "Cu privire la 
optimizarea modului de trecere a frontierei de stat de 
către mijloacele de transport auto cu mărfuri şi pasageri",  
HG 356 din 31.05.2012" Pentru aprobarea  unor acte 
normative privind implimentarea Legii 228 din 
23.09.2010 cu privire la protectia plantelor si carantina 
fitosanitara", Gost 12430-66, "Metode de prelevare a 
probelor pentru controlul  si expertiza de carantina 

fitosanitara", Studiile si standardele OEPP,                                                                         
Ghid pentru laboratoare de micologie și bacteriologie. 
Ana Hulea, București, 1969, Editura Agrosilvica 
București. 

 Pregatirea si dezinfectarea  

suprafetei si 

instrumentelor  de lucru 

5 

 Examinarea macroscopica 
a probei 

20 

 Selectarea domeniului si 

metodei de lucru 10 

 Colectarea partilor cu 
simptom 30 

 Efectuarea pozelor pentru 

arhiva 10 

 Curatarea si dezinfectarea  
locului si instrumentelor  

utilizate 5 

 Total  per serviciu Nt1 90 min  

23. Determinarea reziduurilor de pesticide -analiza complexă (GC+LC MS/MS) 

 Pregătirea soluțiilor 

standard, mixurilor 60 

Hotarîrea de Guvern nr. 1191 din 23.10.2010 cu privire la 
aprobarea Regulamentului sanitar privind limitele 
maxime admise de reziduuri ale produselor de uz 
fitosanitar din sau de pe produse alimentare şi hrană de 
origine vegetală şi animală pentru animale.                                                                                                                       
SM EN 15662:2015 – Produse alimentare de origine 
vegetală. Determinarea reziduurilor de pesticide utilizînd 

GC-MS şi/sau LC-MS/MS după extracţie/partiţie cu 
acetonitril şi purificare prin metoda dispersivă SPE-
QuEChERS; 

 Mărunțirea probei 40 

 Cîntărirea 10 

 Exstracția 30 

 Vortexare 30 

 Centrifugarea 30 

 Purificarea extractului 70 

 Pregătirea aparatului 210 

 Injectarea probei 100 

 Citirea probei 40 

 Raportarea rezultatului 20 

 Înregistrări tehnice 80 

 Spălarea veselei 60 

 Total per serviciu, Nt23 780  

24. PCR Uniplex 

 Pregatirea probelor pentru 

extracția ADN 30  

SM SR EN ISO 21569 – Produse alimentare. Metode de 
analiză pentru detectarea organismelor modificategenetic 
şi a produselor derivate. Metode calitative bazate pe 

utilizarea acizilor nucleici - SM SR EN ISO 21571 – 
Produse alimentare. Metode de analiză pentru detectarea 
organismelor modificate genetic şi a produselor derivate. 
Extracţia acizilor nucleici.                                                              
- Protocol JRC – Session 9 – The Analysis of Food 
Samples for the Presence of Genetically Modified 
Organism. - Protocol JRC – Session 4 – The Analysis of 
Food Samples for the Presence of Genetically Modified 

Organism. DNA Extraction.                                                                                                                                    
- Xylella fastidiosa, PM 7/24 (3) EPPO Bulletin.                                                                                                  
- Clavibacter michiganensis sp. sepedonicus, PM 7/59 (1) 
EPPO Bulletin. 

 Izolarea de ADN 200 

 Diluția ADN 20  

 Pregătirea Mixului de 

amplificare 90  

 Pregătirea gelului 

electroforetic de agaroză 20  

 Încărcarea probelor pe 

gelul de agaroza și citirea 
rezultatelor 

60  

 Total per serviciu, Nt24 420 min.  



 

                                                                                                                                 Tabelul nr.7 

 

NORMA TOTALĂ DE TIMP, NTt 

Nr.

d/o 

Denumirea indicatorului număru

l de 

unități 

durata 

zilei de 

muncă, 

ore 

Numărul de zile 

lucrătoare per an, 

zile 

Balanța anuală 

de timp, 

(3*4*5)*60 , min 

1 2 3 4 5 6 

1 Balanța anuală de timp, p-u 

7 ore 

37 7 6 93240 

2 Balanța anuală de timp, p-u 

8 ore 

37 8 245 4351200 

3 TOTAL, minute       4444440 

4 Norma de timp, destinată 
pentru prestarea volumului 

anual de servicii 

        

      

 
                                                                                                                                 Tabelul nr.8 

 

CHELTUIELI INDIRECTE 

Nr.

d/o 

Denumirea cheltuielilor Valoarea 

conform 

situațiilor 

financiare, lei 

Valoarea 

neinclusă în 

calculul 

tarifului, lei 

Valoarea utilizată 

în calculul 

tarifelor, lei 

1 2 3 4 5=3-4 

1. Cletuieli de retribuție pentru 

administrație, conducerea instituției și 
alți angajați 

667904,00   667904,00 

2. Cheltuieli de contribuții la asigurarea 

socială de stat obligatorii și primele de 

asigurare obligatorie de asistență 
medicală pentru administrație, 

conducerea instituției și alți angajați 

166976,00   183674,00 

3. Cheltuieli de acreditare, supraveghere 
și cheltuieli aferente proceselor de 

acreditare și supraveghere, 

achiziţionare a documentelor  

normative 

201333,00   201333,00 

4. Cheltuieli de amortizarea 

imobilizărilor corporale și necorporale 
1499357,00   1499357,00 

5. Cheltuieli de întreţinere, deservire şi 
reparaţie a imobilizărilor corporale 

437890,00 176760,00 261130,00 

6. Cheltuieli aferente perfecţionării 
tehnologiilor, organizării serviciilor şi 

îmbunătăţirea calității seviciilor 

53187,00   53187,00 

7. Cheltuieli de delegare în scopuri  de 

serviciu, instruiri 
29706,00   29706,00 

8. Cheltuieli pentru pregătirea şi 

recalificarea cadrelor 
5260,00   5260,00 

9. Cheltuieli de asigurare a tehnicii 
securitaţii și sănătaţii în muncă, 

precum şi a condiţiilor  normale de 

lucru 

35589,00   35589,00 

10. Cheltuieli a serviciilor de pază 18297,00   18297,00 

11. Cheltuieli de  sisteme informaţionale, 

servicii de telefonie, servicii postale 
46285,00   46285,00 



12. Cheltuieli și uzura obiectelor de mica 

valoare şi scurtă durată 
21677,00   21677,00 

13. Cheltuieli de sisteme 

informationale,telefonie,servicii 

postale 

46285,00   46285,00 

14. Cheltuieli pentru plata leasingului 

operațional (arendă, locatiune) 
0,00   0,00 

15. Cheltuieli p/u comision 

bancar,printer,birotica 
69469,00 21640,00 47829,00 

16. Cheltuieli administrative, operaţionale 
(electricitate, încălzire, apă, canalizare 

și alte cheltuieli din activiatea 

operaţională) 

45232,00   45232,00 

17. TOTAL cheltuieli indirecte, Cind, 

Lei 

    3162745,00 

18. Cheltuielile totale ale Instituției, Ctot, 

Lei 
8760381,00 198400,00 8561981,00 

19. Ponderea cheltuielilor indirecte, 

Pcind=Cind/Ctot*100% 
    36,94 

 

                                                                                                                                 Tabelul nr.9 

 

COSTURI DIRECTE NEREPARTIZABILE, Cdirnerep 

Nr.

d/o 

Denumirea cheltuielilor Valoarea conform 

situațiilor 

financiare, lei 

Valoarea 

neinclusă în 

calculul 

tarifului, lei 

Valoarea utilizată în 

calculul tarifelor, lei 

1 2 3 4 5=3-4 

1. Cheltuieli de retribuție a 
angajaților ce prestează 

servicii 

3768042,00 0,00 3768042,00 

2. Cheltuieli de contribuții la 

asigurarea socială de stat 
obligatorii și primele de 

asigurare obligatorie de 

asistență medicală a 
angajailor ce presetază 

servicii 

978112,00 0,00 1036211,00 

3. TOTAL, Cpd, Lei 4746154,00 0,00 4804253,00 

4. Gaz natural 6543,00 0,00 6543,00 

5. Energie electrică 124001,00 0,00 124001,00 

6. Apă și canalizare 7863,00 0,00 7863,00 

7. TOTAL, Cnr, Lei 138407,00 0,00 138407,00 

8. TOTAL, Cdirnerep, Lei 4884561,00 0,00 4942660,00 

 

                                                                                                                                 Tabelul nr.10 

 

COSTURI DIRECTE REPARTIZABILE, Cdirep 

     

Nr.

d/o 

MATERIALE Numărul de 

unități 

Prețul per 

unitate, lei 

Costul, lei 

1 2 3 4 5=3×4 

    Investigatia primara macroscopica 

  Vata 24,632 0,125 3,07 

  Alcool etilic  C2H5OH 5,330 0,140 0,75 

  Manusi 2,000 1,470 2,94 

  Hirtie A4 1,000 0,130 0,13 



  Foite de notite 2,000 0,300 0,6 

  Etichete 3,000 0,200 0,75 

  Lavete 1,000 5,170 5,17 

  Tifon 0,100 7,200 0,72 

  Burete 1,000 2,170 2,17 

  Gel de vesela 3,000 0,050 0,15 

  Hirtie rulon 4,000 0,135 0,54 

  Total per serviciu, Cdirrep1     16,99 

23   Determinarea reziduurilor de pesticide analiza complexa ( GC+LC MS-MS) 

  2,4-DDT 0,010 39,460 0,39 

  4,4-DDT 0,010 16,260 0,16 

  Acetoclor 0,010 16,260 0,16 

  Azoxistorbin 0,010 22,140 0,22 

  Bifentrin 0,010 3,360 0,03 

  Bitertanol 0,010 20,040 0,20 

  Boscalid 0,010 34,020 0,34 

  Bromuconazol 0,010 6,600 0,07 

  Captan 0,010 4,990 0,05 

  Ciflutrin 0,010 12,790 0,13 

  Cipermetrin 0,010 34,800 0,35 

  Ciproconazol 0,010 27,480 0,27 

  Ciprodinil 0,010 31,920 0,32 

  Clorbenzilat 0,010 6,540 0,07 

  Clorotalonil 0,010 4,920 0,05 

  Clorpirifos 0,010 7,056 0,07 

  Deltametrin 0,010 4,750 0,05 

  Diazinon 0,010 3,350 0,03 

  Diclorvos 0,010 8,860 0,09 

  Difenoconazol 0,010 24,360 0,24 

  Dimetomorf 0,010 13,560 0,14 

  Diniconazol 0,010 20,420 0,20 

  Endosulfan sulfat 0,010 16,400 0,16 

  Endosulfan-alpha 0,010 16,240 0,16 

  Endosulfan-beta 0,010 13,620 0,14 

  Epoxiconazol 0,010 6,360 0,06 

  Etion 0,010 20,760 0,21 

  Fenheximid 0,010 6,360 0,06 

  Fenvalerat 0,010 41,150 0,41 

  Fipronil 0,010 50,660 0,51 

  Flutriafol 0,010 5,560 0,06 

  Folpet 0,010 15,300 0,15 

  Fosalon 0,010 39,900 0,40 

  Halaxifop-metil 0,010 26,500 0,27 

  HCH-alpha 0,010 13,740 0,14 

  HCH-beta 0,010 21,650 0,22 

  HCH-delta 0,010 13,600 0,14 

  Imazalil 0,010 9,730 0,10 

  Indoxocarb 0,010 11,630 0,12 

  Iprodion 0,010 24,900 0,25 

  Kresoxim-metil 0,010 23,400 0,23 

  Lamda-cihalotrin 0,010 9,000 0,09 

  Malation 0,010 8,700 0,09 

  Penconazol 0,010 11,600 0,12 

  Pendimetalin 0,010 14,280 0,14 

  Picoxistorbin 0,010 12,600 0,13 

  Pirimetanil 0,010 4,980 0,05 

  Pirimicarb 0,010 7,380 0,07 

  Pirimifos-metil 0,010 6,550 0,07 

  Procimidon 0,010 5,040 0,05 

  Profenofos 0,010 220,300 2,20 

  Prometrin 0,010 13,620 0,14 



  Propargit 0,010 8,040 0,08 

  Propiconazol 0,010 14,100 0,14 

  Spiroxamina 0,010 14,700 0,15 

  Tau-fluvalenat 0,010 6,720 0,07 

  Tebuconazol 0,010 6,240 0,06 

  Tetradifon 0,010 5,020 0,05 

  Triadimefon 0,010 6,460 0,06 

  Triadimenol 0,010 15,480 0,15 

  Vincozolin 0,010 11,460 0,11 

  Mirex 0,010 0,620 0,01 

  TFP 0,010 7,110 0,07 

  Acetona 0,020 240,000 4,80 

  Hexan 0,020 360,000 7,20 

  Diclormetan 0,020 38,640 0,77 

  Acetona tehnica 0,010 13,200 0,13 

  MRC 1,000 50,500 50,50 

  PT test 1,000 23,270 23,27 

  Virfuri plastic 50-200 ul 20,000 0,285 5,70 

  Virfuri plastic 200-1000 ul 20,000 0,300 6,00 

  Azot 0,200 10,670 2,13 

  Heliu 0,100 10,670 1,07 

  2.4-D dimetilamin salt 0,010 18,440 0,18 

  Acetamiprid 0,010 241,800 2,42 

  Benomil 0,010 69,600 0,70 

  Bentazon 0,010 51,360 0,51 

  Bromixinil 0,010 64,560 0,65 

  Carbendazin 0,010 49,680 0,50 

  Cimoxanil 0,010 188,400 1,88 

  Clofentizin 0,010 302,400 3,02 

  Clorantriprinol 0,010 678,000 6,78 

  Clorpiralid 0,010 63,360 0,63 

  Desmedifam 0,010 51,120 0,51 

  Dicamba 0,010 60,720 0,61 

  Dimetoat 0,010 132,600 1,33 

  Diquat dibromide monohidrat 0,010 78,240 0,78 

  Etofumesat 0,010 78,240 0,78 

  Fenmedifam 0,010 117,600 1,18 

  Fenoxicarb 0,010 79,680 0,80 

  Formetant hidroclorid 0,010 64,560 0,65 

  Hexitiazon  0,010 144,000 1,44 

  Imidoclorprid 0,010 142,200 1,42 

  Lenacil 0,010 109,200 1,09 

  Lufenuron 0,010 247,200 2,47 

  Mandipropamid 0,010 350,400 3,50 

  Metalaxil 0,010 115,800 1,16 

  Metalaxil-M 0,010 325,200 3,25 

  Metamitron 0,010 102,000 1,02 

  Metomil 0,010 93,600 0,94 

  Metribuzim 0,010 76,200 0,76 

  Ometoat 0,010 116,400 1,16 

  Oxamil 0,010 171,000 1,71 

  Piraclorstorbin 0,010 140,400 1,40 

  Quzalofop 0,010 1454,400 14,54 

  Spirodiclofen 0,010 145,800 1,46 

  Tebufenpirad 0,010 192,600 1,93 

  Teflubenziron 0,010 63,360 0,63 

  Tiabendazol 0,010 49,680 0,50 

  Tiaclorprid 0,010 222,000 2,22 

  Tiametoxam 0,010 229,800 2,30 

  Tiofanat-metil 0,010 92,320 0,92 



  Trifloxistorbin 0,010 213,000 2,13 

  TFP 0,010 6,240 0,06 

  Acetonitril 0,010 720,000 7,20 

  Metanol 0,010 132,000 1,32 

  Acid formic 0,010 40,000 0,40 

  Acetona tehnică 0,010 792,000 7,92 

  Magnesium sulfat anhidru 0,100 150,000 15,00 

  Sodium citrate dibasic sesquihye 0,055 168,000 9,19 

  Sodium cloride 0,0013 180,000 0,23 

  Amonium formiat 0,010 71,710 0,72 

  MRC 1,000 50,500 50,50 

  PT test 1,000 23,270 23,27 

  Vîrfuri plastic 50-200 ul 50,000 0,250 12,50 

  Vîrfuri plastic 200-1000 ul 50,000 0,220 11,00 

  Filtre de nyilon 0,45 5,000 6,000 30,00 

  Tuburi Eppendorf, 1,5 ml 5,000 1,200 6,00 

  Mănuşi 2,000 1,500 3,00 

  Detergent 7,500 1,112 8,34 

  Total per serviciu,Cdirrep23     371,60 

24   PCR UNIPLEX 

  EXTRACTIE AND       

  Kit extracţie ADN 1,000 116,900 116,90 

  Etanol abosut 3,000 6,000 18,00 

  Dezinfectant AND/ARN 5,000 2,500 12,50 

  Virfuri 100-1000 µL 10,000 1,500 15,00 

  Virfuri 2-20 µL 2,000 2,850 5,70 

  Virfuri  1-100 µL 2,000 2,600 5,20 

  Virfuri  20-200  µL 2,000 2,85 5,70 

  Virfuri 10 µL 2,000 2,85 5,70 

  Tuburi de 2 ml 3,000 0,680 2,04 

  Cippcuvete 1,000 37,000 37,00 

  Manusi 2,000 1,500 3,00 

  Tuburi de 1.5 ml 3,000 0,660 1,98 

  Tuburi 0.2 ml 6,000 1,000 6,00 

  Tuburi 0,5 ml 5,000 1,000 5,00 

  Apa ultrapura 0,250 5,400 1,35 

  Polimerază Tampon PCR 0,500 143,400 71,71 

  dNTP 10,000 9,600 96,00 

  Primeri GMO3 1,000 3,300 3,30 

  Primeri GMO4 5,000 2,600 13,00 

  Primeri P35s-1 3,000 0,170 0,51 

  Primeri P35s-2 3,000 0,200 0,60 

  Primeri  HA-nos 118f 3,000 0,170 0,51 

  Primeri  HA-nos 118r 3,000 0,170 0,51 

  MRC 1,000 25,000 25,00 

  Dezinfectant 5,000 1,500 7,50 

  Virfuri 1-100 µL 8,000 2,600 20,80 

  Virfuri 100-1000 µL 9,000 1,500 13,50 

  Virfuri 2-20 µL 10,000 2,850 28,50 

  Virfuri 10 µL 10,000 2,850 28,50 

  Agaroza 1,000 20,160 20,16 

  Tampon TBE 1,000 17.88 17,88 



 

                                                                                                                                 Tabelul nr.11 

 

 

 

Exemplele de calculare a tarifelor pentru I.P. „Centrul Republican de Diagnostic Veterinar” 

(tabelele nr.12-17) 
 

                                                                                                                                 Tabelul nr.12 

 

 Tabelul nr.1. NORMA DE TIMP NTi,  AFERENTĂ SERVICIILOR PRESTATE  

Nr. 
d/o 

Denumirea subserviciilor Norma de timp 
necesară pentru 

prestarea serviciului 
(minute) 

Baza legală care 
reglementează serviciul 

prestat de de către instia 
țituție 

 Laboratorul de Diagnosic Sanatate Animală 
1.18 Identificarea genomului virusului pestei porcine africane (PCR) 
 Inregistrarea probelor 5 Manualul OIE, partea 3, 

secț.3.8, cap.3.8.1., Hotărârea 
Guvernului nr. 1368 din 
19.12.2016 „Cu privire la 
aprobarea unor norme 
sanitar-veterinare ” 

 Pregătirea 
reagenților,materialelor și 
suspenziei 20 

 Efectuarea extracției 25 
 Amplificarea 10 
 Citirea 5 
 Interpretarea rezultatelor și fișei 

de lucru 5 

  Marker migrare 5,000 12,000 60,00 

  Tampon de incalcare 7,000 0,150 1,05 

  Bromura de etidiu 15,000 0,030 0,45 

  Hipoclorit  3,000 0,050 0,15 

  Virfuri 2-20 µL 6,000 2,850 17,10 

  Total per serviciu,Cdirrep24     667,80 

CALCULAREA TARIFULUI PENTRU SERVICIU  

Nr. 

d/o 

Denumirea 

serviciului/luc

rărilor/ 

subserviciilor 

Costuri 

directe 

repartiza-

bile, lei 

Costuri 

directe 

nerepartiza-

bile, lei 

Norma de 

timp, 

aferentă 

serviciului, 

min 

Norma 

totală de 

timp, min 

Ponderea 

cheltuie-

lilor 

indirecte, 

% 

Valoarea 

tarifului, 

lei 

1 2 3 4 5 6 7 

8=(3+4×5

/6)/(1-

7/100) 

CARANTINA FITOSANITARA 

1 Investigatia 

primara 

macroscopică 
16,99 4942660,00 90 4444440 36,94 186,00 

Pesticide si nitrati 

23 Determinarea 

reziduurilor de 

pesticide -
analiza 

complexă 

(GC+LC 

MS/MS) 

371,60 4942660,00 780 4444440 36,94 1 965,00 

Biologie Moleculara 

24 PCR Uniplex 667,80 4942660,00 420 4444440 36,94 1 800,00 



 Îndeplinirea raportului de 
încercări 5 

 Total per serviciu, Nt18 75  
 

 

 
 

 Laboratorul de Incercări a produselor alimentare de origine animală 
 Indici fizico-chimici 

3.6 Determinarea proteinelor 

 Primire si integistrarea probei 5 HG Nr. 696  din  04.08.2010 cu 
privire la aprobarea Reglementării 
tehnice 
„Carne – materie primă.  
Producerea, importul şi 
comercializarea” 
HG nr. 720 din  28.06.2007 cu privire 
la aprobarea Reglementării tehnice  
”Produse din carne”și alte DN în 
vigoare la produse 

 
 

Pregătirea reagenţilor şi 
materialelor 

30 

 Pregatirea locului de munca 5 

 Pregatirea si manipularea probei 10 

 Masurari 40 

 Citire rezultate 15 

 Calcule 15 

 Inregistrare rezultate, eliberare 
raport 

15 

 Distrugere probe, autoclavare 5 

 Total per serviciu, N6 140  
 Spectrometrie de absorbție atomică în flacăra 

3.67 Determinarea plumbului, cadmiului (Pb, Cd) 

 Primire si integistrarea probei 5 HG nr. 520 din 22.06.2010 cu privire 
la aprobarea Regulamentului sanitar 
privind contaminanţii din produsele 
alimentare 

 Pregătirea reagenţilor şi 
materialelor 15 

 Pregatirea locului de munca 5 

 Pregatirea si manipularea probei 45 

 Masurari 40 

 Citire rezultate 20 

 Calcule 15 

 Inregistrare rezultate, eliberare 
raport 15 

 Distrugere probe, autoclavare 5 

 Total per serviciu, N67 165  
    

 

                                                                                                                                 Tabelul nr.13 

 

NORMA TOTALĂ DE TIMP, NTt 

Denumirea indicatorului numărul 
de unități 

durata zilei 
de muncă, 

ore 

Numărul de 
zile lucrătoare 

per an, zile 

Balanța anuală de 
timp, (3*4*5)*60 , 

min 

2 3 4 5 6 

Balanța anuală de timp, p-u 7 
ore 97 7 251 10225740 

Balanța anuală de timp, p-u 8 
ore 42 8 251 5060160 

TOTAL, minute       15285900 

Norma de timp, destinată 
pentru prestarea volumului 
anual de servicii 

  
   

 

             

 

 

 



                                                                                                                   Tabelul nr.14 
 

CHELTUIELI INDIRECTE 
Nr. 

d/o 

Denumirea cheltuielilor Valoarea conform 

situațiilor 

financiare, lei 

Valoarea 

neinclusă în 

calculul 

tarifului, lei 

Valoarea 

utilizată în 

calculul 

tarifelor, lei 

1 2 3 4 5=3-4 

1. Cletuieli de retribuție pentru 

administrație, conducerea 
instituției și alți angajați 

7215906,76 5126658,48 2089248,28 

2. Cheltuieli de contribuții la 

asigurarea socială de stat 

obligatorii și primele de 
asigurare obligatorie de 

asistență medicală pentru 

administrație, conducerea 
instituției și alți angajați 

1892582,24 1343418,16 549164,08 

3. Cheltuieli de acreditare, 

supraveghere și cheltuieli 

aferente proceselor de 
acreditare și supraveghere, 

achiziţionare a documentelor  

normative 

    130554,80 

4. Cheltuieli de amortizarea 
imobilizărilor corporale și 

necorporale 

4276917,90   4276917,90 

5. Cheltuieli de întreţinere, 
deservire şi reparaţie a 

imobilizărilor corporale 

476184,11 66705,00 409479,11 

6. Cheltuieli aferente 

perfecţionării tehnologiilor, 
organizării serviciilor şi 

îmbunătăţirea calității 

seviciilor 

    172237,23 

7. Cheltuieli de delegare în 
scopuri  de serviciu, instruiri 

219873,16   219873,16 

8. Cheltuieli pentru pregătirea şi 

recalificarea cadrelor 
44835,00 5200,00 39635,00 

9. Cheltuieli de asigurare a 

tehnicii securitaţii și sănătaţii 

în muncă, precum şi a 
condiţiilor  normale de lucru 

    71905,00 

10. Cheltuieli a serviciilor de pază     0,00 

11. Cheltuieli de  sisteme 

informaţionale, servicii de 
telefonie, servicii postale 

150684,91   150684,91 

12. Cheltuieli și uzura obiectelor 

de mica valoare şi scurtă 
durată 

    0,00 

13. Cheltuieli pentru calibrarea 

instrumentelor, verificarea 

metrologică 

    77864,13 

14. Cheltuieli pentru plata 

leasingului operațional 

(arendă, locatiune) 

    0,00 

15. Cheltuieli de distribuţie 1589280,45 380656,16 1208624,29 

16. Cheltuieli administrative, 

operaţionale (electricitate, 

încălzire, apă, canalizare și alte 

cheltuieli din activiatea 
operaţională) 

1196615,33 1116086,87 80528,46 



17. TOTAL cheltuieli indirecte, 

Cind, Lei 

    9476716,35 

18. Cheltuielile totale ale 
Instituției, Ctot, Lei 

26368294,42 1328704,16 25039590,26 

19. Ponderea cheltuielilor 

indirecte, 

Pcind=Cind/Ctot*100% 

    37,85 

 

                                                                                                                            Tabelul nr.15 
 

COSTURI DIRECTE NEREPARTIZABILE, Cdirnerep 

     Denumirea cheltuielilor Valoarea 
conform 
situațiilor 

financiare, lei 

Valoarea 
neinclusă în 

calculul 
tarifului, lei 

Valoarea 
utilizată în 

calculul 
tarifelor, lei 

     

1 2 3 4 5=3-4 

1. Cheltuieli de retribuție a angajaților 

ce prestează servicii 
7215906,76 2089248,28 5126658,48 

2. Cheltuieli de contribuții la 

asigurarea socială de stat obligatorii 
și primele de asigurare obligatorie 

de asistență medicală a angajailor 

ce presetază servicii 

1892582,24 549164,08 1343418,16 

3. TOTAL, Cpd, Lei 9108489,00 2638412,36 6470076,64 

4. Gaz natural 392016,70 8958,34 383058,36 

5. Energie electrică 693758,96 63465,65 630293,31 

6. Apă și canalizare 93824,48 2921,28 90903,20 

7. TOTAL, Cnr, Lei 1179600,14 75345,27 1104254,87 

8. TOTAL, Cdirnerep, Lei 10288089,14 2713757,63 7574331,51 

 

                                                                                                                               Tabelul nr.16 
 

 COSTURI DIRECTE REPARTIZABILE, Cdirep 

Nr. 

d/o 

MATERIALE/PER MOSTRĂ Numărul de 

unităţi 

Preţul per 

unitate, lei 

Costul, lei 

 Laboratorul de Diagnosic Sanatate Animală 

 Identificarea genomului virusului pestei porcine africane (PCR) 

1.1
8 

Set p/u diagnostic (izolarea) 2,00 86,52 173,04 

 Setul p/u diagnostic (amplificarea) 4,00 50,70 202,80 

 Tipsuri sterile cu filtru 1-10 mcl 6,00 0,88 5,28 

 Tipsuri sterile cu filtru 10-200 mcl 20,00 0,08 1,60 

 Tipsuri sterile cu filtru 100-1000 
mcl 

15,00 1,08 16,20 

 
 

Epindorf AND-ARN cleaner 1,5-2 ml 15,00 0,13 1,95 

 Tuburi Micro Amp-8 p/u PCR 8,00 4,77 38,16 

 Epindorf RNAsa-Free end DNAsa 
Free 0.2 ml 

8,00 0,58 4,64 

  Hârtie de filtru 0,02 80,40 1,61 

 Hârtie de pergament 0,02 88,77 1,78 

  Alcool etilic 0,20 47,05 9,41 

  Vata/kg 0,05 81,00 4,05 

  Mănuşi de u/f 4,00 2,10 8,40 

  Sacoşa Biohazard 3,00 5,00 15,00 

  Detergent p-u vesela 0,02 15,00 0,30 

 Parafilm 0,01 240,00 2,40 



 Eprubeta Falcon u/f 15 ml 5,00 1,45 7,25 

 Halat u/f 3,00 10,00 30,00 

 Boneta u/f 3,00 1,00 3,00 

 Bahile/per 3,00 1,00 3,00 

  Dezinfectant/l 0,20 75,00 15,00 

 Măști u/f 3,00 0,38 1,14 

  Sacoşa pu autoclavare 1,00 5,00 5,00 

 Total per serviciu, Cdirrep18     551,00 

 Laboratorul de Incercări a produselor alimentare de origine animală 

 Indici fizico-chimici 

 Determinarea proteinelor 

1.6  Pastile catalizator 0,70 111,900 78,33 

  Acid sulfuric 50,00 0,144 7,20 

  Acid boric 40,00 0,586 23,44 

  Hidroxid de natriu 330,00 0,254 83,82 

  Acid clorhidric 40,00 0,180 7,20 

  Alcool 0,50 0,290 0,15 

 Metil rosu 0,20 14,790 2,96 

 Total per serviciu, Cdirrep6     203,09 

 Spectrometrie de absorbție atomică în flacăra 

 Determinarea plumbului, cadmiului (Pb, Cd) 

3.6
7 

 Acid azotic HNO3 200,00 0,218 
43,60 

  Etanol 10,00 2,023 20,23 

  Soluție standard Pb, Cd 1,00 33,400 33,40 

 Gaz acetilena 0,0063 1200,000 7,50 

 Total per serviciu, Cdirrep67     104,73 

 

                                                                                                                               Tabelul nr.17 
 

 
CALCULAREA TARIFULUI PENTRU SERVICIU  

Nr. 
d/o 

Denumirea 
serviciului/lucrăr
ilor/ 
subserviciilor 

Costuri 
directe 

repartizab
ile, lei 

Costuri 
directe 

nerepartiz
abile, lei 

Norma de 
timp, 

aferentă 
serviciului

, min 

Norma 
totală 

de 
timp, 
min 

Ponder
ea 

cheltui
elilor 

indirec
te, % 

Valoarea 
tarifului, lei 

1 2 3 4 5 6 7 
8=(3+4×5/6)/(1-

7/100) 

 Laboratorul de Diagnosic Sanatate Animală 

 Identificarea genomului virusului pestei porcine africane (PCR) 

        

18 Identificarea 
genomului 
virusului pestei 
porcine africane 
(PCR) 

551,00 7574331,5
1 

75 152859
00 

37,85 947,00 

 Laboratorul de Incercări a produselor alimentare de origine animală 

 Indici fizico-chimici 

 Determinarea proteinelor 

        

6 Determinarea 
proteinelor 

203,09 7574331,5
1 

140 152859
00 

37,85 439,00 

 Spectrometrie de absorbție atomică în flacăra 

 Determinarea plumbului, cadmiului (Pb, Cd) 

        



67 Determinarea 
plumbului, 
cadmiului (Pb, 
Cd) (pentru 
fiecare) 

104,73 7574331,5
1 

165 152859
00 

37,85 301,00 

 

 

În prezent o parte din serviciile prezentate în proiectul HG în cauză sunt prestate și de alte laboratoare 

de stat sau private din țară, la prețuri comparabile sau mai mari. 

Spre exemplu, o parte semnificativă din serviciile prestate de Instituția publică „Laboratorul 

central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate” este prestată de 

asemenea de laboratorul de încercări produse agroalimentare din cadrul Întreprinderii de Stat 

„Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (locațiile din mun.Chișinău și din or.Ceadîr- Lunga). 

Concomitent, o parte din serviciile prestate de Instituția publică „Laboratorul central de testare a 

băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate”, cum ar fi investigațiile de laborator la 

produsele alimentare, este prestată și de: 

- Instituția publică „Laboratorul central fitosanitar”; 

- Instituția publică „Centrul Republican de Diagnostic Veterinar” (locațiile din mun.Chișinău și 

or.Dondușeni); 

- Centrul de încercări de laborator al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică; 

- Laboratorul Chimia Apei „ILAS” din cadrul I.P. Institutul de Chimie al Academiei de Științe a 

Moldovei. 

În același timp, investigații de laborator pe domeniile sus-vizate se efectuează și în laboratoarele de 

încercări din cadrul întreprinderilor producătoare („Zernoff” S.R.L., „Cricova” S.A., 

„Cahulpan” S.A., „Floarea Soarelui” S.A. etc.). 

 

Majoritatea serviciilor prestate de Instituția publică „Laboratorul central fitosanitar” și de 

Instituția publică „Centrul Republican de Diagnostic Veterinar” de asemenea se regăsesc și în 

activitatea altor laboratoare. 

 

Excepție o constituie activitățile sanitar-veterinare strategice de interes național, inclusiv 

serviciile de investigație în vederea diagnosticării bolilor animalelor sunt prestate doar de Instituția 

publică „Centrul Republican de Diagnostic Veterinar” (locația Chișinău) și locațiile acesteia din 

or.Cahul și or.Drochia și doar în cadrul programelor de supraveghere de stat, în conformitate cu 

cerințele actelor legislative (a se vedea listele de mai jos). 

Este de menționat faptul că serviciile prestate de către instituțiile publice, vizate în proiectul de 

HG nu se regăsesc în Nomenclatorul serviciilor prestate de către ANSA (HG nr. 90 din 2019). 
 

Lista serviciilor pe domeniul sănătate animală, prestate în cadrul programelor de supraveghere 

   

Nr.

d/o 
Denumirea serviciului/lucrărilor/ subserviciilor 

Valoarea 

tarifului, lei 

1 2 3 

Domeniul Sănătatea animală 

1 Determinarea conținutului Cs-137 (gama-spectrometria) 111,00 

2 Determinarea conținutului Sr-90 (beta-spectrometria) 302,00 

Indici virusologici 

3 Detecția  antigenului rabic (IFD) 477,00 

4 Detecția antigenului specific virusului pestei porcine clasice pe 
frotiuri de emăduvă sternală (IFD) 385,00 

5 Detecția anticorpilor specifici virusului Bluetongue (ELISA) 359,00 

6 Detecția anticorpilor față de proteinele nestructurale ale 

virusurilor febrei aftoase (ELISA) 719,00 

7 Detecția anticorpilor/antigenilor specifici virusului pestei porcine 

africane (ELISA) 434,00 

8 Detecția anticorpilor specifici virusului Influenței aviare (ELISA) 420,00 



9 Detecția anticorpilor serici specifici virusului Influenței aviare 

(RIHA) 276,00 

10 Identificarea genomului virusului gripei aviare(Matrix)/(PCR) 1 191,00 

11 Identificarea genomului virusului pseudopestei aviare (boala de 

Newcastle)/(PCR) 1 601,00 

12 Identificarea genomului virusului pestei porcine africane (PCR) 947,00 

13 Detecția virusului rabic (Proba biologică) 287,00 

Indici bacteriologici 

14 Loca americană 232,00 

15 Loca europeană 232,00 

16 ISO Salmoneloză fecale Tipizare 782,00 

17 ISO Salmonella spp detectie 560,00 

18 Detecţia anticorpilor anti-B.abortus, B.melitensis, B.suis prin 
reacţia de seroaglutinare rapidă pe lama cu antigen colorat cu Roz-

Bengal  în ser sanguin pentru diagnosticul brucelozei. 110,00 

19 Detecţia anticorpilor anti-virusul Leucozei Enzootice Bovine prin 

reacţia de imunodifuzie în gel de agar (AGID) în ser sanguin. 108,00 

20 Detecţia anticorpilor anti-virusul Leucozei Enzootice Bovine prin 

tehnica imunoenzimatică de confirmare (iELISA) în ser sanguin. 705,00 

21 

Detecţia anticorpilor anti-virusul Leucozei Enzootice Bovine prin 
tehnica imunoenzimatică de confirmare (iELISA) în ser sanguin. 624,00 

22 Detecţia anticorpilor anti-B.abortus, B.melitensis prin tehnica 

imunoenzimatică indirectă (iELISA) în ser sanguin/lapte pentru 

diagnosticul brucelozei. 444,00 

23 Detecţia anticorpilor anti-B.ovis prin reacţia de fixare a 

complementului lentă în tub (RFC over night) în ser sanguin 
pentru diagnosticul epididimitei infecţioasă a berbecilor 213,00 

24 Detecţia anticorpilor anti-B.abortus, B.melitensis, B.suis prin 

reacţia de fixare a complementului în tub (RFC) în ser sanguin 

pentru diagnosticul brucelozei 909,00 

Indici parazitologici 

25 Animale acvatice 139,00 

26 Varooza 47,00 

Teste de sanitatie 

27 Lavaj (NTG/Numărare a colonilor) 132,00 

28 Lavaj (Bacterii coliforme) 135,00 

29 Lavaj (E.coli) 137,00 

30 Lavaj (Enterobacteriaceae) 134,00 

Determinarea efecienței postvaccinale antirabice  

31 

Testul imunoenzimatic (ELISA)pentru detecţia anticorpilor 
antirabici postvaccinali  834,00 

32 

Detecţia markerului vaccinal (tetraciclina) în oase recoltate de la 

vulpi vaccinate antirabic cu momeli, prin examen microscopic 

(UV) 150,00 

33 

Recoltarea, ambalarea și transportul probelor provenite de la 

vulpile împușcate in urma vânătorii de control, în cadrul  
vaccinarii antirabice cu momeli (creier) 363,00 

34 

Recoltarea, ambalarea și transportul probelor provenite de la 
vulpile împușcate in urma vânătorii de control, în cadrul  

vaccinarii antirabice cu momeli (mandibula) 336,00 

35 

Recoltarea, ambalarea și transportul probelor provenite de la 

vulpile împușcate in urma vânătorii de control, în cadrul  

vaccinarii antirabice cu momeli (lichid toracal) 388,00 



Cercetări la boli prionice 

36 Histologia EST 237,00 

37 

Detecția PrPres prin testul rapid ELISA - protocol dublu sandwish 
sau protocolul cu polimeri chimici-pentru EST 1 649,00 

38 Detecția PrPres prin testul rapid ELISA  la Scrapie 1 649,00 

 

 

Lista serviciilor pe domeniul sănătate animală, 

În cadrul autocontrolului (servicii benevole)   

   

Nr.d/o Denumirea serviciului/lucrărilor/ subserviciilor 
Valoarea 

tarifului, lei 

1 2 3,00 

Domeniul Sănătatea animală 

1 Determinarea conținutului Cs-137 (gama-

spectrometria) 111,00 

2 Determinarea conținutului Sr-90 (beta-spectrometria) 302,00 

3 Determinarea conținutului Cs-137 (analiza 

radiochimică) 557,00 

4 Determinarea conținutului Sr-90 (analiza 

radiochimică) 615,00 

5 Determinarea conținutului Sr-90 (analiza radiochimică 
rapidă) 443,00 

6 Măsurarea gama-fondului la locul clientului 70,00 

Indici virusologici 

7 Detecția anticorpilor specifici virusului Bluetongue 

(ELISA) 359,00 

8 Detecția anticorpilor serici specifici virusului 

pseudopestei aviare ( Boala de Newcastle/RIHA) 214,00 

9 Detecția virusului b.Aujeszky (Proba biologică) 329,00 

Indici bacteriologici 

10 Colibaciloza 386,00 

11 Botulism 454,00 

12 Bradsot 291,00 

13 Bruceloza 354,00 

14 Campilobacterioză 229,00 

15 Cărbune emfizematos 309,00 

16 Edem malign 309,00 

17 Enterotoxemia infecțoasă 309,00 

18 Listerioză detectare 232,00 

19 Necrobacterioză 309,00 

20 Rujet 296,00 

21 Tetanos 309,00 

22 Tuberculoză 306,00 

23 Micoplasmoză 232,00 

24 Aeromonoză 390,00 

25 Antrax 259,00 

26 Hemophiloză 232,00 

27 Loca americană 232,00 

28 Loca europeană 232,00 

29 Pasteureloză 296,00  



30 Pseudomonoză 229,00 

31 Staphilococoză 261,00 

32 Streptococoză 377,00 

33 Apa NTG  Bacterii Coliforme 132,00 

34 Calitatea dezinfecției 139,00 

34 Salmonella_Nutret_ISO 238,00 

36 Lapte (Mastit) 232,00 

37 Lavaj 132,00 

38 Cercetare Material seminal 232,00 

39 Salmoneloză fecale Tipizare_OIE 711,00 

40 Salmonella_Pat_Mat_Tip_OIE 705,00 

41 Salmonella spp detectie OIE 386,00 

42 ISO Salmoneloză fecale Tipizare 782,00 

43 ISO Salmonella spp detectie 560,00 

44 ISO Salmonella_Tipizare_Pat_Mat 554,00 

45 Detecţia anticorpilor anti-B.abortus, B.melitensis, 

B.suis prin reacţia de seroaglutinare rapidă pe lama cu 
antigen colorat cu Roz-Bengal  în ser sanguin pentru 

diagnosticul brucelozei. 110,00 

45 Detecţia anticorpilor anti-virusul Leucozei Enzootice 

Bovine prin reacţia de imunodifuzie în gel de agar 

(AGID) în ser sanguin. 108,00 

46 Detecţia anticorpilor anti-virusul Leucozei Enzootice 
Bovine prin tehnica imunoenzimatică de confirmare 

(iELISA) în ser sanguin. 705,00 

47 Detecţia anticorpilor anti-virusul Leucozei Enzootice 

Bovine prin tehnica imunoenzimatică de confirmare 
(iELISA) în ser sanguin. 624,00 

48 
Detecţia anticorpilor anti-B.abortus, B.melitensis prin 

tehnica imunoenzimatică indirectă (iELISA) în ser 
sanguin/lapte pentru diagnosticul brucelozei. 444,00 

49 Detecţia anticorpilor anti Leptospira spp. (12tulpini) în 

ser sanguin prin reacţia de microaglutinare (RMA) 303,00 

50 Detecţia anticorpilor anti Leptospira spp. (1tulpină) în 

ser sanguin prin reacţia de microaglutinare (RMA) 130,00 

51 Detecţia anticorpilor anti-B.abortus, B.melitensis, 

B.suis prin reacţia de seroaglutinare în tub (SAT) în 
ser sanguin pentru diagnosticul brucelozei 494,00 

52 Detecţia anticorpilor anti-B.ovis prin reacţia de fixare 

a complementului lentă în tub (RFC over night) în ser 

sanguin pentru diagnosticul epididimitei infecţioasă a 
berbecilor 213,00 

53 Detecţia anticorpilor anti-B.abortus, B.melitensis, 

B.suis prin reacţia de fixare a complementului în tub 

(RFC) în ser sanguin pentru diagnosticul brucelozei 909,00 

54  Diagnostic hematologic a leucozei enzootice bovine 
pe baza CHEIE de INTERPRETARE a Comunităţii 

Europene prin metoda microscopică în sînge integral 

recoltat pe EDTA 104,00 

Indici parazitologici 

55 Cestodoze 54,00 

56 Eimerioza 57,00 

57 Haemoparazitoze 62,00 

58 Animale acvatice 139,00 



59 Nosemoza 56,00 

60 Varooza 47,00 

61 Trichinela digestivă 933,00 

62 Necropsia  la animalele mici si pasari 139,00 

63 Necropsia  la animalele mijlocii 210,00 

64 Set de organe animalelor mijlocii 127,00 

65 Set de organe de la animalele mari 206,00 

66 Histologia 505,00 

Teste de sanitatie 

67 Lavaj (NTG/Numărare a colonilor) 132,00 

68 Lavaj (Bacterii coliforme) 135,00 

69 Lavaj (E.coli) 137,00 

70 Lavaj (Enterobacteriaceae) 134,00 

Cercetări la boli prionice 

71 Histologia EST 237,00 

72 

Detecția PrPres prin testul rapid ELISA - protocol 

dublu sandwish sau protocolul cu polimeri chimici-
pentru EST 1 649,00 

73 Detecția PrPres prin testul rapid ELISA  la Scrapie 1 649,00 

   
 

   
 

4. Analiza impacturilor opţiunilor 

a) Expuneți efectele negative şi pozitive ale stării actuale și evoluția acestora în viitor, care vor sta 

la baza calculării impacturilor opțiunii recomandate 

 

 

ALTERNATIVA POSIBILELE AVANTAJE POSIBILELE 
DEZAVANTAJE 

1. A nu face nimic Nu se identifică. Nu va exista o bază normativă de 
determinare a costurilor 
serviciilor prestate, precum şi a 
modului de calculare a tarifelor 

2. Reglementarea 
domeniului prin 
proiectul propus 

1. Se va stabili în mod univoc și 

transparent modalitatea de calculare a 

tarifelor și cuantumul acestora. 

2. Se va efectua restructurarea 

Nomenclatorului serviciilor prstate de 

instituțiile vizate ceea ce va facilita 

căutarea/găsirea de către solicitanți a 

serviciilor necesare. 

3. Se vor asigura condiţii certe pentru 

respectarea drepturilor şi intereselor 

consumatorilor. 

4. Se va asigura un cadru clar şi 

previzibil în elaborarea şi aprobarea 

tarifelor la serviciile prestate care va 
conduce la excluderea discriminării 

Nu se identifică. 

 prestatorilor şi beneficiarilor în 

procesul aplicării acestora. 

 

b1) Pentru opțiunea recomandată, identificați impacturile completînd tabelul din anexa la 

prezentul formular. Descrieți pe larg impacturile sub formă de costuri sau beneficii, inclusiv 

părțile interesate care ar putea fi afectate pozitiv și negativ de acestea 

 



Impacturi sub formă de beneficii: 

1. Asigurarea unui cadru normativ univoc şi coerent, inclusiv cu privire la cerinţele de siguranță 

a produselor alimentare la toate etapele de producţie, procesare şi de distribuţie a acestora, 

precum şi în cadrul activităţilor de export. 

2. Asigurarea unui înalt nivel de protecţie a consumatorului. 

3. Responsabilizarea persoanelor fizice și juridice pentru siguranţa produselor. 

4. Realizarea verificării corespunderii produselor autohtone şi celor exportate cerinţelor de igienă 

cu cele comunitare. 

5. Asigurarea concurenței loiale între prestatorii de servicii similare. 

6. Acordarea solicitanților/clienților a posibilității de alegere a serviciilor de o calitate mai înaltă la 

prețuri comparabile. 

7. Optimizarea serviciilor prestate prin modernizarea acestora (digitalizarea, dotarea cu 

echipamente moderne care să reducă la maxim implicarea factorului uman). 

8. Reducerea/excluderea unor servicii nesolicitate, care impun cheltuieli neraționale. 

9. Fortificarea capacităţii Laboratoarelor, care să corespundă cerinţelor avansate privind prestarea 

serviciilor conform celor mai bune practici europene și internaționale, prin asigurarea 

posibilității de dotare continuă a acestora cu utilaj şi echipament performant în vederea 

efectuării investigaţiilor de laborator de înaltă calitate orientate spre garantarea siguranţei 

alimentelor, precum și a calității produselor alimentare. 

 

Impacturile sub formă de costuri, calculate conform formulei prevăzute în proiectul Hotărîrii de 

Guvern propus spre aprobare, se prezintă astfel: 

• în cazul Instituției publice „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a 

produselor conservate”: 

- cuantumul tarifelor la circa 25% din serviciile prestate va rămâne practic neschimbat în 

raport cu tarifele anterioare; 

- în rest cuantumul tarifelor va suporta, după caz și în limite rezonabile, modificări față de 

tarifele existente la moment; 

• în cazul Instituției publice „Laboratorul central fitosanitar” 
- cuantumul tarifelor la serviciile prestate se va diminua cu circa 5-15% în raport cu tarifele 

actuale; 

• în cazul Instituției publice „Centrul Republican de Diagnostic veterinar”: 

- cuantumul tarifului va suporta majorare pe un segment de 70% din serviciile prestate; 

- circa 30% sunt tarife noi, calculate pentru serviciile care nu se regăsesc în Anexa nr.1 la LP 

nr.221 din 2007. 

b2) Pentru opțiunile alternative analizate, identificați impacturile completînd tabelul din anexa la 

prezentul formular. Descrieți pe larg impacturile sub formă de costuri sau beneficii, inclusiv 

părțile interesate care ar putea fi afectate pozitiv și negativ de acestea 

 

Opțiuni alternative nu au fost analizate. 

c) Pentru opțiunile analizate, expuneți cele mai relevante/iminente riscuri care pot duce la eșecul 

intervenției și/sau schimba substanțial valoarea beneficiilor și costurilor estimate și prezentați 

presupuneri privind gradul de conformare cu prevederile proiectului a celor vizați în acesta 

 

Riscuri care pot duce la eșecul intervenției și/sau schimba substanțial valoarea beneficiilor și 

costurilor estimate: 

1. Modificarea ulterioară a cadrului normativ. 

2. Proces îndelungat pentru asigurarea modificării cadrului normativ aferent elaborării tarifelor 

în cazul, spre exemplu, a necesității de extindere, la solicitarea autorităților, a domeniilor de 

activitate a instituțiilor vizate. 

3. Pierderea de clienți condiționată de migrarea clienților existenți spre entități care prestează servicii 

similare. 

Gradul de conformare cu prevederile proiectului în cauză din partea instituțiilor publice vizate 

poate fi evaluat drept unul înalt. 

Gradul de conformare cu prevederile proiectului în cauză din partea operatorilor/solicitanților/ 

clienților poate fi unul redus, în special în cazurile de majorare a cuantumului tarifului la serviciile 

prestate. 



d) Dacă este cazul, pentru opțiunea recomandată expuneți costurile de conformare pentru 

întreprinderi, dacă există impact disproporționat care poate distorsiona concurența și ce impact are 

opțiunea asupra întreprinderilor mici și mijlocii. Se explică dacă sînt propuse măsuri de 

diminuare a acestor impacturi 

 

Prin aprobarea proiectului Hotărârii 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 va fi asigurată transparența la calcularea tarifelor, fiind stabilite criterii şi principii 

univoce de calcul a acestora. 

Impacturile pozitive ale optiunii pentru întreprinderile mici si mijlocii: 

Implementarea cadrului juridic propus va avea următoarele efecte pozitive: 

1. completarea cadrului normativ naţional privind modalitatea de elaborare a tarifelor la 

serviciile accesate de întreprinderile mici și mijlocii; 

2. stabilirea tarifelor bazate pe costuri reale și justificate; 

3. dezvoltarea relaţiilor comerciale externe. 

Impacturile negative ale optiunii pentru întreprinderile mici si mijlocii: 

În urma analizei efectuate privind aprobarea proiectului în cauză se poate constată, pe unele 

segmente, lipsa unor impacturi negative pentru întreprinderile mici și mijlocii, iar pe alte segmente – 

apariția impacturilor negative determinată de majorarea cuantumului unor tarife. 

Concluzie 

e) Argumentați selectarea unei opțiunii, în baza atingerii obiectivelor, beneficiilor și costurilor, 

precum și a asigurării celui mai mic impact negativ asupra celor afectați 

 

A fost analizată o singură opțiune. Opțiunea dată se propune a fi înaintată Guvernului spre examinare 

și aprobare. 

5. Implementarea şi monitorizarea 

a) Descrieți cum va fi organizată implementarea opțiunii recomandate, ce cadru juridic necesită a fi 

modificat și/sau elaborat și aprobat, ce schimbări instituționale sînt necesare 

 

Entitățile responsabile de implementare: 

1. Agenția Națională pentru Suguranța Alimentelor. 

2. Instituția publică „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a 

produselor conservate”. 

3. Instituția publică „Laboratorul central fitosanitar”. 

4. Instituția publică „Centrul Republican de Diagnostic Veterinar”. 

 

Proiectul propus nu necesită schimbări instituționale, nici nu presupune modificarea, elaborarea și 

aprobarea unor noi acte normative. 

În același timp se impune, concomitent cu aprobarea proiectului de hotărâre vizat, abrogarea de 

către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a ordinelor emise anterior de 

Agenția Agroindustrială „Moldova-Vin” după cum urmează: 

1). nr.24 din 28 martie 2008 cu privire la aprobarea metodologiei privind calcularea tarifelor 

pentru serviciile prestate de către Î.S. „Centrul Național de Verificare a Calității 

Produselor Alcoolice”; 

2). nr.31 din 31 mai 2009; 

3). nr.48 din 25.06.2009 cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de către Î.S. 

„Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice” (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova nr.152 din 02.10.2009, art.682). 

 

b) Indicați clar indicatorii de performanță în baza cărora se va efectua monitorizarea  



1. Hotărîrea de Guvern 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 aprobată pînă la 31.12.2020. 

2. Nomenclatorul serviciilor 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” și tarifele acestora 

implementate începînd cu 01.01.2021. 

c) Identificați peste cît timp vor fi resimțite impacturile estimate și este necesară evaluarea 

performanței actului normativ propus. Explicați cum va fi monitorizată şi evaluată opţiunea 

 

1. Anual, în termen de 60 de zile de la începutul anului bugetar în curs, Laboratoarele vizate 

efectuează recalcularea tarifelor în conformitate cu prezenta Metodologie și, în condițiile în care 

tariful recalculat înregistrează o creștere/descreștere de cel puțin 10% față de tariful în vigoare, 

prezintă Guvernului, prin intermediul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, spre 

aprobare, proiectul Hotărîrii de Guvern de modificare a tarifelor. 

2. În cazul în care pe parcursul anului se înregistrează o creștere/descreștere cu cel puțin 10% a 

tarifului recalculat față de cel în vigoare al unui anumit serviciu, Laboratoarele în cauză, prin 

intermediul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, prezintă Guvernului spre aprobare 

tariful recalculat. 

3. Concomitent cu tarifele recalculate, Laboratoarele prezintă Guvernului, prin intermediul 

Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, și calculele corespunzătoare ale tarifelor în 

conformitate cu Metodologia aprobată. 

6. Consultarea 

a) Identificați principalele părţi (grupuri) interesate în intervenţia propusă  

Proiectul Hotărârii 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 va fi 

consultat cu: 

• în cazul Instituției publice „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/ nealcoolice 

și a produselor conservate”: 

1. Instituția publică „Oficiul Național al Viei și Vinului”. 

2. Asociația Micilor Producători de Vinuri. 

3. Asociația producătorilor de băuturi alcoolice. 

4. Asociatia producatorilor de conserve „SPERANTA-CON”. 

 

• în cazul Instituției publice „Centrul Republican de Diagnostic Veterinar”: 

1. Asociația producătorilor de carne de pasăre. 

2. Asociația Națională a Apicultorilor din Republica Moldova (ANARM). 

 

• în cazul Instituției publice „Laboratorul central fitosanitar”: 

1. Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe „Moldova-Fruct”. 

b) Explicați succint cum (prin ce metode) s-a asigurat consultarea adecvată a părţilor  

Proiectul Hotărârii Guvernului a fost consultat după cum urmează: 

- proiectul, nota informativă și AIR-ul au fost plasate pe: 

 pagina oficială a ANSA la compartimentul Transparență decizională – 

www.ansa.gov.md; 

 pagina web a Instituției publice „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/ 

nealcoolice și a produselor conservate” la compartimentul Ultimele noutăți – 

www.lctbanpc.md; 

 pagina web a Instituției publice „Laboratorul central fitosanitar” ... – www.carantina.md 

 pagina web a Instituției publice „Centrul Republican de Diagnostic Veterinar” la 

compartimentul Noutăți – www.crdv.md. 

De asemenea, în adresa entităților indicate la p.6 lit.a) din prezenta analiză au fost remise scrisori 

cu solicitarea expunerii opiniei vizavi de proiectele de documente propuse spre aprobare de către 

Guvern. 

http://www.ansa.gov.md/
http://www.lctbanpc.md/
http://www.carantina.md/
http://www.crdv.md/


c) Expuneți succint poziţia fiecărei entităţi consultate față de documentul de analiză a 

impactului şi/sau intervenţia propusă (se expune poziția a cel puțin unui exponent din fiecare 

grup de interese identificat) 

 

Compartimentul se va completa după obținerea opiniilor părților interesate. 

 

 

 



Anexă 

Tabel pentru identificarea impacturilor 

Categorii de impact Punctaj atribuit 

 Opțiunea 

propusă 

Opțiunea 

alterativă 1 

Opțiunea 

alterativă 2 

Economic 

costurile desfășurării afacerilor 1   

povara administrativă -3   

fluxurile comerciale și investiționale 0   

competitivitatea afacerilor 2   

activitatea diferitor categorii de întreprinderi mici și 

mijlocii 

2   

concurența pe piață 1   

activitatea de inovare și cercetare 0   

veniturile și cheltuielile publice 0   

cadrul instituțional al autorităților publice 0   

alegerea, calitatea și prețurile pentru consumatori 1   

bunăstarea gospodăriilor casnice și a cetățenilor 0   

situația social-economică în anumite regiuni 0   

situația macroeconomică 0   

alte aspecte economice 0   

Social 

gradul de ocupare a forței de muncă 0   

nivelul de salarizare 0   

condițiile și organizarea muncii 0   

sănătatea și securitatea muncii 0   

formarea profesională 0   

inegalitatea și distribuția veniturilor 0   

nivelul veniturilor populației 0   

nivelul sărăciei 0   

accesul la bunuri și servicii de bază, în special 

pentru persoanele social-vulnerabile 

0   

diversitatea culturală și lingvistică 0   

partidele politice și organizațiile civice 0   

sănătatea publică, inclusiv mortalitatea și 

morbiditatea 

0   

modul sănătos de viață al populației 0   

nivelul criminalității și securității publice 0   

accesul și calitatea serviciilor de protecție socială 0   

accesul și calitatea serviciilor educaționale 0   

accesul și calitatea serviciilor medicale 0   

accesul și calitatea serviciilor publice administrative 0   

nivelul și calitatea educației populației 0   

conservarea patrimoniului cultural 0   

accesul populației la resurse culturale și participarea în 

manifestații culturale 

0   

accesul și participarea populației în activități 

sportive 

0   

discriminarea 0   

alte aspecte sociale 0   

De mediu 

clima, inclusiv emisiile gazelor cu efect de seră și 

celor care afectează stratul de ozon 

0   



calitatea aerului 0   

calitatea și cantitatea apei și resurselor acvatice, 

inclusiv a apei potabile și de alt gen 

0   

biodiversitatea 0   

flora 0   

fauna 0   

peisajele naturale 0   

starea și resursele solului 0   

producerea și reciclarea deșeurilor 0   

utilizarea eficientă a resurselor regenerabile și 

neregenerabile 

0   

consumul și producția durabilă 0   

intensitatea energetică 0   

eficiența și performanța energetică 0   

bunăstarea animalelor 0   

riscuri majore pentru mediu (incendii, explozii, 

accidente etc.) 

0   

utilizarea terenurilor 0   

alte aspecte de mediu 0   

Tabelul se completează cu note de la -3 la +3, în drept cu fiecare categorie de impact, pentru fiecare 

opțiune analizată, unde variația între -3 și -1 reprezintă impacturi negative (costuri), iar variația între 1 

și 3 – impacturi pozitive (beneficii) pentru categoriile de impact analizate. Nota 0 reprezintă lipsa 

impacturilor. Valoarea acordată corespunde cu intensitatea impactului (1 – minor, 2 – mediu, 3 – 

major) față de situația din opțiunea „a nu face nimic”, în comparație cu situația din alte opțiuni și alte 

categorii de impact. Impacturile identificate prin acest tabel se descriu pe larg, cu argumentarea 

punctajului acordat, inclusiv prin date cuantificate, în compartimentul 4 din Formular, lit. b1) și, 

după caz, b2), privind analiza impacturilor opțiunilor. 

Anexe 

Proiectul preliminar de act normativ 

Nota informativă 

 


