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Nota: Vezi Modificarea Departamentului Supraveghere Tehnica, 
      Standardizare si Metrologie nr.787-c din 07.08.2000 
 
    Departamentul Supraveghere Tehnica, Standardizare si Metrologie 
     Hotarîre cu privire la aprobarea "Nomenclatorului produselor, 
   proceselor si serviciilor supuse certificarii obligatorii în RM" 
 
                        Nr.750-c  din  05.06.2000 
 
      Monitorul Oficial al R.Moldova nr.106-108/303 din 24.08.2000 
 
                                * * * 
 
    În conformitate  cu  prevederile  Legii cu privire  la  certificare, 
articolele  5  si  10,  prin care  Departamentul  Supraveghere  Tehnica, 
Standardizare  si  Metrologie  este autorizat  sa  efectueze  aprobarea, 
actualizarea  si modificarea "Nomenclatorului produselor, proceselor  si 
serviciilor  supuse  certificarii  obligatorii  în  Republica  Moldova", 
Departamentul Supraveghere Tehnica, Standardizare si Metrologie 
                           H O T A R A S T E 
    A aproba si a  pune  în  aplicare  de  la  1.10.2000  "Nomenclatorul 
produselor, proceselor si serviciilor supuse certificarii obligatorii în 
Republica Mollova, redactia 00". 
 
    DIRECTORUL GENERAL AL 
    DEPARTAMENTULUI SUPRAVEGHERE TEHNICA, 
    STANDARTIZARE SI METROLOGIE                  Marcel RADUCAN 
 
    Chisinau, 5 iunie 2000. 
    Nr. 750-c. 
 
                                                Aprobat   prin  Hotarîrea 
                                                Departamentului "Moldova- 
                                                Standard"  nr. 750-C  din 
                                                05.06.2000 cu modificarea 
                                                conform Hotarîrii nr. 787 
                                                - C din 07.08.2000 
 
                             NOMENCLATORUL 
       PRODUSELOR, PROCESELOR SI SERVICIILOR SUPUSE CERTIFICARII 
                   OBLIGATORII ÎN REPUBLICA MOLBOVA 
                              Redactia 00 
 
               Partea 1. Nomenclatorul produselor 
----------------+------------------------------------------------------- 
Pozitia tarifara| 
conform "Nomenc-|               Denumirea produsului 
latorului marfu-|               (grupei de produse) 
rilor  al Repub-| 
licii Moldova"  | 
----------------+------------------------------------------------------- 
Capitolul 2      Carne si organe comestibile 
Capitolul 3      Peste si crustacee, moluste si alte nevertebrate  acva- 
                 tice 
Capitolul 4      Lapte si produse lactate; oua de pasari; miere naturala 
Capitolul 7      Legume, plante, radacini si tuberculi alimentari 
din Capitolul 8  Fructe comestibile 



Capitolul 9      Cafea, ceai, mate si condimente 
Capitolul 10     Cereale (cu exceptia materialului semincier) 
Capitolul 11     Produse ale industriei moraritului;  malt, amidon, inu- 
                 lina, gluten de grîu 
120100           Boabe de soia (cu exceptia materialului semincier) 
1202             Arahide (cu exceptia materialului semincier) 
120600           Seminte  de floarea-soarelui (cu  exceptia materialului 
                 semincier) 
1207             Alte fructe si seminte oleaginoase (cu exceptia materi- 
                 alului semincier) 
120810000        Faina din boabe de soia 
1210             Conuri de hamei 
150100           Grasimi  de porc (inclusiv untura topita) si grasimi de 
                 pasare 
150200           Grasimi  de  animale din specia bovina, ovina  sau cap- 
                 rina 
1507             Ulei de soia 
1508             Ulei de arahide 
1509             Ulei de masline 
151000           Alt ulei 
1511             Ulei de palmier 
1512             Ulei  din  seminte de floarea-soarelui, de  sofran,  de 
                 bumbac 
1514             Ulei de rapita sau de mustar 
1516             Grasimi si ulei animale sau vegetale si  fractiuni, hi- 
                 drogenate total sau  partial interesterificate,  re-es- 
                 terificate nepreparate altfel 
1517             Margarina;  amestecuri  sau  preparate  alimentare  din 
                 grasimi sau  ulei animale sau vegetale sau din fractiu- 
                 ni  de  diferite  grasimi  sau  ulei prevazute la acest 
                 Capitol, altele decît grasimi si  ulei  alimentare  sau 
                 decît fractiunile acestora de la pozitia nr. 1516 
Capitolul 16     Produse din carne, din peste  sau din crustacee, molus- 
                 te sau alte nevertebrate acvatice 
Capitolul 17     Zahar si produse zaharoase 
Capitolul 18     Cacao si produse preparate din cacao 
Capitolul 19     Produse din cereale, faina, amidon  sau lapte;  produse 
                 de patiserie 
Capitolul 20     Produse  din  legume,  fructe  sau  din  alte  parti de 
                 plante 
Capitolul 21     Produse alimentare diverse 
Capitolul 22     Bauturi nealcoolice, alcoolice si oteturi 
Capitolul 23     Reziduri si deseuri ale industriei  alimentare;  nutre- 
                 turi pentru animale 
Capitolul 24     Tutun si produse de tutungerie 
250100910        Sare destinata alimentatiei umane 
2520             Ghips; anhidrit; ipsosuri 
2522             Var 
2523             Ciment 
2701             Huile 
2702             Lignit, cu exceptia gagatului 
271000           Produse petroliere, obtinute din minerale  bituminoase, 
                 cu exluderea celor brute: white-spirit, benzina specia- 
                 la, benzina obisnuita, benzina pentru avioane,  combus- 
                 tibil reactiv, gaz lampant, motorina, mazut, lubrifian- 
                 ti, ulei de  motor, ulei  pentru  compresoare,  ulei de 
                 turbina, lichid hidraulic, uleiuri izolante 
271112110        Gaz de sonda si alte hidrocarburi gazoase destinat uti- 
                 lizarii drept carburant sau combustibil 



271320000        Bitum de petrol 
27150000         Amestecuri  bituminoase pe  baza  de asfalt natural, de 
                 bitum de petrol, de gudron mineral sau de smoala de gu- 
                 dron mineral 
280610000        Acid clorhidric (pentru vînzari cu amanuntul) 
280700100        Acid sulfuric (pentru vînzari cu amanuntul) 
280800000        Acid nitric (pentru vînzari cu amanuntul) 
280920000        Acid ortofosforic (pentru vînzari cu amanuntul) 
281121000        Dioxid de carbon 
281511000        Soda caustica (pentru vînzari cu amanuntul) 
281520           Hidroxid de potasiu (pentru vînzari cu amanuntul) 
282520000        Oxid si hidroxid de litiu (pentru vînzari cu amanuntul) 
282710000        Clorura de amoniu (pentru vînzari cu amanuntul) 
282720000        Clorura de calciu (pentru vînzari cu amanuntul) 
283210000        Sulfit de sodiu (pentru vînzari cu amanuntul) 
283325000        Sulfat de cupru (pentru vînzari cu amanuntul) 
283329500        Sulfat de fier (pentru vînzari cu amanuntul) 
283329900        Sulfat de amoniu (pentru vînzari cu amanuntul) 
283429900        Nitrit de sodiu (pentru vînzari cu amanuntul) 
283523000        Fosfat de trisodiu (pentru vînzari cu amanuntul) 
283610000        Carbonat de amoniu comercial (pentru vînzari cu amanun- 
                 tul) 
283620000        Carbonat disodic (pentru vînzari cu amanuntul) 
283030000        Hidrogencarbonat de sodiu (bicarbonat de sodiu) 
283640000        Carbonat de potasiu (pentru vînzari cu amanuntul) 
284210000        Sticla lichida (pentru vînzari cu amanuntul) 
284700000        Peroxid de hidrogen (pentru vînzari cu amanuntul) 
290545000        Glicerol (pentru vînzari cu amanuntul) 
291411000        Acetona (pentru vînzari cu amanuntul) 
291521000        Acid acetic (pentru vînzari cu amanuntul) 
3005             Vata, tifon, bandaje si articole similare  (pansamente, 
                 plasture, cataplasme etc.) impregnate  sau acoperite cu 
                 substante farmaceutice sau conditionate pentru vînzarea 
                 cu amanuntul în scopuri medicale sau veterinare 
3102             Îngrasaminte  minerale sau chimice azotate (pentru vîn- 
                 zari cu amanuntul) 
3103             Îngrasaminte minerale  sau  chimice  fosfatice  (pentru 
                 vînzari cu amanuntul) 
3104             Îngrasaminte minerale sau chimice potasice (pentru vîn- 
                 zari cu amanuntul) 
3105             Îngrasaminte minerale sau chimice care contin doua  sau 
                 trei  elemente  fertilizante:  azot, fosfor si potasiu; 
                 alte îngrasaminte (pentru vînzari cu amanuntul) 
3208             Vopsele  si  lacuri  (inclusiv emailuri si polituri) pe 
                 baza de polimeri sintetici sau de polimeri naturali mo- 
                 dificati  chimic,  dispersati  sau  dizolvati în  medii 
                 neapoase 
3209             Vopsele  si  lacuri  (inciusiv emailuri si polituri) pe 
                 baza de polimeri  sintetici  sau  de  polimeri naturali 
                 modificati chimic, dispersati sau  dizolvati  în  medii 
                 apoase 
321000100        Lacuri si vopsele pe baza de ulei 
321100000        Sicativi preparati 
321290           Pigmenti (inclusiv pudre si fulgi metalici) 
din 3213         Culori pentru pictura artistica 
321410100        Masticuri de vitrificare 
din 3301         Uleiuri eterice 
330300           Parfumuri si ape de toaleta 
3304             Produse (creme) pentru îngrijirea pielii, produse  cos- 



                 metice sau  pentru  machiaj, produse  pentru manichiura 
                 sau pedichiura 
3305             Produse pentru îngrijirea parului 
330610000        Produse pentru igiena bucala sau dentara 
din 3307         Produse cosmetice pentru barbierit, deodoranti de folo- 
                 sinta individuala, compozitii pentru a face baie, depi- 
                 latori, deodoranti pentru încaperi 
din 3401         Sapun; produse  organice  tensio - active  folosite  ca 
                 sapun 
3402             Substante tensioactive (cu exceptia sapunului); produse 
                 tensioactive, detergenti si preparate de curatat 
din 3405         Materiale  de  lustruit  si creme, pentru încaltaminte, 
                 parchet,  caroserii,  sticla  sau  metal, pasta si praf 
                 pentru curatat si preparate similare 
350300100        Gelantine si derivatele lor 
350610000        Produse de orice fel folosite ca adezivi sau cleiuri 
din 3604         Articole  pentru  focuri de artificii, petarde  si alte 
                 articole pirotehnice 
3605             Chibrituri 
380210000        Carbuni activati 
3808             Insecticide, fungicide, produse antirozatoare, ierbici- 
                 de, inhibatori  de  germinare,  regulatori  de crestere 
                 pentru plante, dezinfectanti si produse  similare, pre- 
                 zentate  în  forme  si  ambalaje   pentru  vînzarea  cu 
                 amanuntul 
381400           Solventi si diluanti organici compusi nedenumiti si ne- 
                 cuprinsi în alta parte 
381900000        Lichide  pentru frîne hidraulice si alte lichide prepa- 
                 rate pentru transmisii hidraulice, care nu  contin  sau 
                 care  contin  mai  putin de 70% din greutate uleiuri de 
                 petrol sau de minerale bituminoase 
3820             Preparate antigel si lichide preparate pentru degivrare 
382450           Mortare si betoane nerefractare 
3917             Tevi  din  materiale  plastice destinate conductelor de 
                 apa, gaze sau canalizare 
3922             Cazi  de baie, cazi de dus, lavoare, bideuri, chiuvete, 
                 scaune si capace pentru closete, rezervoare de  apa  si 
                 articole similare pentru utilizari sanitare sau igieni- 
                 ce, din materiale plastice 
3923             Articole pentru transportari sau pentru ambalaj din ma- 
                 teriale plastice; busoane, dopuri, capace,  capsule  si 
                 alte dispozitive de închidere, din materiale plastice 
3924             Vesela, alte articole de menaj sau obiecte de uz casnic 
                 si  articole  de  igiena  sau de toaleta, din materiale 
                 plastice 
3925             Articole pentru echiparea constructiilor, din  material 
                 plastic 
392610000        Articole  de  birou si  articole  scolare din materiale 
                 plastice 
4011             Anvelope pneumatice noi, din cauciuc 
401210           Anvelope resapate 
4013             Camere pentru anvelope, din cauciuc 
4015             Îmbracaminte si accesorii de îmbracaminte (inclusiv ma- 
                 nusi), pentru orice scop, din cauciuc vulcanizat, neîn- 
                 tarit, pentru orice utilizare 
4016             Alte articole din cauciuc vulcanizat, neîntarit 
4203             Articole  de  îmbracaminte si accesorii de îmbracaminte 
                 din piele naturala sau reconstituita 
4302             Blanuri tabacite sau apretate 



4303             Articole de îmbracaminte, accesorii de îmbracaminte  si  
                 alte articole din blana 
430400000        Blanuri artificiale si articole din blanuri artificiale 
4410             Panouri de particule si panouri similare din lemn 
4411             Panouri fibrolemnoase 
4412             Placaj, lemn furniruit si lemn stratificat similar 
din 4418         Articole  de  tîmplarie  si  piese  pentru constructii,  
                 parchet 
4814             Hîrtie tapet si hîrtie similara pentru acoperit pereti 
4817             Plicuri, carti postale 
4818             Hîrtie igienica si similara, vata de celuloza  sau ser- 
                 vetele  din fibre de celuloza, de tipul celor utilizate 
                 domestic sau sanitar; batiste,  servetele  demachiante,  
                 prosoape, servetele si fete de masa, scutece, servetele  
                 si tampoane igienice, lenjerie de pat si articole simi- 
                 lare  de  utilizare domestica, de toaleta sau sanitara,  
                 îmbracaminte si accesorii de îmbracaminte din pasta  de  
                 hîrtie, hîrtie, vata de celuloza sau tesaturi din fibre  
                 de celuloza 
4819             Cutii, saci, pungi,  carnete  si alte ambalaje din hîr- 
                 tie, carton,  vata  de  celuloza sau pînza din fibre de 
                 celuloza 
482320000        Carton si hîrtie filtru 
5007             Tesaturi de matasa sau din deseuri de matase 
5111, 5112       Tesaturi din lîna  
5208,5209,5210,  Tesaturi din bumbac 
5211,5212                     
5309             Tesaturi de in 
5407,5408,5512,  Tesaturi din fire de filamente  sintetice  sau  artifi- 
5513,5514,5516   ciale                                              
5601             Vata din materiale textile si articole din aceasta 
Capitolul 57     Covoare  si  alte  acoperitoare  de podea din materiale  
                 textile 
5801             Catifea si plus tesute si tesaturi de  janilie  
5802             Tesaturi  buclate  de  tipul "eponge"; tesaturi textile  
                 buclate 
5904             Linoleum; acoperitoare de podea constînd dintr-un strat  
                 aplicat pe un suport textil 
5905             Tapete din materiale textile 
6001             Catifea, plus, tricotate sau crosetate 
Capitolul 61     Articole  si  accesorii de  îmbracaminte, tricotate sau  
                 crosetate 
Capitolul 62     Articole si  accesorii  de  îmbracaminte, altele  decît  
                 tricotate sau crosetate 
6301             Paturi si cuverturi 
6302             Lenjerie de pat, de masa, de toaleta sau de bucatarie 
6305             Saci si sacose, pentru ambalat marfuri 
Capitolul 64     Încaltaminte, ghetre si articole similare 
Capitolul 68     Articole din piatra, beton, ipsos, ciment, azbest, mica  
                 si materiale similare 
Capitolul 69     Produse ceramice 
7005             Geam (sticla flotata si sticla slefuita sau polizata pe  
                 una sau doua fete) în foi sau în placi 
7007             Sticla securit,  constînd  din  sticla  calita  sau din  
                 sticla stratificata 
din 7010         Damigene, sticle, baloane, borcane, cani, ambalaje  tu- 
                 bulare, fiole si alte recipiente, din  sticla  folosite  
                 pentru transport sau pentru ambalare; borcane din stic- 
                 la pentru conserve 



7013             Obiecte  din sticla pentru servicii de masa, pentru bu- 
                 catarie, toaleta,  birou, pentru decorarea apartamente- 
                 lor sau pentru utilizari similare 
730410           Tevi pentru conducte de petrol sau de gaze 
730511000  
730512000  
730610                          
din 7307         Fitinguri din metale fieroase  pentru conducte de  pet- 
                 rol sau gaze, inclusiv pentru automobile 
din 730900100    Rezervoare, tancuri pentru substante gazoase (cu excep- 
                 tia gazelor comprimate sau lichefiate) 
731100           Recipiente pentru gaze comprimate sau  lichefiate,  din  
                 metale fieroase 
din 7321         Aragaze, alt utilaj casnic cu gaze 
7323             Articole de  menaj si de uz gospodaresc din metale fie- 
                 roase 
7324             Utilaj tehnico-sanitar si parti ale acestora, din meta- 
                 le fieroase 
din 7418         Articole de menaj sau de uz gospodaresc, din cupru 
761010000        Usi, ferestre din aluminiu 
761300000        Recipiente  din aluminiu pentru gaze comprimate sau li- 
                 chefiate 
7615             Articole de menaj sau de uz gospodaresc din aluminiu 
830910000        Dopuri cu zimti pentru sticle 
din 8311         Electrozi si articole similare pentru sudare 
8403             Cazane pentru încalzire centrala 
din 8404         Încalzitoare cu abur sau apa pentru sistemele de  apro- 
                 vizionare tehnica 
841370800        Pompe centrifuge multicelulare 
8415             Masini si aparate pentru aer conditionat 
841620           Arzatoare pentru alimentarea vetrelor 
din 8418         Frigidere, congelatoare, electrice 
842211000        Masini pentru spalat vesela (pentru uz gospodaresc) 
8424             Aparate mecanice pentru dispersat  sau  pulverizat  li- 
                 chide  sau pulberi; extinctoare; pistoale pentru pulve- 
                 rizat si aparate similare 
8425             Palane, trolii si cabestane; cricuri si vinciuri 
842620000        Macarale-turn 
842630000        Macarale-portal 
842810           Lifturi si ridicatoare pentru marfuri 
8433             Masini si utilaje pentru recoltat sau treierat  produse  
                 agricole 
din 8447         Masini de împletit de uz casnic 
8450             Masini de spalat 
845121           Masini pentru uscat 
845130           Masini si prese de calcat 
845210           Masini de cusut de uz gospodaresc 
8469             Masini de scris 
847010           Masini de calculat  si  masini  de buzunar care  permit  
                 înregistrarea, reproducerea si afisarea  informatiilor, 
                 cu functii de calcul 
8471             Masini de prelucrare automata a datelor  si  parti  ale  
                 acestora; cititori magnetici sau optici, masini  pentru  
                 transpunerea  informatiilor pe suport sub forma codifi- 
                 cata si masini pentru prelucrarea acestor informatii 
847210000        Masini de multiplicat sau copiat 
847431000        Betoniere si utilaje pentru amestecat ciment sau mortar  
                 de uz gospodaresc 
8481             Articole de robinetarie si alte articole similare pent- 



                 ru tevi, conducte, cazane, rezervuare, cuve si alte re- 
                 cipiente similare, inclusiv reductoare de  presiune  si  
                 vanele termostatice 
8501             Motoare si  generatoare electrice, cu exceptia grupuri- 
                 lor electrogene 
8502             Grupuri electrogene si convertizoare rotative electrice 
8504             Transformatoare electrice, substatii covmlexe de trans- 
                 formatoare, surse de alimentare cu curent (redresoare) 
8506             Pile si baterii de pile electrice 
8507             Acumulatoare  electrice, inclusiv  elementele lor sepa- 
                 ratoare 
8508             Unelte  electromecanice  cu  motor electric incorporat,  
                 pentru utilizare manuala 
8509             Aparate electromecanice  cu  motor electric incorporat,  
                 de uz casnic 
8510             Masini de ras, epilat si de tuns cu motor electric 
8512             Aparate electrice de iluminare sau de  semnalizare  (cu  
                 exceptia  articolelor  de la pozitia nr. 8539), sterga- 
                 toare  de parbriz, dispozitive antigivraj si de dezabu- 
                 rire, electrice, de tipul celor folosite pentru automo- 
                 bile, motociclete si biciclete 
8516             Încalzitoare instantanee de apa si termoplonjoare elec- 
                 trice; aparate electrice pentru încalzirea locuintelor, 
                 solului sau pentru scopuri similare;  aparate  electro- 
                 termice pentru coafura (uscatoare de par,  casti pentru 
                 coafura, ondulatoare de par,  de  exemplu)  sau  pentru 
                 uscarea  mîinilor;  fiere de  calcat electrice; aparate  
                 electrotermice pentru uz casnic 
8517             Aparate  electrice pentru telefonie sau telegrafie prin  
                 fir, inclusiv  centrale  telefonice, posturi telefonice  
                 pentru beneficiari  prin fir combinate cu aparate tele- 
                 fonice fara fir si aparate pentru telecomunicatii  prin  
                 curent purtator sau  pentru  telecomunicatii  numerice;  
                 videofoane 
din 8518         Microfoane si telefoane 
8519             Patefoane si gramofoane, picupuri, cititoare de  casete  
                 si  alte aparate de reproducere a sunetului, neincorpo- 
                 rînd un dispozitiv de înregistrare a sunetului 
8520             Magnetofoane si alte aparate pentru înregistrarea sune- 
                 tului 
8521             Aparate video de înregstrat sau de reprodus 
8525             Aparate de emisie pentru orice tip de radiocomunicatii,  
                 inclusiv  radiotelefonie, radiotelegrafie, radiodifuzi- 
                 une sau televiziune, camere de televizitune; aparate de 
                 luat vederi fixe si alte camere video 
8526             Aparate  de  radiodetectie  si  de radiosondaj (radar),  
                 aparate  de  radionavigatie  si aparate de radioteleco- 
                 manda 
8527             Aparate de receptie  pentru radiotelefonie, radioteleg- 
                 rafie sau radiodifuziune 
8528             Receptoare  de televiziune,  monitoare video si proiec- 
                 toare video 
852910200        Antene exterioare pentru  receptoare de  radiodifuziune  
                si de televiziune 
8531             Aparate  electrice  de semnalizare acustica sau vizuala 
                 (sonerii, sirene, tablouri de avertizare, sisteme anti- 
                 furt sau de avertizare împotriva incendiilor,  inclusiv  
                 cele care utilizeaza radiofrecvente sau  se  conecteaza  
                 la reteaua telefonica  publica) altele decît cele de la 



                 pozitiile nr. 8512 sau 8530 
853210000        Condensatoare  fixe  destinate  retelelor  electrice de  
                 50/60 Hz (condensatoare de putere) 
8535             Aparatura pentru comutarea, taierea, protectia, bransa- 
                 rea, racordarea sau  conectarea  circuitelor  electrice 
                 (întrerupatoare, comutatoare, sigurante, limitatori  de  
                 tensiune, regulatori de unda, prize de curent, cutii de 
                 jonctiune sau doze de legatura, de exemplu),  pentru  o  
                 tensiune de peste 1000 volti: 
8536             Aparatura pentru comutarea, taierea, protectia, bransa- 
                 rea, racordarea sau  conectarea  circuitelor  electrice 
                 (întrerupatoare, comutatoare, relee, sigurante, regula- 
                 toare  de  unde, fise  si prize de curent, dulii pentru  
                 lampi, cutii de jonctiune, de exemplu), pentru o tensi- 
                 une care sa nu depaseasca 1000 volti 
8537             Tablouri, panouri, console, pupitre, cabine si alte su- 
                 porturi pentru distribuirea energiei electrice 
8539             Lampi si tuburi electrice ca incandescenta sau cu  des- 
                 carcare 
din 8544         Fire, cabluri (inclusiv  cabluri  coaxiale  si  cabluri  
                 pentru  frecvente sau  tensiuni înalte) si alte conduc- 
                 toare electrice izolate, cu sau fara conectori; cabluri 
                 de fibre optice, folosite în telecomunicatii 
8546             Izolatoare electrice din orice material 
din 8547         Tevi izolante 
8701             Tractoare 
8702             Autovehicule pentru transportul a 10 persoane  sau  mai  
                 multe, inclusiv soferul 
8703             Autoturisme si alte autovehicule destinate în principal  
                 pentru transportul de persoane 
8704             Autovehicule pentru transportul marfurilor 
8711             Motociclete (inclusiv  biciclete cu motor) si biciclete  
                 echipate cu motor auxiliar, cu sau fara atas; atase 
871200           Biciclete si similare (inclusiv triciclete), fara motor 
8713             Fotolii  rulante si alte vehicule similare pentru inva- 
                 lizi 
8715             Carucioare pentru copii 
8716             Remorci  si  semiremorci  pentru toate vehiculele; alte  
                 vehicule nepropulsate mecanic; parti ale acestora 
9018             Instrumente si aparate pentru medicina 
9019             Aparate  de  mecanoterapie; aparate  de  masaj; aparate  
                 pentru testari psihologice; aparate de ozonoterapie, de 
                 oxigenoterapie, de aerosolterapie, aparate respiratorii  
                 de reanimare si alte aparate de terapie respiratorie 
9022             Aparate cu raze X si aparate cu raze alfa, beta sau ga- 
                 ma, fotosite  sau nu în medicina, chirurgie, stomatolo- 
                 gie sau în medicina veterinara, inclusiv aparate pentru  
                 radiofotografie sau radioterapie, tuburi cu  raze  X si  
                 alte dispozitive generatoare de raze X, generatoare  de 
                 tensiune, pupitre de comanda, ecrane, mese,  fotolii si  
                 suporti similari pentru examinare sau tratament 
9032             Aparate pentru masurarea, reglarea  sau controlul auto- 
                 mat al temperaturii sau presiunii 
9207             Instrumente  muzicale  cu sunetul produs sau amplificat  
                 electric 
930200           Revolvere si pistoale, altele decît cele de la pozitii- 
                 le nr. 9303 sau 9304 
9303             Alte arme de foc si aparate similare care  functioneaza  
                 cu încarcaturi explozive (de exemplu: pusti si arme  de 



                 vînatoare, arme de foc care se încarca prin teava, pis- 
                 toale  si alte dispozitive pentru rachete de semnaliza- 
                 re, pistoale si  revolvere  pentru  încarcaturi  oarbe,  
                 pistoale pentru împuscat cuie, arme cu teava) 
930400000        Alte  arme  (de exemplu: pusti, carabine si pistoale cu  
                 arc, cu aer comprimat sau cu gaz, bastoane) 
9305             Parti  si  accesorii  de  articole  de la pozitiile nr.  
                 9302-9304 
930610000        Cartuse 
930621000  
930629 
9307             Sabii, spade, baionete, lanci si alte arme albe; parti- 
                 le si tecile acestora 
din capitolul 94 Mobila; mobilier medico-chirurgical; aparate de  ilumi- 
                 nat nedenumite si necuprinse în alta parte; constructii 
                 prefabricate 
din capitolul 95 Jucarii, jocuri 
din 9613         Brichete si aprinzatoare pentru tigari si alte aprinza- 
                 toare mecanice sau electrice 
 
           Partea 2. NOMENCLATORUL PROCESELOR SI SERVICIILOR 
--------+--------+------------------------------------------------------ 
Pozitia |Pozitia | 
tarifa- |tarifa- | 
ra con- |ra con- | 
 form   | form   |        Denumirea proceselor si serviciilor 
clasi-  |clasi-  | 
ficato- |ficato- | 
rului   |rului   | 
OK 002- |CSAEE   | 
  93    |al RM   | 
--------+--------+------------------------------------------------------ 
013100   0909000  Reparatia  si  deservirea tehnica a aparatelor radioe- 
                  lectronice de uz casnic 
013200   9709000  Reparatia masinilor electrice de uz casnic 
013300   9709000  Reparatia utilajelor electrice de uz casnic 
013377   9709000  Reparatia  armelor, inclusiv a celor pentru  vînatoare  
                  subacvatica 
015100   9709000  Curatirea chimica 
015300   9709000  Vopsirea firelor, tesaturilor, blanurilor si hainelor 
015400   9709000  Servicii ale spalatoriilor 
016100   5159000  Reparatia locuintelor si altor cladiri 
016300   5159000  Alte servicii prestate la reparatia locuintelor si al- 
                  tor cladiri 
017100   6112000  Deservirea tehnica a autoturismelor 
017200   6112000  Reparatia autoturismelor 
017300   6112000  Deservirea tehnica a autocamioanelor si autobuselor 
017400   6112000  Reparatia autocamioanelor si autobuselor 
017500   6122000  Deservirea tehnica si reparatia transportului moto 
017600   6112000  Alte servicii de  deservire  tehnica  si  reparatie  a  
         6122000  transportului auto si moto  (inclusiv stationarea uni- 
                  tatilor de transport auto la statiile auto  cu  plata,  
                  instalarea  de  utilaj  suplimentar, pregatirea pentru  
                  vînzare) 
021500-  7121     Servicii de transportare a pasagerilor cu  transportul 
021562   7122     auto de comunicare interurbana si urbana, inclusiv  pe  
                  baza  comerciala,  speciale,  la comanda, cu autobuse,  
                  taxomotoare. 
041200   641      Servicii hoteliere si a altor locuri de trai 



061100   7471000  Servicii ale birourilor de turism, ale  agentiilor  de  
                  turism, birourilor de calatorii 
061200   7471000  Odihna turistica si calatorii pe rute turistice 
061300   7471000  Marsuri turistice în zile de odihna 
061400   7471000  Servicii pentru turismul de afaceri 
061500   7471000  Servicii de informare, consulting si  publicitate  ale  
                  agentiilor de turism, excursii si voiaje 
616000   7471000  Servicii de cazare 
061700   7471000  Alte servicii ale agentiilor si ale  organizatilor  de  
                  turism 
062200   7472000  Excursii 
071200   9619900  Spectacole de pirotehnie si focuri de artificii 
072108   9619900  Tiruri, poligoane si standuri 
122000   642      Servicii ale alimentatiei publice: 
122100   642      - Servicii ale alimentatei publice 
122200   642      - Servicii  de preparare  a produselor de culinarie si  
                  de cofetarie 
122300   642      - Servicii de organizare a deservirii si consumarii 
122400   642      - Servicii de desfacere a produselor culinare 
122300   642      - Servicii de organizare a odihnei 
122600   642      - Servicii de informare si consulting 
122700   642      - Alte servicii ale alimentatiei publice 
808000   516443   Servicii de instalare a semnalizarii de paza. Servicii  
                  de paza a locuintelor 
 
   Datele de identificare ale organizatiei care detine Nomenclatorul 
         2004, or. Chisinau, str. E. Coca, 28; tel: 71-92-69, 
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