
Desfăşurarea activităţii de întreprinzător în baza patentei 
nu impune înregistrarea de stat a titularului acesteia şi 
primirea licenţei. Asupra titularului patentei nu se extind 
cerinţele privind prezentarea dărilor de seamă financiare 
şi statistice, ţinerea evidenţei contabile şi financiare, 
efectuarea operaţiilor de casă şi decontărilor.

IMPORTANT 

Acest material informativ a fost elaborat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, 
în cadrul Proiectelor “Promovarea şi protejarea drepturilor femeilor lucrătoare migrante” și 
“Sporirea abilitării economice a femeilor din localitățile de pe ambele maluri ale râului 
Nistru în Republica Moldova”

Achitați taxa pentru patentă la filiala sau 
reprezentanța Băncii de Economii, cu 
prezentarea buletinului de identitate. Cuantumul 
taxei este diferit în funcție de genul de activitate

Depuneți la sediul IFS cererea-tipizată, împreună cu următoarele documente:
=Bonul de plată pentru achitarea contribuțiilor de asigurări sociale (conform pasului 2);
Copia poliței de asigurare de asistență medicală;
La necesitate, în dependență de genul de activitate, mai prezentați:
=Copia actului de studii ce confirma nivelul de calificare necesar pentru desfășurarea activității;
=Autorizația de la Primărie pentru desfășurarea genului de activitate.

Ridicați patenta în termen de 3 zile, de la oficiul IFS.

Patenta de întreprinzător, este un certificat de stat nominativ, ce atestă dreptul de a desfăşura un anumit gen de 
activitate de întreprinzător în decursul unei anumite perioade de timp (o lună sau, la dorinţa solicitantului, pe o durată 
mai mare). Desfăşurarea activităţii de întreprinzător în baza patentei de întreprinzător se permite dacă veniturile 
titularului de patentă nu depăşesc 300000 de lei timp de 12 luni consecutive. Desfăşurarea activității de întreprinzător 
în bază de patentă este reglementată de Legea nr. 93-XIV din 15.07.1998 „Cu privire la patenta de întreprinzător”.

DESCRIERE

PAŞII NECESARI PENTRU A OBTINE PATENTAPAŞII NECESARI PENTRU A OBTINE PATENTA

Prezentați-vă la oficiul CTAS pentru a obține 
documentul confirmativ de achitare a 
contribuțiilor de asigurare socială de stat pentru 
perioada necesară pentru activitate. Daca nu 
sunteți persoană asigurată, încheiați un contract 
individual de asigurări sociale.  

Prezentați-vă la  oficiul  teritorial  al  
Inspectoratului Fiscal de Stat (IFS), pentru a 
obține lista actelor necesare (care variază în funcție 
de genul de activitate pentru care se solicită 
patenta) și contul bancar pentru achitarea taxei 
pentru patentă. 

Persoana fizică, cetăţean al Republicii Moldova care are 
dreptul să desfăşoare activitate de întreprinzător, care a 
declarat despre intenţia sa de a procura patentă şi cores-
punde cerinţelor de calificare necesare acestui gen de 
activitate.

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

TITULARUL DE PATENTĂ POATE FI:

Patenta poate fi eliberată şi de primăria în a cărei rază de 
administrare persoana dorește să activeze, dacă în 
localitatea respectivă nu este amplasat inspectoratul 
fiscal. În acest caz, patenta eliberată de primărie este 
valabilă numai pe teritoriul administrat de aceasta.

Durata activităţii în bază de patentă se include în 
vechimea în muncă, dacă se achită contribuţiile de 
asigurare socială de stat.

IMPORTANT 


