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Proiect 

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

HOTĂRÎRE nr. _____ 

din______________________2020 

Chişinău 

 

cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe 

 

* * * 

 

         Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă Catalogul mijloacelor fixe (se anexează). 

2. Se abrogă Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.338/2003 cu privire la 

aprobarea Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale (Monitorul Oficial al   

Republicii Moldova, 2003, nr.62-66, art.379). 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 

 

Prim-ministru                                                                Ion CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

Ministru al Finanțelor                                                   Serghei PUȘCUȚA 
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Anexă  

la Hotărîrea Guvernului 

nr.______ din_______ 

 

       CATALOGUL MIJLOACELOR FIXE 

 

Capitolul I. 

INTRODUCERE 

1. Prezentul Catalog cuprinde clasificarea mijloacelor fixe şi duratele de funcţionare 

utilă a acestora stabilite în intervale.  

Capitolul II. 

DOMENIUL DE APLICARE 

2. Prevederile prezentului Catalog se aplică în scopuri fiscale pentru toate persoanele 

juridice şi fizice care desfășoară activitate de întreprinzător și în scopuri contabile pentru 

autoritățile/instituțiile bugetare (publice). 

Capitolul III. 

 DISPOZIŢII GENERALE 

3. În cazul autorităților/instituțiilor bugetare (publice), recunoașterea mijloacelor fixe 

se efectuează în conformitate cu regulile contabile aplicate în sisitemul bugetar. 

4. În cazul persoanelor juridice şi fizice care desfășoară activitate de întreprinzător, 

recunoașterea mijloacelor fixe se efectuează în conformitate cu prevederile legislației 

fiscale. 

5. Obiectele se consideră incluse în componența mijloacelor fixe din momentul 

punerii lor în funcțiune.  

6. În componenţa mijloacelor fixe sunt incluse următoarele categorii: 

1) Clădiri (10); 

2) Construcţii speciale (11); 

3) Instalaţiile de transmisie (12); 

4) Maşinile şi utilajele (13); 

5) Mijloacele de transport (14); 

6) Alte tipuri de mijloace fixe, unelte şi scule, inventar de producţie şi gospodăresc 

(15); 

7) Animale de producţie şi reproducţie (16); 

8) Plantaţii perene (17). 

7. Investiţiile capitale în plantaţiile perene sînt incluse în componenţa mijloacelor fixe 

după intrarea în perioada de rodire, iar cele destinate ameliorării terenurilor - în suma 

cheltuielilor aferente suprafeţelor date în folosinţă, indiferent dacă a fost sau nu încheiat 

întregul complex de lucrări. Investiţiile capitale pentru ameliorarea terenurilor formează o 

categorie separată de mijloace fixe. 

Capitolul IV. 

 DETERMINAREA DURATEI DE FUNCŢIONARE UTILĂ 

8. Autoritățile/instituțiile bugetare (publice) stabilesc durata de funcționare utilă în 

limitele intervalelor prevăzute în anexă. În cazul reevaluării, efectuării reparațiilor capitale, 
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autoritățile/instituțiile bugetare (publice) sunt în drept să stabilească o durată de funcționare 

utilă mai mare decît limita maximă prevăzută în anexă. 

9. Persoanele juridice şi fizice care desfășoară activitate de întreprinzător urmează să 

stabilească în scopuri fiscale aceeași durată de funcționare utilă determinată în scopuri 

financiare, fără a ține cont de limita maximă, dar care nu poate fi mai mică decât limita 

minimă prevăzută în anexă.  

10. În cazul în care în scopuri financiare, urmare a procesului de reparaţie sau 

dezvoltare a mijloacelor fixe cu scopul îmbunătăţirii caracteristicilor iniţiale ale acestora şi, 

respectiv, majorării beneficiilor economice aşteptate din utilizarea obiectului ce poate să 

rezulte din: prelungirea duratei de utilizare a obiectului, creşterea capacităţii de producţie, 

suprafeţei sau altor caracteristici ale obiectului, îmbunătăţirea substanţială a calităţii 

producţiei fabricate (serviciilor prestate), prelungirea intervalelor între înlocuirile părţilor 

componente în limita duratei de utilizare a obiectului, crearea componentelor care nu mai 

necesită înlocuire în limita duratei de utilizare a obiectului, reducerea semnificativă a 

costurilor de exploatare prevăzute iniţial etc., persoanele care desfășoară activitate de 

întreprinzător decid majorarea duratei de funcţionare utilă, atunci în aceeaşi mărime se 

majorează durata de funcţionare utilă în scopuri fiscale.  

11.  În cazul în care în scopuri financiare în funcție de modificările tehnologice, 

intensitatea şi condiţiile de exploatare a mijloacelor fixe (condiţii nocive, nefavorabile, de 

umiditate, etc.), entitatea decide micșorarea duratei de funcționare utilă, atunci în aceeași 

mărime se micșorează durata de funcționare utilă în scopuri fiscale, cu condiția ca durata de 

funcționare utilă ajustată să nu fie mai mică decât limita minimă prevăzută în anexă. În 

cazul în care durata de funcționare utilă ajustată în scopuri financiare este mai mică decât 

limita minimă prevăzută înanexă, în scopuri fiscale se stabilește limita minimă prevăzută în 

anexă.  

12. Pentru mijloacele fixe exploatate anterior datei dobândirii, durata de funcționare 

utilă stabilită în scopuri fiscale nu poate fi mai mică decât 50% din limita minimă prevăzută 

în anexă.  

13. În cazul în care în documentația tehnică întocmită de către producător este 

indicată o durată de funcționare utilă mai mică decât limita minimă prevăzută în anexă, 

entitățile (publice/private) sunt în drept să stabilească durata indicată de către producător.  

14. Pentru mijloacele fixe care nu se regăsesc în anexă, mijloacele fixe create cu 

forțele proprii, precum și pentru cele exploatate anterior datei dobândirii, durata de 

funcționare utilă poate fi determinată de către o comisie internă, un expert independent sau 

conform recomandărilor producătorilor, furnizorilor sau distribuitorilor, cu aprobarea 

ulterioară de către conducerea entității (publice/private).  

15. Pentru stabilirea și argumentarea duratei de funcţionare utilă a mijloacelor fixe, 

inclusiv a celor create cu forțele proprii, precum și pentru cele exploatate anterior datei 

dobândirii se poate utiliza experienţa proprie a entității de exploatare a mijloacelor fixe 

similare sau experienţa altor entități (publice/private).  

 

Capitolul V.  

DISPOZIȚII FINALE  
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16.   Pentru autoritățile/instituțiile bugetare (publice) prezentul Catalog se aplică pentru 

mijloacele fixe puse în funcțiune începând cu 01 ianurie 2021.  

17. Pentru persoanele juridice şi fizice care desfășoară activitate de întreprinzător 

prezentul Catalog se aplică începând cu perioada fiscală a anului 2020. 
 

 

 

Anexă 

la Catalogul mijloacelor fixe 
 

Clasificarea şi duratele de funcţionare utilă a mijloacelor fixe 
 

Categ

oria 

Codul/poziția 

tarifară 
Denumirea 

Durata de 

funcționare 

utilă 

10 000000000 CLĂDIRI 
 

10 000001000 

  

Clădiri construite din beton armat cu rezistenţă sporită, din 

blocuri de beton armat şi cu schelet din beton armat sau din 

metal 

40-60 

10 000001001 Clădirile hidrocentralelor, stațiilor de pompare construite din 

blocuri de beton armat și cu schelet din beton armat sau din 

metal 

40-60 

10 000002000 

  

Clădiri construite din blocuri de piatră cu mortar din ciment şi 

cu schelet din beton armat sau din metal, cu excepţia celor de la 

poziţiile: 

30-40 

10 000102001 

  

clădiri productive din industria alimentară şi а băuturilor 
30-40 

10 000102002 clădiri productive din industria chimică 29-39 

10 000102003 clădiri productive din industria de producere а articolelor din 

cauciuc şi din material plastic 
28-38 

10 000102004 clădiri productive din industria de producere а altor produse din 

minerale nemetalice 
27-37 

10 000102005 clădiri productive din industria metalurgică 26-36 

10 000202001 clădiri cu destinaţie de depozite pentru păstrareа materiei prime, 

semifabricatelor şi mărfurilor chimic agresive 40-60 

10 000402000 clădiri administrative 40-60 

10 000502000 case de locuit 40-50 

10 000003000 

  

Clădiri construite din cărămidă arsă, piatră cioplită, coteleţ cu 

mortar din ciment sau var fără schelet, cu excepţia celor de la 

poziţiile: 

30-40 

10 000103001 

  

clădiri productive din industria alimentară şi а băuturilor 
28-38 

10 000103002 

  

clădiri productive din industria chimică 
27-37 
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10 000103003 clădiri productive din industria de producere а articolelor din 

cauciuc şi din material plastic 
26-36 

10 000103004 clădiri productive din industria de producere а altor articole din 

minerale nemetalice 
25-35 

10 000103005 clădiri productive din industria metalurgică 24-34 

10 000203001 clădiri cu destinaţie de depozite pentru păstrareа materiei prime, 

semifabricatelor şi mărfurilor chimic agresive 
24-34 

10 000403000 clădiri administrative 35-55 

10 000503000 case de locuit 35-45 

10 000004000 

  

Clădiri construite din blocuri uşoare fără schelet, cu coloane şi 

stîlpi din beton armat, cărămidă sau lemn 
23-33 

10 000005000 

  

Clădiri construite din lemn cu pereţi din bârne sau lemn rotund 

ecarisat 
23-33 

10 000006000 

  

Clădiri construite din argilă bătută, chirpici cu schelet din beton 

armat, cărămidă sau lemn 
13-20 

10 000007000 

  

Clădiri construite din lemn cu schelet şi panouri de tip 

container, cu excepţia clădirilor cu destinaţie specială de la 

poziţiile: 

18-24 

10 000307001 clădiri demontabile 15-20 

10 000307002 mobile, inclusiv chioşcuri 12-17 

10 000008000 

  

Clădiri construite din argilă bătută, piatră spartă cu mortar din 

lut fără schelet 
8-12 

10 000009000 

  

Clădiri construite din materiale în formă de peliculă sau sticlă, 

îmbrăcate pe schelet de lemn sau metal (sere, şoproane, clădiri 

demontabile, mobile, inclusiv chioşcuri, cabine telefonice şi 

pentru internet) 

4-8 

11 000000000 CONSTRUCŢII SPECIALE  

11    Construcţii subterane  

11 000100000 Pereţi-suport construiţi din:  

11 000102000 beton armat 55-65 

11 000200000 Beciuri construite din:  

11 000202000 beton armat 45-55 

11 000203000 piatră 25-35 

11 000300000 Tuneluri construite din:  

11 000302000 beton armat 45-55 

11 000400000 Canale subterane construite din:  

11 000404000 alte material:  

11 000404001 canalizarea telefonică în oraşe şi interurbană 35-45 
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11 000404002 canalizarea telefonică în sate 30-40 

11 000402000 beton armat 55-65 

11 000403000 piatră 27-36 

11 000500000 Fîntîni obişnuite:  

11 000502000 din inele de beton armat 55-65 

11 000503000 din piatră 25-35 

11 000601000 Fîntîni arteziene:  

11 000601001 fără filtre 18-22 

11 000601002 cu filtre 13-17 

11 000601003 cu filtre care funcţionează în condiţii de mediu agresiv şi 

mineralizat 
7-9 

11 000700000 Sonde:  

11 000701001 Sonde de ţiţei, de injecţie şi de control 13-17 

11 000701002 Sonde de gaze şi de gaze condensate 7-9 

11 000701003 Sonde la depozitele subterane de gaze, depozite subterane de ţiţei în 

depozite geologice de săruri de potasiu 
23-27 

11 000701004 Conducte de legătură şi bucle de sondă 5-7 

11 000800000 Rezervoare:  

11 000800001 Rezervoare de apă curată:  

11 000801001 din metal 13-17 

11 000802001 din beton armat 18-22 

11 000804001 din cărămidă 13-17 

11 000800002 Rezervoare de păstrare а bitumului:  

11 000801002 din metal 13-17 

11 000802002 din beton armat 18-22 

11 000801003 Rezervoare subterane şi terestre din metal pentru păstrarea 

gazului lichefiat 
18-22 

11 000801004 Gazgoldere şi rezervoare din metal terestre pentru depozitarea 

gazului lichefiat la staţiile de distribuţie а gazelor 23-27 

11 000800005 Rezervoare pentru depozitarea motorinei şi lubrifianţilor:  

11 000801005 din metal 23-27 

11 000802005 din beton armat 28-32 

11 000801006 Rezervoare metalice pentru depozitarea produselor petroliere 13-17 

11 000802007 Rezervoare din beton armat în industria chimică 8-12 
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11 000802008 Recipiente subterane pentru scurgerea reziduurilor grele 8-2 

11 000802009 Depozite de dejecţii şi colectoare de dejecţii din beton armat 28-32 

11 000802010 Siloz depozitare cereale 15-17 

11  Construcţii terestre.Construcţii în transporturi, telecomunicaţii 

şi în    alte ramuri 
 

11 000900000 Poduri, cu excepţia celor de la poziţiile: 90-100 

11 000901000 poduri metalice 35-45 

11 000907000 poduri şi podeţe din lemn 7-9 

11 000907001 ţevi şi jgheaburi din lemn 6-8 

11 000901001 ţevi din metal gofrate 15-20 

11 001000000 Construcţii de susţinere şi de protecţie din piatră, beton şi beton 

armat (contra alunecărilor de teren, avalanşelor, surpărilor de 

teren, de consolidare, de îmbrăcare, de prindere pereţi, galerii, 

evacuatoare de noroi, tălpi, tranşee etc.) 

35-45 

11 001100000 Platforme de cale ferată acoperite construite din:  

11 001102000 beton armat 70-80 

11 001103000 piatră 30-40 

11 001200000 Platforme de cale ferată descoperite (inclusiv de încărcare), cu 

excepţia celor de la poziţia: 
 

11 001207000 platforme de cale ferată construite din lemn 10-15 

11 001300000 Estacade construite din:  

11 001301000 metal 20-30 

11 001302000 beton armat 30-35 

11 001508000 Terasamente de cale ferată 90-100 

11 001600000 Suprastructuri ale căilor ferate (balast, traverse, şinele cu 

dispozitivele de prindere, schimbătoarele de cale şi alte 

elemente) 

15-25 

11 001700000 Căi de rulare a macaralelor 15-20 

11 001800000 Căi ferate standarde principale, căi ferate de acces la 

întreprinderi, alte căi ferate ale întreprinderilor 17-22 

11 001900000 Căi ferate cu ecartament îngust 10-15 

11 002000000 Construcţii de drenare, de scurgere a apei şi de consolidare a 

terasamentului căilor ferate:  

11 002002000 din beton armat 20-30 

11 002003000 din piatră 17-23 

11 002007000 din lemn 8-12 
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11 002100000 Hidrocoloane 10-15 

11 002200000 Tunel de cale ferată 95-105 

11 002400000 Poduri şi tunel pentru pietoni 30-40 

11 002500000 Garduri (îngrădiri) fixe:  

11 002502000 din beton armat 20-30 

11 002503000 din piatră 17-22 

11 002504000 din plasă metalică 5-7 

11 002507000 din lemn 3-5 

11 002600000 Panouri şi pari mobili antizăpadă 5-10 

11 002700000 Pasaje 17-23 

11 002800000 Funiculare 28-32 

11 002900000 Căi de tramvai pe fundaţie:  

11 002900001 de piatră şi beton armat 35-45 

11 002900002 de piatră spartă cu traverse de beton armat 15-20 

11 002900003 de piatră spartă cu traverse de lemn 10-15 

11 002900004  de nisip 7-9 

11 003000000 Autodrumuri, acoperiri de platforme, piste de decolare-

aterizare ale aerodromurilor cu îmbrăcăminte din: 
 

11 003003000 piatră cioplită 27-33 

11 003009000 beton de ciment 27-33 

11 003010000 beton asfaltic (îmbrăcăminte asfaltică modernă) 15-20 

11 003013000 macadam bituminos (îmbrăcăminte asfaltică uşoară) 10-15 

11 003011000 zgură neagră spartă şi pietriş negru 8-12 

11 003012000 pietriş (împietriri) 8-10 

11 003008000 pămînt 5-7 

11 003007000 longrine de lemn 4-6 

11 003200000 Geamanduri şi balize metalice plutitoare 5-7 

11 003300000 Dispozitive de semnalizare luminoasă şi sonoră la indicatoarele 

plutitoare şi costiere de navigaţie 
2-4 

11 003600000 Cale longitudinale (înclinate), cale orizontale în încăperi închise, 

cale descoperite (orizontale) 
75-85 

11 003700000 Gropi pentru transbordoare mari şi mici 75-85 

11 003800000 Antene:  
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11 003800001 de emisie în UUS 22-26 

11 003800002 de emisie şi de recepţie în US şi ULM 13-17 

11 003800003 de linii de radiorelee 10-15 

11 003800005 de recepţie în UUS pentru televiziune şi radiodifuziune în UUS-MF 6-10 

11 003800004 pentru telecomunicaţii prin sateliţi 9-12 

11  Construcţii de înălţime  

11 003900000 Turnuri de radio şi televiziune unicate:  

11 003901000 din metal 45-60 

11 003902000 din beton armat 40-50 

11 004000000 Graidere:  

11 004001000 din metal 18-22 

11 004002000 din beton armat 7-9 

11 004007000 din lemn 5-7 

11 004100000 Coşuri de fum:  

11 004101000 din metal 18-22 

11 004102000 din beton armat 35-40 

11 004104000 din cărămidă 27-33 

11 004200000 Castele de apă:  

11 004201000 din metal 14-18 

11 004204001 din cărămidă cu rezervoare metalice 30-34 

11 004204002 din cărămidă cu rezervoare de beton armat 36-44 

11 004202000 din beton armat cu rezervoare de beton armat 36-44 

11 004207000 din lemn cu rezervoare metalice 7-9 

11 004300000 Buncăr pentru cărbune 22-28 

11 004402000 Silozuri din beton armat în industria cimentului 8-12 

11 004502000 Silozuri din beton armat pentru furaje în agricultură 27-33 

11 004602000 Silozuri din beton armat pentru cereale în industria alimentară 27-33 

11 004702000 Instalaţii de distribuire a nisipului 8-12 

11  Construcţii hidrotehnice  

11 004800000 Baraje (din beton, beton armat) la iazurile şi hidrocentralele 

mari; tunele, construcţii pentru trecerea şi protecţia peştilor, 

bazine de presiune la centrala hidroelectrică (СНЕ); ecluze de 

60-65 
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navigaţie şi ascensoare pentru nave; diguri de închidere din 

pămînt fără placaj, cu excepţia celor de la poziţia: 

11 004808000 baraje şi diguri din pămînt la iazurile din gospodăria piscicolă, 

precum şi construcţiilor fluviale de închidere 
40-45 

11 004809000 Baraje, diguri și iazuri excavate din pământ, deversoare și 

receptoare de apă, decantoare, apeducte, jgheaburi, sifoane-

evacuatoare, construcții pentru aducția de apă, conducte de presiune 

și rezervoare de egalizare 

45-60 

11 004900000 Construcţii de consolidare şi de protecţie a malului executate 

din beton, beton armat, piatră 
28-32 

11 005000000 Construcţii fluviale de acostare din lemn: estacade, cheiuri cu 

căsoaie, ziduri de căptuşeală 
23-27 

11 005100000 Construcţii hidrotehnice din lemn (inclusiv clădiri) 9-11 

11 005300000 Toate tipurile de construcţii de regularizare (rectificare) 5-7 

11 005400000 Bazine de acumulare de арă cu baraje de pămînt 38-42 

11 005500000 Descărcătoare şi evacuatoare la iazuri:  

11 005502000 din beton armat 28-32 

11 005503000 din poliester armat cu fibră de sticlă „PAFSIN” 50-55 

11 005503000 din țevi de metal și polietilen 35-40 

11 005507000 din lemn 7-9 

11 005600000 Construcţii de rectificare din fascine şi din piatră 11-15 

11 005700000 Construcţii hidrotehnice terțiare la canale (ecluze-regulatoare, 

apeducte, cascade, canale - descărcătoare, stăvilare din metal, 

cascade în consolă, treceri tubulare, sifoane-evacuatoare, 

inclusiv din metal, apeducte, deversoare din piatră, beton, beton 

armat), cu excepţia celor de la poziţia: 

40-45 

11 005707000 construcţii hidrotehnice din lemn 7-9 

11 005800000 Reţele de irigare:  

11 005800001 canale de pămînt neplacate, canale placate cu piatră, beton, beton 

armat; reţea de captare-descărcare constituită din canale de pămînt 

descoperite; canale de colectare-drenare, din pămînt, fără 

consolidări 

40-45 

11 005800002 canale din jgheaburi de beton armat 20-25 

11 005800003 conducte din țevi de beton armat, metal și polietilen 40-45 

11 005800004 conducte din azbociment 20-25 

11 005800005 conducte din poliester armat cu fibră de sticlă „PAFSIN” 50-55 

11 005900000 Reţea de colectare-drenare acoperită:  

11 005900001 drenaj din ţevi de argilă arsă 50-55 

11 005900002 drenaj din ţevi de masă plastică 25-30 
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11 006000000 Rîuri-receptoare de apă, regularizate, canale de desecare, 

magistrale, alte canale de pămînt cu şi fără consolidări din 

împletituri de nuiele, fascine, scînduri; canale de desecare 

terțiare de pămînt cu şi fără consolidări din împletituri de 

nuiele, fascine, scînduri şi din iarbă semănată în soluri turboase 

50-55 

11 006100000 Drenaj (orizontal) pentru desecarea terenurilor agricole:  

11 006100001 cu tuburi de ceramică în soluri minerale 

  
45-55 

11 006100002 cu tuburi de ceramică în soluri turboase 

  
40-45 

11 006100003 cu tuburi de mase plastice 

  
25-30 

11 006100004 cu scînduri, cu fascine 

  
8-10 

11 006100005 cu fante, cu drenuri-cîrtiţă 

  
2-4 

11 006300000 Construcţii fluviale de acostare:  

11 006301000 din metal 50-55 

11 006302000 din beton armat 60-65 

11   Construcţii de iaz  

11 006400000 Descărcătoare și evacuatoare de fund la iazuri 25-30 

11 006500000 Bazine din beton armat pentru păstrarea peştelui viu şi capcane 

de peşte 
20-25 

11 006600000 Canale de colectare a peştelui la iazuri din plase 2-4 

11 006700000 Componentele liniei de bazine sau de jgheaburi din stecloplastic 

pentru întreţinerea şi creşterea peştelui: 
 

11 006700001 fundaţii din beton armat 20-25 

11 006700002 jgheaburi din stecloplastic 

  
8-10 

11 006700003 adăposturi 5-7 

11 006800000 Componentele liniilor de bazine plutitoare pentru creşterea 

peştelui: 
 

11 006800001 pontoane din metal 18-22 

11 006800002 bazine din plase 2-4 

11 006900000 Construcţii de recepţie a apei din surse subterane (fîntîni 

arteziene); instalaţii de epurare a apelor de suprafaţă şi a apelor 

subterane; instalaţii compacte (IC) din metal pentru epurarea 

apelor uzate; stabilizatoare aerobe, concentratoare din beton 

armat cu filtre 

18-22 

11 007000000 Complexe de construcţii de epurare la reţelele de alimentare cu 

apă (rezervoare de închidere - deschidere, amestecătoare, 

camere de reacţie, decantoare, decantoare cu depunerea 

suspensiilor, filtre, decantoare cu contacte), dedurizatoare de 

35-40 
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apă 

11 007100000 Staţii de рomраrе în reţeaua de canalizare, îngropate, mixte cu 

rezervoare de recepţie 
30-35 

11  Alte construcţii speciale Construcţii în parcuri de cultură şi 

odihnă, în parcuri zoologice 
 

11 007200000 Teatre verzi, estrade, scoici muzicale, platforme de dans, săli de 

lectură, pavilioane 
12-18 

11 007300000 Componentele circurilor de tip "Şapito":  

11 007300001 cupola şi părţile laterale acoperite cu pînză de cort 2-4 

11 007300002 elemente constructive din lemn şi metal 5-8 

11 007400000 Instalaţii distractive de orice tip 4-7 

11 007500000 Vaze, sculpturi 5-8 

11 007600000 Havuzuri, bazine 20-30 

11 007700000 Alte construcţii în parcuri de cultură şi odihnă, în parcuri 

zoologice: platforme, piste, balustrade, scări, standuri, vitrine, 

voliere, cuşti, panouri etc. 

13-17 

11  Construcţii sportive  

11 007800000 Acoperiri de cîmpuri, terenuri şi construcţii sportive:  

11 007800001 din cauciuc şi bitum 13-18 

11 007800002 din materiale sintetice 7-9 

11 007800003 din amestecuri speciale, gazon 2-5 

11 007900000 Trambuline pentru sărituri cu schiurile:  

11 007901000 din metal 18-22 

11 007902000 din beton armat 23-27 

11 007907000 din lemn 7-10 

11 008000000 Poligoane de tragere, standuri şi adăposturi blindate  

11 008100000 Tribune de stadion:  

11 008102000 din beton armat 35-45 

11 008103000 din piatră 28-42 

11 008104000 din cărămidă 22-28 

11 008107000 din lemn 7-9 

11 008108000 din pămînt (înălţate în formă de movilă) 45-55 

11  Alte construcţii  

11 009100000 Metan-tancuri (cu elevator hidraulic) şi diznisi patoare, 

aerotancuri, decantoare (primare şi secundare) orizontale cu 
30-35 
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raclete de nămol, verticale şi etajate, flotatori pentru epurarea 

apelor uzate din beton armat 

11 009200000 Metan-tancuri (cu elevator hidraulic) de metal, aerotancuri cu 

introducerea oxigenului tehnic, din beton armat, complexul de 

instalaţii pentru epurarea apelor uzate cu filtru cu nisip, beton 

armat, complexul de instalaţii pentru epurarea finală a apelor 

uzate cu filtre, beton armat 

30-35 

11 009300000 Filtre biologice şi filtre aerate deznisipatoare (cu elevator 

hidraulic), decantoare (primare, secundare) de cărămidă 
10-14 

11 009400000 Platforme, piloni metalici fără fundament, ușor demontabile și 

mai mici de 24m, destinate pentru suportul antenelor de 

radiotelefonie mobile, radio și TV 

9-15 

12 000000000 INSTALAŢII DE TRANSMISIE  

12 000100000 Instalaţii de transport de energie electrică  

12 000120001 Reţele electrice aeriene de contact pentru căi ferate pe stîlpi din 

: 
 

12 000121001 metal 33-38 

12 000122001 beton armat 42-48 

12 000120002 Reţele electrice aeriene de contact pentru tramvaie şi troleibuze 

pe stîlpi din: 
 

12 000121002 metal 32-38 

12 000122002 beton armat 42-48 

12 000123002 lemn cu socluri de metal sau din beton armat 23-27 

12 000120003 Linii de trolee la macarale-capre pe stîlpi din:  

12 000121003 metal 32-38 

12 000122003 beton armat 42--48 

12 000120004 Linii aeriene de transport de energie electrică pentru tensiuni 

de la 0,4 pînă la 20 kV pe stîlpi din: 
 

12 000121004 metal 20-25 

12 000122004 beton armat 15-20 

12 000123004 lemn impregnat 15-20 

12 000124004 lemn neimpregnat 10-15 

12 000120005 Linii aeriene de transport de energie electrică pentru tensiuni 

de 35-220, 350 kV şi mai mult pe stîlpi din: 
 

12 000121005 metal 15-20 

12 000122005 beton armat 15-20 

12 000120006 Linii aeriene de transport de energie electrică pentru tensiuni 

de 35-220 kV ре stîlpi din: 
 

12 000123006 lemn impregnat 32-33 
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12 000124006 lemn neimpregnat 18-22 

12 000110007 Linii de transport de energie electrică subterane prin cablu 

pentru tensiuni de10 kV: cu înveliş de plumb instalate în 

pămînt, în încăperi; cu înveliş de aluminiu instalate în încăperi 
40-45 

12 000110008 Linii de cablu de transport de energie electrică pentru tensiuni 

de 6-10 kV, cu înveliş de plumb, instalate sub apă; linii de cablu 

de transport de energie electrică pentru tensiuni de pînă la 10 

kV, cu înveliş de aluminiu, instalate în pămînt şi în încăperi 

20-25 

12 000110009 Linii de cablu de transport de energie electrică pentru tensiuni 

pînă la 10 kV cu înveliş din masă plastică, instalate în încăperi şi 

în pămînt, aeriene; linii de cablu de transport de energie 

electrică pentru tensiuni de 20-35 kV, cu înveliş de plumb, 

instalate sub арă 

15-20 

12 000110010 Linii de cablu de transport de energie electrică pentru tensiuni 

de20-35 kV, cu înveliş de plumb, instalate în pămînt şi în 

încăperi 

30-35 

12 000110011 Linii de cablu de transport de energie electrică pentru tensiuni 

de 110-220 kV, cu cabluri cu ulei cu presiune joasă, medie şi 

înaltă, instalate în pămînt, în încăperi şi sub apă 
40-45 

12 000200000 Instalaţii de telecomunicaţii  

12 000210001 Linii de cablu de telecomunicaţii subterane în înveliş de metal, 

instalate: 
 

12 000211001 în pămînt 30-35 

12 000212001 în conductele de canalizare 40-45 

12 000212006 linii de cablu de telecomunicații fibro-optice aeriene 15-20 

12 000220002 Linii de cablu de telecomunicaţii aeriene suspendate pe stîlpi şi 

instalate pe pereţi de clădiri în înveliş din metal 15-20 

12 000220003 Linii de cablu de telecomunicaţii suspendate pe stîlpi şi instalate 

pe pereţi de clădiri în înveliş din mase plastice 12-18 

12 000210004 Linii de cablu de telecomunicaţii subterane cu înveliş din masă 

plastică, instalate:  

12 000211004 în pămînt 14-20 

12 000212004 în conductele de canalizare 15-20 

12 000212005 linii de cablu de telecomunicaţii fibro-optice, subterane, canalizare 20-25 

12 000212006 linii de cablu de telecomunicaţii fibro-optice aeriene 14-18 

12 000211005 Linii subterane prin cablu de radioficare şi telecomunicaţii 

rurale, instalate în pămînt în perechi de cabluri, cu înveliş de 

masă plastică 
15-20 

12 000200006 Linii aeriene de telecomunicaţii prin fire metalice instalate pe 

piloni din lemn 20-25 

12 000400000 Instalaţii de transmisie prin conducte  
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12 000400001 Gazoducte:  

12 000401001 din fontă (cu mufe) 23-27 

12 000402001 din oţel şi construcţiile aferente (fără a se lua în considerare 

echipamentele staţiilor de gazoreglare) 
18-22 

12 000407001 din ţevi nemetalice 23-27 

12 000400002 Reţele de canalizare (colectoarele şi reţeaua de canalizare 

stradală):  

12 000401002 din fontă 

  
25-30 

12 000402002 din оţеl 

  
15-20 

12 000403002 din beton armat 

  
13-16 

12 000404002 din cărămidă 

  
10-12 

12 000405002 din azbociment 10-15 

12 000406002 din ceramică 

  
20-25 

12 000407002 din polietilenă 13-18 

12 000400003 Reţele de alimentare cu apă (cu cămine, coloane, hidranţi şi alte 

echipamente), inclusiv apeductele: 
 

12 000401003 din fontă 40-45 

12 000402003 din oţel 15-20 

12 000403003 din beton armat 20-25 

12 000404003 din polietilenă mediu densificată (PE-LMD), de mare densitate (PE-

HD), înalt densificată (PE-HD-UHMV) 
35-45 

12 000404013 din poliester armat cu fibră de sticlă „PAFSIN” 50-55 

12 000405003 din polietilenă cu densitate mică 15-20 

12 000400004 Conducte de nămol:  

12 000401004 din fontă 35-45 

12 000402004 din oţel 15-25 

12 000400005 Conducte pentru produse petroliere:  

12 000402005 din oţel 25-30 

12 000403005 din beton armat 35-40 

12 000400006 Conducte între ateliere, pe estacade şi în tunele, în industria 

fibrelor chimice, sodei, lacurilor şi vopselelor, azotului, sintezei 

organice, chimică a minereurilor, chimică principală 
18-22 

12 000400007 Conducte între ateliere, pe estacade şi în tunele, în alte ramuri 

ale industriei chimice 
12-18 
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12 000400008 Conducte tehnologice (între ateliere) la instalaţiile de la uzine 8-12 

12 000400009 Rețele termice  

12 00040100009 rețele termice din oțel, care funcționează în tunele nevizitabile  20-25 

12 00040200009 rețele termice din oțel, care funcționează în tunele vizitabile, aeriene 

sau cu utilizarea țevilor preizolate cu poliuretan expandat, 

nemetalice 

30-35 

12 000400011 Conducte pentru ape uzate agresive 7-12 

12 000400012 Conducte de ciment 5-7 

12 000400013 Instalaţii de curăţire de zăpadă a schimbătoarelor de cale şi 

poşta pneumatică 
7-9 

13  MAŞINI ŞI UTILAJE  

  13   Maşini şi utilaje de forţă  

13 8402 Cazane generatoare de abur sau de alţi vapori, altele decît 

cazanele pentru încălzire centrală destinate să producă în 

acelaşi timp apă caldă şi abur de joasă presiune; cazane numite 

„de apă supraîncălzită” 

9-15 

13 8403 Cazane pentru încalzire centrală, altele decît cele de la pozitia 

8402 7-12 

13 8405 Generatoare de gaz de aer sau generatoare de gaz de apă 

acetilenă şi generatoare similare de gaz, prin procedeul cu apă, 

cu sau fără epuratoarele lor 
18-22 

13 8406 Turbine pe vapori de apă şi alte turbine cu aburi 13-22 

13 8407 Motoare cu piston alternativ sau rotativ, cu aprindere prin 

scînteie (motoare cu explozie):  

13 8407 10 000 Motoare pentru aviaţie 9-12 

13 8407 2 Motoare pentru propulsia navelor 9-12 

13 8407 3 Motoare cu piston alternativ de tipul celor utilizate pentru propulsia 

vehiculelor de la capitolul 87 7-10 

13 8407 90 Alte motoare: 7-10 

13 8408 Motoare cu piston, cu aprindere prin compresie (motoare diesel 

sau semidiesel):  

13 8408 10 motoare pentru propulsia navelor 9-12 

13 8408 20 motoare de tipul celor utilizate pentru propulsia vehiculelor de la 

capitolul 87 7-10 

13 8408 90 Alte motoare 7-10 

13 8410 Turbine hidraulice, roţi hidraulice şi regulatoare pentru acestea 15-22 
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13 8411 Turboreactoare, turbopropulsoare şi alte turbine cu gaz:  

13  turboreactoare:  

13 8411 12 100 De o forţă peste 25 kN, dar de maximum 44 kN 4-7 

13 8411 12 300 De o forţă peste 44 kN, dar de maximum 132 kN 6-8 

13 8411 12 800 De o forţă peste 132 kN 8-10 

13  turbopropulsoare:  

13 8411 21 000 Cu puterea de maximum 1100 kW 4-6 

13 8411 22 200 Cu puterea peste 1100 kW, dar de maximum 3730 kW 6-8 

13 8411 22 800 Cu puterea peste 3730 kW 8-10 

13  alte turbine cu gaz:  

13 8411 81 Cu puterea de maximum 5000 kW 9-11 

13 8411 82 200 Cu puterea peste 5000 kW, dar de maximum 20000 kW 11-13 

13 8411 82 600 Cu puterea peste 20000 kW, dar de maximum 50000 kW 13-15 

13 8411 82 800 Cu puterea peste 50000 kW 16-20 

13 8412 Alte motoare şi maşini motrice:  

13 8412 2 Motoare hidraulice 4-6 

13 8412 3 Motoare pneumatice 9-11 

13 8412 8 Alte motoare şi maşini motrice 4-6 

13 8501 Motoare şi generatoare electrice, cu excepţia grupurilor 

electrogene:  

13 8501 20 Motoare universale de o putere peste 37,5 W 7-9 

13 8501 40 Alte motoare de curent alternativ monofazate 9-11 

13 8501 5 Alte motoare de curent alternativ multifazate 5-7 

13 8501 6 Generatoare de curent alternativ (alternatoare) 8-10 

13 8502  Grupuri electrogene şi convertizoare rotative electrice:  

13 8502 1 Grupuri electrogene cu motor cu piston cu aprindere prin compresie 

(motoare diesel sau semidiesel) 7912 

13 8502 2 Grupuri electrogene cu motor cu piston cu aprindere prin scînteie 

(motoare cu explozie) 8-10 

13 8502 3 Alte grupuri electrogene (inclusiv, eoliene) 20-25 

13 8502 40 Convertizoare rotative electrice 7-9 

13 8504 Transformatoare electrice, convertizoare statice (de exemplu 
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redresoare), bobine de reactanţă şi de inductanţă: 

13 8504 10 Balasturi pentru lămpi sau tuburi cu descărcare, inclusive bobine de 

reactanță 12-18 

13 8504 3 Alte transformatoare electrice 15-20 

13 8504 40 Convertizoare statice 12-15 

13 8507 Acumulatoare electrice, inclusiv separatoarele lor, chiar de 

formă pătrată sau dreptunghiulară 2-10 

13 8535 Aparatură pentru comutarea, tăierea, protecţia, branşarea, 

racordarea sau conectarea circuitelor electrice (de exemplu, 

întrerupătoare, comutatoare, siguranţe, eclatoare pentru 

paratrăsnete, limitatoare de tensiune, regulatoare de undă, 

prize de curent şi alţi conectori, cutii de joncţiune sau doze de 

legătură), pentru o tensiune peste 1000 volţi 

2-10 

13 8536 Aparatură pentru comutarea, tăierea, protecția, branșarea, 

racordarea sau conectarea circuitelor electrice (de exemplu, 

întrerupătoare, comutatoare, relee, siguranțe, regulatoare de 

undă, fișe, prize de curent, dulii pentru lămpi și alți conectori, 

cutii de joncțiune), pentru o tensiune de maximum 1000 volți; 

conectori pentru fibre optice, fascicole sau cabluri de fibre 

optice: 

 

13 8536 10 Siguranțe și întrerupătoare cu elemente fuzibile 4-7 

13 8536 20 Disjunctoare 6-11 

13 8536 30 Alte aparate pentru protecția circuitelor electrice 6-11 

13 8536 4 Relee 6-11 

13 8536 50 Alte întrerupătoare, separatoare și comutatoare 6-11 

13 8536 6 Dulii pentru lămpi, fișe și prize de curent 5-8 

13 8536 70 Conectori pentru fibre optice, fascicole sau cabluri de fibre optice 6-11 

13 8536 90 Alte aparate electrice  pentru o tensiune de maximum 1000 volți 6-11 

13 8537 Tablouri, panouri, console, pupitre, dulapuri și alte suporturi 

echipate cu mai multe aparate de la pozițiile 8535 sau 8536, 

pentru comanda sau distribuirea electricității, inclusiv cele care 

încorporează instrumente sau aparate de la capitolul 90, 

precum și aparatele cu comandă numerică, altele decît 

aparatele de comutare de la poziția 8517: 

 

13 8537 10 Pentru o tensiune de maximum 1000 V 
6-8 

13 8537 20 Pentru o tensiune peste 1000 V 9-11 

13 8701 Tractoare (cu excepția cărucioarelor-tractoare de la poziția  
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8709): 

13 8701 10 Motocultoare 4-6 

13 8701 20 Tractoare rutiere pentru semiremorci 9-11 

13 8701 30 000 Tractoare cu şenile 7-9 

13 8701 9 Alte tractoare, inclusiv agricole și forestiere 6-8 

  13    Maşini şi utilaje de lucru  

13 8413 Pompe pentru lichide, chiar cu dispozitiv de măsurare; 

elevatoare de lichid:  

13 8413 11 Pompe care conțin un dispozitiv de măsurare sau sînt proiectate 

pentru a fi echipate cu un asemenea dispozitiv 7-13 

13 8413 30 Pompe de carburant, de ulei sau de lichid de răcire pentru motoarele 

cu combustie internă 7-13 

13 8413 40 000 Pompe de beton 3-5 

13 8413 50 Alte pompe volumice cu piston 3-5 

13 8413 60 Alte pompe volumice rotative 6-8 

13 8413 70 Alte pompe centrifuge 8-12 

13 8413 8 Alte pompe; elevatoare de lichid 8-12 

13 8414 Pompe de aer sau de vid, compresoare de aer sau de alte gaze și 

ventilatoare; hote aspirante de extracție sau de reciclare, cu 

ventilator încorporat, chiar filtrante: 
 

13 8414 10 Pompe de vid 10-14 

13 8414 30 Compresoare de tipul celor utilizate în echipamentele frigorifice 10-14 

13 8414 40 Compresoare de aer remorcabile montate pe șasiuri cu roți 8-13 

13 8414 5 Ventilatoare 2-4 

13 8414 60 Hote a căror cea mai mare latură orizontală este de maximum 120 

cm 9-11 

13 8414 80 Alte pompe de aer, compresoare și hote aspirante 8-12 

13 8415 Mașini și aparate pentru condiționarea aerului, care au 

ventilator cu motor și dispozitive proprii de modificare a 

temperaturii și umidității, inclusiv cele la care umiditatea nu 

poate fi reglată separat 

3-6 

13 8417 Furnale și cuptoare industriale sau de laborator, inclusiv 

incineratoare, neelectrice:  

13 8417 10 000 Furnale și cuptoare pentru calcinare, topire sau alte tratamente 

termice ale minereurilor sau metalelor 11-16 
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13 8417 20 Cuptoare de brutărie, patiserie sau pentru fabricarea biscuiților: 6-8 

13 8417 80 Alte cuptoare și furnale industriale 5-7 

13 8418 Frigidere, congelatoare și alte echipamente pentru producerea 

frigului, electrice sau nu; pompe de caldură altele decît mașinile 

și aparatele pentru condiționarea aerului de la poziția 8415 
7-15 

13 8420 

  

Calandre şi laminoare, altele decît cele pentru metale sau sticlă 

şi cilindri pentru aceste maşini 10-14 

13 8421 Centrifuge, inclusiv uscătoare centrifugale; mașini și aparate 

pentru purificarea sau epurarea lichidelor sau gazelor 8-15 

13 8422 Mașini pentru spălat vesela; mașini și aparate pentru curățat 

sau uscat sticle sau alte recipiente; mașini și aparate pentru 

umplut, închis, astupat sau etichetat sticle, cutii, saci sau alte 

recipiente; mașini și aparate pentru capsulat sticlele, borcane, 

tuburi sau recipiente similare; alte mașini și aparate de 

împachetat sau ambalat mărfuri (inclusiv mașini și aparate de 

ambalat în folie termoretractabilă); mașini și aparate pentru 

gazeificarea (acidularea) băuturilor: 

 

13 8422 1 Mașini pentru spălat vesela 4-6 

13 8422 20 000 Mașini și aparate pentru curățat sau uscat sticle sau alte recipiente 7-9 

13 8422 30 000 Mașini și aparate pentru umplut, închis, astupat sau etichetat sticle, 

cutii, saci sau alte recipiente; mașini și aparate de capsulat sticle, 

borcane, tuburi sau recipiente similare; mașini și aparate pentru 

gazeificarea băuturilor 

9-11 

13 8422 40 000 Alte mașini și aparate de împachetat sau de ambalat mărfurile 

(inclusiv mașinile și aparatele de ambalat în folie termoretractabilă) 8-10 

13 8424 Aparate mecanice (inclusiv cele manevrate manual) pentru 

proiectat, dispersat sau pulverizat lichide sau pulberi; 

extinctoare, chiar încărcate; aerografe și aparate similare; 

mașini și aparate cu jet de nisip, cu jet de vapori și aparate 

similare cu jet: 

 

13 8424 10 000 Extinctoare, chiar încărcate 4-6 

13 8424 20 000 Aerografe și aparate similare 5-7 

13 8424 30 Mașini și aparate cu jet de nisip, cu jet de vapori și aparate similare 

cu jet 5-7 

13 8424 4 Pulverizatoare agricole sau horticole 7-9 

13 8424 8 Alte  aparate mecanice pentru proiectat, dispersat sau pulverizat 

lichide sau pulberi 7-9 

13 8425 Palane, altele decît ascensoare basculante, trolii și cabestane; 

cricuri și vinciuri:  

13 8425 1 Palane, altele decît ascensoare basculante sau mecanisme de ridicat 7-10 
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de tipul utilizat la ridicarea vehiculelor: 

13 8425 3 Trolii; cabestane 4-7 

13 8425 4 Cricuri și vinciuri; mecanisme de ridicat de tipul utilizat la ridicarea 

vehiculelor 9-11 

13 8426 Macarale derrick (biga); macarale, inclusiv macarale 

suspendate; poduri rulante, macarale-portal de descărcare sau 

de manevrare, macarale-pod, cărucioare-călăreț și cărucioare-

macara: 

 

13 8426 1 Poduri rulante și grinzi rulante, macarale-portal (cu excepția 

macaralelor-portal rotative), macarale-pod și cărucioare-călăreț 10-14 

13 8426 20 000 Macarale-turn 8-12 

13 8426 30 000 Macarale-portal sau macarale cu braț 13-17 

13 8426 4 Alte mașini și aparate, autopropulsate 8-12 

13 8426 9 Alte mașini și aparate 
8-12 

13 8427 Cărucioare-stivuitoare; alte cărucioare de manevrare echipate 

cu un dispozitiv de ridicat:  

13 8427 10 Cărucioare autopropulsate cu motor electric: 8-10 

13 8427 20 Alte cărucioare autopropulsate 6-8 

13 8427 90 000 Alte cărucioare 6-8 

13 8428 Alte mașini și aparate de ridicat, de manevrat, de încărcat, sau 

de descărcat (de exemplu ascensoare, scări rulante, 

transportatoare, teleferice): 
 

13 8428 10 Ascensoare pentru persoane și ascensoare pentru mărfuri 7-12 

13 8428 20 Elevatoare sau transportoare, pneumatice 8-13 

13 8428 3 Alte elevatoare, transportoare sau conveioare, cu acțiune continuă, 

pentru mărfuri 5-9 

13 8428 40 000 Scări și trotuare rulante 
7-12 

13 8428 60 000 Teleferice (inclusiv telescaune și teleschiuri); mecanisme de 

tracțiune pentru funiculare 18-22 

13 8428 90 Alte mașini și aparate  de ridicat, de manevrat, de încărcat, sau de 

descărcat 7-10 

13 8429 

  

  

Buldozere (inclusiv cu lamă orientabilă), gredere, nivelatoare, 

screpere, lopeți mecanice, excavatoare, încărcătoare și lopeți 

încărcătoare, compactoare și rulouri compresoare, 

autopropulsate: 

 

13 8429 1 Buldozere (inclusiv cu lamă orientabilă):  
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13 8429 11 000 Cu șenile 6-8 

13 8429 19 000 Altele 7-9 

13 8429 20 000 Gredere și nivelatoare 7-9 

13 8429 30 000 Screpere 7-9 

13 8429 40 Compactoare și rulouri compresoare 7-9 

13 8429 5 Lopeți mecanice, excavatoare, încărcătoare și lopeți încărcătoare 7-9 

13 8430 Alte mașini și aparate pentru terasarea, nivelarea, 

decopertarea, excavarea, compactarea, extracția sau forarea 

pămîntului, mineralelor sau minereurilor; sonete pentru 

baterea pilonilor și mașini pentru extragerea pilonilor; pluguri 

de zăpadă și dispozitive de îndepărtat zăpadă: 

 

13 8430 10 000 Sonete pentru baterea pilonilor și mașini pentru extragerea pilonilor 5-9 

13 8430 20 000 Pluguri de zăpadă și dispozitive de îndepărtat zăpadă 7-9 

13 8430 3 Haveze și mașini de săpat tuneluri sau galerii 5-7 

13 8430 4 Alte mașini de sondaj sau de foraj 4-6 

13 8430 50 Alte mașini și aparate, autopropulsate 4-6 

13 8430 6 Alte mașini și aparate, fără propulsie proprie 4-6 

13 8432 Mașini, aparate și dispozitive agricole, horticole sau silvicole 

pentru pregătirea sau lucrarea solului sau pentru culturi; 

tăvăluguri pentru peluze sau terenuri de sport: 
 

13 8432 10 000 Pluguri 6-8 

13 8432 2 Grape, scarificatoare, cultivatoare, extirpatoare, sape, plivitoare și 

prășitori 6-8 

13 8432 3 Semănătoare, mașini de plantat și mașini de transplantat (repicat) 5-7 

13 8432 41 000 Mașini de împrăștiat gunoiul de grajd 
7-9 

13 8432 42 000 Distribuitoare de îngrășăminte 6-8 

13 8432 80 000 Alte mașini, aparate și dispozitive 5-7 

13 8433 

  

  

  

  

Mașini și utilaje pentru recoltat și treierat produse agricole, 

inclusiv prese de balotat paie sau furaje; mașini și utilaje pentru 

tuns gazon și pentru secerat; mașini pentru curățat, sortat sau 

triat ouă, fructe sau alte produse agricole, altele decît mașinile și 

aparatele de la poziția 8437 

7-12 

13 8434 Maşini pentru muls şi maşini şi aparate de lăptărie 6-8 

13 8435 Prese, teascuri, mașini și dispozitive de stors similare pentru 

fabricarea vinului, cidrului, sucurilor de fructe sau băuturilor 

similare 
8-15 
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13 8436 Alte mașini și utilaje pentru agricultură, horticultură, 

silvicultură, avicultură sau apicultură, inclusiv germinatoarele 

prevăzute cu dispozitive mecanice sau termice; incubatoarele și 

clocitoarele pentru avicultură 

7-12 

13 8437 Mașini pentru curățat, cernut, sortat sau triat semințe, boabe 

sau legume uscate; mașini și aparate pentru morărit sau pentru 

prelucrarea cerealelor sau a legumelor uscate, altele decît 

mașinile și aparatele de tipul celor folosite la ferme 

9-14 

13 8438 Mașini și aparate, nedenumite și necuprinse în altă parte în 

acest capitol, pentru prepararea sau fabricarea industrială a 

alimentelor sau băuturilor, altele decît mașinile și aparatele 

pentru extragerea sau prepararea uleiurilor sau grăsimilor 

vegetale stabile sau animale: 

 

13 8438 10 Mașini și aparate pentru brutărie, patiserie, fabricarea biscuiților sau 

a pastelor făinoase alimentare 9-11 

13 8438 20 000 Mașini și aparate pentru produse de cofetărie sau pentru fabricat 

cacao sau ciocolată 9-11 

13 8438 30 000 Mașini și aparate pentru fabricarea zahărului 11-13 

13 8438 40 000 Mașini și aparate pentru fabricarea berii 11-13 

13 8438 50 000 Mașini și aparate pentru prelucrarea cărnii 8-10 

13 8438 60 000 Mașini și aparate pentru prelucrarea fructelor sau legumelor 7-9 

13 8439 Mașini și aparate pentru fabricarea pastei din materiale 

fibroase celulozice sau pentru fabricarea sau finisarea hîrtiei 

sau cartonului: 
 

13 8439 10 000 Mașini și aparate pentru fabricarea pastei din materiale fibroase 

celulozice 9-11 

13 8439 20 000 Mașini și aparate pentru fabricarea hîrtiei sau cartonului 9-12 

13 8439 30 000 Mașini și aparate pentru finisarea hîrtiei sau cartonului 11-13 

13 8440 Mașini și aparate pentru broșat sau legat cărți, inclusiv mașinile 

pentru cusut foi 7-10 

13 8441 Alte mașini și aparate pentru prelucrarea pastei de hîrtie, hîrtiei 

sau cartonului, inclusiv mașinile de tăiat de orice fel 9-11 

13 8442 Mașini, aparate și echipamente (altele decît mașinile de la 

pozițiile 8456–8465), pentru pregătirea sau fabricarea clișeelor, 

planșelor, cilindrilor sau altor componente imprimante; clișee, 

planșe, cilindri și alte componente imprimante; pietre 

litografice, cilindri, planșe și plăci pregătite pentru imprimare 

(de exemplu: șlefuite plan, granulate, lustruite) 

4-7 
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13 8443 Mașini și aparate utilizate la imprimarea cu ajutorul planșelor, 

cilindrilor și altor organe de imprimare de la poziția 8442; alte 

imprimante, mașini de copiat și telecopiatoare, chiar combinate 

între ele; părți și accesorii 

4-6 

13 8444  Mașini pentru extrudarea, laminarea, texturarea sau tăierea 

materialelor textile sintetice sau artificiale 9-11 

13 8445 Mașini pentru prepararea materialelor textile; mașini pentru 

filarea, dublarea sau răsucirea materialelor textile și alte mașini 

și aparate pentru fabricarea firelor textile; mașini de bobinat 

(inclusiv mașini de canetat) sau de depănat materiale textile și 

mașini pentru pregătirea firelor textile în vederea utilizării lor 

pe mașinile de la pozițiile 8446 sau 8447 

9-11 

13 8446 Mașini de țesut (războaie) 5-10 

13 8447 Mașini de tricotat, de coasere-tricotare, de „îmbrăcat”, de 

produs tul, dantelă, broderie, articole de pasmanterie, șireturi, 

plasă sau smocuri 
6-10 

13 8450 Mașini de spălat rufe, inclusiv  cele cu dispozitiv de uscare 5-8 

13 8451 Mașini și aparate (altele decît cele de la poziția 8450) pentru 

spălarea, curățirea, stoarcerea, uscarea, călcarea, presarea 

(inclusiv presele de fixare), albirea, vopsirea, apretarea, 

finisarea, acoperirea sau impregnarea firelor, țesăturilor sau 

articolelor confecționate din materiale textile și mașini pentru 

acoperirea țesăturilor sau altor suporturi utilizate pentru 

fabricarea articolelor de acoperit podele cum este linoleumul; 

mașini pentru rularea, derularea, plierea, tăierea sau dantelarea 

țesăturilor 

8-12 

13 8452 Mașini de cusut, altele decît mașinile de cusut foi de la poziția 

8440; mobilă, suporți și acoperitoare special concepute pentru 

mașinile de cusut; ace pentru mașinile de cusut 
4-6 

13 8453 Mașini și aparate pentru prepararea, tăbăcirea sau prelucrarea 

pieilor sau pentru fabricarea sau repararea încălțămintei sau 

altor obiecte din piele 
4-7 

13 8454 Convertizoare, oale de turnare, lingotiere și mașini de turnare 

pentru metalurgie, oțelărie sau topitorie:  

13 8454 10 000 Convertizoare 6-8 

13 8454 20 000 Lingotiere și oale de turnare 9-11 

13 8454 30 Mașini de turnat 9-11 

13 8455 Laminoare pentru metale și cilindrii lor:  

13 8455 10 000 Laminoare de țevi 9-15 

13 8455 2 Alte laminoare pentru metale 10-17 
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13 8456 Mașini-unelte care prelucrează orice tip de material prin 

eliminarea materialului, acționînd cu laser sau cu alt fascicul de 

lumină sau de fotoni, cu ultrasunete, prin electroeroziune, prin 

procedee electrochimice, cu fascicule de electroni, cu fascicule 

de ioni sau cu jet de plasmă; mașini de tăiat cu jet de apă: 

 

13 8456 1 Care acționează cu laser sau cu alt fascicul de lumină sau de fotoni 4-6 

13 8456 20 000 Care acționează cu ultrasunete 6-8 

13 8456 30 Care acționează prin electroeroziune 6-8 

13 8456 40 000 Care acționează cu jet de plasmă 4-6 

13 8456 50 000 Mașini de tăiat cu jet de apă 4-6 

13 8456 90 000 Alte mașini-unelte 4-6 

13 8458 Strunguri (inclusiv centre de strunjire) pentru prelucrarea 

metalelor prin eliminarea materialului 8-12 

13 8459 Mașini-unelte (inclusiv centrele de prelucrare glisante) de 

găurit, alezat, frezat, filetat sau tarodat metalele prin eliminarea 

materialului, altele decît strungurile (inclusiv centrele de 

strunjire) de la poziția 8458: 

9-15 

13 8460 Mașini-unelte pentru debavurat, ascuțit, polizat, rectificat, 

honuit, lepuit, șlefuit sau pentru alte operații de finisat metale 

sau compuşi metaloceramici, cu pietre de rectificat, cu abrazive 

sau cu alte produse de șlefuit, altele decît mașinile de danturat 

sau finisat angrenaje de la poziția 8461 

7-13 

13 8461 Mașini-unelte de rabotat, șepinguri, de mortezat, de broșat, de 

danturat și finisat angrenaje dințate, de debitat, de tăiat cu 

ferăstrăul, de secționat și alte mașini care acționează prin 

eliminarea metalului sau compuşilor metaloceramici, 

nedenumite și necuprinse în altă parte 

4-8 

13 8462 Mașini (inclusiv prese) pentru prelucrarea metalelor prin 

forjare, ciocănire, ștanțare, presare; mașini-unelte (inclusiv 

prese) pentru prelucrarea metalelor prin curbare, pliere, 

îndreptare, aplatizare, forfecare, perforare, crestare; prese 

pentru prelucrarea metalelor sau a carburilor metalice, altele 

decît cele menționate anterior: 

 

13 8462 10 Mașini (inclusiv prese) de forjat sau ștanțat și ciocane 6-8 

13 8462 2 Mașini (inclusiv prese) de curbat, pliat, îndreptat, aplatizat 4-6 

13 8463 3 Mașini (inclusiv prese) de forfecat, altele decît mașini combinate de 

perforat și forfecat 4-7 

13 8462 4 Mașini (inclusiv prese) de perforat sau crestat, inclusiv mașinile 

combinate de perforat și forfecat 7-9 

13 8462 9 Alte mașini (inclusiv prese) pentru prelucrarea metalelor 6-8 
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13 8463 Alte mașini-unelte pentru prelucrarea metalelor, sau 

compuşilor metaloceramici, care acționează fără eliminarea 

materialului 
6-8 

13 8464 Mașini-unelte pentru prelucrarea pietrei, a produselor 

ceramice, betonului, azbocimentului sau materialelor minerale 

similare, sau pentru prelucrarea la rece a sticlei 
5-7 

13 8465 Mașini-unelte (inclusiv mașinile pentru bătut cuie, de prins cu 

scoabe, de lipit, de încleiat sau pentru alte asamblări) pentru 

prelucrarea lemnului, plutei, osului, ebonitei, materialelor 

plastice dure sau a altor materiale dure similare 

7-12 

13  8468 

  

  

Mașini și aparate pentru lipit sau sudat, chiar cu posibilitatea 

de tăiere, altele decît cele de la poziția 8515; mașini și aparate cu 

gaz pentru călire superficială 

5-8 

13 8474 Mașini și aparate pentru sortat, cernut, separat, spălat, 

concasat, măcinat, amestecat sau malaxat pămînt, pietre, 

minereuri și alte substanțe minerale solide (inclusiv praf și 

pastă); mașini pentru aglomerat, format sau modelat 

combustibili minerali solizi, paste ceramice, ciment, gips sau 

alte substanțe minerale sub formă de praf sau de pastă; mașini 

pentru fabricat forme de nisip pentru turnat: 

 

13 8474 10 000 Mașini și aparate pentru sortat, cernut, separat sau spălat 5-7 

13 8474 20 000 Mașini și aparate pentru concasat, măcinat sau pulverizat 5-7 

13 8474 3 Mașini și aparate pentru amestecat sau de malaxat: 3-6 

13 8474 80 Alte mașini și aparate 4-6 

13 8475 Mașini pentru asamblarea lămpilor, tuburilor și becurilor 

electrice sau electronice sau a becurilor pentru bliţuri, care 

conțin un înveliș de sticlă; mașini pentru fabricarea sau 

prelucrarea la cald a sticlei sau a obiectelor din sticlă: 

 

13 8475 10 000 Mașini pentru asamblarea lămpilor, tuburilor sau becurilor electrice 

sau electronice sau a becurilor pentru bliţuri, care conțin un înveliș 

din sticlă 
5-7 

13 8475 21 000 Mașini pentru fabricarea sau prelucrarea la cald a sticlei sau a 

articolelor din sticlă 15-20 

13 8475 29 000 Alte mașini pentru fabricarea sau prelucrarea la cald a sticlei sau a 

articolelor din sticlă: 15-20 

13 8476 Mașini automate pentru vînzarea produselor (de exemplu: 

timbre poștale, țigări, produse alimentare, băuturi), inclusiv 

mașini pentru schimbat monede 
7-12 

13 8477 Mașini și aparate pentru prelucrarea cauciucului sau a 

materialelor plastice sau pentru fabricarea produselor din 

aceste materiale, nedenumite și necuprinse în altă parte a 

acestui capitol 

6-10 
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13 8478 Mașini și aparate pentru prepararea sau prelucrarea tutunului, 

nedenumite și necuprinse în altă parte în acest capitol 8-12 

13 8479 Mașini și aparate mecanice cu funcție proprie, nedenumite și 

necuprinse în altă parte în acest capitol (mașini pentru 

fabricarea frînghiilor sau cablurilor, pentru prelucrarea 

metalelor, inclusiv mașinile de bobinat pentru înfășurările 

electrice, etc.) 

10-15 

13 8514 Furnale şi cuptoare electrice industriale sau de laborator, 

inclusiv cele care funcţionează prin inducţie sau prin pierderi 

prin dielectric; alte aparate industriale sau de laborator pentru 

tratament termic a materialelor, prin inducţie sau prin pierderi 

prin dielectric 

5-10 

13 8515 Maşini şi aparate electrice pentru lipire sau sudare (chiar 

pentru tăiat, inclusiv cele cu gaz, încălzite electric) sau care 

funcţionează cu laser sau cu alte fascicule de lumină sau de 

fotoni, cu ultrasunete, cu fascicule de electroni, cu impulsuri 

magnetice sau cu jet de plasmă; maşini şi aparate electrice 

pentru pulverizarea la cald a metalelor sau a compuşilor 

metaloceramici 

3-5 

13 8516 Încălzitoare de apă, instantanee sau cu stocare şi 

termoplonjoare electrice; aparate electrice pentru încălzirea 

încăperilor, a solului sau pentru utilizări similare; aparate 

electrotermice pentru coafură (de exemplu, uscătoare de păr, 

căşti pentru coafură, ondulatoare) sau pentru uscarea mîinilor; 

fiare electrice de călcat; alte aparate electrotermice pentru uz 

casnic; rezistenţe încălzitoare 

2-7 

13 8517 Aparate telefonice pentru beneficiari, inclusiv telefoanele 

pentru reţeaua de telefonie mobilă şi pentru alte reţele fără fir; 

alte aparate pentru transmisia sau recepţia vocii, a imaginii sau 

a altor date, inclusiv aparatele pentru comunicaţie, în reţele cu 

sau fără fir (cum ar fi o reţea locală sau o reţea de mare 

suprafaţă), altele decît aparatele de transmisie sau recepţie de la 

poziţiile 8443, 8525, 8527 sau 8528: 

 

13 8517 1 Aparate telefonice pentru beneficiari, inclusiv telefoanele pentru 

reţeaua de telefonie mobilă şi pentru alte reţele fără fir 3-7 

13 8517 61 000 Staţii de bază 7-10 

13 8517 62 000 Aparate pentru recepţia, conversia şi transmisia sau regenerarea 

vocii, a imaginii sau a altor date, inclusiv aparatele pentru comutare 

(switch) şi rutare (router) 
5-7 

13 8518 Microfoane şi suporturile lor; difuzoare, chiar montate în 

carcasele lor; căşti de ascultare, care se pun pe cap sau care se 

introduc în ureche, chiar combinate cu un microfon, ansambluri 

sau seturi formate dintr-un microfon şi unul sau mai multe 

difuzoare; amplificatoare electrice de audiofrecvenţă; seturi de 

4-8 
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aparate electrice de amplificare a sunetului 

13 8525 Aparate de emisie pentru radiodifuziune sau televiziune, chiar 

încorporînd un aparat de recepţie sau un aparat de înregistrare 

sau de reproducere a sunetului; camere de televiziune, aparate 

fotografice digitale şi camere video cu înregistrare: 

 

13 8525 50 000 Aparate de emisie 12-16 

13 8525 60 000 Aparate de emisie care încorporează un aparat de recepţie 12-16 

13 8525 80 1 Camere de televiziune 6-8 

13 8525 80 300 Aparate fotografice digitale 3-6 

13 8525 80 9 Camere video cu înregistrare 3-6 

13 8526 Aparate de radiodetecţie şi de radiosondaj (radar), aparate de 

radionavigaţie şi aparate de radiotelecomandă 8-12 

13 8527 Aparate de recepţie pentru radiodifuziune, chiar combinate, în 

acelaşi corp, cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a 

sunetului sau cu un ceas 
3-8 

13 8528 Monitoare şi proiectoare, care nu încorporează un aparat 

receptor de televiziune; aparate receptoare de televiziune chiar 

încorporînd un aparat receptor de radiodifuziune sau un aparat 

de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau a imaginilor 

5-10 

13 8419 Aparate şi dispozitive, chiar încălzite electric (cu excepţia 

furnalelor, cuptoarelor şi a altor aparate de la poziţia 8514), 

pentru prelucrarea materialelor prin operaţii ce implică o 

schimbare a temperaturii cum sînt: încălzirea, coacerea, 

fierberea, prăjirea, distilarea, rectificarea, sterilizarea, 

pasteurizarea, etuvarea, uscarea, evaporarea, vaporizarea, 

condensarea sau răcirea, altele decît aparatele de uz casnic; 

încălzitoare de apă neelectrice, cu încălzire instantanee sau cu 

stocare: 

 

13 8419 1 Încălzitoare de apă neelectrice, cu încălzire instantanee sau cu 

stocare 8-11 

13 8419 20 000 Sterilizatoare medico-chirurgicale sau de laborator 7-10 

13 8419 31 000 Uscătoare pentru produse agricole 3-5 

13 8419 32 000 Uscătoare pentru  lemn, pastă de hîrtie, hîrtii sau cartoane 3-5 

13 8419 39 000 Alte uscătoare 3-5 

13 8419 40 000 Aparate de distilare sau de rectificare 8-12 

13 8419 50 Schimbătoare de căldură 4-6 

13 8419 60 000 Aparate şi dispozitive pentru lichefierea aerului sau a altor gaze 4-6 

13 8419 81 Alte aparate şi dispositive pentru prepararea băuturilor calde, gătirea 4-6 
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sau încălzirea alimentelor 

13 8419 89 Altele 4-6 

13 8423 Aparate şi instrumente de cîntărit, inclusiv bascule şi balanţe 

pentru verificat piese industriale, cu excepţia balanţelor 

sensibile la o greutate de 5 cg sau mai mică; greutăţi de cîntărit 

pentru orice balanţe: 

 

13 8423 10 Cîntare de persoane, inclusiv cîntare pentru sugari; cîntare de uz 

casnic 5-7 

13 8423 20 Bascule pentru cîntărire continuă a mărfurilor transportate pe bandă 7-9 

13 8423 30 Bascule pentru cîntăriri constante, balanţe şi bascule de însăcuire 

sau de dozare, inclusiv cîntare cu buncăr: 7-9 

13 8423 8 Alte aparate şi instrumente de cîntărit 10-15 

13 9015 Instrumente şi aparate de geodezie, de topografie, de arpentaj, 

de nivelmetrie, de fotogrametrie, de hidrografie, de 

oceanografie, de hidrologie, de meteorologie sau de geofizică, cu 

excepţia busolelor; telemetre: 

 

13 9015 10 Telemetre 6-8 

13 9015 20 Teodolite şi tahometre 3-5 

13 9015 30 Nivele 3-5 

13 9015 40 Instrumente şi aparate de fotogrametrie 4-6 

13 9015 80 Alte instrumente şi aparate 4-7 

13 9017 Instrumente de desen, de trasare sau de calcul (de exemplu, 

maşini de desenat, pantografe, raportoare, truse de matematică, 

rigle şi discuri de calcul); instrumente pentru măsurarea 

lungimii, pentru folosire manuală (de exemplu, rigle, rulete, 

micrometre, şublere, calibre) 

4-6 

13 9018 Instrumente şi aparate pentru medicină, chirurgie, stomatologie 

sau medicina veterinară, inclusiv aparate de scintigrafie şi alte 

aparate electromedicale, precum şi aparate pentru testarea 

vederii: 

 

13 9018 11 000 Electrocardiografe 9-11 

13 9018 12 000 Aparate pentru diagnostic prin scanare ultrasonică (scanners) 9-11 

13 9018 13 000 Aparate de diagnostic cu vizualizare prin rezonanţă magnetică 6-8 

13 9018 14 000 Aparate de scintigrafie 8-12 

13 9018 19 Alte aparate de diagnostic și aparate de  monitorizare capabile să 

urmărească simultan doi sau mai mulţi parametri fiziologici 8-12 

13 9018 20 000 Aparate cu raze ultraviolete sau infraroşii 8-12 
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13 9018 41 000 Freze dentare, chiar combinate pe o bază comună cu alte 

echipamente dentare 3-5 

13 9018 50 Alte instrumente şi aparate de oftalmologie: 3-6 

13 9018 90 Alte instrumente şi aparate 3-10 

13 9025 Densimetre, areometre şi instrumente flotante similare, 

termometre, pirometre, barometre, higrometre şi psihrometre, 

cu înregistrare sau nu, chiar combinate între ele 
3-7 

13 9026 Instrumente şi aparate pentru măsurarea sau controlul 

debitului, nivelului, presiunii sau altor caracteristici variabile 

ale lichidelor sau gazelor (de exemplu, debitmetre, indicatoare 

de nivel, manometre, contoare de căldură), cu excepţia 

instrumentelor şi aparatelor de la poziţiile 9014, 9015, 9028 sau 

9032 

4-8 

13 9027 Instrumente şi aparate pentru analize fizice sau chimice (de 

exemplu, polarimetre, refractometre, spectrometre, analizoare 

de gaze sau gaze arse); instrumente şi aparate de măsură şi 

control al viscozităţii, porozităţii, dilatării, tensiunii superficiale 

sau similare sau pentru măsurări calorimetrice, acustice sau 

fotometrice (inclusiv exponometre); microtoame 

5-8 

13 9028 Contoare de gaze, de lichide sau de electricitate, inclusiv 

contoare pentru etalonarea lor 5-10 

13 9029 Alte contoare (de exemplu, contoare de turaţii, de producţie, 

pentru taximetre, de kilometraj, podometre); indicatoare de 

viteză şi tahometre, altele decît cele de la poziţia 9014 sau 9015; 

stroboscoape 

4-8 

13 9030 Osciloscoape, analizoare de spectru şi alte instrumente şi 

aparate pentru măsurarea sau controlul mărimilor electrice, cu 

excepţia celor de la poziţia 9028; instrumente şi aparate pentru 

măsurarea sau detectarea radiaţiilor alfa, beta, gama, a razelor 

X, a radiaţiilor cosmice sau a altor radiaţii ionizante 

5-7 

13 9031 Instrumente, aparate și mașini de măsură sau de control 

nedenumite și necuprinse în altă parte în acest capitol; 

proiectoare de profile 
3-8 

13 9032 Instrumente și aparate pentru reglare sau control automat 4-6 

13 9106 Aparate pentru controlul timpului și cronometre, cu mecanism 

de ceasornic sau cu motor sincron (de exemplu, ceasuri de 

pontare, ceasuri cu dată, ceasuri contoare de timp) 
4-6 

13  Tehnică de calcul, mașini de prelucrare a datelor  

13 8470 Mașini de calculat și mașini de buzunar care permit 

înregistrarea, reproducerea și afișarea datelor, cu funcție de 

calcul; mașini de contabilizat, mașini de francat, mașini de emis 

bilete și mașini similare, cu dispozitiv de calcul; case de 

3-5 
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înregistrare 

13 8471 Mașini automate de prelucrare a datelor și unități ale acestora; 

cititoare magnetice sau optice, mașini pentru transpunerea 

datelor pe suport sub formă codificată și mașini de prelucrare a 

acestor date, nedenumite și necuprinse în altă parte 

3-5 

13  Alte maşini şi utilaje  

13 8519 Aparate de înregistrare a sunetului; aparate de reproducere a 

sunetului; aparate de înregistrare și reproducere a sunetului 4-7 

13 8521 Aparate de înregistrare sau de reproducere videofonică, chiar 

încorporînd un aparat receptor de semnale videofonice 4-7 

13 8530 Aparate electrice de semnalizare (altele decît cele pentru 

transmiterea de mesaje), de securitate, de control sau de 

comandă pentru căile ferate sau similare, pentru căile rutiere, 

fluviale, aeriene sau locuri de parcare, instalații portuare sau 

aeroporturi  

18-22 

13 8531 Aparate electrice de semnalizare acustică sau vizuală (de 

exemplu, sonerii, sirene, tablouri de avertizare, sisteme antifurt 

sau de avertizare împotriva incendiilor) altele decît cele de la 

poziția 8530 

8-12 

13 8532 Condensatoare electrice, fixe, variabile sau reglabile 5-7 

13 8533 Rezistori electrici (inclusiv reostate și potențiometre) altele decît 

cele pentru încălzit 5-7 

13 8543 Mașini și aparate electrice care au o funcție proprie, 

nedenumite și necuprinse în altă parte în acest capitol:  

13 8543 10 000 Acceleratoare de particule 6-8 

13 8543 20 000 Generatoare de semnal 6-8 

13 8543 30 Mașini și aparate pentru galvanoplastie, electroliză sau electroforeză 3-5 

13 8543 70 Alte mașini și aparate 3-5 

13 8543 89 200 Amplificatoare de antenă 5-7 

13 854389 900 Altele 7-9 

13 9005 Binocluri, lunete, lunete astronomice, telescoape optice și 

monturi ale acestora; alte instrumente de astronomie și 

suporturile acestora, cu excepția instrumentelor de radio-

astronomie 

5-7 

13 9006 Aparate fotografice (altele decît cinematografice); aparate și 

dispozitive, inclusiv lămpi și tuburi, pentru producerea luminii 

de blitz în tehnica fotografică 
6-10 

13 9007 Aparate de filmat și proiectoare cinematografice, chiar 

încorporînd aparate de înregistrare sau de reproducere a 
6-10 
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sunetului 

13 9010 Aparate și echipamente pentru laboratoare fotografice sau 

cinematografice, nedenumite și necuprinse în altă parte în acest 

capitol; negatoscoape; ecrane pentru proiecții 
4-7 

13 9012 Microscoape, altele decît microscoapele optice; difractografe 
8-12 

13 9014 Busole, inclusiv compasuri de navigație; alte instrumente și 

aparate de navigație 5-8 

13 9018 Instrumente şi aparate pentru medicină, chirurgie, stomatologie 

sau medicina veterinară, inclusiv aparate de scintigrafie şi alte 

aparate electromedicale, precum şi aparate pentru testarea 

vederii 

8-12 

13 9019 Aparate de mecanoterapie; aparate de masaj; aparate pentru 

testări psihologice; aparate de ozonoterapie, de oxigenoterapie, 

de aerosoloterapie, aparate respiratorii de reanimare și alte 

aparate de terapie respiratorie 

9-11 

13 9022 Aparate cu raze X și aparate care utilizează raze alfa, beta și 

gama, chiar de utilizare medicală, chirurgicală, stomatologică 

sau veterinară, inclusiv aparate de radiofotografie sau de 

radioterapie, tuburi cu raze X și dispozitive generatoare de raze 

X, generatoare de tensiune, pupitre de comandă, ecrane, mese, 

fotolii și suporturi similare pentru examinare sau tratament 

7-9 

13 9201 Piane, chiar automate; clavecine și alte instrumente cu corzi, cu 

claviatură:  

13 9201 10 Piane drepte 14-17 

13 9201 20 000 Piane cu coadă 19-23 

13 9201 90 000 Altele 30-40 

13 9202 Alte instrumente muzicale cu corzi (de exemplu, chitare, viori, 

harpe) 8-15 

13 9205 Instrumente muzicale de suflat (de exemplu, orgi cu tuburi și 

claviatură, acordeoane, clarinete, trompete, cimpoaie), altele 

decît orgile pentru iarmaroc și flașnetele: 
 

13 9205 10 000 Instrumente numite „alămuri” 8-12 

13 9205 90 100 Acordeoane și instrumente similare 9-12 

13 9205 90 300 Muzicuțe 7-9 

13 9205 90 500  Orgi cu tuburi şi claviatură; armonii şi instrumente similare cu 

claviatură şi ancii libere metalice 38-45 

13 9205 90 Alte instrumente 4-6 

13 9206  Instrumente muzicale de percuție (de exemplu, tobe, xilofoane, 4-6 
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cinele, castaniete, maracase) 

13 9207 Instrumente muzicale al căror sunet este produs sau amplificat 

prin mijloace electrice (de exemplu, orgi, chitare, acordeoane) 10-20 

13 9303 Arme de război, arme de foc şi dispozitive care utilizează 

încărcături explozive, revolvere şi pistoale, bombe, grenade, 

torpile, mine, rachete, cartuşe şi alte muniţii şi proiectile şi părţi 

ale acestora, inclusiv alice, plumbi de vînătoare şi fultuială 

pentru cartuşe, săbii, spade, baionete, lănci şi alte arme albe; 

părţile şi tecile acestora, alte arme 

8-12 

14  MIJLOACE DE TRANSPORT  

14  Transport feroviar  

14 8601 Locomotive și locotractoare, cu sursă exterioară de electricitate 

sau cu acumulatoare electrice:  

14 8601 10 000 Cu sursă exterioară de electricitate 27-33 

14 8601 20 000 Cu acumulatoare electrice 25-28 

14 8602 Alte locomotive și locotractoare; tendere:  

14 8602 10 000 Locomotive diesel-electrice 17-23 

14 8602 90 000 Altele 22-28 

14 8603 Vagoane automotoare pentru cale ferată sau tramvai și drezine 

cu motor, altele decît cele de la poziția 8604:  

14 8603 10 000 Cu sursă exterioară de electricitate 17-23 

14 8603 90 000 Altele 17-23 

14 8604 00 000 Vehicule pentru întreținere sau pentru servicii de cale ferată 

sau similare, chiar autopropulsate (de exemplu, vagoane-atelier, 

vagoane-macara, vagoane echipate pentru completarea 

balastului, mașini de aliniat șinele pentru calea ferată, vagoane 

de probă și drezine) 

15-20 

14 8605 00 000 Vagoane de călători, vagoane de bagaje, vagoane poștale și alte 

vagoane speciale, pentru căi ferate sau similare (cu excepția 

vagoanelor de la poziția 8604) 
18-28 

14 8606 Vagoane pentru transportul mărfurilor pe calea ferată sau căi 

similare 16-28 

14 8609 00 Cadre și containere (inclusiv containere-cisternă și containere-

rezervor), special concepute și echipate pentru unul sau mai 

multe moduri de transport 
15-20 

14  Transport auto  

14 8702 Autovehicule pentru transportul de minimum 10 persoane, 7-9 
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inclusiv șoferul (altele decît cele de la poziția 8702 40 000): 

14 8702 40 000 Avînd doar motor electric pentru propulsie (troleibuze, etc.) 12-16 

14 8703 Autoturisme și alte autovehicule, proiectate în principal pentru 

transportul persoanelor (altele decît cele de la poziția 8702), 

inclusiv mașinile de tip „break” și mașinile de curse 
5-7 

14 8704 Autovehicule pentru transportul mărfurilor:  

14 8704 10 Autobasculante concepute pentru a fi utilizate în afara drumurilor 

publice 5-8 

14 8704 21 cu motor cu piston cu aprindere prin compresie (diesel sau 

semidiesel) și cu o greutate în sarcină maximă de maximum 5 t 5-7 

14 8704 22 cu motor cu piston cu aprindere prin compresie (diesel sau 

semidiesel) și cu o greutate în sarcină  maximă de peste 5 t, dar de 

maximum 20 t 
5-8 

14 8704 23 cu motor cu piston cu aprindere prin compresie (diesel sau 

semidiesel) și cu o greutate în sarcină  maximă de peste 20 t 5-8 

14 8704 31 cu motor cu piston cu aprindere prin scînteie și cu o greutate în 

sarcină maximă de maximum 5 t 5-7 

14 8704 32 cu motor cu piston cu aprindere prin scînteie și cu o greutate în 

sarcină maximă  de peste 5 t 5-8 

14 8704 90 Altele 5-8 

14 8705 

  

  

  

Autovehicule pentru utilizări speciale, altele decît cele proiectate 

în principal pentru transportul de persoane sau de mărfuri (de 

exemplu, pentru depanare, automacarale, pentru stingerea 

incendiilor, autobetoniere, pentru curățarea străzilor, pentru 

împrăștiat materiale, autoateliere, unități radiologice mobile) 

5-8 

14 8709 Cărucioare autopropulsate, fără dispozitiv de ridicare, de tipul 

celor folosite în fabrici, depozite, porturi sau aeroporturi pentru 

transportul mărfurilor pe distanțe scurte; cărucioare de 

tractare de tipul celor utilizate în gări; părți ale acestora 

6-9 

14 8711 Motociclete (inclusiv mopede) și biciclete, triciclete sau similare, 

echipate cu pedale și cu motor auxiliar, cu sau fără ataș; atașe 3-5 

14 8713 Scaune cu rotile și alte vehicule pentru invalizi, chiar cu motor 

sau cu alt mecanism de propulsie 4-6 

14 8716 Remorci și semiremorci pentru toate vehiculele; alte vehicule 

nepropulsate mecanic; părți ale acestora 5-8 

14  Transport aerian  

14 8801 00 Baloane și dirijabile; planoare, deltaplane și alte vehicule 

aeriene, neconcepute pentru propulsia cu motor 5-8 

14 8802 Alte vehicule aeriene (de exemplu, elicoptere, avioane); vehicule 

spațiale (inclusiv sateliți) și vehicule pentru lansarea acestora și 
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vehicule suborbital: 

14 8802 11 000 Elicoptere cu o greutate fără încărcătură de maximum 2 000 kg 8-10 

14 8802 12 000 Elicoptere cu o greutate fără încărcătură  peste 2000 kg 9-11 

14 8802 20 000 Avioane și alte vehicule aeriene cu o greutate fără încărcătură de 

maximum 2000 kg 9-13 

14 8802 30 000 Avioane și alte vehicule aeriene cu o greutate fără încărcătură peste 

2000 kg, dar maximum 15000 kg 13-17 

14 8802 40 000 Avioane și alte vehicule aeriene cu o greutate fără încărcătură peste 

15000 kg 17-22 

14  Transport naval  

14 8901 Pacheboturi, nave de croazieră, feriboturi, cargouri, șlepuri și 

nave similare pentru transportul persoanelor sau mărfurilor:  

14 8901 10 Pacheboturi, nave de croazieră și nave similare în principal 

concepute pentru transportul persoanelor; feriboturi 15-17 

14 8901 20 Nave cisternă 18-20 

14 8901 30 Nave frigorifice, altele decît cele de la poziția 8901 20: 19-22 

14 8901 90 Alte nave pentru transportul mărfurilor și alte nave proiectate atît 

pentru transportul persoanelor, cît și al mărfurilor 20-24 

14 8902 00 Nave de pescuit; nave fabrică și alte nave pentru prelucrarea 

sau conservarea produselor de pescărie 20-24 

14 8903 Iahturi și alte nave și ambarcațiuni de agrement sau pentru 

sport; bărci cu rame și canoe:  

14 8903 10 Bărci gonflabile 6-8 

14 8903 91 Nave cu vele, chiar cu motor auxiliar 7-9 

14 8903 92 Nave cu motor, altele decît cele cu motor suspendat: 9-11 

14 8903 99 Alte nave 9-11 

14 8904 00 Remorchere și împingătoare 19-21 

14 8905 Nave-far, nave pentru stingerea incendiilor, nave de dragare, 

macarale plutitoare și alte nave pentru care navigația este 

numai subsidiară față de funcția principală; docuri plutitoare; 

platforme de forare sau de exploatare, plutitoare sau 

submersibile 

14-17 

14 8906 Alte nave, inclusiv nave de război și nave de salvare, altele decît 

cele cu rame 14-17 

14 8907 Alte dispozitive plutitoare (de exemplu, plute, rezervoare, 

chesoane, geamanduri de ancorare, geamanduri și balize) 10-14 
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14 8908 00 000 Nave și alte dispozitive plutitoare pentru dezmembrare 15-20 

15  ALTE TIPURI DE MIJLOACE FIXE, UNELTE ŞI SCULE, 

INVENTAR DE PRODUCŢIE ŞI GOSPODĂRESC  

15 5701 Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile, cu 

puncte înnodate sau înfășurate, chiar confecționate 3-5 

15 5703 Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile, cu 

smocuri, chiar confecționate 5-8 

15 5704 Covoare și alte acoperitoare de podea, din pîslă, fără smocuri 

sau șuvițe, chiar confecționate 4-7 

15 7308 Construcţii şi părţi de construcţii (de exemplu, poduri şi 

elemente de poduri, porţi de ecluze, turnuri, piloni, stîlpi, 

coloane, şarpante, acoperişuri, uşi şi ferestre şi tocurile lor, 

pervazuri şi praguri, obloane, balustrade) din fontă, din fier sau 

din oţel 

10-20 

15 7321 Sobe de încălzit, cazane cu vatră, maşini de gătit, cuptoare 

(inclusiv cele care pot fi utilizate suplimentar şi la încălzirea 

centrală), grătare barbecue, plăci radiante, reşouri cu gaze, plite 

de încălzit mîncarea şi aparate neelectrice similare, pentru uz 

casnic, precum şi părţile acestora, din fier sau din oţel 

5-12 

15 761205 Recipiente, butoaie, bidoane:  

15 7612051 metalice emailate 18-22 

15 7612052 de lemn 10-14 

15 7612059 altele 13-17 

15 8207 Unelte interschimbabile pentru utilaje de mînă, mecanice sau 

nu, sau pentru mașini-unelte (de exemplu, de ambutisat, de 

ștanțat, de poansonat, de tarodat, de filetat, de găurit, de alezat, 

de broșat, de frezat, de strunjit, de înșurubat), inclusiv filiere 

pentru tragerea sau extrudarea metalelor, precum și scule 

pentru găurirea  rocilor sau sondarea terenului 

2-5 

15 8443  Maşini şi aparate utilizate la imprimarea cu ajutorul planşelor, 

cilindrilor şi altor organe de imprimare de la poziţia 8442; alte 

imprimante, maşini de copiat şi telecopiatoare, chiar combinate 

între ele; părţi şi accesorii 

2-5 

15 8467 Unelte pneumatice, hidraulice sau cu motor (electric sau 

neelectric) încorporat, pentru utilizare manuală 2-3 

15 8472 Alte maşini şi aparate de birou (de exemplu, duplicatoare 

hectografice sau cu matriţe, maşini de imprimat adrese, 

distribuitoare automate de bancnote, maşini de triat, de 

numărat sau de făcut fişicuri de monede, aparate de ascuţit 

creioane, aparate de perforat sau de capsat) 

5-7 

15 9402 Mobilier medical, chirurgical, stomatologic sau pentru medicină 9-13 
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veterinară (de exemplu, mese de operaţie, mese de examinare, 

paturi cu mecanism pentru utilizări clinice, fotolii de 

stomatologie); fotolii pentru saloanele de coafură şi fotolii 

similare cu dispozitive de orientare şi de ridicare în acelaşi 

timp; părţi ale acestor articole 

15 9403 Alt mobilier şi părţi ale acestuia:  

15 9403 10 Mobilier din metal de tipul celui utilizat în birouri: 9-10 

15 9403 20 Alt mobilier din metal 6-8 

15 9403 30 Mobilier din lemn de tipul celui utilizat în birouri: 4-6 

15 9403 40 Mobilier din lemn de tipul celui utilizat în bucătării: 3-5 

15 9403 50 000 Mobilier din lemn de tipul celui utilizat în dormitoare 4-6 

15 9403 60 Alt mobilier din lemn 4-6 

15 9403 70 000 Mobilier din material plastic 3-6 

15 9403 8 Mobilier din alte materiale, inclusiv trestie, bambus sau materiale 

similare 4-6 

15 9404 Somiere; articole de pat și articole similare (de exemplu, saltele, 

pături, plăpumi, perne) cu arcuri sau umplute cu orice fel de 

materiale, inclusiv cele din cauciuc alveolar sau material plastic 

alveolar, acoperite sau nu 

2-4 

15 9405 Aparate de iluminat (inclusiv proiectoarele) și părțile lor, 

nedenumite și necuprinse în altă parte; lămpi pentru reclame 

luminoase, însemne luminoase, plăci indicatoare luminoase și 

articole similare, care au o sursă de lumină permanentă, fixă, și 

părți ale acestora, nedenumite și necuprinse în altă parte 

3-4 

15 9611 00 000 Ștampile manuale de datare, sigilare, numerotare, timbrare și 

articole similare (inclusiv aparate pentru imprimarea 

etichetelor); matrițe tipografice și imprimatoare tipografice cu 

matriță, manuale 

3-5 

15 9701 Tablouri, picturi și desene, executate în întregime manual, cu 

excepția desenelor de la poziția 4906 și a articolelor industriale 

decorate manual; colaje și mici tablouri decorative similare: 
 

15 9701 10 000 Tablouri, picturi și desene 5-7 

15 9701 90 000 Altele 14-17 

15 9703 00 000 Producții originale de artă statuară sau de sculptură, din orice 

material  

15 000001000 Cărţi, reviste din fondurile de bibliotecă 10-15 

15 000002000 Valori muzeale 13-17 
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16  ANIMALE DE PRODUCŢIE ŞI REPRODUCŢIE  

16 0101 Cai, măgari, catîri și bardoi, vii:  

16 0101 21 000 Cai, reproducători de rasă pură 4-10 

16 0101 29 900 Cai de sport 4-8 

16 0101 29 900 Cai de lucru 5-10 

16 0101 30 000 Măgari 10-12 

16 0101 90 000 Catîri și bardoi 10-12 

16 0102 Animale vii din specia bovine:  

16  Bovine, reproducători de rasă pură:  

16 0102 21 100 Juninci (care nu au fătat niciodată) 6-8 

16 0102 21 300 Vaci 2-5 

16 0102 21 900 Altele 3-7 

16  Alte bovine:  

16 0102 29 050 Din subgenul Bibos sau din subgenul Poephagus 2-5 

16 0102 29 Altele 2-3 

16  Bivoli:  

16 0102 31 000 Reproducători de rasă pură 3-7 

16 0102 39 Altele 3-6 

16  Altele  

16 0102 90 200 Reproducători de rasă pură 2-7 

16 0102 90 Altele 2-7 

16 0103 Animale vii din specia porcine:  

16 0103 10 000 Reproducători de rasă pură 1-3 

16 0103 9 Altele 2-3 

16 0104 Animale vii din specia ovine sau caprine:  

16  Din specia ovine:  

16 0104 10 100 Reproducători de rasă pură 2-6 

16 0104 10 Altele 3-6 

16  Din specia caprine:  

16 0104 20 100 Reproducători de rasă pură 3-6 
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16 0104 90 Altele 3-5 

16 0105 Cocoși, găini, rațe, gîște, curcani, curci și bibilici, vii, din specii 

domestice 
1-5 

16 0106 Alte animale vii  

16 0106 14 100 Iepuri domestici 1-3 

16 0106 33 000 Struți; emu (Dromaius novaehollandiae) 4-6 

17  PLANTAŢII PERENE  

17 000001000 Plantaţii din stejar şi specii conifer 50-70 

17 000001001 din alte specii 25-35 

17 000002000 Plantaţii de hamei 13-21 

17 000003004 Plantaţii de citrice 12-20 

17 000004000 Plantaţii pomicole sămînţoase:  

17 000004001 plantaţii pe portaltoi viguros 18-22 

17 000004002 plantaţii pe portaltoi de vigoare mijlocie 14-17 

17 000004003 plantaţii pe portaltoi pitic 10-14 

17 000004004 meri renet şi semiculturi 14-17 

17 000005000 Plantaţii pomicole sîmburoase:  

17 000005001 vişini arboriformi 10-15 

17 000005002 pruni 12-16 

17 000005003 cireşi 10-15 

17 000005004 piersici 9-15 

17 000005005 caişi 9-12 

17 000005006 migdal 16-24 

17 000005007 nuc 25-40 

17 000006000 Plantaţii de arbuşti fructiferi:  

17 000006001 coacăzi 6-10 

17 000006002 agrişi 6-10 

17 000006003 zmeuri 4-6 

17 000006004 scoruşi cu fructe negre 4-6 

17 000006006 răchiţici cu fructe mari 5-9 

17 000007000 Plantaţii erbacee fructifere:  
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17 000007001 căpşuni, fragi 4-6 

17 000008000 Portaltoi – mamă portaltoi vegetativ (marcotieră) 10-15 

17 000009000 Plantaţii viticole:  

17 000009001 plantaţii viticole pentru struguri 20-27 

17 000009002 plantaţii altoi de categoria baz ă 10-15 

17 000009003 plantaţii altoi de categoria certificat 12-17 

17 000009004 plantaţii portaltoi de categoria bază 10-15 

17 000009005 plantaţii portaltoi de categoria certificat 12-17 
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