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 4 051  3 821 481Comerţul cu amănuntul la tarabe, tejghele, tonete, în chioşcuri (gherete), pavilioane şi din autovehicule1.1(MD)  4 951
 169  198 469Comerţul cu produse alimentare şi mărfuri uşor alterabile autohtone, cu condiţia respectării cerinţelor sanitar-epidemiologice 

privind depozitarea, păstrarea şi comercializarea lor

1.2(MD)  191

 19  5 488Servicii logopedice2.4(MD)  46
 107  44 387Masaj, servicii de îngrijire a bolnavilor şi alte servicii medicale, acordate de către personalul medical inferior2.5(MD)  206
 9  6 522Servicii veterinare, zootehnice2.6(MD)  20

 62  40 625Servicii dactilografiere, inclusiv cu folosirea computerului2.7(MD)  116
 1 414  503 486Servicii de frizerie şi servicii cosmetice2.8(MD)  1 674
 282  74 895Croitul, cusutul, tricotarea şi reparaţia îmbrăcămintei şi acoperămintele pentru cap şi comercializarea2.9(MD)  532
 69  19 491Confecţionarea şi reparaţia încălţămintei şi comercializarea2.10(MD)  187
 22  5 787Servicii de spălătorie2.11(MD)  55
 75  35 973Predarea limbilor străine (instruire individuală sau în grupe cu un număr de pînă la 20 persoane)2.12(MD)  133

 534  197 728Predarea şi meditarea diferitelor discipline, cu excepţia muzicii, coregrafiei şi artelor plastice (instruire individuală sau în grupe 
cu un număr de pînă la 20 persoane)

2.13(MD)  772

 35  15 270Predarea muzicii, coregrafiei şi artelor plastice (instruire individuală sau în grupe cu un număr de pînă la 20 persoane)2.14(MD)  85
 53  15 301Organizarea de diferite secţii pe interese, inclusiv de cultură fizică, pentru copii de pînă la 16 ani (în grupe de pînă la 20 

persoane)

2.15(MD)  88

 57  24 420Organizarea de diferite secţii pe interese, inclusiv de cultură fizică, pentru adulţi (în grupe de pînă la 20 persoane)2.16(MD)  120
 0  0Servicii de păstrare a bagajelor2.17(MD)  4

 142  45 276Servicii de întreţinere şi amenajare a locuinţelor şi a sectoarelor aferente2.18(MD)  238
 87  39 502Vulcanizarea camerelor şi anvelopelor în ateliere2.19(MD)  209
 69  32 040Repararea locuinţelor2.20(MD)  80
 10  4 890Ajustarea şi reparaţia mobilei2.22(MD)  28
 63  36 248Reparaţia tehnicii de uz casnic, instrumentelor şi mecanismelor, ceasurilor2.23(MD)  149
 2  350Reparaţia cuptoarelor cu microunde şi a altor aparate electrice de încălzit de uz casnic2.24(MD)  4

 53  19 845Reparaţia aparatelor tele, audio, video de uz casnic2.25(MD)  114
 6  2 259Reparaţia aparatelor fotografice, camerelor de filmat şi a altor aparate sau instrumente optice2.26(MD)  14
 3  835Reparaţia şi acordarea instrumentelor muzicale2.27(MD)  8

 146  100 490Fotografierea, confecţionarea şi vînzarea fotografiilor, executate în mod individual, servicii video2.28(MD)  219
 29  10 736Scrierea placardelor, filmelor netirajate, amenajarea vitrinelor, reclamatelor, prezentarea artistică2.29(MD)  46

 121  45 222Confecţionarea articolelor meşteşugăreşti de artă populară (artizanat) şi vînzarea lor, cu excepţia vînzării la expoziţii şi licitaţii2.30(MD)  166
 230  139 934Deservirea muzicală a ceremoniilor2.31.1(MD)  211
 25  14 980Regizarea ceremoniilor2.31.2(MD)  23
 62  17 050Aratul şi alte lucrări de cultivare a pămîntului cu mijloace tehnice, protecţia plantelor contra bolilor şi dăunătorilor2.32(MD)  80
 3  816Servicii de guvernant(ă)2.33(MD)  6

 63  20 718Servicii de sudare, de lucrări tehnico-sanitare2.38(MD)  141
 149  48 376Executarea şi comercializarea obiectelor de lemn, metal, ghips, argilă, ciment2.40.1(MD)  333
 0  0Servicii de dulgherie2.40.2(MD)  2
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 67  28 106Confecţionarea şi darea în chirie a recuzitelor pentru diferite ceremonii şi comercializarea lor2.41(MD)  131
 47  19 680Copiere, multiplicare şi legatul cărţilor2.42(MD)  75
 3  1 800Tăbăcirea şi prelucrarea pieilor, confecţionare articolelor din blană şi din piele şi comercializarea lor2.43(MD)  5
 3  1 540Colectarea şi comercializarea ambalajelor din sticlă2.46(MD)  6

 12  1 799Păstorit2.48(MD)  16
 3  280Construirea caselor de locuit şi a garajelor în localităţile rurale2.21(MD)  2
 0  0Comertul cu amanuntul in chioscuri si in alte incaperi ce ocupa terenuri separate,a caror suprafata nu depaseste 12 m2,cu 

exceptia comertului cu aparate electronice si electrocasnice cu termenul de garantie stabilit,conf.legisl.in vig.

1.2(GZ)  1

 9  4 056Deservirea muzicală a ceremoniilor inclusiv regizarea ceremoniilor2.31(MD)  5
 3  1 258Executarea şi comercializarea obiectelor de lemn, metal, ghips, argilă, ciment inclusiv servicii de dulgherie2.40(MD)  4
 7  6 240Servicii de ghidaj turistic de către ghizi de turism, inclusiv cu transport propriu2.49(MD)  3
 6  7 200Servicii de cazare și masă prestate de proprietarii caselor rurale2.50(MD)  7
 3  1 140Servicii de prezentare și instruire pe teme enogastronomice (prepararea și degustarea bucatelor și băuturilor locale tradiționale), 

de confecționare a articolelor meșteșugărești de artă populară (artizanat), de prezentare a obiceiurilor și tr

2.51(MD)  4

Total  5 661 989 8 384  11 510


