
Tabelul 2.1

Cod tarif
Tariful lei 

(fărăTVA)

1 3

44000490 Iniţierea procesului de audit 3.544

Tabelul 2.2

1 3

44000500 4.430

44000501 6.202

44000502 7.974

44000503 9.303

44000504 10.632

Tabelul 2.3

1 3

44000505 5.316

44000506 6.645

44000507 7.974

44000508 9.303

44000509 11.517

44000510 13.732

44000511 15.947

44000512 18.605

44000513 21.263

44000514 23.921

44000515 26.579

44000516 29.237

44000517 31.895

44000518 34.552

44000519 37.210

44000520 39.868

44000521 42.526

44000522 45.184

44000523 47.842

44000524 50.500

44000525 53.158

44000526 55.815

44000527 58.473

44000528 61.131

Auditul de certificare  iniţială la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 176 la 275

Auditul de certificare  iniţială la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 276 la 425

Auditul de certificare  iniţială la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 426 la 625

Auditul de certificare  iniţială la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 626 la 875

Auditul de certificare  iniţială la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 876 la 1175

Auditul de certificare  iniţială la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 1176 la 1550

Auditul de certificare  iniţială la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 1551 la 2025

Auditul de certificare  iniţială la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 2026 la 2675

Auditul de certificare  iniţială la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 2676 la 3450

Auditul de certificare  iniţială la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 3451 la 4350

Auditul de certificare  iniţială la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 4351 la 5450

Auditul de certificare  iniţială la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 5451 la 6800

Auditul de certificare  iniţială la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 6801-8500

Auditul de certificare  iniţială la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 8501 la 10700

Auditul de certificare  iniţială la întreprinderea cu numărul de angajaţi mai mare de 10700

Auditul de certificare iniţială  la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 1 la 5

Auditul de certificare iniţială la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 6 la 10

Auditul de certificare iniţială la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 11 la 15

Auditul de certificare iniţială la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 16 la 25

Auditul de certificare iniţială la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 26 la 45

Auditul de certificare iniţială la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 46 la 65

Auditul de certificare iniţială la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 66 la 85

Auditul de certificare  iniţială la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 86 la 125

Auditul de certificare  iniţială la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 126 la 175

2

2.3 Auditul de certificare iniţială a sistemelor de management                                                                                                         

2

2

Pentru 1 proces de bază sau plan HACCP

De la 2 pînă la 4 procese de bază

De la 5 pînă la 8 procese de bază

De la 9 pînă la 12 procese de bază

De la 13 pînă la 16 procese de bază

2.1 Iniţierea procesului de audit

Capitolul 2. Tarifele pentru serviciile prestate de Organismul de Certificare  Sisteme de Management

Denumirea tarifului
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Tabelul 2.4

1 3

44000529 5.759

44000530 6.645

44000531 7.974

44000532 9.303

44000533 11.517

44000534 13.732

44000535 15.947

44000536 18.605

44000537 20.820

44000538 23.478

44000539 26.136

44000540 28.351

44000541 31.009

44000542 33.224

44000543 35.881

44000544 38.096

44000545 40.311

44000546 42.969

44000547 45.405

44000548 47.842

44000549 50.278

44000550 53.158

44000551 55.373

44000552 57.587

Tabelul 2.5

1 3

44000553 4.430

Auditul de recertificare la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 8501 la 10700

Auditul de recertificare la întreprinderea cu numărul de angajaţi mai mare de 10700

2

Analiza dosarului şi luarea deciziei

 2.4 Auditul de recertificare a sistemelor de management

Auditul de recertificare la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 66 la 85

Auditul de certificare la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 86 la 125

Auditul de recertificare la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 126 la 175

Auditul de recertificare la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 176 la 275

2

Auditul de recertificare la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 1 la 5

Auditul de recertificare la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 6 la 10

Auditul de recertificare la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 11 la 15

Auditul de recertificare la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 16 la 25

Auditul de recertificare la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 26 la 45

Auditul de recertificare la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 46 la 65

Auditul de recertificare la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 276 la 425

Auditul de recertificare la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 426 la 625

Auditul de recertificare la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 626 la 875

Auditul de recertificare la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 876 la 1175

Auditul de recertificare la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 1176 la 1550

Auditul de recertificare la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 1551 la 2025

Auditul de recertificare la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 2026 la 2675

Auditul de recertificare la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 2676 la 3450

Auditul de recertificare la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 3451 la 4350

Auditul de recertificare la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 4351 la 5450

Auditul de recertificare la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 5451 la 6800

Auditul de recertificare la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 6801-8500

2.5. Analiza dosarului şi luarea deciziei
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Tabelul 2.6

1 3

44000554 4.873

44000555 5.759

44000556 6.645

44000557 7.974

44000558 9.303

44000559 11.075

44000560 12.846

44000561 15.061

44000562 17.276

44000563 19.491

44000564 21.706

44000565 23.921

44000566 26.136

44000567 28.351

44000568 30.566

44000569 33.224

44000570 35.881

44000571 38.539

44000572 41.197

44000573 43.855

44000574 46.513

44000575 49.171 j

44000576 51.829

44000577 54.487

Tabelul 2.7

1 3

44000040 221

44000600 221

Auditul de supraveghere, audituri speciale la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 5451 la 6800

Auditul de supraveghere, audituri speciale la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 6801-8500

Auditul de supraveghere, audituri speciale la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 8501 la 10700

Auditul de supraveghere, audituri speciale la întreprinderea cu numărul de angajaţi mai mare de 10700

2

Modificarea certificatelor

Traducerea documentelor

Auditul de supraveghere, audituri speciale la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 16 la 25

Auditul de supraveghere, audituri speciale la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 26 la 45

2.7 Servicii suplimentare

Auditul de supraveghere, audituri speciale la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 2676 la 3450

Auditul de supraveghere, audituri speciale la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 3451 la 4350

Auditul de supraveghere, audituri speciale la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 4351 la 5450

2.6 Auditul de Supraveghere şi Audituri Speciale a Sistemelor de Management 

2

Auditul de supraveghere, audituri speciale la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 1 la 5

Auditul de supraveghere, audituri speciale la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 6 la 10

Auditul de supraveghere, audituri speciale la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 11 la 15

Auditul de supraveghere, audituri speciale la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 46 la 65

Auditul de supraveghere, audituri speciale la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 66 la 85

Auditul de supraveghere, audituri speciale la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 86 la 125

Auditul de supraveghere, audituri speciale la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 126 la 175

Auditul de supraveghere, audituri speciale la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 176 la 275

Auditul de supraveghere, audituri speciale la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 276 la 425

Auditul de supraveghere, audituri speciale la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 426 la 625

Auditul de supraveghere, audituri speciale la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 626 la 875

Auditul de supraveghere, audituri speciale la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 876 la 1175

Auditul de supraveghere, audituri speciale la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 1176 la 1550

Auditul de supraveghere, audituri speciale la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 1551 la 2025

Auditul de supraveghere, audituri speciale la întreprinderea cu numărul de angajaţi de la 2026 la 2675
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