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Suport pentru cadrul infrastructurii calității în contextul 

DCFTA în Republica Moldova

EuropeAid/138295/DH/SER/MD

PROCEDURI VAMALE  

19 Noiembrie

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Expert: Natalia CALENIC

PROCEDURI VAMALE LA EXPORT ȘI IMPORT 

Codul Vamal și acte normative în domeniu. (Noul Cod Vamal al RM)

Proceduri vamale în cadrul Acordului de Asociere cu UE și zone de comerț liber

Drepturi de import și export. Baza de calcul. TARIM/Tarif vamal integrat al RM

Cote la import și export

Originea mărfurilor. Certificate EUR1, CT1 și simplificarea procedurii de declarare a 

originii.

Regimuri vamale: clasificarea și beneficiile economice ale acestora. 

Procedura de declarare a mărfurilor și documente necesare vămuirii.

Dreclarare electronica: export/import/transit

Proceduri simplificate de vămuire. Agent economic autorizat: AEO
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Legislația vamală și Noul Cod vamal   

Cod vamal (Cod  nr. 1149 din 20,07.2000)

Legea nr. 172 din 25.07.2014 Nomenclatura combinate a  mărfurilor

Legea nr. 1380 din 20.11.1997 cu privire la  tariful vamal

Hotarâri de guvern și Ordine Serviciului vamal 

Tratate internaționale  

Integrarea economică a Republicii Moldova

• Acordul privind Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (AA RM-UE)

• Acordul de Liber Schimb în cadrul CSI

• Acordul de Comerț Liber cu Turcia

• Acordul de Liber Schimb din Europa

Centrală CEFTA

• Membru al Organizației Mondiale a

Comerțului

• Negocierea Acordului de Liber Schimb cu Republica Populară Chineză
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Accesul  mărfurilor moldovenești pe 
piața UE

95% din taxe la importul în UE au fost eliminate*

Excepții:

TRQ (Anexa XV-A) – 6 produse

Preț de intrare (Anexa XV-B) – 20 produse

Mecanism împotriva eludării (Anexa XV-C) – 14
produse

100% din taxele la export au fost eliminate

Măsurile

ANTI-DUMPING

Măsurile 

ANTI-SUBVENŢIE

Măsurile de

SALVGARDARE

1. Importurile care fac 

obiectul unui dumping

2. Prejudiciul material

3. Legătura de cauzalitate

1. Importurile

subvenţionate

2. Prejudiciul material

3. Legătura de cauzalitate

1. Creşterea importurilor

2. Prejudiciul material

3. Legătura de cauzalitate

Adiţional, măsura trebuie aplicată ca 

urmare a unei evoluții neprevăzute și 

a efectului obligațiilor asumate de o 

parte contractantă în cadrul GATT.

Taxă antidumping Taxă compensatorie Printre altele, creșterea taxei tarifare sau

cote

Instrumentele de protecţie comercială
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TARIM reprezintă o bază de date 
accesibilă online 
www.customs.gov.md, care oferă 
informaţie privind:  

 impozite şi taxe vamale pentru o 
marfă concretă

 facilităţile vamale

 lista actelor permisive necesare 
pentru vămuirea unui tip de marfă

Tarif Vamal Integrat al Republicii Moldova

(TARIM)

http://www.customs.gov.md/
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http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/
http://dcfta.md/video-tutoriale

http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/

http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/
http://dcfta.md/video-tutoriale
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/
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Contingente tarifare 

Un contingent tarifar reprezintă un volum de mărfuri exprimat cantitativ

sau valoric ce poate fi pus în liberă circulaţie cu un tratament tarifar

favorabil, constând în reducerea sau exceptarea de taxe vamale.

Cote se aplică în conformitate cu principiul „primul venit, primul servit” in 

ordinea inregistrarii declarației vamele în sisteml vamal automatizat  

Surse de informare: 

La importul in UE de produse originare din RM – Anexa XV-A, XV-B si XV-

C / DCFTA

La importul in RM de produse originare din UE – Anexa XV-D

prunemerestruguri

10
mii t

cota anuală

10 mii t

Depășire:

MFN

1,8
mii t

cota anuală

40 mii t

Depășire:

MFN

9,8
mii t

cota anuală

10 mii t

Depășire:

MFN

tomate

39
t

cota anuală

2 mii t

Depășire:

MFN

usturoi

0
t

cota anuală

220 t

Depășire:

MFN

suc de struguri

0
t

cota anuală

500 t

Depășire:

MFN

Valorificarea cotelor la export în 2018:

Contingente tarifare 
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. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=en

. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=en
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Cote la import in RM 
http://customs.gov.md/ro/content/contingente

http://customs.gov.md/ro/content/contingente
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Decizii tarifare prealabile

RM - peste 500 de decizii onine / http://customs.gov.md/ro/content/decizii-tarifare-prealabile-0

UE- https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ebti/ebti_home.jsp?Lang=en

avantaje 

• Caracter obligatoriu 
pentru ag.ec și vama

• Asigură previzibilitate

• Reduce riscuri  

• Reduce timpul de vămuire 

• Valabilă 6 ani  

Convenția regională cu privire la regulile de origine 
preferențiale pan-euro-mediteraneene 

(Convenția PEM).

http://customs.gov.md/ro/content/decizii-tarifare-prealabile-0
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ebti/ebti_home.jsp?Lang=en
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MĂRFURI PRODUSE INTEGRAL ÎN RM 

 produsele minerale extrase din sol; 

 produsele din regnul vegetal care sunt recoltate în țară; 

 animalele vii care s-au născut și au crescut pe teritoriul

țării și produsele care provin de la animalele vii; 

 produsele obținute din activități de vânătoare sau pescuit.

 operațiunile de conservare destinate să asigure păstrarea în stare bună a produselor în
timpul transportului și depozitării; 

 spălarea, curățarea, îndepărtarea prafului, a oxidului, a uleiului, a vopselei sau a altor
straturi acoperitoare; 

 operațiunile simple de vopsire și șlefuire;

 decojirea, scoaterea sâmburilor și înlăturarea cojii fructelor, nucilor și legumelor; 

 simpla îmbuteliere în sticle, doze, flacoane, ambalarea în saci, lăzi, cutii, fixarea pe
cartoane sau planșete și orice alte operațiuni simple de ambalare; 

 aplicarea sau imprimarea pe produse sau pe ambalajele lor de mărci, etichete, sigle și
alte semne distinctive similare; 

 simpla amestecare a produselor, chiar din categorii diferite; 

 amestecarea zahărului cu orice material; 

 simpla asamblare a părților de articole în vederea constituirii unui articol complet sau
demontarea produselor în părți componente; 

 o combinare a două sau mai multe operațiuni prevăzute mai sus; 

 sacrificarea animalelor. 

prelucrare insuficientă:
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Criteriile de prelucrare suficientă

Convenția PEM, anexa II.

Poziția în SA Denumirea poduselor Prelucurare sau transformare aplicată materialelor neoriginare care ii 

conferă produsului caracterul originar

2103 Preparate pentru sosuri și sosuri

preparate; condimente și produse

de asezonare, amestecate; făină

de muștar și muștar preparat

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu 

excepția celor de la aceeași poziție cu produsul. 

Cu toate acestea, pot fi utilizate făina de muștar

sau muștarul preparat.

ex capitolul 17 Zaharuri și produse zaharoase; cu 

următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu 

excepția celor de la aceeași poziție cu produsul

SCHIMBAREA POZIȚIEI TARIFARE - materia prima neoriginara din componența produsului 
exportat trebuie sa se clasifice la o alta poziție tarifară decât cea a produsului finit 

Criteriile de prelucrare suficientă

Convenția PEM, anexa II.

Poziția în 

SA

Denumirea poduselor Prelucurare sau transformare aplicată materialelor neoriginare 

care ii conferă produsului caracterul originar

2009 Sucuri de fructe (inclusiv must de struguri) și

sucuri de legume, nefermentate, fără adaos de 

alcool, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți

îndulcitori

Fabricare: 

- din materiale de la orice poziție, cu 

excepția celor de la aceeași poziție cu 

produsul și

- în cadrul căreia valoarea tuturor

materialelor de la capitolul 17 utilizate nu 

depășește 30 % din prețul franco fabrică al 

produsului

REGULA VALORII ADAUGATE- poate fi exprimată în valoarea maximă a materialelor 
neoriginare acceptate sau valoarea minimă a produselor originare, care trebuie să se
regăsească în produsul finit



11/14/2019

12

Documente ce justifică origine

Exportatorul trebuie să dețină documente:

• care atestă originea materialelor utilizate la producerea

mărfii;

• care dovedesc prelucrarea sau transformarea

materialelor;

• ce conţin date/informaţii ce justifică respectarea

criteriilor de determinare a originii.

• acte de expediţie, facturi fiscale, dispoziţii de plată, acte

de achiziţii, extrase din conturile contabile

• certificat de origine, declaraţia

producătorului/exportatorului

• contractele de livrare,

• declaraţiile vamale,

• documente privind perfecţionare, calculaţiile,

• Raportul de expertiză (CCI) privind originea,

determinarea producătorului, sau a procesului de

producție (inclusiv a cantităţii componentelor; ţării de

origine, codului tarifar, valorii fiecărui component,

raportul cantitativ dintre materia primă şi produsul finit;

poziţiile tarifare ale fiecărui component

Proceduri simplificate pentru 
confirmarea originii 

Proceduri 
simplificate 

Declarație pe 
factură 

Pina la 6 mii
euro

Exportator 
aprobat 

Informații 
obligatorii 

privind origine 
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derulează 
tranzacţii de 

export de 
cel puţin 1

an

efectuează 
exporturi cu 
frecvenţă 
mare şi 

regulată –
cel puţin 5
în 3 luni 

consecutive 
sau cite 3 în 
fiecare 12 
luni pentru

mărfuri 
produse 
integral 

lipsa 
încălcărilor 
legislaţiei 
vamale, 

constatate, 
în perioada 

ultimelor 
douăspreze

ce luni 
anterioare 
prezentării 

cererii

Exportator aprobat

facilități                                  condiții

Exporta
tor 

aprobat 

Exclude 
necesitatea 

EUR1

Reducerea 
costurilor 

de vămuire

Reducerea 
tipului de 
vămuire

Valabil pe 
termen 

nelimitat 

Aplicabil 
indiferent 

de valoarea 
mărfurilor 

Acte necesare vămuirii

• Legea privind reglementarea prin 
autorizare a activităţii de întreprinzător nr. 
160 din 22.07.2011

• HOTĂRÎRE Guvernului pentru aprobarea
Regulamentului privind modul
de trecere a frontierei de stat a 
mărfurilor supuse controlului de către
Agenția Națională pentru Siguranța
AlimentelorNr. 938 din 17.10.2018

Obligator 
• Factura 

Obligator 

• Document de 
transport 

După caz 

• Act permisiv/ licența 
autorizație, certificat 
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INSTRUMENTE  MODERNE DE CONTROL VAMAL 
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Regimuri vamale: clasificarea, beneficiile economice și financiare

AEO

Facilități

Reducerea 
tipului de 
vămuire

Reducerea 
costurilor de 

vămuire

Reducerea 
controalelor 

vamale 

Reputația

de partener 
de încredere 

Vacanța 
fiscală 
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Beneficii AEO 

Recunoaşterea statutului AEO (nivel naţional şi regional)  

Amînarea termenului de plată a drepturilor de import pînă 30 de zile 

Aplicarea procedurilor simplificate 

Accesul în punctele de trecere a frontierei în regim prioritar

Reducerea numărului de controale fizice şi documentare

CONDIȚII ȘI CRITERII AEOC AEOS REFERINȚĂ

Agent economic rezident X X Art.5 pct.5) din Cod 

Fiscal

Înregistrat ca participant la activitatea 

economică externă

X X Pct. 9 HG

nr.647/07.08.2014

Lipsa datoriilor faţă de bugetul public naţional X X Art. 1953 alin.(1) pct. 1) 

CV

Dispunerea de active cu un grad înalt de

solvabilitate

X X Art. 1953 alin.(1) pct. 2) 

CV

Lipsa încălcărilor repetate ale legislaţiei vamale

şi fiscale

X X Art. 1953 alin.(1) pct. 3) 

CV

Dispunerea de un sistem de gestiune a evidenţei 

operaţiunilor comerciale

X X Art. 1953 alin.(1) pct. 4) 

CV

Standardele practice de competenţă sau

calificările profesionale

X Art. 1953 alin.(1) pct. 5) 

CV

Standardele de securitate şi siguranţă X Art. 1953 alin.(1) pct. 6) 

CV

AGENT ECONOMIC AUTORIZAT (AEO)
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PROCEDURA DE AUTORIZARE 

Chestionar de auto evaluare : verificarea preliminara a respectarii cerintelor
AEO /se verifica daca exista proceduri interne pentru problemele vamale, securitate 
si siguranta, daca exista controale interne adecvate prin care sa se asigure
functionarea corespunzatoare a respectivelor proceduri

• Pre-audit vamal 

• Certificare

• Monitorizare de către vama 

ORDIN Nr. 41

din 25.01.2019

cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind modul de 

verificare a solicitanţilor şi titularilor Autorizației de agent 

economic autorizat

Support to the Quality Infrastructure 

Framework within a DCFTA Context in the 

Republic of Moldova
EuropeAid/138295/DH/SER/MD

PROCEDURI VAMALE  

19/11/2019


