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Ghidul procedurilor de export al produselor agricole este destinat 
producătorilor agricoli și firmelor specializate în export. Acesta a fost scris din 
perspectiva producătorului și exportatorului, pentru ca aceștia să înțeleagă 
mai bine procesul de organizare și administrare a afacerilor și în așa mod să–și 
sporească capacitățile de a pătrunde pe piețele externe. 

Acest ghid oferă informații privind procedurile care se efectuează pe teritoriul 
vamal al Republicii Moldova, urmărind cele trei fluxuri (de mărfuri, de 
documente și de valute). Situațiile care pot să apară pe piețele externe sunt 
luate în considerație numai în măsura în care acestea afectează nemijlocit 
procedurile interne care urmează de a fi efectuate de către exportatorii din 
Republica Moldova. 

Pentru a utiliza eficient informația din ghid, cititorul trebuie să facă cunoștință 
cu literatura recomandată, în special – cu legile și actele normative de 
reglementare a exporturilor. De asemenea este necesar de avut în vedere, că 
actele normative care reglementează procedurile de export sunt în 
permanentă schimbare, în deosebi pentru a fi ajustate condițiilor impuse de 
anumite piețe externe. Pentru a obține un act normativ actualizat este 
recomandat de accesat Registrul de Stat al Actelor Juridice al Republicii 
Moldova (http://lex.justice.md). 

Exportatorul de asemenea trebuie să aibă în vedere, că tranzacțiile de export 
sunt destul de complexe, ce constau din mai mulți pași și necesită cunoștințe 
din mai multe domenii. De aceea, în cazul apariției unor probleme specifice 
este necesar de consultat specialistul în domeniul respectiv (jurist, consultant 
în tranzacții de export, broker vamal, lucrător bancar etc.). 

Ghidul a fost conceput după următoarea structură: 

 Glosar de termeni și noțiuni referitori la exportul de mărfuri; 

 Compartimentele ce reflectă întreg procesul de export; 

 Referințe bibliografice, inclusiv lista actelor normative relevante  

 Anexe cu formulare ale documentelor necesare pentru efectuarea 

tranzacțiilor de export, adrese utile pentru exportatori, liste ale 

organelor publice competente și al organizațiilor care acordă diverse 

servicii exportatorilor. 
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Abrevieri utilizate 

ATP  Regim de Preferințe Comerciale Autonome (la exportul în statele 
membre ale Uniunii Europene) 

ACSA Agenția de Dezvoltare Rurală  
BNM  Banca Națională a Moldovei 
CCI  Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova 
CEFTA  Acordul Central European de Comerț Liber 
CF  Codul Fiscal al Republicii Moldova 
CNFA Citizens Networf for Foreign Affairs 
CSI  Comunitatea Statelor Independente 
EUR Euro  
GSP+ Sistemul Generalizat de Preferințe Plus 
IFPS  Inspectoratul Fiscal Principal de Stat 
MO  Monitorul Oficial 
OECD Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică 
RM  Republica Moldova 
SV  Serviciul Vamal al Republicii Moldova 
TVA  Taxa pe valoare adăugată 
UE Uniunea Europeană 
USD  Dolari SUA 
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Glosar de termeni și noțiuni 

Agent – persoană juridică sau fizică care înfăptuiește anumite acțiuni din 
ordinul, contul și din numele altei persoane pentru o recompensă stabilită în 
Contractul de Agent. În operațiile de comerț Agentul nu primește dreptul de 
proprietate asupra mărfii care este obiectul unui Contract de Agent. Astfel, 
Agentul poate fi privit ca un intermediar care prestează anumite servicii 
exportatorului. Conform Codului Fiscal, agent poate fi orice persoană care 
acționează în numele altei persoane și nu este angajatul acesteia (Art. 93/13). 
Funcția de Agent în operațiunile de export poate fi îndeplinită de către firme 
exportatoare, brokeri, makleri (agenți de bursă), persoane fizice și alți 
intermediari etc. 

Arbitraj – modalitate de soluționare a litigiilor dintre părțile contractuale cu 
ajutorul arbitrilor (judecătorilor mijlocitori). Litigiile apărute în procesul de 
executare a unui contract de export–import pot fi soluționate în arbitraj 
numai în cazul când această procedură judecătorească este inclusă în 
contract. Procedura de arbitraj reprezintă o modalitate de soluționare a 
litigiilor într–un termen mai scurt, decât prin intermediul instanțelor de 
judecată. Exportatorii autohtoni se pot folosi de serviciile Curții de Arbitraj 
Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a 
Republicii Moldova. 

Barter – unul din tipurile operațiunilor de schimb direct de mărfuri fără 
transfer de valute în comerțul internațional. Operațiile de tip barter se 
realizează în baza unui singur contract de export–import, care include toate 
condițiile necesare atât pentru marfa exportată, cât și pentru cea importată. 
Spre deosebire de barter (volumul exportului și importului este strict stabilit 
întrun singur contract), cliringul reprezintă un sistem de decontări fără 
transfer valutar prin compensarea cu mărfuri a cererilor și obligațiilor apărute 
în comerțul extern. 

Brokerul vamal – persoană juridică, înregistrată în conformitate cu legislația 
RM, care deține autorizație pentru activitate de broker vamal, eliberată de 
Serviciul Vamal, și care efectuează, în numele și pentru terțe persoane, 
declararea mărfurilor, prezentarea lor pentru vămuire, achitarea drepturilor 
de import/export cuvenite, precum și alte operațiuni de mediere în domeniul 
vamal. 

Bursa de mărfuri – formă de organizare a comerțului după reguli stabilite 
anticipat (loc și timp strict stabilit, marfă corespunzătoare standardelor și 
modelelor stabilite, condiții și termeni de livrare etc.). Bursa este organizată în 
formă de asociere a persoanelor private în scopul înlesnirii și micșorării 
cheltuielilor de comerț (și nu de obținere a profiturilor). Tranzacțiile încheiate 
la bursa de mărfuri se împart în două categorii: (i) tranzacții încheiate în 
scopul trecerii reale a mărfurilor de la vânzător la cumpărător și (ii) tranzacții 
pe termen. 

Certificat de conformitate – document eliberat în baza regulilor de certificare 
și care demonstrează cu certitudine că un produs, identificat corespunzător, 
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este conform cu un standard sau cu un alt document normativ. Conformitatea 
presupune îndeplinirea condițiilor prescrise de standard pentru un produs. 

Certificatul de origine a mărfurilor EUR.1 – act justificativ care confirmă 
univoc țara de origine a mărfurilor exportate în statele UE în cadrul 
Preferințelor Comerciale Autonome (ATP), acordate Republicii Moldova 
conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 55/2008 al Consiliului din 21 
ianuarie 2008 de introducere a unor preferințe comerciale autonome pentru 
Republica Moldova și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 980/2005 și a 
Deciziei 2005/924/CE a Comisiei. 

Certificatul de origine Forma A – act justificativ care confirmă univoc țara de 
origine a mărfurilor exportate în statele care nu sînt membre ale Uniunii 
Europene și acordă Republicii Moldova Sistemul Generalizat de Preferințe 
(GSP). 

Certificat de origine a mărfurilor Forma CT-1 – actul justificativ care confirmă 
univoc țara de origine a mărfurilor conform Regulilor de determinare a țării de 
origine a mărfurilor pentru mărfurile originare din Republica Moldova la 
exportul lor în statele membre la Acordul de Creare a Zonei de Comerț Liber în 
cadrul CSI. Este eliberat de organele vamale doar pentru mărfurile originare 
din Republica Moldova, cu condiția transportării lor directe în unul din statele 
membre la Acordul de Creare a Zonei de Comerț Liber în cadrul Comunității 
Statelor Independente. 

Clauză (din lat. clausa – condiție) – în tranzacții comerciale, inclusiv de export, 
condiții ce determină relațiile dintre părțile contractuale în cazul schimbării în 
viitor a împrejurărilor ce au existat în timpul încheierii tranzacției sau în cazul 
apariției unei oarecare împrejurări noi. Drept exemplu de asemenea clauze 
sânt: clauza fors–major, clauza valutară, clauze–protector etc. 

Clauza fors–major – condiție inclusă în contracte care prevede eliberarea 
de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor în cazul unor împrejurări 
neprevăzute (cataclisme naturale și sociale, restricții impuse de stat la 
import sau export etc.). 

Clauza valutară –condiție inclusă în contracte de comerț extern, cu scopul 
de a asigura exportatorul împotriva riscului devalorizării valutei de plată 
(de ex., dacă plata pentru export în Rusia se face în ruble, apoi este 
necesară clauza în care suma de ruble indicată în contract se pune în 
dependență de o valută stabilă (dolari SUA sau Euro). 

Comitent – persoană care încredințează unui comisionar efectuarea unor 
operații comerciale din contul său.  

Comisionar – intermediar care îndeplinește pentru o anumită recompensă 
(comision) tranzacții de export sau import din numele său, dar din contul și în 
folosul comitentului (cel ce dă o dispoziție comisionarului). 

Control vamal – îndeplinirea de către organul vamal a operațiunilor de 
verificare a mărfurilor, a existenței și autenticității documentelor; examinarea 
evidențelor financiar–contabile; controlul mijloacelor de transport; efectuarea 
de anchete și alte acțiuni similare pentru a se asigura respectarea 
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reglementărilor vamale și altor norme aplicabile mărfurilor aflate sub 
supraveghere vamală. 

Convertabilitatea valutei – posibilitatea schimbului valutei unei țări date pe 
valute ale unor alte țări conform cursului valutar oficial. Valutele cu regimul 
intermediar se numesc valute parțial convertibile, adică schimbul acestor 
valute este posibil numai pe valute ale unuia sau câtorva state. 

Cross-curs – raportul dintre două valute, determinat în baza cursului acestor 
valute față de o oarecare a treia valută. 

Declarație vamală de export – actul unilateral prin care o persoană manifestă 
intenția de a plasa mărfurile sub regim vamal de export. Declarația vamală 
este întocmită de către declarant (brokerul vamal) și se prezintă Biroului 
vamal teritorial în scopul îndeplinirii formalităților vamale. Declarația vamală 
este documentul juridic care permite trecerea mărfurilor peste frontiera de 
stat și tranzitarea acestora pe teritoriul altor state. Mărfurile și obiectele 
neincluse în Declarația vamală sunt confiscate. 

Dreptul de restituire a TVA – dreptul exportatorilor de a primi din bugetul de 
stat contravaloarea TVA aferente mărfii exportate. Dreptul la restituirea TVA 
din buget se extinde numai asupra subiecților impozabili, înregistrați ca 
plătitori de TVA, și se efectuează prin Decizia Comisiei teritoriale privind 
restituirea TVA de la locul de deservire. 

Drepturi de export – taxa pentru procedurile vamale, taxa pentru eliberarea 
de autorizație, orice alte sume care se cuvin statului la exportul de mărfuri, 
încasate de organul vamal în conformitate cu legislația. 

Declarant – persoana care declară şi prezintă mărfurile şi mijloacele de 
transport, care întocmeşte şi depune declaraţie vamală în nume propriu sau 
persoana în al cărei nume este întocmită declaraţia vamală de către brokerul 
vamal sau intermediar 

Factură comercială (Invoice) – document emis de către vânzător către 
cumpărător pe un formular standard în care sânt enumerate mărfurile, 
cantitățile și valorile acestora. Invoisul este necesar pentru a fi prezentat în 
vamă, la bancă, la asigurarea încărcăturii etc. 

Franco (ital. franco – liber) – condiție de vânzare conform căreia Vânzătorul se 
obligă să aducă marfa în locul stabilit în contract din cont propriu (de 
exemplu, franco–depozit, franco–autocamion etc.). 

Frontieră vamală – frontiera de stat a Republicii Moldova. 

GSP (în engleză – Generalised System of Preferences; în română – Sistemul 
Generalizat de Preferințe) – schemă generalizată de preferințe prin 
intermediul căreia UE și alte state asigură pentru unele țări vulnerabile 
suspendarea taxelor vamale ad valorem (după valoare) pentru produsele 
listate. Taxele specifice sunt de asemenea suspendate, cu excepția cazurilor 
unde există și o taxă ad valorem. În cadrul acestui sistem UE mai oferă și 
suport tehnic pentru ameliorarea sistemului fitosanitar și a ocrotirii sănătății, 
care ar permite produselor agroalimentare moldovenești să fie acceptate pe 
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piața UE. Exportatorii din Republica Moldova beneficiază de preferinţele 
comerciale extinse (GSP plus) pentru mărfurile de origine moldovenească în 
perioada 2006–2008. 

INCOTERMS – reprezintă reguli, care se referă la interpretarea uniformă a 
obligaţiilor Vânzătorului si Cumpărătorului privind derularea contractului de 
vânzare internaţională referitor la livrarea mărfurilor, repartiţia cheltuielilor, 
transferul riscurilor si formalităţile documentare privind trecerea mărfurilor 
de la vânzător la cumpărător. În prezent în tranzacţiile de comerţ extern este 
utilizată versiunea Incoterms 2010. Cu toate că aplicarea INCOTERMS este 
facultativă, majoritatea antreprenorilor le folosește pe larg, deoarece permite 
interpretarea unitară a termenilor comerciali. Conform “Regulilor INCOTERMS 
– 2000” comercianţii din toată lumea au la dispozitie un numar de 13 variante 
(incluse în 4 grupe), dintre care sa–şi aleagă una care sa le convină şi pe care 
să o scrie în contract, urmând să o respecte intocmai. 

Ofertă comercială – propunere formală, de regulă, în scris, adresată 
cumpărătorului potenţial privind vânzarea unui anumit lot de mărfuri la 
condiţiile vânzătorului. În practică se deosebesc două forme de ofertă: (i) 
Oferta comercială fermă – se face de Vânzător doar unui singur cumpărător, 
indicând termenul în cursul căruia Cumpărătorul acceptă sau respinge oferta; 
(ii) Oferta comercială liberă – se face pentru mai mulţi cumpărători pentru a 
studia piaţa. Cumpărătorul potenţial (Importatorul) poate expedia 
ofertantului (exportatorului) o Contraofertă care include condiţiile proprii de 
cumpărare. 

Opţion – clauză, inclusă în contractul de export, conform căreia cumpărătorul 
obţine dreptul pentru o perioadă de timp stabilită să cumpere o cantitate 
suplimentară de marfă la aceleaşi condiţii contractuale. În schimbul obţinerii 
acestui drept cumpărătorul, de regulă, plăteşte vânzătorului o primă. 

Preferinţe comerciale autonome (PCA) – produse originare din Moldova, cu 
unele excepţii, care sunt admise la import în UE fără restricţii cantitative şi cu 
scutire de taxe vamale. Comisia Europeană acordă Republicii Moldova PCA, 
începând cu anul 2008, în conformitate cu Regulamentul nr.55 al Consiliului 
din 21.01.2008 de  

Preţuri de export – diverse feluri de preţuri utilizate în procesul de pregătire şi 
efectuare a exportului. Una şi aceeaşi marfă poate fi vândută la diferite 
preţuri în dependenţă de locul şi timpul vânzării, relaţiile existente între 
Exportator şi Importator, politicile de stat în comerţul extern etc. Cele mai 
importante forme de preţuri utilizate de un exportator sânt: 

Preţuri mondiale – preţurile stabilite în rezultatul operaţiunilor de export–
import în centrele mondiale ale comerţului extern (de regulă la burse). 
Pentru exportatorii autohtoni este important să cunoască dinamica acestor 
preţuri, care reflectă aşteptările pe piaţa mondială pentru principalele 
produse agricole.  

Preţuri de contract – preţuri stabilite într–un contract de export–import, 
reprezintă un secret comercial. Aceste preţuri pot să nu corespundă 
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preţului de piaţă atunci când în contract este inclusă numai o parte din preţ 
(preţul de transfer), iar o altă parte a preţului de piaţă este utilizată în 
scopul diminuării impozitelor.  

Prețuri indicative de export – prețuri utilizate de organele vamale pentru a 
limita exportul de anumite mărfuri sau a nu permite micșorarea prețurilor 
declarate în vamă. Ele nu sânt obligatorii pentru exportator, dar adeseori 
prezintă o restricție reală în calea comerțului extern. 

Prime de export – înlesniri financiare acordate exportatorilor de către 
organele de stat sau de asociații ale întreprinderilor în scopul extinderii 
exportului de mărfuri. Primele de export stimulează exportul, puterea de 
concurență, asigură locuri de muncă și venituri lucrătorilor din ramurile 
respective. Primele de export pot fi sub formă de subvenții acordate 
exportatorilor pentru exportul de mărfuri concrete sau sub formă de eliberare 
de impozite, cotizații în fondurile sociale, de restituire a taxelor vamale etc. În 
Republica Moldova primele de export nu sunt utilizate nici pentru un produs. 

Produse agricole destinate exportului – totalitatea de mărfuri agricole 
produse în scopul realizării pe piața externă sau folosite ca materii prime la 
fabricarea de mărfuri pentru export, precum și surplusuri de produse agricole 
ce nu pot fi consumate pe piața autohtonă. 

Punere în circulație – acțiunea prin care organul vamal lasă la dispoziția 
persoanei mărfurile și mijloacele de transport după vămuire. Punerea în 
circulație se face prin dispoziția „liber de vamă” – actul prin care organul 
vamal lasă la dispoziția persoanei mărfurile sau mijloacele de transport 
vămuite. 

Reclamație – cerere făcută vânzătorului de către cumpărător în legătură cu 
faptul că cantitatea și /sau calitatea mărfurilor livrate nu corespund celor 
contractuale. Reclamația include de asemenea și modalitățile de recuperare a 
pierderilor (scăderea prețului, livrare suplimentară etc.). 

Repatrierea mijloacelor bănești – încasarea de la nerezidenți a mijloacelor 
bănești aferente exportului de mărfuri și prestării de servicii în străinătate în 
conturi deschise la băncile autorizate din Republica Moldova, în volumul 
mijloacelor indicate în declarația vamală și în termenul stabilit de legislație. 

Restricții netarifare – sistem de măsuri administrative, financiare și 
reglementări tehnice ce se află în afara politicii tarifare vamale în scopul 
limitării importului anumitor produse. 

Specialistul în domeniul vămuirii – persoană fizică, angajată a brokerului 
vamal sau a declarantului, care deține atestatul de calificare în domeniul 
vămuirii, eliberat de Serviciul Vamal, și care activează în numele acestora. 

Taxă pentru proceduri vamale – taxa pentru serviciile acordate de către 
organul vamal (lista acestor servicii și cuantumul taxei pentru prestarea lor 
sunt prevăzute în Anexa 2 la Legea cu privire la tarifului vamal). 

Teritoriu vamal – teritoriul asupra căruia Republica Moldova are dreptul 
exclusiv de jurisdicție în domeniul activității vamale.  
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Valuta de plată – valută în care are loc plata reală a unei mărfi într–o 
tranzacție comercială externă. Valuta de plată poate fi orice valută convenită 
între Exportator și Importator și poate fi diferită de valuta tranzacției. De 
exemplu, prețul într–un contract de export în Rusia este stabilit în mărime de 
980 euro/t de struguri de masă, iar plata efectiv se face în ruble rusești sau 
dolari SUA la cursul oficial stabilit pentru ziua transferului. 

Valoarea în vamă a mărfii – valoarea mărfii introduse pe sau scoase de pe 
teritoriul vamal, stabilită în scopul perceperii taxelor vamale și a altor 
impozite. 

Vămuire – procedeul de plasare a mărfurilor și mijloacelor de transport în 
regim vamal și încheierea acestui regim, în condițiile stipulate de Codul Vamal. 
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1 Marketingul și managementul exportului de produse 

agricole 
Marketingul exportului pentru firme are deosebiri esențiale față de cel 
practicat pe piața internă. În primul rând, posibilitățile unei firme autohtone 
de a cunoaște o piață externă sunt reduse prin existența unor reglementărilor 
speciale pentru aceste piețe (taxe vamale, bariere tehnice, relații neformale 
specifice etc.). Astfel, un exportator de produse agricole are posibilități 
scăzute de a acționa direct pe o piață externă, iar riscurile acestei activități 
sunt mari.  

Concepția tradițională a marketingului exportului include următorii pași: 

(i) studierea unei anumite piețe externe 
La etapa inițială, Exportatorul poate folosi studiile realizate de diverse 
organizații naționale și internaționale. Astfel, potențialii Exportatori de fructe, 
legume și struguri ar putea utiliza cercetările de piață pentru produse 
nominalizate efectuate de către CNFA1 sau ACED2.  

Listele companiilor importattoare de fructe proaspete din Federația Rusă și 
din țările membre ale Uniunii Europene sunt prezentate în Anexa 49 și 
respectiv în Anexa 50. 

Exportatorul de asemenea poate efectua studii proprii pentru determinarea 
posibilităților de acces pe această piață, în special în ceea ce privește 
potențialii parteneri de afaceri. 

 

(ii) formularea ofertei și luarea deciziei de a produce pentru export  
Această prevedere este importantă pentru producătorii agricoli autohtoni, 
care în mare parte vând produse agricole pe piața locală, sau interme-diarilor 
de pe piața locală. Formularea planului de a produce pentru export presupune 
producerea de produse agricole de o calitate și cu costuri care să corespundă 
cerințelor și specificațiilor pieței externe concrete. 

În acest context Exportatorul va consulta cerințele Importatorului în ceea ce 
privește asigurarea calității și inofensivității produselor exportate pe piața 
țintă și va lua o decizie referitor la posibilitățile sale de a se conforma 
standardele respective. 

Consultarea standardele UE de marketing pentru fructe, legume și struguri de 
masă poate fi efectuată de pe pagina OECD3 sau ACSA4. Tot aici se găsește 
sistemul de siguranță alimentară HACCP și standardele GlobalGAP. 
Exportatorii de produse agroalimentare spre țările membre ale UE trebuie să 
se conformeze cerințelor acestor standarde.  

Totodată luarea deciziei de a produce pentru export este influențată de 
politicile de stat în domeniul agroalimentar (politica de subvenționare și 

                                                           
1
 http://www.cnfa.md/surveys/marketing_studies/ro.html 

2
 http://www.aced.md 

3
 http://www.oecd.org/tad/code/oecdfruitandvegetablesstandardsbrochures.htm 

4
 http://export.acsa.md 



13 
 

suport a producătorilor agricoli, politica fiscală, politica comercială și vamală, 
politica investițională). 

Politicile de stat nominalizate nu fac obiectul acestui ghid, totuși, este necesar 
de a menționa următoarele momente importante pentru aprobarea deciziei 
de export: 

 Subvențiile acordate agricultorilor sunt minore ca valoare și sunt 
repartizate de către autorități în mod arbitrar (corespunderea criteriilor 
de eligibilitate încă nu garantează obținerea de către producătorul agricol 
a subvențiilor acordate prin lege). 

 Pentru exportatori cea mai importantă înlesnire fiscală constă în aplicarea 
unei cote a TVA în mărime de 0% de la valoarea mărfii exportate. Această 
prevedere fiscală presupune restituirea sumei TVA aferente valorii mărfii 
exportate. În realitate obținerea de către exportator a restituirii TVA 
întâmpină dificultăți, datorită procedurilor de reglementare și durează în 
timp.  

(iii) comunicarea ofertei de export importatorului  

Oferta de export se face de către Exportator, atât din propria inițiativă, cât și 
ca răspuns la o cerere de ofertă din numele Importatorului. De regulă, oferta 
de export se face în formă scrisă și se comunică Importatorului prin fax, e–
mail sau prin poștă, dar poate fi comunicată și în formă verbală prin telefon 
sau prin reprezentanți împuterniciți. Oferta de export adesea este însoțită de 
o mostră a produsului preconizat pentru export, precum și de un document ce 
confirmă calitatea mărfii. 

Ar putea firmele din Republica Moldova să folosească acest concept la direct? 
Pentru a da răspuns la această întrebare este necesar de văzut cine sânt 
exportatorii reali și potențiali de produse agroalimentare și care sunt 
capacitățile lor de a influența o piață externă. 

Actualmente exportul de produse agricole din Republica Moldova este 
efectuat de: 

1. Firme comerciale specializate în exportul unui sau câtorva produse agricole. 
Aceste firme achiziționează produse de la producătorii agricoli, ca regulă, în 
dependență de cerințele importatorului și ofertele producătorilor agricoli 
autohtoni. 

2. Întreprinderi agricole. Acestea sunt specializate în producerea și 
comercializarea produselor agricole mai puțin intensive, cum ar fi cerealele, 
floarea soarelui, soia, rapița, sfecla de zahăr. Exportul produselor agricole 
menționate sau a produselor obținute prin prelucrarea acestora nu aduce 
producătorilor venituri considerabile, deoarece valoarea adăugată la o tonă 
de produs este modestă. În această situație, întreprinderile corporative își pot 
valorifica potențialul de export numai prin majorarea suprafețelor cultivate, 
obținând cantități importante a unuia sau câtorva din produsele în care sunt 
specializate. 

3. Gospodării țărănești. Aceste gospodării, de regulă, sunt considerate, că au 
capacități reduse de export (iar adesea și de comercializare pe piața internă). 
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Totodată unele gospodării reușesc un export eficient (direct sau prin 
intermediari) atunci când sunt specializate în producerea de produse 
agroalimentare, în special a celor intensive, cu valoare adăugată înaltă, cum ar 
fi fructele, legumele, strugurii, și produsele animaliere, destinate unei anumite 
piețe. Folosirea forței de muncă a membrilor familiei permite acestor 
gospodării să reducă considerabil costurile de administrare și de salarizare, 
făcând produsele obținute mai competitive. Pe de altă parte, gospodăriile 
țărănești generează pierderi deoarece activează individual. De fapt ele își pot 
spori potențialul de export constituind asociații ale producătorilor pentru 
procurarea angro a mijloacelor de producere, menținând forma individuală de 
folosire a terenurilor agricole, dar utilizând aceleași standarde de producere și 
tehnologii de păstrare, procesare și comercializare. 

4. Companiile de aprovizionare a agriculturii cu mijloace de producere. 
Această categorie de exportatori este constrânsă să efectueze exporturi de 
produse agricole, obținute ca plată pentru mărfurile livrate producătorilor 
agricoli. Ponderea întreprinderilor de aprovizionare a agriculturii cu materii 
prime în exporturi este în continuă diminuare. Având în vedere, că activitate 
de export de produse agricole nu este specifică acestor firme se poate de 
prevăzut în viitor dispariția acestora în calitate de exportatori. 

5. Întreprinderile de procesare a produselor agricole. Producerea de către 
aceste întreprinderi de produse alimentare la export impune producătorilor 
agricoli o cerere de produse agricole, care să corespundă anumitor standarde 
și cerințe ale piețelor externe. Astfel, producătorii agricoli dobândesc 
capacități de a produce produse agricole, care să corespundă cerințelor 
pentru export. 

Capacitățile de export și de influență a unei piețe externe din partea firmelor 
autohtone sunt neînsemnate pentru majoritatea produselor agricole. Prețurile 
și alte condiții de export sunt determinate, de regulă, de conjunctura de pe 
piețele externe și nu de exportatorii autohtoni. O excepție din această regulă 
este acea perioadă limitată de timp când pe o piață externă vecină se creează 
un deficit al unui anumit produs agricol. Odată cu intervenția unui import din 
rezervele mondiale se revine la situația anterioară. 

De reținut, că prețurile la produsele agricole sunt stabilite la bursele 
internaționale sau pe piețele cu ridicata din țările importatoare. De asemenea 
Exportatorii trebuie să urmărească dinamica prețurilor la produsele 
preconizate la export. Pe termen mediu, pentru următorii 2–3 ani, prognozele 
indică o creștere a prețurilor pentru majoritatea produselor agroalimentare. 
Această creștere așteptată se bazează pe mai mulți factori: (i) creșterea rapidă 
a consumului alimentar în statele cu o economie în ascensiune și cu o 
populație numeroasă, cum ar fi, spre exemplu, India și China; (ii) folosirea tot 
mai largă a produselor agricole în domeniul nealimentar, în special la 
producerea energiei regenerabile; (iii) diminuarea volumului de subvenții 
acordate agricultorilor de către statele puternic dezvoltate, în special în 
statele membre ale UE. 
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Cu toate că pe termen mediu prețurile la produsele agricole sunt în 
ascensiune, în intervale de timp mai mici, adică pe parcursul unui an agricol, 
fluctuația prețului pentru un anumit produs poate fi considerabilă, mai ales 
pentru așa produse, cum sunt fructele, legumele și strugurii de masă în stare 
proaspătă. 

Excepție de la această regulă este situația când deficitul la un anumit produs 
agricol poartă un caracter global. În acest caz prețurile pot crește o perioadă 
destul de îndelungată. Spre exemplu, deficitul mondial de ulei vegetal a 
condus la creșterea prețului semințelor de floarea soarelui pentru o perioadă 
de mai bine de 7 ani.  

Totodată pe piaţa internaţională preţurile la produsele agricole se pot 
constata cu precizie numai în momentul când sunt confirmate pe piaţa 
importatorului. Mai mult de atât: 

De ce preţurile de export depind puţin de costurile produselor agricole?  

Această se datorează mai multor factori, dintre care menţionăm următorii: 

 produsele agricole autohtone sunt în concurenţă cu produsele similare 
din ţările cu o productivitate mai înaltă şi costuri mai mici; 

 unele state subvenţionează direct sau indirect agricultura; 

 exporturile reprezintă adesea comercializarea surplusurilor de produse 
agricole (ce nu pot fi consumate în interiorul ţării). 

Ca rezultat preţurile de export pentru anumite produse agricole pot fi mai 
mici decât preţurile interne sau chiar mai mici ca și costurile de produ-cere. 

Cu toate aceste riscuri, politica statului de promovare a exporturilor 
produselor agroalimentare este actuală și imperativă pentru Republica 
Moldova, deoarece va permite stoparea depopulării satelor şi majorarea 
veniturilor agricultorilor. Pe de altă parte, o politică chibzuită privind 
identificarea produselor cu potenţial major de export ar permite agricultorilor 
autohtoni obţinerea unor beneficii considerabile. Pentru producătorul agricol, 
care intenţionează să producă pentru export, este important să identifice un 
produs care să-i aducă o valoare adăugată suficientă din punct de vedere al 
veniturilor. 

Dacă prețurile oferite la un anumit produs de Importatori de pe o piață externă sunt 
în creștere, atunci Exportatorul trebuie să acționeze rapid (să contracteze și să 
exporte cât mai mult) și să nu aștepte până prețul va fi maximal. Nu va dura mult și 
prețul se va micșora sub așteptări, deoarece de la un anumit prag maxim al prețului 
își va spune cuvântul globalizarea și ca consecință al acestora pe piață vor interveni 
mărfuri produse pe continente din emisfera de sud. 

 
 
 
 
 
 

Rețineți 

Dacă preţurile mondiale pentru un produs agricol sunt în permanentă creştere, 
atunci Exportatorul va acţiona cu atenţie pentru a obţine preţul maxim la export. 

 
Rețineți 

Preţurile de export ale produselor agricole depind foarte puţin de preţul de cost al 
acestora pe piaţa exportatorului. 

 
Rețineți 
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Dacă costurile produselor agricole autohtone pot concura pe piaţa externă, 
atunci din ce motive nu are loc o creştere semnificativă a exporturilor?  

În calitate de variante de răspuns putem evidenţia mai multe motive: 
1) productivitatea scăzută a agricultorilor autohtoni; 
2) calitatea produselor agricole nu corespunde cerinţelor impuse de piaţa 

importatorului; 
3) bariere tarifare şi netarifare impuse de ţările importatoare; 
4) capacităţi manageriale insuficiente ale agricultorilor şi exportatorilor; 
5) politici publice de promovare a exportului ineficiente. 

Evident, nu este în puterea Exportatorilor de a înlătura toate aceste cauze, 
însă este important ca fiecare Exportator să-şi determine acţiunile și pașii ce 
vor contracara restricţiile sus-numite şi vor consolida capacităţile lor 
manageriale. 

Unele sugestii privind acţiunile Exportatorului 
1. Informaţi-vă complet în privinţa cerinţelor de calitate şi ambalaj ale 

Importatorului. 
2. Exportaţi produse agricole numai sortate sub supravegherea proprie. 
3. Lichidaţi sau comercializaţi pe piaţa internă produsele sortate ce nu 

corespund calităţii solicitate de Importator (inclusiv livrați producția la 
producţia animalieră). 

4. Asiguraţi-vă cu certificat de calitate ce corespunde calităţii reale a 
produsului. 

5. Informaţi-vă în privinţa barierelor tarifare şi netarifare existente în ţara 
Importatorului pentru produsele exportate şi încercaţi să le evitaţi. 

6. Informaţi-vă în privinţa preferinţelor existente pentru produsele 
agricole din Moldova în ţara Importatorului şi luaţi-le în calcul. 

7. Studiaţi preţurile pe piaţa Importatorului şi calculaţi costurile 
tranzacţiei de import. Menţineţi o ofertă de preţ rezonabilă pentru 
Importator. 

8. Calculaţi eficienţa tranzacţiei de export reieşind din costurile şi 
cheltuielile proprii. 

9. Informaţi-vă şi asiguraţi-vă în privinţa riscurilor posibile. 

Exportatorii, din lipsă de cunoștințe, pot fi supuşi unor Riscuri specifice 
tehnologiei exporturilor de produse agricole. De aceea Exportatorii îşi vor 
evidenţia riscurile şi oportunităţile de combatere a acestora, conform 
modelului prezentat în tabelul de mai jos: 

Riscuri Combaterea Riscurilor 

Riscul scăderii naturale 
Clauză în contractul de exportimport privind modul, 
locul, timpul şi mărimea scăderii naturale 

Riscul de cântărire (diferenţe de cântare la 
Exportator şi Importator) 

Clauză fermă în contractul de export–import privind 
locul şi timpul determinării cantităţii produsului 
exportat 

Riscul de pierdere totală sau parţială a 
produsului agricol (în cazul exportului din cont 
propriu a produselor uşor alterabile) 

Stipularea modului de acoperire a pierderilor şi 
introducerea în calculul costurilor tranzacţiei de 
export a unor cheltuieli de rezervă (5-20%) 
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Marketingul exporturilor de produse agricole include şi alte activităţi cu care 
se poate face cunoştinţă din literatura recomandată. În afară de aceasta 
Exportatorul trebuie să ţină în evidenţă faptul că fiecare produs sau grup de 
produse agricole are anumite elemente specifice, care nu fac obiectul acestui 
ghid. 

Exportatorii şi clienţii lor 

Marketingul este definit ca activitate umană orientată spre satisfacerea 
cerinţelor consumatorilor. Din acest punct de vedere Exportatorii pot fi 
consideraţi drept intermediari dintre producători şi consumatorii finali. În 
calitatea sa de intermediar Exportatorul nu face altceva decât să transmită 
către producătorul agricol informaţiile despre cerinţele consumatorului 
referitoare la un anumit produs agroalimentar. Pe de altă parte Exporta-torii 
nu sunt singurii actori pe piaţa de produse agroalimentare. 

Deci Exportatorii trebuie să fie concentraţi asupra concurenţilor şi clienţilor, 
deoarece, de regulă, (i) pieţele naţionale nu cunosc deficit, ci mai degrabă 
surplus de produse agricole; (ii) produsele nu ajung pe piaţa de desfacere de 
la sine, numai din simplu motiv că consumatorul este interesat în ele (“capra 
nu numai că nu se duce de bună voie la piaţă, dar şi nu se duce de una 
singură”). 

Pentru ca un Exportator să activeze cu succes, el trebuie să studieze 
concurenţii şi să efectuieze acţiuni de diminuare a efectului aluspra afacerii 
proprii. Cine sunt concurenţii Exportatorilor autohtoni de produse agricole, 
care sunt punctele slabe şi puternice ale acestora – iată întrebările care 
trebuie să fie puse în primul rând. 

Sugestii în ajutorul Exportatorului pentru sporirea competitivității 

1. Acțiunile trebuiesc îndreptate spre folosirea, în primul rând, a benefi-
ciilor ce rezultă din punctele slabe ale concurentului (costuri mai înalte de 
transport, taxelor vamale mai mari etc.). Remarcă – în termeni ce 
depășesc o anumită operațiune de export, Exportatorul se va concentra și 
asupra punctelor puternice ale concurenților (îmbunătă-țirea ambalajului, 
promovare etc.) 

Concurenții Laturi Slabe Laturi Puternice Acțiuni 

Concurentul X (poate fi 
atât companii concrete, 
cât şi Exportatori din 
anumite ţări) 

1. Costuri mai mici 
pentru produsele 
destinate exportului 
2. Capacităţi manageriale 
mai puternice  
3. Plata pentru Export 
poate fi încasată în 
valuta naţională a 
Importatorului 

1. Importul nu este scutit 
de taxe vamale  
2. Cheltuieli de transport 
mai mari 
3. Taxe vamale de import 
mai înalte 
4.Certificatele autohtone 
nu sunt confirmate în 
ţara Importatorului 

1. Acţiuni de folosire 
eficientă a slăbiciunilor 
concurenţilor 
2. Măsuri de îmbunătă-
ţire a ambalajului 
3. Instruirea persoanelor 
responsabile de export 
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2. Pentru un Exportator drept concurent poate fi un alt Exportator 
autohton. De regulă, însă, concurenții principali sunt exportatorii străini 
precum și producătorii din țara Importatorului. 

3. Acțiunile efectuate ‘împotriva’ concurenților trebuiesc întreprinse numai 
în urma unei analize profunde a situației acestora. 

4. Trebuiesc evitate atacurile frontale asupra concurenților. 

Spre exemplu, dacă analizele efectuate confirmă ineficientă pătrundea pe 
piața externă cu un anumit produs agricol. În acest caz Exportatorul va analiza 
posibilitatea de introducere a unui program de acțiuni originale. Astfel, dacă 
se va constata, că exportul de fructe proaspete este ineficient, vor fi 
întreprinse acțiuni de păstrare și prelucrare a acestora. 

În tranzacțiile comerciale externe Exportatorul întreține relații cu diferite 
categorii de clienți (Figura 1): 

 Importatorul 

 Organele de certificare 

 Organele vamale 

 Brokerul vamal 

 Băncile comerciale 

 Alți agenți (transportatorul, expeditorul, companii comerciale, 
companii de asigurare, agenți comerciali etc.) 

 Organizații de susținere și promovare a exportului (vezi Anexa 1). 

Pentru asigurarea unui management eficient Exportatorul, mai întâi de toate, 
își va evalua propriile posibilități și capacități de a efectua tranzacții de export. 
Autoevaluarea Exportatorului va include următoarele probleme majore: 
(1) experiența companiei și a personalului ei; 
(2) fezabilitatea prețului de export comparativ cu prețul de cost; 
(3) volumul potențialului total al exportului, inclusiv pentru o tranșă 

separată; 

IMPORTATOR 

BANCA 

IMPORTATORULUI 

PRODUCĂTOR 

EXPORTATOR 

BANCA 

EXPORTATORULUI 

ORGANE DE 

CERTIFICARE 

VAMA 

BROKER VAMAL 

EXPEDITOR 

TRANSPORTATOR 

FRON

TIERA 

TARIF

ARĂ 

– 

FRON

TIERA 

DE 

STAT 

Figură 1. Exportatorul și Clienții lui 
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(4) posibilitatea de export în credit, inclusiv prin așa instrumente ca 
acreditivul sau scrisoare de garanție bancară, achitarea contractului cu 
amânare; 

(5) posibilitățile de acordare a serviciilor suplimentare Importatorului 
(transport, asigurare, consultații etc.); 

Importatorul va fi identificat luându-se în considerație în primul rând 
rezultatele autoevaluării Exportatorului. De exemplu, există un Importator 
care cumpără, la preț rezonabil, 1000 tone de mere proaspete, însă 
potențialul real al Exportatorului este de numai 500 tone. În acest caz 
Exportatorul va cauta un alt exportator autohton și se va asocia cu acesta. 

Importatorul poate fi identificat prin diverse mijloace: 

 relații directe și permanente cu importatorii cunoscuți din tranzacțiile 
anterioare; 

 numele Importatorului a fost recomandat de căture un alt client dintr-o 
tranzacție anterioară; 

 ofertă sau contraofertă (în scris sau orală); 

 participarea la expozițiile de specialitate în țările importatoare etc. 

 anunț publicitar sau companie publicitară, inclusiv prin intermediul 
Internetului; 

Identificarea Importatorului este complicată şi importantă, de aceea se va face 
cu o atenţie deosebită. Privind credibilitatea Importatorului se vor lua în 
considerație următoarele sugestii: 

Negocierea contractului de export–import face parte componentă din 
executarea tranzacţiilor, dar nu este un element obligatoriu. 

Organele vamale ale Republicii Moldova 
În conformitate cu Codul Vamal al Republicii Moldova organele vamale 
constituie un sistem unic, format din Serviciul Vamal, birouri vamale şi posturi 
vamale.  

Autoritatea centrală de specialitate care exercită conducerea efectivă a 
activităţii vamale este Serviciul Vamal al Republicii Moldova. Acesta emite, în 
limitele competenţei, acte normative în domeniul vamal, obligatorii pentru 
executare de către organele vamale, autorităţi publice, persoane fizice şi 
juridice. Actele normative emise intră în vigoare în conformitate cu legislaţia, 
adică numai după publicare în Monitorul Oficial. În cadrul Serviciului Vamal al 
Republicii Moldova funcţionează 8 birouri Vamale (vezi Anexa 7). Serviciul 

(i) durata şi caracterul relaţiilor comerciale cu firma importatoare şi responsabilii ei 
(ii) recomandările firmei importatoare de către o terţă persoană (în cazul când n–au 

existat relaţii anterioare) 
(iii) posibilitatea de plată în avans sau prin acreditiv  
(iv) caracterul comercial al Importatorului, adică este acesta consumatorul mărfii 

exportate sau este un intermediar  
(v) condiţiile de predare a mărfurilor conform INCOTERMS 2010  

 
 
 
 
 
 
 
 

Rețineți 
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Vamal îndeplineşte mai multe funcţii, din care menţiona următoarele, ca 
importante pentru Exportatori: 

 asigurarea respectării şi executării legislaţiei vamale; 

 controlul mărfurilor şi mijloacelor de transport deplasate peste frontiera 
vamală a Republicii Moldova; 

 crearea condiţiilor pentru accelerarea traficului de mărfuri peste 
frontiera vamală; 

 instituirea zonelor de control vamal pe teritoriul Republicii Moldova; 

 coordonarea activităţii tuturor serviciilor de stat amplasate în zona de 
control la frontieră; 

 asigurarea îndeplinirii prevederilor tratatelor internaţionale în domeniul 
vamal la care Republica Moldova este parte; 

 stabilirea originii mărfurilor; 

 eliberarea actelor vamale. 

Brokerul Vamal 
Brokerul vamal este persoană juridică, care deţine autorizaţie pentru 
prestarea serviciilor de broker vamal, eliberată de Serviciul Vamal al Republicii 
Moldova. Lista brokerilor autorizaţi de către Serviciul Vamal este prezentată în 
Anexa 8. 

Exportatorul se va adresa Brokerului vamal pentru efectuarea operaţiunilor de 
vămuire a mărfurilor exportate şi a mijloacelor de transport al acestora, 
achitarea drepturilor de export, precum şi pentru alte servicii de mediere 
convenite. O descriere detailată a serviciilor prestate Exportatorului de către 
Brokerul vamal se găseşte în Compartimentul 3. Proceduri interne pentru 

exporturi. 

Transportatorul 
În scopul deplasării efective a mărfurilor, Exportatorii se folosesc de așa 
mijloace de transport: auto, feroviar, maritim și aero. Transportul feroviar şi 
maritim este utilizat, de regulă, pentru transportarea mărfurilor voluminoase, 
cum ar fi cerealele, floarea soarelui etc., la distanţe mari. Transportul aero se 
folosește pentru transportarea mărfii scumpe, care să poată acoperi cheltuilile 
înalte respective. 

Majoritatea produselor agricole actualmente sunt deplasate cu transportul 
auto, deoarece autovehiculele (i) sunt caracterizate prin mobilitate deosebită, 
(ii) pot fi uşor acomodate la diverse condiţii fără manipulări suplimentare şi 
(iii) pot ajunge de la expeditor şi până în orice loc stabilit de importator, cu 
costuri reduse (vezi Anexa 9). 

Transportul auto este deosebit de eficient la efectuarea exporturilor de 
legume, fructe şi struguri în stare proaspătă. Livrările succesive al acestor 
produse  este necesar să fie făcute la termene strict stabilite, pentru a evita 
crearea de deficit sau de stocuri de produse uşor alterabile. Pe de altă parte, 
autovehiculele pot fi uşor redirecţionate de către Exportator spre un alt 
Importator în dependenţă de situaţia nou creată (schimbarea preţului sau a 
raportului dintre cerere şi ofertă etc.). 
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Exportatorul poate efectua transportul de mărfuri şi cu autovehicule proprii, 
atunci când are un volum de mărfuri suficient şi permanent. Este necesar însă 
să fie luat în consideraţie faptul, că procurarea mijloacelor de transport auto 
necesită investiţii financiare considerabile. 

În majoritatea cazurilor, din lipsă de transport auto propriu, Exportatorul va 
contracta un transportator specializat, în cazul când are sarcina de deplasare a 
mărfii către Importator. 

Indiferent de modalitatea de transportare a produselor agricole câtre Client, 
cu autovehicule proprii sau prin contractarea transporta-torului, Exportatorul 
trebuie să posede anumite cunoştinţe privind uzanţele şi reglementările 
internaţionale. Pentru aceasta se va consulta Compartimentul 3. Proceduri 

interne pentru exporturi. 

Expeditorul 
Transportul de mărfuri în tranzacţiile de export reprezintă un proces complex, 
ceea ce conduce la necesitatea firmelor de expediţie. Expeditorul are scop 
asigurarea unei gestiuni eficiente a întregului proces de deplasare a mărfii de 
la Exportator către Iimportator. Expeditorul, este definit ca o persoană juridică 
sau fizică, care contra unui comision, se obligă să preia mărfurile încredinţate 
de exportator şi să realizeze sau să acţioneze în aşa fel ca să fie realizate toate 
acţiunile necesare pentru ca mărfurile să ajungă în posesia importatorului. Cu 
alte cuvinte se poate spune, că dacă Transportatorul asigură deplasarea 
efectivă a mărfii, apoi Expeditorul asigură logistica acestei deplasări. Serviciul 
de expediţie este de o importanţă majoră pentru agenţii tranzacţiei 
comerciale externe atunci când este necesară urmărirea deplasării mărfii 
către unul sau mai multe puncte de destinaţie. 

Exportatorul poate acorda expeditorilor, în bază de contract, următoarele 
servicii: 

 contractarea transportatorului şi achitarea cheltuielilor de transport; 

 asigurarea riscurilor de transport; 

 stabilirea rutei de parcurs a transportului şi supravegherea deplasării 
reale a mărfurilor; 

 acordarea de consultaţii şi informaţii referitoare la pregătirea 
mărfurilor şi transportarea efectivă a acestora. 

Datorită faptului, că expediţia, după cum s–a menţionat mai sus, reprezintă un 
proces complex, expeditorul stabileşte relaţii şi deţine mai multe informaţii 
referitoare la agenţi economici şi organe publice autohtone şi străine. Toate 
acestea permit expeditorilor să acorde servicii de consul-tanţă la încheierea şi 
realizarea contractelor comerciale. 

În RM activează mai multe companii de expediţie, cele mai importante dintre 
acestea sunt membre a Asociaţiei Expeditorilor din Republica Moldova „AEM–
TRANS” (vezi Anexa 10). Majoritatea membrilor asociaţiei, de rând cu servicii 
de expediţie, prestează şi servicii de transport. 
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Băncile comerciale 
În conformitate cu legislaţia în vigoare, Exportatorul este obligat să 
înregistreze în contul său valutar, deschis la una din băncile comerciale din 
RM, contravaloarea mărfii livrate. Altfel spus, mijloacele valutare transferate 
din ordinul Importatorului de către banca în care acesta este deservit trebuie 
să ajungă în contul bancar al Exportatorului. Este important de reţinut, că 
transferul valutar pentru alte valute, decât valutele Importatorului sau 
Exportatorului se face prin intermediul unei bănci corespondente din ţara 
emitentă a valutei transferate. Spre exemplu, transferul în dolari SUA de un 
Importator din România către un Exportator din Republica Moldova se face 
prin intermediul unei bănci Americane. 

Exportatorul este în drept de a folosi mijloacele valutare în orice scopuri, 
inclusiv să le schimbe în lei moldoveneşti sau într–o altă valută; să le păstreze 
în cont; să le transfere în afara ţării pentru importul de mărfuri. Totodată 
Exportatorul nu poate plăti în valute străine pentru mărfurile livrate de către 
întreprinderi autohtone. 

Pentru operaţiunile efectuate de schimb valutar sau de transfer băncile 
comerciale percep un anumit commission. În afară de cele menţionate, 
băncile comerciale acordă contra plată un spectru de servicii destinate 
Exportatorilor, dintre care cele mai importante sunt: 

 operaţiuni de acreditiv 

 garanţii în valută străină 

 garanţii în valută naţională 

 garanţii de restituire a avansurilor. 
Detalii privind modalităţile de plată pentru contractele de export–import sunt 
prezentate în Compartimentul 4. Încheierea şi executarea contractului de export 
(vezi Modalităţi de plată). 

Organizaţii de susţinere şi promovare a exporturilor 
În Republica Moldova activează mai multe organizaţii care au drept scop sau 
îşi aduc contribuţii la facilitarea şi creşterea exporturilor de mărfuri 
agroalimentare autohtone (vezi Anexa 1). 

Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exporturilor din 
Moldova este o organizaţie de stat subordonată Ministerului Economiei şi 
Comerţului. În cadrul acestei organizaţii este creat Departamentul 
Promovarea Exporturilor care oferă asistenţă companiilor autohtone la 
pregătirea pro-gramelor de promovare a produsului şi a strategiilor de export, 
organizează misiuni de afaceri peste hotare cu scopul de a facilita accesul 
produselor moldoveneşti pe pieţele străine. MIEPO5 de asemenea organizează 
misiuni de cumpărare, invitând potenţialii cumpărători în Moldova.  

Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova6 este o organizaţie 
neguvernamentală, autonomă şi independentă, care reprezintă interesele 
întreprinzătorilor din Republica Moldova. Printre obiectivele principale ale  

                                                           
5
 http://miepo.md 

6
 http://www.chamber.md 
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acesteea se află (i) Promovarea comerţului pe plan intern şi extern şi 
sprijinirea agenţilor economici din Republica Moldova în relaţiile lor cu 
autorităţile administraţiei publice din ţară şi cu organizaţiile specializate din 
străinătate (ii) Asigurarea întreprinzătorilor cu informaţii şi acordarea de 
consultanţă (iii) Contribuirea la dezvoltarea activităţii economice externe şi 
exportului de mărfuri, lucrări şi servicii.  

Proiectul Competitivitatea Agricolă și Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED)7 
este un program cofinanţat de Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare 
Internaţională (USAID) şi Corporația Provocările Mileniului (MCC), având ca 
obiectiv extinderea și îmbunătățirea producerii şi comercializării produselor 
agricole cu valoare adăugată înaltă în Republica Moldova. Activitățile 
programului ACED cuprind patru activități implementate în parteneriat cu 
prestatori locali de servicii: 1 - dezvoltarea relațiilor de piață între producătorii 
din Moldova și cumpărătorii locali și internaționali, 2 - instruirea 
producătorilor din Moldova în corespunderea producției cu cerințele 
cumpărătorilor internaționali și ale rețelelor comerciale locale; 3 - oferirea 
asistenței tehnice întreprinderilor lanțului valoric în următoarele domenii: 
management, prelucrare post-recoltare, planificare, comercializare ș.a.; 4 - 
consolidarea mediului de afaceri prin îmbunătățirea inspecției fitosanitare de 
stat, a capacităților de certificare, facilitând reformele în domeniu pentru 
stimularea investițiilor în agricultura de valoare înaltă. Un alt component al 
ACED este suportul pentru dezvoltarea businessului mic și mijlociu în regiunea 
transnistreană a Republicii Moldova. 

Agenţia de Dezvoltare Rurală (ACSA) este o organizaţie neguverna-mentală, 
care asigura accesul populaţiei rurale la cunoştinţe, experienţă si abilităţi, ce 
ţin de un spectru larg de domenii orientate spre dezvoltarea economica si 
sociala a satelor din Republica Moldova. ACSA a creat Sistemul informaţional 
de piaţă „Export-Moldova – Fructe şi legume”. Acest sistem informaţional 
conţine studii de piaţă, informaţii privind standardele UE de marketing pentru 
produse în stare proaspătă, informaţie privind preţuri la nivel regional şi 
internaţional, date statistice cu privire la importurile UE, trimiteri la diverse 
site–uri ale producătorilor agricoli din alte ţări, etc. ACSA8 de asemenea a 
creat Sistemul Informaţional de Marketing Agricol, care oferă informaţii 
despre furnizorii şi distribuitorii de inputuri şi produse agricole.  

Federaţia Naţionala a Agricultorilor din Moldova "AGROinform" este 
constituită de mai multe organizaţii neguvernamentale regionale antrenate în 
activităţi de dezvoltare a sectorului agrar. Federaţia în cauză a lansat prima 
bursă agricolă online din Republica Moldova – Agravista9. 

  

                                                           
7
 http://www.aced.md 

8
 http://www.acsa.md 

9
 http://www.agravista.md 
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2 EFICIENŢA TRANZACŢIILOR DE EXPORT 

Scopul oricărui Exportator constă în obţinerea de profit (beneficiu) din 
tranzacţiile realizate. Exportatorul, spre deosebire de un comerciant ce 
acţionează pe piaţa internă, suportă cheltuieli şi riscuri suplimentare. De 
aceea el trebuie, în mod normal, să obţină şi un profit suplimentar. Mărimea 
acestui profit suplimentar trebuie să fie cu atât mai mare, cu cât mai mari 
riscuri îşi asumă Exportatorul (deteriorarea calităţii şi diminuarea naturală a 
cantităţii produsului agricol exportat, barierele tehnice de pe piaţa externă, 
natura relaţiilor cu Importatorul etc.).  

Următoarele considerente vor fi luate în calcul de către Exportator atât la 
planificare, cât şi la executarea tranzacţiei de export: 

În aceste cazuri prognoza costurilor tranzacţiilor de export va include şi o 
rezervă considerabilă de cheltuieli ce nu pot fi identificate la moment (cota 
acestor cheltuieli se recomandă în mărime de nu mai puţin de 20%, dar este la 
discreția exportatorului să-și stabilească această cotă). 

Calculul eficienţei exportului se va face pe două direcţii principale:  
1) calculul fluxului mijloacelor băneşti 
2) calculul profitului brut 

Studiu de caz pentru determinarea eficienţii tranzacţiilor de export 

Date iniţiale: 
1. “Agro Exim SRL” (Chişinău) a încheiat un contract de export-import cu 
SC “Romdutch” (România) în următoarele condiţii: 

marfa exportată Struguri de masă, soiul Alb de Suruceni 

cantitatea 80 tone 

preţul de export 700 euro /tonă 

suma contractului 56000 euro 

modalitatea şi termenul de 
plată 

În 5 zile după livrare, prin transfer bancar 

condiţia de livrare FCA (Incoterms 2010), franco–depozit Exportator 
(marfa vămuită şi încărcată în transportul auto va 
fi pusă la dispoziţia Importa-torului la depozitul 
Exportatorului în prezenţa reprezentantului legal 
al Importatorului). 

ambalajul în lăzi de plastic, câte 5–6 kg, costul ambalajului 
inclus în preţul de livrare 

valuta de plată Euro 

cursul BNM a valutei, lei/euro 16,50 

Recomandare 
 
 
 
 
 
 
 
 

Negociați şi străduiţi-vă să obţineţi un preț relativ mai mare atunci când: 
1. Vă asumaţi riscuri de livrare şi riscuri de achitare mai mari. De exemplu: riscul de 

livrare la condiţia DDU este mai mare ca livrările FCA sau DAF (vezi Anexa 47), iar 
riscul de plată la termen după data livrării este mai mare ca pentru plata în avans 
sau prin acreditiv. 

2. Livraţi un produs uşor alterabil (legume sau fructe proaspete etc.) 
3. Livraţi un produs până la depozitul Importatorului, fără asigurare cargo a 

încărcăturii. 
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2. “Agro Exim” S.R.L. a procurat strugurii de masă în cantitate de 80 tone de la 
producători agricoli la preţul de 7200 lei/tonă, franco–depozit vânzător. 

 
Obiectiv:  
De calculat eficienţa exportului şi bilanţul fluxului de numerar în studiul de caz 
examinat! 

Calculul eficienţei exportului se va face în următoarea succesiune: 

 
 
Veniturile brute reprezintă valoarea exportului exprimată în valuta de bilanţ 
(lei moldoveneşti) la cursul oficial al zilei perfectării declaraţiei vamale. Venitul 
brut ale Exportatorului în cazul examinat constituie 924000 lei (56000 euro x 
16,50 lei/euro). 

Notă: Suma încasărilor reale nu va coincide numaidecât cu veniturile brute 
din export, deoarece pot apărea diferenţe ale cursurilor valutare la ziua 
livrării şi ziua încasării (schimbului) valutei străine. Aceste diferenţe vor 
influenţa fluxul mijloacelor băneşti şi profitul obţinut. 

Costurile tranzacţiei de export sânt formate din două componente principale: 
1) preţul de cost al mărfii exportate (reprezintă preţul de cost al 

producătorului sau preţul de cumpărare al Exportatorului de la 
producător); 

2) cheltuielile comerciale (reprezintă cheltuielile efectuate în scopul 
perfectării documentelor şi realizării tranzacţiei). 

Costurile tranzacţiei de export ale “Agro Exim” S.R.L. sunt prezentate în 
tabelul de mai jos. 

1. Preţul de cost (de procurare) pentru Agro Exim S.R.L. constituie 480000 lei 
(6000 lei x 80 tone). 

Notă: Preţul de cost se deosebeşte de preţul de cumpărare prin faptul că nu 
include TVA. În cazul examinat preţul de cost este mai mic decât preţul de 
cumpărare cu 20% şi constituie 6000 lei /tonă (7200 X 100: 120). 

Preţul de cost va coincide cu preţul de cumpărare în cazul procurării 
produsului agricol de la un producător ce nu este plătitor de TVA (de exemplu, 
achiziţiile de produse agricole de la persoane fizice, gospodării ţărăneşti) sau 
în cazul când exportul este înfăptuit de însăţi producătorul mărfii. 

 
Tabelul 1 Costurile tranzacţiei de export (lei) 
 Calculat Notă 



26 
 

1. Preţul de cost (de procurare) 480000  

2. Cheltuieli comerciale, inclusiv: 144030  

2.1. costuri de informare     4300  
2.2. costuri de contractare şi monitorizare a contractului     5200  
2.3. costurile aranjamentelor (certificarea, declararea, 

vămuirea etc.) 
    7700  

2.4. costul forţei de muncă   15975  
2.5. cheltuieli de transport şi asigurare           0  
2.6. cheltuieli ocazionale     1800  
2.7. plata (venit) de daune            -  
2.8. costul ambalajului 108000  
2.9. alte cheltuieli      1055  

Costuri Totale (p.1. + p.2.) 555600  

 
2. Cheltuielile comerciale reprezintă costurile resurselor şi serviciilor aferente 
tranzacţiei de export, adică acele costuri care pot fi atribuite exclusiv acestei 
tranzacţii. 

2.1. Costurile de informare (cheltuielile de marketing) includ cheltuielile 
efectuate pentru studierea pieţelor internă şi externă de produse agricole, în 
scopul încheierii de contracte şi executării tranzacţiilor comerciale. O listă a 
cheltuielilor de informare ar arăta în felul următor: 

1. cheltuieli pentru publicitate          0 lei 
2. servicii de telecomunicaţii şi Internet    500 lei 
3. deplasări în interiorul ţării      500 lei 
4. deplasări peste hotare     3300 lei 
5. studii (cercetări) de marketing comandate        0 lei 
6. alte cheltuieli             0 lei 

În total cheltuieli de informare    4300 lei 

 
2.2. Costurile de contractare şi monitorizare a contractului includ cheltu-ielile 
necesare la negocierea şi executarea responsabilităţilor contractuale. 

1. Deplasări peste hotare     1200 lei 
2. Cheltuieli de reprezentare     2400 lei 
3. Cheltuieli de transport     1600 lei 
4. Alte cheltuieli                    0 lei 

În total       5200 lei 

Rețineți 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Analiza detaliată a informaţiei referitoare la piaţa de produse constituie primul pas 
spre efectuarea unor tranzacţii eficiente. 

2. Cât de completă n-ar fi informaţia care o deţineţi, totuşi niciodată nu vei avea o 
informaţie absolută. 

3. Cheltuielile de informare, atât financiare, cât şi de timp de muncă, adesea pot fi 
considerabile, indiferent de succesul sau insuccesul ulterior al tranzacţiilor reale de 
export. Datorită costurilor de informare ridicate s-au dezvoltat reţelele de firme 
specializate în prestarea diferitor servicii pentru Exportatori (de la servicii de 
consultanţă şi marketing până la servicii de agent sau broker), care la rândul său 
contribuie la micşorarea costurilor tranzacţiilor de export. 
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2.3. Costurile aranjamentelor includ cheltuielile necesare pentru pregătirea 
documentelor necesare la vămuirea mărfii exportate. 

1. Cheltuieli de certificare (obţinerea certificatelor  
de origine, conformitate, calitate, fitosanitar)  3900lei 
2. Cheltuieli de declarare şi vămuire (plata pentru  
declaraţia vamală, taxa vamală, taxa pentru  
controlul încărcăturii în afara vămii, taxa de  
confirmare a exportului etc.     3300 lei 
3. Cheltuieli de licenţiere            0 lei 
4. Cheltuieli de protecţie (însoţirea încărcăturilor)     500 lei 
5. Alte cheltuieli             0 lei 

În total       7700 lei 

2.4 Costul forţei de muncă (salarizarea şi asigurarea angajaţilor de către 
angajator) se referă la salarizarea şi asigurarea lucrătorilor nemijlocit implicaţi 
în tranzacţia de export (hamali, agenţi comerciali, consultanţi etc.) 

1. Salarizarea agentului comercial      5000 lei 
2. Salarizarea hamalilor, lucrătorilor angajaţi la  
sortarea mărfii etc.        9600 lei 
3. În total pentru salarizare     14600 lei. 
4. Asigurarea socială şi medicală din contul  
angajatorului (14600 lei x 27,5%)      1375 lei. 

Costul forţei de muncă – total    15975 lei 

2.5. Cheltuielile de transport şi asigurare includ plăţile pentru transpor-tarea 
şi asigurarea mărfii de la depozit până la locul de transmitere Importatorul. În 
cazul nostru Importatorul va prelua marfa la depozitul Exportatorului 
(Exportatorul nu va suporta cheltuieli de transport şi asigurare). Atunci, însă 
când în sarcina Exportatorului intră transportare mărfii până la depozitul 
Importatorului, este recomandată asigurarea cargo (vezi Anexa 13) în scopul 
evitării unor consecinţe nedorite apărute ca efect al unor cazuri excepţionale 
(de exemplu, în cazul unui accident rutier). 

2.6. Cheltuielile ocazionale reprezintă plăţi legale ce au un caracter 
întâmplător, în dependenţă de anumite circumstanţe, precum şi plăţile 
neformale necesare executării eficiente a tranzacţiei de export, mai ales în 
scopul urgentării transportării mărfii şi perfectării documentelor. 

2.7. Plata de daune include cheltuielile legate de faptul că partenerii nu-şi 
respectă anumite obligaţii contractuale. Astfel, în cazul când produsul livrat nu 
va corespunde calităţii stipulate în contract, Exportatorul va fi nevoit să 
plătească daunele aduse Importatorului. Şi viceversa: în cazul când 
Importatorul va depăşi termenul de plată pentru marfa livrată, Exportatorul 
este în drept să primească o plată de despăgubire, obţinând în acest mod un 
venit de daune. 

2.8. Costul ambalajului va include cheltuielile efectuate pentru procurarea 
acestuia (fără TVA). 
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Notă. Costul ambalajul care conform contractului urmează să fie restituit de 
către Importator nu poate fi trecut la cheltuieli. În exemplu nostru, în 
conformitate cu contractul Importatorul nu are obligaţia de a restitui 
ambalajul, iar costul acestuia este inclus în preţul de vânzare. În acest caz, 
costul ambalajului va include întreg preţul plătit (fără TVA) sau 108000 lei 
(80000 kg: 5,9 kg x 8 lei/ladă). 

2.9. Articolul „Alte cheltuieli” include comisioane plătite băncii pentru 
schimbul valutei şi alte servicii, comisioane plătite intermediarilor, orice alte 
plăţi necesare pentru executarea efectivă a tranzacţiei (ca de exemplu 
cheltuielile efectuate pentru vămuirea în ţara Importatorului şi vămuirea 
ambalajului restituit). 

Costurile totale ale tranzacţiei de export ale firmei “Agro Exim” S.R.L., formate 
din preţul de cost (de procurare) a mărfii destinate exportului şi suma de 
cheltuieli comerciale, vor constitui 624030 lei (480000 + 144030). 

Alte venituri (pierderi) pot fi obţinute ca rezultat al diferenţei de curs valutar 
din data livrării şi data de schimb a valutei. Pentru studiul prezentat s-a 
considerat, că în cele 5 zile care au urmat de la data livrării şi până la data 
încasării cursul valutei nu sa modificat. Eficienţa exportului a fost calculată în 
tabelul 2. 

Notă: În cazul micşorării cursului valutei de contract exprimate în lei 
moldoveneşti se va obţine o pierdere suplimentară, iar în cazul creşterii 
cursului valutei de contract exprimată în lei se va obţine un profit 
suplimentar. 

Tabelul 2 Eficienţa exportului (lei) 
 Calculat Notă 

1. Venituri brute 924000  

2. Costurile tranzacţiei (624030)  

3. Alte venituri (pierderi) 0  

4. Profit brut 299970  

5. Rata profitului brut (%) 32,5  

 
Calculul profitului brut (profitului până la impozitare) se efectuează după 
următoarea formulă: 

             (1) 
, unde 
PB – profitul brut 
VB – venituri brute 
CT – costurile totale ale tranzacţiei 
V – alte venituri (pierderi) 
Rata profitului brut (Rpb) va fi calculată după formula: 
 

    
  

  
       

            

            
                  

 
Calculul rezultatelor efectiv obţinute se va face în acelaşi mod, cum şi calculul 
efectuat la planificarea tranzacţiei de export. Totodată se va calcula şi bilanţul 
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mijloacelor băneşti (Tabelul 2), care are drept scop asigurarea tranzacţiei cu 
resurse financiare suficiente. 
 
Tabelul 3 Bilanţul (fluxul) mijloacelor băneşti (lei) 
 Calculat Notă 

1. Venituri obținute 924000  

2. Plăţi efectuate 741630  

3. Bilanţul mijloacelor băneşti până la restituirea TVA 
(p.1–p.2) 

182370  

 
În cazul de studiu veniturile primite constituie: 

1. Venituri brute       924000 lei 
2. Venituri obţinute de la diferenţa cursului valutar              0 lei 

Venituri totale      924000 lei 

Plăţile efectuate se vor constitui din următoarele elemente: 

1. plata pentru marfa procurată  
(80 tone X 7200 lei /tonă)     576000 lei 

2. achitarea cheltuielilor comerciale    165630 lei 

Plăţi totale       741630 lei 
 

În cazul dat, la încheierea tranzacţiei de export numai 182370 lei din profitul 
brut de 299970 lei va fi prezent în lichidităţi. Diferenţa de peste 100 mii lei va 
fi prezentă ca datorie debitoare a bugetului de stat, până la restituirea 
efectivă a TVA. 

Unele recomandări privind executarea tranzacţiilor de export 

1. Vânzarea valutei obţinute de la export să fie făcută în dependenţă de 
tendinţa pieţei valutare. Exportatorul va vinde valuta mai lent atunci când are 
loc creşterea cursului valutei încasate şi viceversa: valuta va fi vândută imediat 
atunci când cursul valutei încasate este în descreştere. 

2. Prevedeţi în contract cât mai detaliat posibil cheltuielile suportate de 
Exportator şi respectiv cheltuielile ce intră în sarcina Importatorului. 

La calcularea profitului brut costul mărfii procurate, în scopul exportului, nu include 
TVA, iar la calculul bilanţului mijloacelor băneşti–TVA se va include în plăţile 
efectuate. Această prevedere reprezintă principala deosebire între profitabilitatea 
tranzacţiei şi veniturile obținute în mijloace băneşti. TVA plătită pentru marfa expor-
tată trebuie să fie restituită Exportatorului din bugetul de stat, conform modalităţii 
stabilite (de consultat procedura 3.2.2.Recuperarea TVA aferente exportului).  

 
 
 
 
 
 

Rețineți 

Atunci când rata profitului brut al tranzacției de export este mai mică de 20%, 
bilanţul mijloacelor băneşti va fi negativ, până în momentul recuperării TVA de la 
bugetul de stat. În acest caz Exportatorul trebuie să aibă în vedere o sursă de 
acoperire temporară a deficitului de numerar – lichidităţi proprii/împrumutate sau 
procurarea în credit a mărfii de la fermieri. 

 
 
 
 
 
 

Rețineți 
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3. În cazul unor cheltuieli neformale considerabile, străduiţi-vă ca acoperirea 
lor parţială să fie făcută din contul Importatorului. 

4. Greutatea încărcăturii din transportul auto nu va depăşi limitele tehnice 
(pentru a evita amenda în vamă). Pe de altă parte, în unitatea de transport nu 
se va încărca cu mult sub limita tehnică (pentru a evita creşterea costurilor de 
transport). 

5. Aveţi grijă ca pe parcursul tranzacţiei să completaţi întreg pachetul de 
documente necesar pentru obţinerea restituirii TVA, astfel, reducând 
termenul de încasare a resurselor financiare provenite din această procedură 
(vezi punctul respectiv din capitolul 3). 

6. Îngrijiţi-vă de confortul Importatorului pentru a menţine relaţii bune şi de 
lungă durată. Spre exemplu, deşi conform contractului aveţi în sarcină de a 
pune la dispoziţia Importatorului transportul cu marfă, cu toate documentele 
necesare din vama internă, totuşi, la solicitare veţi acorda acestuia asistenţă la 
trecerea frontierei de stat. 
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3 PROCEDURI INTERNE PENTRU EXPORTURI 

Realizarea tranzacţiilor de export presupune efectuarea de către Exportator a 
unor proceduri de ordin tehnic (pregătirea unor seturi de documente, 
efectuarea unor operaţiuni legate de organizaţii specializate în prestarea 
anumitor servicii şi de organe publice etc.). Procedurile interne efectuate de 
către exportatori sunt procedurile pe care exportatorul le înfăptuiește pentru 
ca marfa destinată exportului să poată trece frontiera Republicii Moldova sau 
altfel spus – acţiunile realizate de Exportator în exclusivitate pe teritoriul 
vamal al RM.  

Din punct de vedere a locului de efectuare a procedurilor pentru export, 
acestea pot divizate în trei grupe: 
(1) proceduri prevamale (figura 2) 
(2) proceduri vamale (figura 3) 
(3) proceduri postvamale (figura 4) 

Algoritmii (succesiunea de efectuare a procedurilor) prezentate în schemele 
2–4, evident, nu descriu toate situaţiile din practica exporturilor. Varianta 
propusă are drept scop să ajute Exportatorii în elaborarea unor scheme 
proprii privind consecutivitatea efectuării procedurilor de export. 

Procedurile descrise mai jos au fost selectate şi descrise reeşind din 
următoarele: 

(i) au fost incluse procedurile obligatorii, fără de care nu se poate efectua 
nici o tranzacţie de export; 

(ii) consecutivitatea procedurilor a fost stabilită reieşind din faptul că 
următoarea procedură nu poate fi efectuată fără realizarea 
precedentei (lor) proceduri; 

(iii) fiecare procedură şi componentă a acesteia este numerotată. 

1. Procedurile prevamale sunt procedurile care se înfăptuiesc până la 
prezentarea în vamă a documentelor şi transportului încărcat (schema 2). Însă 
dacă la prezentarea documentelor va apărea o obiecţie, de exemplu, privind 
documentele firmei exportatoare, apoi este necesar de a se reveni la această 
procedură prevamală pentru ajustarea documentelor în cauză. 

 
  

Efectuarea unei proceduri presupune câteva acţiuni (paşi), de aceea în practică 
apare posibilitatea şi necesitatea de a întreprinde în acelaşi timp acţiuni îndreptate 
spre înfăptuirea a două sau mai multe proceduri. 

 
 
 
 

Rețineți 
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3.1. PROCEDURI PREVAMALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema 2: Algoritmul (succesiunea) efectuării procedurilor prevamale 
  

1.1. Pregătirea documentelor 
şi înregistrarea Exportato-
rului la SV 

1.3. Identificarea companiei 
de transport 

1.4. Perfectarea certificatelor  

1.1.1. Cerere de înregistrare 

1.1.2. Certificatul de înregistrare a întreprinderii 

1.1.3. Codul teritorial (eliberat de Biroul Naţional 
de statistică) 

1.1.4. Extrasul de la Camera de Înregistrare 

1.2.1. Contractul de export-import 

1.2.2. Factura comercială (Invoice) 

1.2.3. Copia licenţei 

1.3.1. Controlul documentelor şi a stării tehnice 
a automobilului şi a remorcii 

1.3.2. Perfectarea şi controlul Scrisorii de trăsură 
(CMR). 

1.3.3. Prezenţa carnetului TIR 

1.3.4. Controlul documentelor şoferului (ilor) 

 

1.4.1. Certificatul de origine 

1.4.2. Certificatul de conformitate 

1.4.3. Certificatul fitosanitar 

1.4.4. Certificatul igienic 

1.5.1. Contractarea declarantului (brokerului 
vamal) 

1.5.2. Depozitarea provizorie a mărfurilor şi 
mijloacelor de transport 

1.5.3. Completarea declaraţiei vamale 

1.5.4. Calcularea drepturilor de export pentru 
mărfurile şi mijloacele de transport declarate 

 

1.5. Perfectarea declarației 
vamale  

1.2. Pregătirea documentelor 
referitoare la marfă 
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Procedura 1.1. Pregătirea documentelor şi înregistrarea Exportatorului la 
Serviciul Vamal. 
Pentru o întreprindere care intenţionează să exporte este necesar să se 
înregistreze în calitate de agent economic care efectuează tranzacţii externe. 
Pentru aceasta potenţialul Exportator va depune cererea  de înregistrare în 
calitate de subiect al efectuării tranzacțiilor economice externe (vezi Anexa 2), 
la care solicitantul trebuie să anexeze următoarele documente: 

 Copia certificatului de înregistrare10 (vezi Anexa 3). 

 Extrasul din registrul de Stat al persoanelor juridice (vezi Anexa 4). 
Extrasul din Registrul de Stat se obține de la Camera Înregistrării de Stat. 

 Copia certificatului de atribuire a codului statistic (CUIIO-OCPO). 
Certificatul de atribuire a codului statistic (CUIIO-OCPO) este eliberat de 
către Departamentul Statistică pe lângă Biroul Național de Statistică. 

 Copia certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA (vezi 
Anexa 5). 

 Copia certificatului de atribuire a conturilor bancare (în lei şi în valută 
străină). Este eliberat de instituția financiară în care agentul economic 
deține conturi bancare. Se prezintă în original. 

 Certificat privind lipsa sau existența restanţelor faţă de bugetul public 
naţional (vezi Anexa 6). Certificatul se eliberează de către organul 
teritorial al Inspectoratului Fiscal. 

 Adeverinţa mostrelor ştampilelor. 

 Decizia de fondare sau Contractul de constituire. 

 Ordinul privind numirea în funcție a directorului (extras de Camera 
Înregistrării de Stat). 

 Ordinul de numire în funcţie a contabilului-şef (cu menţiunea: cu prezentul 
ordin am făcut cunoştinţă). 

 Copia buletinului directorului şi a contabilului-şef. 

 Mostrele semnăturilor (original). 

 Statutul agentului economic. 
Documentele necesare pentru realizarea procedurii 1.1. sunt prezentate la 
prima tranzacţie vamală efectuată de către Exportator, ulterior ele vor fi 
adăugate în dosarul acestuia numai în cazul apariţiei unor modificări. 

Procedura 1.2. Pregătirea documentelor referitoare la marfă. 

Această procedură include pregătirea de către Exportator a următoarelor 
documente: 
1. Contractului de export-import; 
2. Facturii comerciale (Commercial Invoice); 
3. Copiei licenţei (pentru exportul de mărfuri licenţiate). 

Procedura 1.2.1. Contractul de export–import (Vezi: Încheierea şi executarea 
contractului de export-import) se pregăteşte în original, autentificat cu 
ştampilele şi semnăturile persoanelor responsabile ale Exportatorului şi 

                                                           
10

 Înregistrarea întreprinderii se efectuează de către Camera Înregistrării de Stat. 
http://cis.gov.md 
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Importatorului, precum şi o copie al acestui contract pentru prezentare în 
vama internă. 

Procedura 1.2.2. Factura comercială (Commercial Invoice) reprezintă 
documentul de evidenţă primară prin care se confirmă transmiterea mărfii de 
la un rezident (Exportator) către un nerezident (Importator). Documentul 
nominalizat se emite din numele Exportatorului pe numele Importatorului 
pentru fiecare unitate de transport în parte, în 4–6 exemplare originale 
(Anexa 11). 

Factura comercială, de regulă, se scrie în forma convenită de Exportator şi 
Importator, însă organele vamale, reieşind din legislaţia naţională şi acorduri 
internaţionale, pot impune anumite cerinţe privind informaţiile incluse în 
factura comercială. 
Exemplu de informaţii necesar de inclus în factura comercială: 

 Numărul şi data emiterii facturii; 

 Numărul şi data semnării contractului de export-import; 

 Numărul documentului de transport; 

 Denumirea şi adresa Exportatorului; 

 Denumirea şi adresa Importatorului; 

 Denumirea şi specificarea detailată a mărfurilor exportate; 

 Numărul de ambalaje (lăzi, cutii, colete, palete etc.) sau indicarea 
livrării „în vrac”; 

 Greutatea bruto şi neto al încărcăturii cu indicarea unităţii de măsură 
(kg, tone); 

 Preţul unitar al mărfii livrate; 

 Valoarea totală a lotului de marfă livrat; 

 Ţara de origine a mărfurilor livrate; 

 Condiţiile de livrare. 

Procedura 1.2.3. Copia licenţei este necesar de prezentat organului vamal 
numai pentru mărfuri, exportul cărora este supus licenţierii în conformitate cu 
Legea nr. 451– XV din 30.07.2001 privind licenţierea unor genuri de activitate. 
În prezent în R. Moldova exportul de produse agricole nu este supus 
licenţierii. 

Procedura 1.3. Identificarea companiei de transport 
Pregătirea documentelor privind transportul, de regulă, se face de între-
prinderea de transport (sau de expeditor). Însă în practică, în special la 
transportul auto, documentele necesare prezentate de transportator sunt 
controlate şi completate de Exportator în prezenţa reprezentantului 
transportatorului (şoferului). 
Lista companiilor de transport cu capacitate frigoriferică poate fi consultată în 
Anexa 9, iar a celor de expediție – în Anexa 10. 

Rețineți 
 
 
 
 

La exportul de mărfuri în lipsa unui contract de export–import, de exemplu – la efec-
tuarea exportului de către producătorii individuali, se completează, de regulă, la vama 
de frontieră,o factură de livrare de marfă necontractuală (Customs Invoice). 
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La efectuarea acestei proceduri Exportatorul va avea grijă să înfăptuiască 
următorii paşi (pentru transportul auto, care este cel mai folosit tip de 
transportare al produselor agricole): 

Procedura 1.3.1. Controlul documentelor şi a stării tehnice a automobilului şi 
a remorcii (posibilitatea de sigilare, funcţionarea utilajului frigorific etc.). 
Această procedură, la prima vedere, destul de simplă poate crea probleme 
destul de complicate, mai ales când exportul se face cu propriul transport sau 
cu autocamioane administrate şi însoţite de reprezentantul Exportatorului. De 
exemplu, omiterea introducerii numărului de înmatriculare al remorcii în unul 
sau câteva documente privind marfa sau transportul va face imposibilă 
trecerea legală a frontierei de stat. 

Procedura 1.3.2. Perfectarea şi controlul Scrisorii de trăsură (CMR). 
Scrisoarea de trăsură – CMR (vezi Anexa 12) este prevăzută de Convenţia cu 
privirea la contractul transport al încărcăturilor pe calea auto (Geneva, 
12.05.56) şi prezintă dovezi (i) privind încheierea contractului de transport în 
traficul rutier internaţional de mărfuri şi (ii) de primire a mărfii de către 
transportator. Scrisoarea de trăsură este completată în baza facturii 
comerciale externe emisă de către Exportator. 

Scrisoare de trăsură include: 

 locul şi data întocmirii; 

 numele şi adresa expeditorului; 

 numele şi adresa transportatorului; 

 locul şi data primirii mărfii şi locul prevăzut pentru eliberarea acesteia; 

 numele şi adresa destinatorului; 

 denumirea mărfii şi felul de ambalaj; 

 numărul de ambalaje, cutii; 

 greutatea brută; 

 cheltuielile aferente transportului (preţul de transport, cheltuieli 
adiționale, taxe de vamă şi alte cheltuieli apărute de la emiterea CMR 
– ului şi până la eliberarea unităţii de transport); 

 instrucţiunile necesare pentru formalităţi de vamă şi pentru alte 
formalităţi; 

 indicaţia că transportul este supus în exclusivitate regimului prevăzut 
de Convenţia cu privirea la contractul de transport al încărcăturilor pe 
calea auto (Geneva, 12.05.56). 

În Scrisoarea de trăsură pot fi incluse şi alte indicaţii date transportatorului de 
către exportator, cum ar fi interzicerea transbordării (de a transfera marfa în 
alt vehicul), termenul în care transportatorul va aduce marfa la destinatar, 
lista documentelor remise transportatorului etc. În fine Exportatorul, 
expeditorul şi transportatorul pot înscrie în CMR orice indicaţie pe care o 
consideră necesară şi asupra căreia au convenit de comun acord. 

Deseori, însă, în practică o parte din indicaţiile menţionate se fac de 
Exportator în formă orală, fapt care duce la neînțelegeri. Această practică 
permite o flexibilitate mai mare faţă de schimbarea unor condiţii iniţiale sau 
apariţia unor circumstanţe noi, dar poate cauza stări de conflict cu 
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transportatorul, urmate de cheltuieli suplimentare pentru Exportator şi/sau 
Importator. 

Scrisoarea de trăsură internaţională (CMR) este perfectată în trei exemplare 
originale, autentificate prin semnături şi/sau ştampile de către expeditor şi 
transportator. Cele trei exemplare de CMR au următoarea destinaţie: 

(i) primul exemplar (roșu)  – pentru uzul expeditorului; 
(ii) al doilea exemplar (albastru) – pentru destinatar, însoţirește marfa pe 

toată perioda transportului; 
(iii) al treilea exemplar (verde)  – pentru uzul transportatorului; 
(iv) al patrulea exempla (negru) – rezervat demersurilor administrative. 

Procedura 1.3.3. Prezenţa carnetului TIR. 
Carnetul TIR (prevăzut de Convenţia cu privire la transportul internaţional de 
încărcături sub acoperirea carnetului TIR (Geneva, 14.11.75) este document cu 
valoare care garantează plata taxelor vamale a mărfurilor transportare în 
regim TIR până la suma de 50 mii USD. Utilizarea carnetului TIR permite 
facilitarea trecerii frontierelor de stat ale Exportatorului şi Importatorului, iar 
după caz – şi al trecerii pe teritoriul statelor tranzitate. Pentru transportul 
auto ce deţine carnet TIR plata taxelor vamale şi controlul riguros al mărfii se 
face la vămuirea în oficiul vamal intern şi nu la vama de frontieră a ţării 
Importatorului, micşorând, astfel, cheltuielile financiare şi de timp necesare 
pentru intrarea pe teritoriul ţării Importatorului. 

Deoarece carnetul TIR poate fi costisitor pentru transportarea unor mărfuri 
relativ ieftine şi în cantităţi mari, statele vecine interesate încheie acorduri 
speciale privind tranzitul şi destinaţia. Astfel, de exemplu, Moldova face 
schimb de autorizaţii de tranzit şi destinaţie cu Ucraina. 

Procedura 1.3.4. Controlul documentelor şoferului (ilor) 
Acest control se face pentru a preciza împuternicirile acordate şoferului de 
către firma transportatoare. 

Procedura 1.4. Perfectarea certificatelor 
Procedura în cauză include pregătirea şi prezentarea mostrelor, precum şi a 
documentelor necesare pentru obţinerea următoarelor certificate: 

(i) cu caracter obligatoriu de prezentare la vămuirea mărfii destinate 
exportului – Certificatul de conformitate, Certificatul fitosanitar sau 
Certificatul veterinar; 

Rețineți 
 
 
 
 
 

Pentru a evita apariţia unor probleme la transportarea şi distribuirea mărfii este 
preferabil ca scrisoarea de trăsură să fie întocmită pentru fiecare unitate de transport 
(marfa este încărcată în mai multe unităţi de transport) şi pentru fiecare fel de marfă 
sau lot de marfă (sunt încărcate mai multe loturi de marfă) 

Atenție 
 
 
 
 
 
 
 

1. Transportul anumitor mărfuri (de exemplu, alcool şi tutun, precum şi derivatelor 
acestora) este complet interzisă sub acoperirea carnetului TIR. 

2. Este necesar de avut în vedere, că în unele cazuri, mai ales când se va trece 
frontierele statelor situate la est de Moldova (Ucraina, Rusia, Belarusi), organele 
vamale şi alte organe de frontieră pot să ignore parţial sau total prevederile 
Convenţiei nominalizate. 
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(ii) cu caracter opţional (neobligatoriu) – Certificatul de origine, Certi-
ficatul igienic, alte cerificate solicitate pe anumite piețe (Certificatul de 
calitate al producătorului, certificatul de inofensivitate etc.). 

Procedura 1.4.1. Certificatul de origine 
Certificatul de origine nu este unul cu caracter obligatoriu, însă, de regulă, 
Exportatorul va perfecta acest certificat, deoarece în baza lui poate obţine 
importante beneficii. 

Certificatul de origine este documentul care confirmă univoc ţara de origine a 
mărfurilor destinate exportului şi care este eliberat de organul (organele) ţării 
exportatoare împuternicit în conformitate cu legislaţia naţională. Posesia 
acestui certificat permite părţilor contractuale (Exportatorul şi Importatorul) 
să se folosească de anumite înlesniri: 

 utilizarea unei cote reduse sau scutiri la taxele vamale la import de 
produse moldoveneşti, pentru toate sau anumite grupe de mărfuri, 
specificate în Acorduri de liber schimb, Acorduri de comerţ 
preferenţial sau alte acorduri încheiate cu state sau uniuni statale; 

 evitarea dublei impozitări, pentru tranzacţii cu importatori din ţări cu 
care Moldova are încheiate Acordul respectiv; 

 facilităţi determinate de calitatea de membru al Organizaţiei Mondiale 
a Comerţului (OMC) – stabilite de clauza naţiunii cel mai favorizate (un 
avantaj oferit de un stat membru altuia se răsfrânge asupra celorlalte 
state membre OMC) şi clauza tratamentului naţional (obligaţia fiecărui 
stat membru al OMC de a trata orice produs importat în acelaşi mod 
cu produsele naţionale, din punct de vedere juridic şi fiscal). 

Republica Moldova are încheiate mai multe acorduri care facilitează 
exporturile de mărfuri autohtone (a se consulta lista de mai jos), care pot fi 
grupate după cum urmează: 

 preferinţe comerciale autonome (PCA) cu statele membre ale UE; 

 sistemul generalizat de preferinţe (GSP) cu unele state care nu sunt 
membre ale UE; 

 facilităţi comerciale cu statele membre CSI. 

În comerţul cu statele membre ale UE Sistemul Generalizat de Preferinţe (GSP 
Plus) a intrat în vigoare din 1 ianuarie 2006. UE a acordat regimul GSP+ doar la 
15 ţări, printre care numai R. Moldova şi Georgia, ca membre ale CSI, 
beneficiază de acest regim. Comisia Europeană, începând cu anul 2008 acordă 
Republicii Moldova preferinţe comerciale autonome (PCA), care includ practic 
toate felurile de mărfuri autohtone destinate exportului. PCA este un regim de 
comerţ asimetric, care nu presupune facilităţi comerciale reciproce. Astfel, în 
conformitate cu „Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 55/2008 de 
introducere a unor preferinţe comerciale autonome pentru Republica 
Moldova ...” produsele originare din Moldova, cu unele excepţii, sunt admise 
la import în statele membre UE fără restricţii cantitative şi cu scutire de taxe 
vamale cu efect echivalent. 

Pentru produsele lactate, carne şi produse din carne, ouă de pasăre, vinuri din 
struguri, altele decât vinurile spumoase, cereale de bază (grâu, porumb, orz), 
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zahăr sunt stabilite cote în limita cărora produsele menţionate pot fi 
exportate în UE, cu scutirea de drepturi vamale. Distribuirea cotelor de export 
pentru piaţa UE se va face de către Ministerul Economiei şi Comerţului. În 
cazul când cota anuală pentru un anumit produs a fost complet folosită, 
pentru exportul în continuare a acestui produs se aplică regimul GSP plus. 

De asemenea este necesar de avut în vedere că din regimul GSP sunt păstrate 
plafoanele de preţuri pentru anumite produse agricole. Produsele pentru care 
se operează exonerarea de elementul ad valorem al taxei de import sunt 
tomatele, usturoiul, castraveţii, dovleacii, strugurii, merele, perele, gutuiul, 
caisele, cireşele, piersicii şi prunele. 

Regimul de comerţ preferenţial cu statele membre CEFTA a intrat în vigoare la 
01.11.2007. Procedura de perfectarea şi confirmare documentară a originii 
mărfurilor exportate în aceste ţări este analogică celei aplicate la exportul în 
UE. 

Regulamentul cu privire la regulile de origine a mărfurilor11, stabileşte 
procedura emiterii şi verificare a certificatelor de origine a mărfii, regulile de 
determinare a originii mărfii, tipurile de certificate de origine, autori-tăţile 
împuternicite cu eliberarea certificatelor de origine. 

Conform regulilor de determinare a originii (art. 5 al Regulamentului 
nominalizat), produsele agricole (plantele şi produsele vegetale crescute sau 
recoltate în această ţară, incluzând fructele, legumele, copacii, plantele 
marine, ciupercile şi plantele vii recoltate în această ţară) sunt considerate 
drept mărfuri deplin obţinute într-o anumită ţară. În consecinţă putem afirma, 
că din punct de vedere al regulilor de determinare a originii, pentru produsele 
agricole autohtone nu există piedici în a obţine statutul de origine 
preferenţiale. O informaţie mai detailată privind determinarea ţării de origine 
a mărfii poate fi obţinută în rezultatul consultării capitolului 5 al Legii cu 
privire la tariful vamal (MO nr. 40 din 7.05.98). 

În Republica Moldova sunt eliberate certificate de origine la export de două 
tipuri de bază: preferenţiale şi nepreferenţiale. Certificatele de origine 
preferenţiale la export sunt perfectate şi autentificate pentru mărfuri de 
origine autohtonă destinate exportului într–o ţară (sau o uniune de state), cu 
care Republica Moldova are încheiate Acord de liber schimb sau acord de 
comerţ preferenţial. La eliberarea certificatelor de origine preferenţiale la 
export, autoritatea împuternicită aplică prevederile fiecărui acord cu privire la 
comerţul liber la care Republica Moldova este parte. Pentru efectuarea 

                                                           
11

 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1599 din 13.12.2002 (MO, nr.174 din 20.12.2002), 
modificat ulteriore prin HG nr. 638 din 5.06.2006 

Atenție 
 
 
 
 
 
 

Obţinerea de facilităţi vamale considerabile la exportul în UE nu scuteşte Exportatorii 
autohtoni de necesitatea de a se conforma aşa numitor cerinţe tehnice, cum ar fi 
respectarea procedurilor de determinarea a originii, a calităţii şi securităţii produselor 
exportate. Din contra se poate de aşteptat, că acordând PCA, organele abilitate din UE 
vor acorda o atenţie deosebită cerinţelor menţionate. 
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exporturilor în ţările cu care nu sunt încheiate acorduri de liber schimb este 
suficientă perfectarea certificatul de origine nepreferenţiale la export. 

Statele cu care Republica Moldova are încheiate acorduri de liber schimb, 
acorduri de comerţ preferenţial sau alte acorduri (sumarul următoarelor 3 
grupe de state după forma certificatului de origine) 

 
Astfel, în Republica Moldova sunt eliberate următoarele forme de certifi-cate 
de origine la export: 

 Certificatul de circulașie a mărfurilor EUR.1 la exportul mărfurilor în 
statele membre ale Uniunii Europene 

 Certificatul de origine a mărfurilor Forma A la export în ţările membre 
ale Pactului de stabilitate pentru Europa de Sud–Est (CEFTA) şi în alte 
state 

 Certificatul de origine preferenţial forma la export în statele membre 
la Acordul de creare a Zonei de Comerţ Liber în cadrul Comunităţii 
Statelor Independente (certificat de forma CT-1) 

 Certificatul de origine nepreferenţial la export (certificat de forma C). 

Statele membre ale 
Uniunii Europene 

Austria  
Belgia  
Bulgaria  
Cipru  
Croaţia 
Danemarca  
Estonia  
Finlanda  
Franta  
Germania  
Grecia  
Irlanda  
Italia  
Letonia  
Lituania  
Luxemburg  
Malta  
Marea Britanie  
Olanda  
Polonia  
Portugalia  
Republica Ceha  
Romania  
Slovacia  
Slovenia  
Spania  
Suedia  
Ungaria  

 

State care acordă R. 
Molova preferinţe 
GSP 
Australia  
Canada  
Japonia  
Noua Zeelandă  
Norvegia  
Federaţia Rusă  
Statele Unite ale 
Americii  
Turcia 

Statele membre 
CEFTA 
Albania 
Bosnia şi Herţegovina 
Macedonia 
Muntenegru 
Serbia 

 

Statele membre CSI 
Armenia 
Azerbaidjan 
Belarusi 
Georgia 
Kirgizia 
Kazahstan 
Federaţia Rusă 
Tadjichistan 
Ucraina 
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Certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1 şi certificatul de origine a 
mărfurilor Forma A sunt eliberate de către Serviciul Vamal al Republicii 
Moldova în conformitate cu „Regulamentul cu privire la completarea, 
autentificarea şi eliberarea certificatelor de origine a mărfurilor exportate în 
cadrul regimurilor de comerţ preferenţiale cu Uniunea Europeană (ATP) şi 
statele care acordă Republicii Moldova Sistemul Generalizat de Preferinţe 
(GSP)”12. Regulamentul nominalizat este elaborat în conformitate cu 
Regulamentul (CEE) al Comisiei nr.2454/1993 din 2 iulie 1993 privind dispoziţii 
de aplicare a reglementării (CEE) nr.2913/92 a Consiliului de stabilire a Codului 
vamal comunitar, Regulamentul (CE) nr. 55/2008 al Consiliului din 21 ianuarie 
2008 de întroducere a unor preferinţe comerciale autonome pentru Republica 
Moldova şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 980/2005 şi a Deciziei 
2005/924/CE a Comisiei, Codului vamal al Republicii Moldova nr. 1149–XIV din 
20.07.2000, Legea Republicii Moldova cu privire la tariful vamal nr. 1380–XIII 
din 20.11.1997, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1599 din 
13.12.2002 cu privire la regulile de origine a mărfurilor, alte prevederi ale 
legislaţiei în vigoare din domeniu. 

Certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1 – act justificativ care confirmă 
univoc ţara de origine a mărfurilor exportate în statele Uniunii Europene în 
cadrul Preferinţelor Comerciale Autonome (ATP), acordate Republicii Moldova 
conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 55/2008 al Consiliului din 
21.01.2008 de introducere a unor preferinţe comerciale autonome pentru 
Republica Moldova şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 980/2005 şi a 
Deciziei 2005/924/CE a Comisiei. Organele vamale certifică originea mărfurilor 
exportate în UE în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 
55/2008 al Consiliului din 21.01.2008 de introducere a unor preferinţe 
comerciale autonome pentru Republica Moldova şi de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 980/2005 şi a Deciziei 2005/924/CE a Comisiei şi 
eliberează certificate de circulaţie a mărfurilor EUR.1 (vezi Anexa 14). 

Certificatul de origine Forma A – act justificativ care confirmă univoc ţara de 
origine a mărfurilor exportate în statele care nu sînt membre ale Uniunii 
Europene şi acordă Republicii Moldova Sistemul Generalizat de Preferinţe 
(GSP). Organele vamale certifică originea mărfurilor exportate în statele care 
nu sunt membre ale Uniunii Europene şi acordă Republicii Moldova Sistemul 
Generalizat de Preferinţe (GSP) şi eliberează certificate de origine a mărfurilor 
Forma A (vezi Anexa 16). 
 
Certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1 se autentifică şi se eliberează în 
condiţiile prevederilor Regulamentului (CE) nr. 55/2008 al Consiliului din 21 
ianuarie 2008 de introducere a unor preferinţe comerciale autonome pentru 
Republica Moldova şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 980/2005 şi a 
Deciziei 2005/924/CE a Comisiei pentru mărfurile care corespund regulilor de 
origine stabilite conform Regulamentului (CEE) al Comisiei nr. 2454/1993 din 2 

                                                           
12

 Aprobat prin ordinul Serviciului Vamal al Republicii Moldova Nr. 50–O din 18 februarie 
2008, publicat în MO Nr. 40–41 din 26.02.2008 
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iulie 1993 privind dispoziţii de aplicare a reglementării (CEE) nr.2913/92 a 
Consiliului de stabilire a Codului vamal comunita. 

Certificatul de origine Forma A se autentifică şi se eliberează numai în cazul în 
care mărfurile se încadrează într-o categorie de mărfuri care beneficiază de un 
regim preferenţial conform Sistemului Generalizat de Preferinţe (GSP), se 
exportă într–un stat care acordă Republicii Moldova sistemul preferenţial 
respectiv şi care corespund criteriilor de origine stabilite prin reglementările 
normative ale statelor menţionate. 

Certificatele de circulaţie a mărfurilor EUR.1 şi certificatele de origine Forma 
A se eliberează exclusiv pentru mărfurile originare din Republica Moldova cu 
condiţia transportării lor directe în statele Uniunii Europene şi respectiv 
statele care acordă Republicii Moldova Sistemul Generalizat de Preferinţe 
(GSP). 

Procedura de perfectare a Certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR.1 şi a 
Certificatului de origine forma A include următoarele prevederi impor-tante: 

1. autentificarea Certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR.1 şi a 
Certificatului de origine forma A şi eliberarea acestuia se realizează de 
către colaboratorul vamal împuternicit de organele vamale abilitate 
(Birourile Vamale Chişinău, Centru, Cahul, Bălţi, Leuşeni, Bender, 
Ungheni, Briceni) pentru regiunea respectivă de export al mărfii; 

2. eliberarea către exportator a formularelor Certificatului de circulaţie a 
mărfurilor EUR.1 (Anexa 14) şi a Certificatului de origine forma A în alb 
(Anexa 16), pentru întocmire, se efectuează contra plată, conform 
Legii Republicii Moldova nr.1380–XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire 
la tariful vamal, Anexa nr.2. În prezent cuantumul taxei pentru 
eliberarea certificatului constituie 6 euro; 

3. Organele vamale autentifică Certificatul de circulaţie a mărfurilor 
EUR.1 şi Certificatul de origine forma A şi le eliberează exporta-torului 
sau reprezentantului său legal când mărfurile la care se referă se 
exportă real;  

4. Temei pentru autentificarea Certificatului de circulaţie a mărfurilor 
EUR.1 şi a Certificatului de origine forma A şi eliberarea acestuia, 
serveşte cererea–declaraţie (Anexa 15) completată prin mijloace 
tehnice de imprimare sau manual (cu cerneală şi litere majuscule de 
tipar) de exportator sau de reprezentantul său legal, în limba de stat, 

În cazuri excepţionale, Certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR.1 şi Certificatului 
de origine forma A pot fi eliberate şi după exportul efectiv al mărfii, dacă nu a fost 
eliberat la data exportului ca urmare a unor erori involuntare, a unor omisiuni sau a 
altor situaţii deosebite, sau dacă certificatul emis anterior nu a fost acceptat în statul 
de import din motive tehnice, indicându–se în rubrica 7 a certificatelor de circulaţie 
a mărfurilor EUR.1 şi respectiv în rubrica 4 a certificatelor de origine a mărfurilor 
Forma A – menţiunea “ISSUED RETROSPECTIVELY” (eliberat retrospectiv). Organele 
vamale abilitate vor autentifica şi elibera retroactiv certificatele de origine numai 
după ce vor verifica dacă datele cuprinse în cererea –declaraţie a exportatorului 
corespund cu cele cuprinse în documentele de export aferente şi dacă nu s–a 
eliberat un certificat de origine când produsele respective au fost exportate. 

 
 
 
 

Atenție 
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autentificată prin semnătura olografă şi ştampila umedă (în cazul 
persoanei fizice ştampila nu este obligatorie) a exportatorului pe 
propria şi deplina sa responsabilitate. 

5. cererea–declaraţie urmează să fie însoţită de următoarele docu-
mente: 

a) Actele de constituire ale exportatorului (certificatul de înregistrare a 
întreprinderii, statutul, decizia de fondare, contractul de constituire, 
certificate de atribuire a codului statistic, ordinele / procesele-verbale 
cu privire la numirea în funcţie a conducătorului întreprin-derii-
exportator şi a contabilului şef). 

Aceste acte se prezintă în copii, legalizate conform procedurii stabilite, inclusiv 
prin sigilarea cu ştampila umedă şi semnătura exportatorului. De asemenea se 
va prezenta mostra ştampilei exportatorului şi a semnăturilor conducătorului, 
contabilului-şef şi a reprezentantului împuternicit al exportatorului (în 
original). Actele date se vor prezenta la biroul vamal respectiv numai la 
solicitarea primului certificat de origine. 

b) Actele de identitate ale persoanei fizice – exportator sau  reprezen-
tantului exportatorului (copia autentificată prin semnătura persoa-
nei); 

c) Licenţa sau autorizaţia, în cazul exportului mărfurilor licenţiate sau 
contingentate (copia autentificată prin ştampila şi semnătura expor-
tatorului); 

d) Contractul de export al mărfurilor (copia autentificată prin ştampila şi 
semnătura exportatorului); 

e) Documentele comerciale: facturi comerciale, pro–formele acestora, 
invoice, inclusiv alte documente utilizate în comerţul exterior (copia 
autentificată prin ştampila şi semnătura exportatorului); 

f) Procura eliberată reprezentantului exportatorului, ce confirmă 
împuternicirea de a prezenta organului vamal declaraţii, documente, 
date şi informaţii necesare în vederea confirmării originii mărfii, 
precum şi de a semna şi primi originalul certificatului de origine în 
numele şi pe responsabilitatea deplină a exportatorului (în original), 
sau contractul de mandat sau comision ce confirmă împuternicirile 
reprezentantului exportatorului (copia autentificată prin ştampila şi 
semnătura exportatorului);  

g) Actul de expertiză a originii mărfurilor (în original), eliberat de 
organul competent în domeniu, la solicitarea organului vamal de la 
exportator, în cazul în care nu sînt date ce justifică originea mărfii sau 
există temei de a considera că datele prezentate de către exportator 
nu sînt veridice şi/sau suficiente pentru dovada originii. Actul de 
expertiză poate fi prezentat şi din iniţiativa exportatorului; 

h) Alte documente ce conţin date/informaţii ce justifică respectarea 
criteriilor de determinare a originii (facturi de expediţie, facturi 

Atenție 
 
 
 
 

Exportatorul este responsabil de prezentarea organului vamal respectiv a oricărei 
modificărilor apărute în actele de constituire, confirmate prin acte noi. De asemenea 
acesta este responsabil de efectele survenite în legătură cu neprezentarea 
modificărilor nominalizate. 
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fiscale, dispoziţii de plată, acte de achiziţii, declaraţii vamale, 
certificat de circulaţie EUR.1 etc. 

6. Pentru certificarea originii mărfurilor se prezintă următoarele docu-
mente suplimentare: 

a) documentele, ce confirmă originea materiei prime, semifabri-catelor, 
materialelor, componentelor: contractele de livrare, conturile, 
dispoziţiile de plată, facturile de expediţie, declaraţiile vamale etc. 
(copiile autentificate prin ştampila şi semnătura exportatorului); 

b) documentele care confirmă dreptul de achiziţie şi prelucrare a 
materiei prime - pentru organizaţiile de achiziţie şi colectare (copiile 
autentificate prin ştampila şi semnătura exportatorului); 

c) documentele, potrivit cărora se efectuează procesul de producere a 
mărfii: hărţile tehnologice (copia autentificată prin ştampila şi 
semnătura exportatorului şi a producătorului); 

d) raportul de expertiză privind determinarea producătorului (în 
original); 

e) alte documente şi informaţii relevante în vederea certificării originii 
mărfurilor. 

7. Organul vamal poate dispune efectuarea expertizei, iar colabora-torul 
vamal împuternicit este în drept să aibă acces la întreprin-derea 
Exportatorului şi documentaţia acesteea; 

8. În cazul efectuării expertizei scopul acesteia va fi: 
a) de a determina în baza documentelor (cu indicarea procesului de 

producere şi operaţiunilor tehnologice), prezentate de către 
exportator, cantitatea componentelor şi materialelor utilizate la 
producerea mărfurilor destinate exportului; 

b) de a determina ţara de origine a componentelor utilizate (la 
necesitate); 

c) de a determina valoarea fiecărui component (la necesitate); 
d) de a determina cota – parte a componentelor importate, utilizate la 

fabricarea produselor exportate, în raport cu preţul franco – uzină a 
producţiei finite (la necesitate); 

e) de a determina toate articolele din partida respectivă, durata ciclului 
tehnologic şi consumul de materie primă pentru producţia finită 
(raportul cantitativ dintre materia primă şi produsul finit). 

f) de a determina poziţiile tarifare ale fiecărui component utilizat la 
fabricarea produsului finit, precum şi a produsului finit. 

9. Răspunderea pentru veridicitatea documentelor şi datelor indicate în 
ele, prezentate organului vamal, o poartă exportatorul; 

10. Organul vamal este obligat să asigure confidenţialitatea informa-ţiilor 
prezentate; 

11. Completarea certificatelor se face în conformitate cu „Condiţiile de 
completare şi autentificare a certificatelor de circulaţie a mărfurilor 
EUR.1” şi cu „Condiţiile de completare şi autentificare a certifica-telor 
de origine a mărfurilor Forma A ” (Anexele 5 şi 6 ale Regula-mentului 
cu privire la completarea, autentificarea şi eliberarea certificatelor de 
origine a mărfurilor exportate în cadrul regimurilor de comerţ 



44 
 

preferenţiale cu Uniunea Europeană (ATP) şi statele care acordă 
Republicii Moldova Sistemul Generalizat de Preferinţe (GSP)”). 

Exportatorul trebuie să conştientizeze responsabilităţile care apar ca rezultat 
al informaţiilor prezentate organului vamal, deoarece certificatele de 
circulaţie EUR.1, cât şi certificatele de origine a mărfurilor Forma A, pot fi 
supuse, la solicitarea unei autorităţi vamale din statele membre UE, unui 
control postimport în vederea stabilirii veridicităţii informaţiilor incluse în 
certificat. 

Autentificarea şi eliberarea Certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR.1 şi a 
Certificatului de origine forma A se efectuează în termen de până la 3 zile 
lucrătoare după data depunerii cererii–declaraţie, formularului certificatului 
respectiv completat de exportator, prezentării mărfii şi a documentelor 
(inclusiv celor solicitate) la organele vamale abilitate. 

Certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1 reprezintă un set alcătuit din trei 
formulare, dintre care primul este formularul original al certificatului de 
circulaţie a mărfurilor EUR.1, o copie a certificatului şi un formular de cerere 
pentru certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1.   

Certificatul de origine a mărfurilor Forma A reprezintă un set alcătuit din trei 
formulare, dintre care primul este formularul original al certificatului de 
origine a mărfurilor Forma A şi două copii ale acestuia.  

Cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului de origine a mărfurilor Forma 
A constituie 6 euro. 

Certificatul de origine preferenţial la export în statele membre la Acordul de 
creare a Zonei de Comerţ Liber în cadrul Comunităţii Statelor Independente 
(certificat de forma CT–1) este eliberat de către Serviciul Vamal al Republicii 
Moldova.  

Procedura de perfectare a acestui certificat este descrisă în Ordinul Serviciului 
Vamal (SV) nr.331 din 7.09.2007 referitor la aprobarea Regulamentului cu 
privire la completarea, autentificarea şi eliberarea certificatelor de origine 
Forma CT-1 pentru mărfurile exportate din Republica Moldova în cadrul 
regimului de comerţ liber cu statele membre la Acordul de Creare a Zonei de 
Comerţ Liber în cadrul Comunităţii Statelor Independente (CSI), publicat în 
MO nr. 161–164 din 12.10.2007. 

Regulamentul nominalizat include următoarele prevederi esenţiale: 

Rețineți 
 
 
 
 

Organul vamal este obligat să asigure confidenţialitatea informaţiei prezentate, iar 
colaboratorii vamali responsabili din cadrul organelor vamale abilitate cu funcţia de 
autentificare şi eliberare a certificatelor de origine poartă răspundere conform 
legislaţiei în vigoare pentru divulgarea informaţiei ce constituie secret de serviciu sau 
secret comercial al agenţilor economici, percepute în timpul perfectării certificatelor 
de origine a mărfurilor. Această prevedere este importantă, deoarece Exportatorul 
prezentă organului vamal contractul de exportimport şi alte documente, care conţin 
secrete comerciale atrăgătoare pentru concurenţi. Este recomandat ca Exportatorul 
să urmărească asigurarea confidenţialităţii informaţiei comerciale. 



45 
 

1. certificatul CT-1 este eliberat pentru mărfurile originare din Republica 
Moldova cu condiţia transportării lor directe în unul din statele 
membre la Acordul de Creare a Zonei de Comerţ Liber în cadrul CSI şi 
în cazul în care mărfurile ce urmează a fi exportate corespund 
criteriilor de origine stabilite conform prevederilor Acordului respectiv; 

2. Autentificarea certificatului CT-1 şi eliberarea acestuia se realizează de 
către colaboratorul vamal din organele vamale abilitate (Birourile 
Vamale Chişinău, Centru, Cahul, Bălţi, Leuşeni, Bender, Ungheni, 
Briceni); 

3. Eliberarea către exportator a formularelor certificatelor de origine CT-
1 în alb (vezi Anexa 17), pentru întocmire, se efectuează contra plată, 
conform Legii Republicii Moldova nr.1380–XIII din 20 noiembrie 1997 
cu privire la tariful vamal, Anexa nr.2. În prezent cuantumul taxei 
pentru eliberarea certificatului constituie 6 euro; 

4. Temei pentru autentificarea certificatului de origine CT-1 şi eliberarea 
acestuia, serveşte cererea-declaraţie (vezi Anexa 18) completată prin 
mijloace tehnice de imprimare sau manual (cu cerneală şi litere 
majuscule de tipar) de exportator sau de repre-zentantul său, în limba 
de stat, autentificată prin semnătura olografă şi ştampila în original (în 
cazul persoanei fizice ştampila nu este obligatorie) a exportatorului pe 
propria şi deplina sa responsa-bilitate. 

5. Cererea – declaraţie urmează să fie însoţită de următoarele docu-
mente cu caracter obligatoriu: 

a) Actele de constituire ale exportatorului (certificatul de înregistrare a 
întreprinderii, statutul, decizia de fondare, contractul de consti-tuire, 
certificate de atribuire a codului statistic, ordinele/procesele -verbale 
cu privire la numirea în funcţie a conducă-torului întreprinderii-
exportator şi a contabilului-şef). Aceste acte se prezintă în copii, 
legalizate conform procedurii stabilite, inclusiv prin sigilarea cu 
ştampila umedă şi semnătura exportatorului. De asemenea, se va 
prezenta mostra ştampilei exportatorului şi a semnăturilor 
conducătorului, contabilului–şef şi a reprezentantului împuternicit al 
exportatorului (în original). Actele date se vor prezenta la biroul 
vamal respectiv numai la solicitarea primului certificat de origine. 

 
b) Actele de identitate ale persoanei fizice – exportator sau reprezen-

tantului legal al exportatorului (copia autentificată prin semnătura 
persoanei); 

c) Licenţa sau autorizaţia, în cazul exportului mărfurilor licenţiate sau 
cotate (copia autentificată prin ştampila şi semnătura exporta-
torului); 

d) Contractul de export al mărfurilor (copia autentificată prin ştampila şi 
semnătura exportatorului); 

Exportatorul este responsabil de prezentarea organului vamal a modificărilor 
apărute în actele sale, confirmate prin acte noi şi totodată este responsabil de 
efectele survenite în legătură cu neprezentarea modificărilor nominalizate. 

 
 
 
 

Rețineți 
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e) Documentele comerciale: facturi comerciale, pro-formele acestora, 
invoice, inclusiv alte documente utilizate în comerţul exterior (copia 
autentificată prin ştampila şi semnătura exporta-torului); 

f) Procura eliberată reprezentantului exportatorului, ce confirmă 
împuternicirea de a prezenta organului vamal declaraţii, docu-mente, 
date şi informaţii necesare în vederea confirmării originii mărfii, 
precum şi de a semna şi primi originalul certificatului de origine din 
numele şi pe responsabilitatea deplină a exportatorului (în original); 

g) Contractul de mandat sau comision ce confirmă împuternicirile 
reprezentantului legal al exportatorului (copia autentificată prin 
ştampila şi semnătura exportatorului);  

h) Actul de expertiză a originii mărfurilor (în original), la solicitarea 
organului vamal de la exportator, în cazul în care nu sînt date ce 
justifică originea mărfii sau există temei de a considera că datele 
prezentate de către exportator nu sînt veridice şi/sau suficiente 
pentru dovada originii. Actul de expertiză poate fi prezentat şi din 
iniţiativa exportatorului; 

i) Alte documente ce conţin date/informaţii ce justifică respectarea 
criteriilor de determinare a originii (facturi de expediţie, facturi 
fiscale, dispoziţii de plata, acte de achiziţii, declaraţii vamale, etc.). 

6. În dependenţă de specificul tranzacţiilor comerciale pot apărea necesi-
tatea de a prezenta unul sau câteva din următoarele documente: 

a) documentele care confirmă dreptul de achiziţie şi prelucrare a 
materiei prime - pentru organizaţiile de achiziţie şi colectare (copiile 
autentificate prin ştampila şi semnătura exportatorului); 

b) documentele, potrivit cărora se efectuează procesul de producere a 
mărfii: hărţile tehnologice (copia autentificată prin ştampila şi 
semnătura exportatorului şi a producătorului); 

c) Raportul de expertiză, privind determinarea producătorului (în 
original); 

d) alte documente şi informaţii, relevante în vederea certificării originii 
mărfurilor, ca de exemplu în Anexa 20. 

7. Formularele certificatului CT-1 reprezintă formulare în limba rusă, care 
se completează de către exportator în mod tipografic (prin mijloace 
tehnice de imprimare cu caractere de tipar) sau manual (se va folosi 
cerneală şi litere majuscule de tipar) în strictă conformitate cu 
cerinţele rubricilor formularului certificatului. 

8. Condiţiile de completare şi autentificare a certificatului CT-1 sunt 
descrise detailat în Anexa compartimentului III al Regulamentului; 

9. Certificatul CT-1 autentificat se eliberează (se pune la dispoziţia 
exportatorului) în momentul când mărfurile la care se referă se 
exportă real;  

 

Rețineți 
 
 
 
 

În cazuri excepţionale certificatul CT-1 poate fi eliberat şi după exportul efectiv al 
mărfii (art. 25 al Regulamentului). Această prevedere poate permite recăpătarea 
dreptul la înlesniri fiscale privind taxele vamale la import. 
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Autentificarea certificatului de origine CT-1 şi eliberarea acestuia se 
efectuează  
în termen de până la 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii-declaraţie, 
depunerii certificatului CT-1 completat de exportator, prezentării mărfii şi a 
documentelor (inclusiv celor solicitate suplimentar) la organele vamale 
abilitate pentru regiunea de export al mărfurilor. Cuantumul taxei pentru 
eliberarea certificatului de origine CT-1 constituie 6 euro. 

Certificatul de origine nepreferenţiale la export (certificat de forma C) este 
eliberat de Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova (CCI) şi filiale 
acesteia. În scopul facilitării accesului la serviciile CCI Exportatorul poate să 
consulte sistemul “Expertul CCI a Republicii Moldova”13, care reuneşte cadrul 
juridic ce reglementează activitatea în acest domeniu şi informaţia despre 
specialiştii de profil din cele zece filiale ale Camerei de Comerţ şi Industrie, 
situate pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 

Pentru obţinerea certificatului de origine a mărfurilor exportate în cadrul 
regimului de comerţ nepreferenţial este necesar ca Exportatorul sau 
reprezentantul său legal să prezinte următoarele documente: 

a) cererea–declaraţie completată de agentul economic exportator sau de 
reprezentantul său legal 

b) certificatul de înregistrare a întreprinderii în Republica Moldova; 
c) procura eliberată reprezentantului întreprinderii, ce confirmă dreptul 

de a perfecta documentele de export – import în numele 
întreprinderii; 

d) licenţa sau autorizarea (în cazul exportului mărfurilor licenţiate sau 
cotate);  

e) certificatul de calitate eliberat de producător; 
f) raportul de expertiză privind determinarea producătorului pentru 

noile genuri de activitate, determinarea ţării de origine; 
g) contractul de vânzare-cumpărare; 
h) specificaţia; 
i) factura la export; 
j) documentele justificative care confirmă dreptul de proprietate asupra 

mărfii – contract, facturi de transport, certificat eliberat de primărie; 
k) bonul de plată sau dispoziţia de plată pentru serviciile prestate de CCI. 

                                                           
13

 http://www.chamber.md 

Particularităţi la exportul de produse horticole în stare proaspătă pe piaţa Rusiei 

Pentru obţinerea certificatului de origine forma CT-1, în conformitate cu acordul 
între guvernele Republicii Moldova şi Federaţiei Ruse, sunt necesare suplimentar în 
mod obligatoriu următoarele documente: 
- documentele de confirmare a producătorului (factura eliberată de producător 

persoană juridică, actul de achiziţionare sau Adeverinţă eliberată de primărie 
(vezi Anexa 20) - pentru gospodării ţărăneşti şi alte persoane fizice). 

 

Atenţie ! Copia certificatului de origine CT-1 va fi pusă la dispoziţia fiecărei unităţi de 
transport pentru a evita probleme la vama de frontiră a Rusiei. 

 
 
 
 

Rețineți 
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Evaluarea ţării de origine a mărfii destinate exportului este efectuată în 
conformitate cu legislaţia în vigoare şi „Instrucţiunea cu privire la desfăşurarea 
expertizei mărfurilor de către experţii Camerei de Comerţ şi Industrie a 
Republicii Moldova” nr.10 din 25.12.2003 (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova Nr. 35–38 din 27.02.2004). 

Termenul de autentificare a certificatelor de origine nepreferenţiale şi de 
eliberare al acestora este de cel mult 3 zile lucrătoare din momentul depunerii 
cererii, prezentării mărfii şi a documentelor solicitate. 

Procedura 1.4.2. Certificatul de conformitate. 
Evaluarea conformităţii are drept scop confirmarea documentară (certificat de 
conformitate sau declaraţie de conformitate) a faptului că sunt respectate 
condiţiile prescrise de un anumit standard, cum ar fi GOST, SM etc.  

Evaluarea conformităţii produselor în Republica Moldova se efectuează 
conform Legii Nr. 235 din 01.12.2011 privind activităţile de acreditare şi de 
evaluare a conformităţii. Certificarea conformităţii - acţiune a unei terţe părţi 
care demonstrează cu certitudine că un produs, identificat corespunzător, 
este conform cu un anumit standard sau cu un alt document normativ. 

Evaluarea conformităţii poate fi cu titlu obligatoriu sau voluntar. Evaluarea 
conformităţii, indiferent de faptul că este obligatorie sau voluntară, se 
realizează numai de organismele de evaluare a conformităţii acreditate. 
Anexa 23. 

Evaluarea conformităţii cu titlu voluntar se realizează prin certificarea 
conformităţii de către organismele de evaluare a conformităţii acreditate, 
nefiind impusă de reglementările tehnice naţionale. Certificarea voluntară a 
conformităţii se realizează în bază de contract. 

Conform Reglementării tehnice „Cerinţe de calitate şi comercializare pentru 
fructe şi legume proaspete” Nr. 929 din 31.12.2009 certificarea conformității 
nu este obligatorie pentru produsele vegetale comercializate pe piața internă. 

Conform Reglementării tehnice ”Fructe şi legume uscate (deshidratate)” Nr. 
1523 din 29.12.2007 certificarea conformității este obligatorie pentru 
produsele vegetale comercializate pe piața internă cât și pentru export. 

Pentru a exporta produsele vegetale în Federaţia Rusă solicitantul alege 
organismul de evaluare a conformităţii acreditat în Sistemul Naţional de 
Asigurare a Conformităţii Produselor și Acreditat de Federația Rusă, care are 
în domeniul său de activitate certificarea produsului respectiv. Lista 
organismelor de evaluare a conformităţii produselor vegetale acreditate de 
Federaţia Rusă este prezentată în Anexa 36, p.5. 
 

 

Rețineți 
 
 
 
 

Exportatorul trebuie să se documenteze privind cerințele de evaluare a 
conformității produselor pentru țara de export. La solicitarea clientului (țara 
de export) produsele vegetale destinate exportului (Evaluarea conformităţii 
cu titlu voluntar) se supun procesului de certificare a conformității.  
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Particularităţi la exportul de produse horticole în stare proaspătă pe piaţa Rusiei 

Certificatul de conformitate (vezi Anexa 21) la exportul în Rusia se va perfecta în 
limba rusă pentru a evita traducerea acestuia în vama rusească. La certificatul de 
conformitate în mod obligatoriu este anexat Actul de încercări a mostrelor 
(Протокол испытаний образцов – vezi Anexa 22). De asemenea este important ca 
certificatul de conformitate să fie perfectat de o organizaţie acreditată în Federaţia 
Rusă, cum ar fi Conservstandard (mun. Chişinău, str. Uzinelor,19, tel. 022477193). 
Registrul organismelor de evaluare a conformității sunt prezentate în Anexa 23. 

Atenţie ! Originalul certificatului de conformitate rămâne întotdeauna la producător 
sau exportator, iar pentru însoţirea mărfii se va perfecta o copie a acestuia, 
autentificată cu ştampila în original, pentru fiecare unitate de transport în parte. 

Certificatul de conformitate reprezintă principalul document de confirmare a calităţii 
produsului exportat şi nu necesită ca Exportatorul să aibă şi un certificat sau 
adeverinţă de calitate a produsului destinat exportului. 

 
 
 
 

Rețineți 

Legea nr. 235 din 01.12.2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a 
conformităţii (MO nr. 46-47 din 07.03.2012) stabileşte cadrul legal pentru 
activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii, realizată 
cu titlu obligatoriu sau voluntar, pentru plasarea produselor pe piaţă şi pentru 
activitatea de evaluare a conformităţii.  

Procesul de certificare a conformității se efectuează de către organismele de 
evaluare a conformității, acreditate de către Centrul Național de Acreditare 
(MOLDAC). 

Declaraţia de conformitate se emite de către producător sau de 
reprezentantul lui autorizat. Scopul declaraţiei este să confere încredere în 
conformitatea obiectului identificat cu cerinţele specificate la care se referă 
declaraţia de conformitate şi să specifice în mod clar responsabilul pentru 
această conformitate şi declaraţie. Declaraţia de conformitate se bazează pe 
rezultatele evaluării conformităţii. Ea va cuprinde suficientă informaţie pentru 
a identifica emitentul său, produsul la care se referă, cerinţele prin care se 
declară conformitatea şi persoana care o semnează pentru şi în numele 
emitentului şi va conţine cel puţin următoarele: 

a) identificarea sa unică; 
b) numele şi adresa de contact ale emitentului; 
c) identificarea obiectului; 
d) declararea conformităţii şi asumarea responsabilităţii pentru 

conformitatea produsului; 
e) lista completă şi clară a standardelor sau a altor cerinţe specificate; 
f) data şi locul emiterii; 
g) termenul său de valabilitate. 

Declaraţia de conformitate se înregistrează la organismele de certificare 
acreditate pentru domeniul de acreditare corespunzător obiectului 
declaraţiei, cu atribuirea unui număr şi cu autentificare prin ştampila 
organismului de certificare. Pentru înregistrarea declaraţiei de conformitate, 
solicitantul prezintă organismului de certificare: 

a) cerere (solicitare) de înregistrare a declaraţiei; 
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b) două exemplare de declaraţie pe suport de hârtie, pe care le-a semnat 
şi  le-a autentificat prin specimenul său de ştampilă; 

c) copiile de pe documentele cuprinse în documentaţia tehnică şi 
reglementarea tehnică aplicabilă produsului pentru care este emisă 
declaraţia. 

Organismul de certificare, în maximum 3 zile din data recepţionării solicitării 
de înregistrare, efectuează înregistrarea declaraţiei de conformitate sau 
informează solicitantul, precum şi autorităţile cu funcţii de control, despre 
refuzul înregistrării. Temei pentru refuz poate servi faptul că: 

a) domeniul de acreditare a solicitantului nu cuprinde produsul 

declarat; 

b) lipseşte setul de documente prevăzute la alin. (11); 

c) lipseşte prevederea privind evaluarea conformităţii prin declaraţie 

de conformitate în reglementarea tehnică aplicabilă produsului; 

d) conţinutul setului de documente prezentat nu corespunde 

prevederilor din reglementarea tehnică aplicabilă. 

În procesul de certificare a conformităţii produselor de către organismele de 
certificare acreditate, se atestă conformitatea produselor cu cerinţele 
esenţiale aplicabile, conform modulelor şi schemelor de certificare descrise, 
aprobate de Guvern. Conformitatea produselor cu cerinţele esenţiale 
aplicabile se atestă prin certificat de conformitate, emis de organismul de 
certificare acreditat.  

Legislaţia în vigoare nu stabileşte un termen fix pentru efectuarea evaluării şi 
eliberare certificatului de conformitate, stipulând, însă, necesitatea respectării 
unui termen rezonabil. 

Procedura 1.4.3. Certificatul fitosanitar 

Certificatul fitosanitar (Anexa 25) este un document oficial elaborat potrivit 
certificatului model din Convenția internațională pentru protecția plantelor, 
care certifică faptul că plantele, produsele vegetale și bunurile conexe supuse 
regimului de carantină fitosanitară destinate exportului corespund cerințelor 
fitosanitare. 

Certificatul fitosanitar se eliberează exportatorului de către subdiviziunile 
teritoriale ale organului de control fitosanitar (Agenția Națională de Siguranță 
a Alimentului) în a cărei rază de acțiune sunt produse mărfurile supuse 
controlului fitosanitar.  

Pentru obţinerea certificatului fitosanitar în conformitate cu Legea nr.228 din 
23.09.2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară, 
publicată în MO nr. 241-246 din 10.12.2010 este necesar ca Exportatorul să 
prezinte, cu cel puțin 24 ore înainte de expediere, subdiviziunii organului de 
control fitosanitar: 

1. cererea persoanei fizice sau juridice privind eliberarea certificatului 
fitosanitar (Anexa 24); 
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2. certificatul privind utilizarea produselor de uz fitosanitar, la cererea 
țării importatoare; 

3. certificatul de origine a plantelor, a produselor vegetale; 
4. permis fitosanitar de carantină pentru import al ţării–importatoare; 
5. actul controlului fitosanitar al unităților de transport și al altor bunuri 

conexe; 
6. copia contractului de de vânzare-cumpărare (de export) al produselor 

vegetale și al bunurilor conexe supuse regimului de carantină 
fitosanitară. 

7. copia facturii fiscale sau a facturii de expediţie a încărcăturii. 

Controlul fitosanitar al unităților de transport și al altor bunuri conexe supuse 
regimului de carantină fitosanitară se efectuează gratuit în timp de 48 ore de 
la depunerea unei cereri. În baza acestui control este perfectat actul 
controlului fitosanitar al unităților de transport și al altor bunuri conexe.  

Certificatul fitosanitar se eleberează în termen de pînă la 5 zile. Termenul de 
valabilitate a certificatului fitosanitar este de 14 zile din data eliberării. 

Certificatul fitosanitar se întocmește în limba de sta și în cel puțin o limbă de 
circulație internațională, după caz, în limba oficială a statului de destinație, cu 
excepția ștampilei și a semnăturii, fie în întregime cu majuscule, fie în 
întregime dactilografiat. 

Cuantumul plăţii pentru eliberarea certificatului fitosanitar este prezentat în 
Anexa 26. 

În caz de necesitate (de exemplu, depistarea unui vătămător) produsele 
destinate exportului vor fi supuse procedurii de dezinfectare în întreprinderi 
specializate. Costul serviciilor de dezinfectare depinde de numărul de 
proceduri necesare pentru a decontamina produsul şi sunt suportate, de 
regulă, de către Exportator. 

Procedura 1.4.4. Certificatul igienic (sanitar). 
Certificarea inofensivității a produselor este obligatorie conform Legii Nr. 119 
din 22.06.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi și se 
efectuează de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor în 
ordinea stabilită. 

Certificarea inofensivității produselor vegetale la export se efectuează în 
următoarele etape: 

I. Etapă: Solicitantul/reprezentantul agentului economic în domeniu, va obţine 
la solicitare, certificatul privind respectarea regulilor de utilizare a produselor 
de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, eliberat de ANSA/Secţia sănătatea 
plantelor şi control semincer din cadrul Subdiviziunilor teritoriale pentru 
siguranţa alimentelor, Anexa 29. 

II. Etapă: Solicitantul/reprezentantul agentului economic exportator al 
producţiei de origine vegetală, va depune la ANSA/Subdiviziunile teritoriale 
pentru siguranţa alimentelor, o cerere Anexa 31, cu anexarea documentelor 
specificate în cerere, pentru prelevarea probei în vederea verificării 
conţinutului reziduurilor de produse de uz fitosanitar şi nitraţi. 
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III. Inspectorii subdiviziunilor teritoriale pentru siguranţa alimentelor, vor 
preleva în prezenţa solicitantului/reprezentantului agentului economic din 
domeniu. Probe de produse vegetale prelevate sunt destinate pentru 
efectuarea investigaţiilor de laborator în cadrul laboratoarelor acreditate 
conform Anexa 34. Solicitantul/reprezentantul agentului economic în 
domeniu, va asigura expedierea probelor prelevate sigilate, marcate, însoţite 
de procesul–verbal de prelevare, Anexa 32. 

IV. Etapă: Solicitantul/reprezentantul agentului economic în domeniu va 
obţine, va depune o cerere Anexa 33 la ANSA/ Subdiviziunile teritoriale 
pentru siguranţa alimentelor, pentru a obține certificatul de inofensivitate 
(Anexa 35) pentru lotul de producţie din care a fost prelevată proba şi care 
este destinat exportului, la prezentarea următoarelor documente: 

1) raportului de încercări pentru determinarea reziduurilor de produse 
de uz fitosanitar şi nitraţi, în original, Anexa 36; 
2) certificatului privind respectarea regulilor de utilizare a produselor 
de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, original şi copie, Anexa 29; 
3) după caz, actul examinării loturilor de produse la locul depozitării de 
către inspectorii secţiei de siguranţa a alimentelor. 

Procedurile de perfectare a certificatului de inofensivitate la exportul de 
produse vegetale în Federația Rusă. 
Obligativitatea Certificatului de inofensivitate la exportul de produse vegetale 
în Federația Rusă a fost introdusă în urma semnării Memorandumului privind 
siguranță a produselor de origine vegetală, livrate din Republica Moldova în 
Federația Rusă (în ceea ce privește conținutul de pesticide, nitrați și nitriți).  În 
conformitate cu acest Memorandum: 

 partea rusă, în cazul depistării unor partide  de un anumit produs 
alimentar de origine vegetală, care nu corespund criteriilor de 
siguranță conforme legislației rusești, va putea solicita Certificatul de 
inofensivitate pentru fiecare partidă de acest produs alimentar 
exportat din Republica Moldova. Certificatul de inofensivitate este 
eliberat de către laboratoare acceptate de ambele părți (p.6 al 
Memorandumului); 

 la solicitarea părții moldovenești, ambele părți vor efectua evaluarea 
situației în scopul determinării posibilității anulării obligativității 
Certificatului de inofensivitate pentru produsele de origine vegetală, 
exportate din Republica Moldova (p.7 al Memorandumului); 

 partea rusă va anula măsurile introduse prin Memorandum, inclusiv 
obligativitatea  Certificatului de inofensivitate atunci, când acțiunile 
întreprinse de partea moldovenească sunt finisate, iar 
neconcordanțele – înlăturate (p.8 al Memorandumului). 

Introducerea obligativității Certificatului de inofensivitate la exportul de 
mărfuri în Federația Rusă a făcut necesară modificarea cadrului legal al 
Republicii Moldova (acest certificat  nu este necesar la exportul de mărfuri 
alimentare în alte țări). În scopul realizării angajamentelor luate în 
Memorandumul sus menționat, în condițiile spațiului legal al Republicii 
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Moldova a fost emis ordinul comun al Ministerului Agriculturii și Industriei 
Alimentare și Ministerului Sănătății ”Cu privire la organizarea activității de 
certificare a produselor de origine vegetală, destinate exportului în Federația 
Rusă” nr. 71/75 din 17 martie 2009.  

Prin acest ordin au fost stabilite procedurile organizaționale de eliberare a 
Certificatului de inofensivitate. Pentru a obține acest certificat Exportatorul va 
prezenta la unul din laboratoarele acreditate și convenite cu partea rusă : 

1. O cerere pe numele șefului Agenției Naționale de Siguranță a 
Alimentului privind prelevarea mostrei în vederea verificării 
conținutului rezidurilor de pesticide, nitrați și nitriți (Anexa 33), la care 
va anaxa Contractul de achiziție a producției de origine vegetală și 
Certificatul privind gestionarea terenurilor agricole, eliberat de 
primăria în raza cărea este amplasat terenul. 

2. Inspectorul Agenției Naționale de Siguranță a Alimentului în comun cu 
reprezentantul Serviciului Sanitaro-Epidemiologic de Stat al raionului 
(municipiului) respectiv, vor preleva în prezența solicitantului, mostre 
de produse supuse certificării, cu întocmirea Procesului-verbal de 
recoltare a probelor de produse agricole (Anexa 34) și sigilarea 
acesteia. 

3. Solicitantul va depune o cerere privind eliberarea certificatului de 

inofensivitate (Anexa 35) și va preda mostra respectivă însoțită de 
Procesul-verbal de recoltare a probelor de produse agricole și 
Certificatul privind respectarea regulilor de utilizare a produselor de uz 
fitosanitar și a fertilizanților, eliberat  de Agenția Națională de 
Siguranță a Alimentului și control semincier, la discreția sa, uneia din 
instituțiile ce au în componența lor laboratoare acreditate (Anexa 
36). 

4. Solicitantul va obține de la laboratorul acreditat, pentru lotul de 
producție din care a fost recoltată mostra, Certificatul de inofensivitate 
pentru produse de origine vegetală exportate în Federația Rusă (Anexa 
37), cu anexarea Raportului de încercări, în original (Anexa 38). 

Este necesar de menționat,  că lista laboratoarelor acreditate, care sunt în 
drept de a elibera Certificatul de inofensivitate a fost aprobată fără a lua în 
considerație capacitățile tehnice ale acestora de efectua încercările privind 
rezidiurile de pesticide, nitrați și nitriți în produse. În urma acestor 
desconsiderații, eliberarea Certificatului de inofensivitate, de exemplu la 
exportul de mere și struguri de masă în Federația Rusă a devenit posibilă 
pentru toți exportatorii autohtoni de mere și struguri de masă numai de către 
Laboratorul Centrului de Sănătate Publică din Chișinău. 
 
1.4.5. Particularităţi ale certificării produselor vegetale  destinate exportului 
în Federația Rusă  
La exportul de produse vegetale în Federația Rusă exită anumite devieri de la 
regulile generale prezentate anterior. Aceste particularități ale certificării 
produselor vegetale pentru a fi exportate în Federația Rusă sunt determinate: 
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(i) de anumite reglementări legale și tehnice privind importul pe piața 
rusesească, reglementări care adesea contravin  regulilor reciproc 
acceptate în relațiile comerciale, atât ale statelor membre ale 
Organizației Mondiale a Comerțului, cât și ale statelor membre CSI; 

(ii) de documentele bilaterale privind siguranța produselor vegetale, 
semnate de reprezentanțiguvernamentali  împuterniciți ai Federației 
Ruse și Republica Moldova. 

În scopul asigurării siguranței produselor de origine vegetală pentru sănătatea 
umană, exportată din Republica Moldova în Federația Rusă, părțile numite au 
semnat ”Memorandumul privind inofensivitatea produselor de origine 
vegetală, exportată din Republica Moldova în Federația Rusă (în ceea ce 
privește conținutul de pesticide, nitrați și nitriți)”. Ulterior în baza acestui 
Memoranum Serviciile de carantină al statelor nominalizate au semnat 
”Procesul-verbal de colaborare în domeniul fitosanitar între Federația Rusă și 
Republica Moldova”. Aceste documente au condus la stabilirea unor condiții 
speciale de perfectare a Certificatului fitosanitar și necesitatea perfectării 
Certificatului de inofensivitate. 

Pentru obţinerea certificatului fitosanitar, în conformitate cu acordul între 
guvernele Republicii Moldova şi Federaţiei Ruse, sunt necesare în mod 
obligatoriu următoarele documente: 

1. Copia contractului de export-import; 
2. Copia certificatului de origine CT-1; 
3. Actul controlului fitosanitar (Акт о проведении фитосанитарного 

контроля – vezi Anexa 30), eliberat de inspectorul de stat din raionul 
respectiv pe formularul Direcția Raională pentru Siguranța 
Alimentelor, cu ştampila acestuia; 

4. Certificat privind respectarea regulilor de utilizare a produselor de uz 
fitosanitar şi a fertilizanţilor (vezi Anexa 31), emis de Şeful 
Inspectoratului de Stat Raional pentru Protecţia Plantelor în baza 
înscrierilor în registrul de administrare a pesticidelor, îngrăşămintelor 
etc. 

5. Adeverinţa Inspectoratului de Stat pentru Seminţe (vezi Anexa 32), 
care confirmă cultura şi soiul, precum şi faptul că la producerea mărfii 
destinate exportului s-au utilizat seminţe şi/sau material săditor, care 
nu sunt genetic modificate. Această adeverinţă în original se pune la 
dispoziţia fiecărei unităţi de transport în parte. 

 
 

Procedura 1.5. Perfectarea declaraţiei vamale 

Mărfurile exportate şi mijloacele de transport care trec frontiera vamală sunt 
declarate obligatoriu organului vamal în conformitate cu prevederile stipulate 
în secţiunea a 27-a a Codului vamal al Republicii Moldova (în continuare - CV). 

Declaraţia vamală este actul unilateral prin care o persoană manifestă, în 
formele şi modalităţile prevăzute de legislaţia vamală, voinţa de a plasa 
mărfurile sub o anumită destinaţie vamală (art.1, p.23 al CV). Locul, forma şi 
procedurile de declarare a mărfurilor este stabilită de Serviciul Vamal. De 
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regulă Exportatorul declară marfa în scris la biroul vamal în raza de activitate a 
căruia are loc încărcare transportului. 

Declararea exportului se poate executa direct la postul vamal de frontieră, 
fără necesitatea prezentării mărfii şi completării declaraţiei vamale la postul 
vamal intern. Astfel, vămuirea exportului va putea fi efectuată în orice post 
vamal la frontieră, la alegerea exportatorului.  Totodată Serviciul Vamal 
menține procedura de perfectare a exportului în posturile vamale interne, 
astfel, încât Exportatorul este în drept să aleagă opțiunea considerată optimă 
pentru o anumită tranzacție de export. 

Declararea mărfurilor se face de către Declarant. Exportatorii la perfectarea 
declaraţiei vamale apelează la serviciile Brokerului vamal.  

Procedura 1.5.1. Contractarea declarantului (brokerului vamal) 
Brokerul vamal este persoana juridică, înregistrată în conformitate cu 
legislaţia, care deţine autorizaţie pentru activitate de broker vamal, eliberată 
de Serviciul Vamal, şi care, în numele şi pentru terţe persoane, declară 
mărfurile, le prezintă pentru vămuire, efectuează şi alte operaţiuni vamale. 
Brokerul vamal este în drept să efectueze, în numele şi pentru terţe persoane 
(Exportatori), orice operaţiuni de mediere în domeniul vamal. Brokerul vamal 
activează în baza Autorizaţiei de broker vamal (Anexa 39), eliberată de 
Serviciul Vamal. 

Activitatea brokerului vamal este reglementată de Codul Vamal, Regula-
mentul cu privire la activitatea brokerului vamal şi a specialistului în domeniul 
vămuirii14, precum şi de alte acte legislative şi normative. În conformitate cu 
regulamentul nominalizat, brokerul vamal are următoarele obligaţii principale 
legate de exercitarea operaţiunilor de vămuire15: 

a) la solicitarea persoanei pe care o reprezintă, să accepte depozitarea 
provizorie a mărfurilor şi mijloacelor de transport declarate în incinta 
depozitului pe care îl deţine; 

b) să declare mărfurile şi mijloacele de transport conform procedurii stabilite 
de legislaţia Republicii Moldova; 

c) să prezinte, la cererea colaboratorilor vamali, mărfurile şi mijloacele de 
transport supuse declarării; 

d) să prezinte, la cererea colaboratorilor vamali, documente sau alte date 
suplimentare necesare pentru vămuire; 

e) să asiste, la cererea organului vamal, la vămuirea mărfurilor şi mijloacelor 
de transport; 

f) să asigure achitarea drepturilor de import şi de export în termenele 
prevăzute de legislaţia Republicii Moldova; 

g) să organizeze şi să ţină evidenţa operaţiunilor derulate, mărfurilor şi 
mijloacelor de transport depozitate provizoriu în depozitele pe care le 
deţine; 

                                                           
14

 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1290 din 9.12.2005, publicat în MO nr.168–171 din 
16.12.2005 
15

 p. 41 al Regulamentului 
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h) să respecte confidenţialitatea informaţiilor despre operaţiunile vamale 
care constituie secret comercial, informaţiilor care nu au caracter public; 

i) să asigure completarea corectă a documentelor vamale în conformitate cu 
legislaţia vamală a Republicii Moldova; 

j) să verifice autenticitatea documentelor şi datelor primite de la persoana 
reprezentată; 

k) să respecte condiţiile de folosire şi dispunere a mărfurilor şi mijloacelor de 
transport în privinţa cărora vămuirea nu este finisată, până la eliberarea 
definitivă (eliberarea condiţionată) a mărfurilor şi mijloacelor de transport 
în conformitate cu destinaţia vamală aleasă;  

l) să calculeze drepturile de import şi de export pentru mărfurile declarate; 
m) să determine valoarea în vamă a mărfurilor declarate conform legislaţiei; 
n) să preleveze, cu permisiunea organului vamal, din cont propriu şi până la 

depunerea declaraţiei vamale, probe şi mostre de mărfuri pentru 
efectuarea cercetării (expertizei) ori să asigure efectuarea acestei cercetări 
(expertize) în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova; 

o) să îndeplinească alte obligaţiuni stabilite de lege. 

Brokerul vamal este responsabil pentru determinarea corectă a valorii în vamă 
a mărfurilor declarate, garantarea achitării drepturilor de export, res-pectarea 
procedurilor de vămuire a mărfurilor declarate. 

Pentru efectuarea vămuirii mărfurilor declarate, brokerul vamal angajează, 
prin contract individual de muncă, specialişti în domeniul vămuirii. Aceştia din 
urmă activează în baza Atestatului de calificare a specialistului în domeniului 
vămuirii, eliberat de Serviciul Vamal, după susţinerea exame-nelor de 
atestare. 

Raporturile dintre Exportator şi Brokerul Vamal se stabilesc prin Contract, 
precum şi în cadrul prevederilor legale. Contractul de servicii acordate 
Exportatorului de către Brokerul vamal va include următoare clauze specifice: 

 Stabilirea obiectului de contract (lista serviciilor acordate – declararea, 
vămuirea, depozitare provizorie etc.) 

 Stabilirea cuantumului de plată pentru serviciile prestate, precum şi 
modalităţilor şi termenelor de achitare 

 Stabilirea drepturilor şi responsabilităţilor părţilor contractuale, 
inclusiv a celor financiare 

 Stabilirea modalităţilor de comunicare şi de numire/schimbare a 
persoanelor împuternicite să reprezinte părţile contractuale 

 Stabilirea termenului de acţiune a contractului, modalităţilor de 
rectificare sau anulare  

 Stabilirea locului şi modalităţilor de soluţionare a litigiilor apărute 

 

Rețineți 
 Exportatorul beneficiază de următoarele servicii prestate de brokerul vamal: 

 declararea mărfurilor şi a mijloacelor de transport 

 depozitarea provizorie a mărfurilor şi unităţilor de transport 

 asigurarea achitării drepturilor de export 

 asistenţă la vămuirea mărfurilor şi mijloacelor de transport. 
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Procedura 1.5.2. Depozitarea provizorie a mărfurilor şi mijloacelor de 
transport 
Depozitarea provizorie a mărfurilor pentru export şi a mijloacelor de transport 
se face atunci când vămuirea durează mai mult de o zi şi este necesară 
asigurarea integrităţii acestora. Mărfurile se pot afla în depozitul provizoriu cel 
mult 20 de zile, însă la solicitarea declarantului sau brokerului vamal organul 
vamal poate prelungi acest termen cu cel mult 60 zile. Mărfurile aflate în 
depozitul provizoriu pot fi controlate de organul vamal. De asemenea, cu 
permisiunea organului vamal, pot fi prelevate probe și mostre de mărfuri. 

Exportatorii de produse agricole pot evita depozitarea provizorie a mărfurilor 
prin utilizarea procedurii simplificate de tipul ”agent economic cu vămuirea la 
domiciliu”, adică la locul de destinaţie (sediul titularului procedurii de vămuire 
la domiciliu, locurile de încărcare sau de descărcare a mărfurilor). Pentru a 
obține statutul de agent economic cu vămuire la domiciliu un exportator de 
produse agricole va trebui să corespundă condițiilor de acordare a statutului 
respectiv, stipulate în Regulamentul privind procedurile simplificate de 
vămuire (Anexa 40). 

Procedura 1.5.3. Completarea declaraţiei vamale 
Obligaţiile şi drepturile referitoare la declararea mărfurilor sunt stipulate în 
art. 178 al CV, care prevede următoarele. Declarantul se obligă: 
a) să declare mărfurile şi mijloacele de transport conform procedurii stabilite 

de prezentul cod şi de alte acte normative; 
b) să prezinte, la cererea organului vamal, mărfurile şi mijloacele de 

transport pe care le declară; 
c) să prezinte organului vamal documentele şi informaţiile suplimentare 

necesare vămuirii; 
d) să plătească drepturile de export; 
e) să acorde asistenţă organului vamal în efectuarea operaţiunilor de 

vămuire, inclusiv prin efectuarea operaţiunilor de încărcare–descărcare şi 
a altor operaţiuni. 

În afară de cele menţionate, declarantul poate, până la prezentarea 
declaraţiei vamale, să efectueze, sub supraveghere vamală, examinarea, 
măsurarea, cântărirea mărfurilor şi mijloacelor de transport, precum şi să 
preleve, cu permisiunea organului vamal, probe şi mostre. Pentru acestea din 
urmă nu se întocmeşte declaraţie vamală aparte, cu condiţia consem-nării lor 
în declaraţia vamală a mărfurilor. 

Declaraţia vamală primară (Anexa 41) este completată în conformitate cu 
Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei 
vamale în detaliu, aprobate prin ordinul Serviciului Vamal al R. Moldova 
nr.346 din 24.12.2009, cu modificările ulterioare. 

Declaraţia vamală este completată de către declarant sau brokerul vamal, însă 
Exportatorul trebuie să cunoască următoarele momente principiale: 

 declaraţie vamală în detaliu reprezintă un act unilateral cu caracter public, 
prin care o persoană manifestă, în formele şi modalităţile prevăzute în 
reglementările vamale, voinţa de a plasa mărfurile sub un anumit regim 
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vamal. Declaraţia vamală în detaliu este alcătuită dintr-un set ce cuprinde 
numărul de exemplare corespunzător fiecărui regim vamal şi este format 
din declaraţia vamală primară şi, după caz, declaraţia(iile) vamală(e) 
complementară(e); 

 declaraţia vamală primară reprezintă exemplarele declaraţiei vamale în 
detaliu utilizate pentru declararea în detaliu a bunurilor clasificate la un 
singur cod tarifar; 

 declaraţia vamală complementară reprezintă exemplarele declaraţiei 
vamale în detaliu utilizate împreună cu exemplarele declaraţiei vamale 
primare, pentru declararea bunurilor care se clasifică la coduri tarifare 
diferite sau care, deşi se clasifică la acelaşi cod tarifar, prezintă 
caracteristici diferite, în special în ceea ce priveşte originea şi care 
determină regimuri tarifare preferenţiale diferite.  

 declaraţia vamală în detaliu se compune, de regulă, dintr–un set de 8 file 
consecutive, de la 1 la 8. În cazul folosirii procedeelor informatice se 
utilizează formularele alcătuite din seturi a câte patru exemplare având 
fiecare dublă utilizare, respectiv exemplarele 1/6, 2/7, 3/8 şi 4/5. 
Exemplarele declaraţiei vamale în detaliu pot fi utilizate în set complet sau 
în set fracţionat. Setul complet se utilizează numai în situaţia în care 
legislaţia permite ca pentru toate etapele unei operaţiuni complete 
(expediere de mărfuri din ţara de plecare, tranzit, introducere de mărfuri 
în ţara de destinaţie), să fie completate de la expediere toate exemplarele 
declaraţiei vamale în detaliu necesare acestor operaţiuni. Setul fracţionat 
se utilizează atunci când pentru fiecare din etapele unei operaţiuni 
complete (expediere de mărfuri, tranzit, introducere de mărfuri) se depun 
separat seturile de exemplare ale declaraţiilor vamale aferente fiecărei 
etape. 

Exemplarele declaraţiei vamale în detaliu au următoarea destinaţie: 

a) exemplarul 1 se păstrează de biroul vamal de expediţie sau export; 
b) exemplarul 2 serveşte la colectarea informaţiilor statistice privind 

exportul; 
c) exemplarul 3 revine expeditorului sau exportatorului, după acordarea 

liberului de vamă; 
d) exemplarul 4 însoţeşte mărfurile expediate sub regimul de tranzit şi 

este reţinut de biroul vamal de destinaţie; 
e) exemplarul 5 însoţeşte mărfurile aflate în tranzit pînă la biroul vamal 

de destinaţie şi este retrimis biroului vamal de plecare pentru 
confirmarea încheierii regimului de tranzit; 

f) exemplarul 6 este păstrat de biroul vamal de import; 
g) exemplarul 7 este destinat pentru colectarea informaţiilor statistice 

privind importul; 
h) exemplarul 8 revine titularului, după acordarea liberului de vamă. 

În cazul dispoziţiilor legale potrivit cărora sînt necesare copii ale declaraţiilor 
vamale,  se pot utiliza fie exemplare suplimentare, fie fotocopii ale 
exemplarului destinat declarantului. 
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Exemplarele 2 şi 7 ale declaraţiei vamale în detaliu pot fi folosite şi în alte 
scopuri administrative, precum organizarea evidenţei operaţiunilor 
suspensive, controlul ulterior, controlul fizic în alte amplasamente decît cele 
ale biroului vamal etc. 

În set fracţionat, în funcţie de procedura de prelucrare a datelor din declaraţia 
vamală în detaliu, se utilizează următoarele seturi de exemplare: 

1. Dacă declararea bunurilor se efectuează prin procedura manuală, 
pentru regimul vamal de export sau export temporar – exemplarele 
1,2 şi 3; pentru transferul mărfurilor dintr–un antrepozit vamal în altul 
se utilizează exemplarele 1, 4, 5 şi 7, exemplarele 2 şi 7 ale declaraţiilor 
vamale în detaliu sunt folosite pentru colectarea informaţiilor 
statistice şi se transmit la Departamentul Vamal C.I.S. “VAMA”.  

2. Dacă declararea bunurilor se efectuează prin procedee informatice se 
folosesc următoarele seturi de exemplare având dublă utilizare, pentru 
regimurile vamale de export şi export temporar exemplarele – 1/6, 2/7 
şi 3/8; 

3. Formularele declaraţiei vamale (Anexa 41) în detaliu se imprimă şi se 
folosesc în seturile de exemplare corespunzătoare regimului vamal 
solicitat; 

4. declaraţia vamală poate fi modificată, completată sau retrasă, cu 
permisiunea organului vamal, numai înainte de (i) verificarea acesteea 
(ii) controlul mărfurilor şi al mijloacelor de transport; 

5. valoarea în vamă a mărfurilor declarate la export se calculează, de 
regulă, în baza valorii tranzacţiei cu marfa respectivă, adică în baza 
informaţiilor din contractul de export–import, facturii comerciale 
(invoice), documentelor de plată efectivă pentru marfa exportată; 

6. Exportatorul trebuie să fie atent asupra înscrierii codului Biroului 
vamal de ieşire prin care mărfurile exportate vor trece frontiera de 
stat. 

Procedura 1.5.4. Calcularea drepturilor de export pentru mărfurile şi 
mijloacele de transport declarate 

Drepturile de export sunt constituite din Taxa pentru procedurilor vamale, 
Taxa pentru eliberarea de autorizaţii, orice alte sume care se cuvin statului la 
exportul de mărfuri, încasate de organul vamal în conformitate cu legislaţia 
(CV, art. 1/26). 

Calcularea drepturilor de export pentru mărfurile şi mijloacele de transport 
declarate se face în conformitate cu Anexa 2 la Legea cu privire la tariful 
vamal din 20.07.2000, cu modificările ulterioare şi include următoarele plăţi 
de bază: 

 taxa pentru proceduri vamale la vămuirea mărfurilor plasate la export – 
0,1% din valoarea în vamă a mărfii, dar nu mai mult de 500 euro; 

 aplicarea sigiliului vamal (inclusiv costul sigiliului) – 4 euro; 

 prelucrarea informaţională a declaraţiei vamale primare – 4 euro; 

 prelucrarea informaţională a fiecărei declaraţii vamale complementare – 1 
euro. 
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În afară de drepturile de export,  exportatorii autohtoni de mărfuri în Rusia 
adesea, în conformitate cu contractele încheiate, sunt obligați să achite și 
drepturile de import. În continuare este prezentat un Model de calcul a 
obligațiilor vamale la importul mărfii pe teritoriul Federației Ruse: 

Pentru a estima valoarea taxelor vamale și impozitelor pentru o anumită 
marfă la vămuirea unui import putem să utilizăm următoarea metodă. Taxele 
vamale se calculează după următoarea formulă: 

         

unde Sb – reprezintă procedurile vamale. 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului Federației Ruse 863 din 28 
decembrie 200416 despre Cuantumul taxelor vamale pentru vămuirea 
mărfurilor, taxele sunt următoarele: 

 500 ruble – pentru vămuirea mărfurilor, prețul în vamă a cărora nu depășește 

200 000 ruble inclusiv; 

 1000 ruble – pentru vămuirea mărfurilor, prețul în vamă a cărora reprezintă 200 

000 ruble și 1 copeică și nu depășește 450 000 ruble inclusiv; 

 2000 ruble – pentru vămuirea mărfurilor prețul în vamă a cărora reprezintă 450 

000 ruble și 1 copeică și nu depășește 1 200 000 ruble inclusiv; 

 5500 ruble – pentru vămuirea mărfurilor prețul în vamă a cărora reprezintă 1 200 

000 ruble și 1 copeică și nu depășește 2 500 000 ruble inclusiv; 

 7500 ruble – pentru vămuirea mărfurilor, prețul în vamă a cărora reprezintă 2 

500 000 ruble și 1 copeică și nu depășește 5 000 000 ruble inclusiv; 

 20 000 ruble – pentru vămuirea mărfurilor, prețul în vamă a cărora reprezintă 5 

000 000 ruble și 1 copeică și nu depășește 10 000 000 ruble inclusiv; 

 50 000 ruble – pentru vămuirea mărfurilor, prețul în vamă a cărora reprezintă 10 

000 000 ruble și 1 copeică și nu depășește 30 000 000 ruble inclusiv; 

 100 000 ruble – pentru vămuirea mărfurilor, prețul în vamă a cărora reprezintă 

30 000 000 ruble și 1 copeică și mai mult; 

p  – taxe vamale, care se calculează după formula 

           

unde a  – tariful (%), s – costul mărfii în vamă. 

Costul mărfii în vamă se calculează după formula următoare: 

           

unde x  – costul de factură (invoice) a mărfii, y  – costul transportării până la frontiera 

cu Federația Rusă, c – cursul de schimb Euro.  

n – Taxa pe Valoarea Adăugată, se calculează după formula: 

                                                           
16

 Постановлением Правительства РФ 863 от 28.12.04. «О ставках таможенных сборов за 
таможенное оформление товаров» 
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În rezultat taxa vamală și impozitele se calculează după formula: 

                                                                

                       

unde,  

 Sb — proceduri vamale 
 x — costul de factură a mărfii  
 y — costul transportării la frontiera Federației Ruse 
 c — cursul de schimb Euro  
 а — cuantumul tarifului (%) 
 b — cuantumul TVA (%) 

Exemplu de calcul a taxei vamale și impozitelor în formă tabelară 

Costul de factură a mărfii x 15 000.00 € 

Costul transportării la frontiera Federației Ruse y 2 510.00 € 

Cuantumul tarifului (%) a 15.00 % 

Cuantumul TVA (%) b 18.00 % 

Cursul de schimb Euro c 38.4515 Ruble  

Taxe vamale Sb 2 000.00 Ruble 

Calculul  

Valoarea mărfii în vamă (s) s = (x+y) × c 673 285.77 Ruble  

Taxe vamale (p) p = s × a 100 992.87 Ruble  

TVA (n) n = (s+p) × b 139 370.16 Ruble  

 Total (T) T = Sb + p + n 242 363.03 Ruble  

Menționăm că metoda descrisă reprezintă metoda cel mai des folosită pentru 
estimarea plăților vamale, cu toate că în Nomenclatorul Codurilor Tarifare 
uneori există derogări sau completări, cum ar fi cuantumul tarifului este 10% 
dar nu mai puțin de 0.50 Euro/kg, în care caz această metodă nu poate fi 
utilizată. În cazul producției din fitotehnie, producția de origine moldo-
venească este scutită de plata taxei vamale, și în acest caz vom folosi valoarea 
egală cu 0% a tarifului vamal la calculul obligațiunilor în vamă. În așa caz 
exemplul nostru, în cazul unui camion cu mere, va arăta în felul următor: 

Costul de factură a mărfii x 7 000.00 € 

Costul transportării la frontiera Federației Ruse y 3 000.00 € 

Cuantumul tarifului (%) a 0.00 % 

Cuantumul TVA (%) b 18.00 % 

Cursul de schimb Euro c 39.8752 Ruble  

Taxe vamale Sb 1 000.00 Ruble 

Calculul  

Valoarea mărfii în vamă (s) s = (x+y) × c 39 8752.00 Ruble 

Taxe vamale (p) p = s × a 0.00 Ruble 

TVA (n) n = (s+p) × b 139 370.16 Ruble 

 Total (T) T = Sb + p + n 140 370.16 Ruble 
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3.2. PROCEDURI VAMALE  

Procedurile vamale sunt acelea care urmează a fi efectuate de la plasarea 
mărfurilor şi mijloacelor de transport într-un anumit regim vamal şi până la 
încheierea acestui regim. Altfel spus, procedurile vamale vor începe odată cu 
prezentarea în organul vamal a documentelor, mărfii şi transportului şi se vor 
finisa la  punerea în circulaţie a mărfii încărcate în transport şi vămuite. 
Controlul vamal şi vămuirea mărfurilor şi mijloacelor de transport se face în 
conformitate cu Codul Vamal al Republicii Moldova, Legea cu privire la tariful 
vamal, alte acte legislative şi normative. Exportul de mărfuri se efectuează cu 
condiţia onorării drepturilor de export, respectării măsurilor de politică 
economică (înlesniri şi restricţii privind exportul anumitor produse) şi 
îndeplinirea condiţiilor prevăzute de CV şi de alte acte normative. 

Vămuirea mărfurilor la export reprezintă procedeul de plasare a mărfurilor şi 
mijloacelor de transport în regimul vamal de export şi până la încheierea 
acestui regim. În continuare sunt descrise procedurile vamale din punct de 
vedere a paşilor care trebuie făcuţi de către Exportator. Pentru mai multe 
detalii poate fi consultat capitolul IV al Codului vamal. 

2. PROCEDURI VAMALE 

Figura 3: Algoritmul(succesiunea) procedurilor vamale 

Procedura 2.1. Plasarea mărfii şi a mijloacelor de transport sub 
supraveghere vamală 

Colaboratorii vamali ai biroului vamal respectiv pot purcede la acţiuni de 
efectuare a vămuirii numai după plasarea mărfii şi a mijloacelor de transport 
sub supraveghere vamală, care începe odată cu depunerea de către 
Exportator sau al reprezentantului său legal a declaraţiei vamale și 
prezentarea unității de transport cu marfa încărcată la dispoziția vameșului. 

2.1. Plasarea mărfii şi a 
mijloacelor de transport sub 
supraveghere vamală 

 

2.1.1. Prezentarea pachetului de documente 
necesar 

2.1.2. Plasarea mărfii şi a mijloacelor de 
transport sub regim vamal de export 

2.1.3. Achitarea drepturilor de export 

 

2.2. Controlul vamal  

 

2.3. Definitivarea vămuirii 

 

2.2.1. Controlul corespunderii mărfii şi a 
mijloacelor de transport 

2.2.2. Efectuarea expertizelor şi a altor 
operaţiuni de vămuire 

2.2.3. Lichidarea obiecţiilor şi introducerea 
modificărilor 

2.3.1. Însemnări vamale în documente 

2.3.2. Sigilarea transportului 

2.3.3. Punerea în circulaţie a transportului 
încărcat 
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Procedura 2.1.1. Prezentarea pachetului de documente necesar 
Pentru a începe vămuirea este necesar de prezentat un set de documente 
(vezi compartimentul Proceduri prevamale), cum ar fi: 

1) Declaraţia vamală 
2) Contractul de export–import 
3) Scrisoarea de trăsură (CMR) 
4) Factura comercială (Invoice) 
5) Certificatul de origine 
6) Certificatul de conformitate 
7) Certificatul igienic 
8) Certificatul fitosanitar sau Certificatul sanitar veterinar (după caz) 
9) Certificatul de inofensivitate 
10) Pașaportul tehnic al unității de transport 
11) Permisul de conducere al șoferului. 

Procedura 2.1.2. Plasarea mărfii şi a mijloacelor de transport sub regim 
vamal de export 
Procedura respectivă va include stabilirea locului şi timpului efectuării 
operaţiunilor de vămuire. Operaţiunile de vămuire a mărfurilor se efectuează 
în locurile stabilite din zonele de activitate ale organului vamal în care se 
găseşte expeditorul sau destinatarul mărfurilor sau subdiviziunile lor şi în 
orele de program ale organului vamal, conform procedurii stabilite de 
Serviciul Vamal. La solicitarea persoanei, vămuirea poate fi efectuată, cu 
acordul organului vamal, în alte locuri şi în ore extraprogram, din contul 
solicitantului. 

Exportatorii de produse agricole pot solicita organnului vamal acordarea 
statutului de agent economic cu vămuirea la domiciliu, ceea ce ar permite 
vămuirea la sediul titularului procedurii de vămuire la domiciliu, locurile de 
încărcare sau de descărcare a mărfurilor. 

Începând cu 1 ianuarie 2014 Federația Rusă a impus tuturor companiilor care 
efectuează operațiuni de import-export să treacă la depunerea declarațiilor 
vamale în format electronic. În Republica Moldova această posibilitate a fost 
permisă prin Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire 
la procedura vămuirii electronice a mărfurilor la export nr. 904 din 
13.11.2013, Monitorul Oficial nr.258-261/1002 din 15.11.2013. Astfel cu 
aprobarea acestei hotărâri a fost permisă declararea electronică a exportului 
nemijlocit de către companii, fără ajutorul brokerilor sau altor intermediari. 
Cu acest prilej companiile pot să-și reducă cheltuielile și să-și optimizeze 
veniturile legate de export.  

Pentru aceasta compania trebuie să se înregistreze la Vamă și să obțină 
semnătura electronică. Pașii și documentele necesare pentru înregistrare la 

Această procedură, la prima vedere, destul de simplă trebuie tratată cu o atenţie 
deosebită, în special în cazurile când produsele agricole destinate exportului sunt 
încărcate direct în câmp. În această situaţie se va solicita efectuarea controlului 
încărcăturii în afara Zonei de control, iar în unele cazuri şi în afara programului de 
lucru a organului vamal. 

 
 
 
 

Important  
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Vamă au fost descriși anterior în manual. Obținerea semnăturii electronice se 
efectuează după cum este descris mai jos.  

Compania se adresează la Centrul de Telecomunicații Speciale17 sau se deschide 
pagina de internet al CTS18 de unde se obțin documentele necesare pentru a fi 
prezentate: 

1. Copia buletinului de identitate, 

2. Copia extrasului din Registrul de Stat, 

3. Copia ordinului intern de numire a persoanei responsabile. 

4. Cererea centralizata de certificare a cheilor publice ale angajaților 
instituției, semnată de către conducătorul instituției respective, 
stampilata sau cu antetul instituției, 

5. Cererea de certificare a cheii publice, completata conform modelului 
de către fiecare angajat menționat in cererea centralizata si semnata 
cu semnătura olografa, 

6. Contractul Pachet semnătură digitală, 

Costul acestui serviciu este de 490 lei pe an. Este de menționat că semnătura 
electronică este utilizată nu doar în relația cu Serviciul Vamal, dar și pentru 
relațiile cu alte organizații de stat sau comerciale, atât din Moldova cât și de 
peste hotare, deci este un instrument universal.  

Următorul pas este Compania se deplasează la Serviciul Vamal și obține gratis 
programul de calculator ASYCUDA WORLD care se instalează la Companie și 
prin intermediul căruia ea va efectua legătura cu Serviciul Vamal.  

Extras din Regulament 

II. PARTICULARITĂŢILE COMPLETĂRII ŞI STOCĂRII DECLARAŢIEI VAMALE 
ELECTRONICE 

4. Declaraţia vamală electronică se completează în conformitate cu Normele 
tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în 
detaliu, ținându-se cont de specificul prevăzut pentru procedura declarării 
electronice. 

5. Pe declaraţia vamală electronică se aplică semnătura digitală emisă în 
conformitate cu legislaţia în vigoare, după cum urmează: 

1) agentul economic exportator semnează declaraţia vamală completată şi 
depusă în nume propriu; 

2) brokerul vamal semnează declaraţia vamală completată şi depusă în nume 
propriu pentru un agent economic, indiferent de tipul reprezentării (directă 
sau indirectă). 

6. La declaraţia vamală electronică se anexează copiile scanate ale 
documentelor însoţitoare (comerciale, de transport, acte permisive, prevăzute 
de lege), în baza cărora este întocmită declaraţia vamală respectivă. Anexarea 

                                                           
17

 MD2033, Republica Moldova, mun.Chisinau Piata Marii Adunarii Nationale, 1, tel. 
022.820911 
18

 https://pki.cts.md/servicii/certificate-digitale.html  

https://pki.cts.md/fileadmin/files/cerere_centralizata.doc
https://pki.cts.md/servicii/certificate-digitale/cererea-de-certificare-a-cheii-publice.html
https://pki.cts.md/fileadmin/files/Contract_pachet_SD.doc
https://pki.cts.md/servicii/certificate-digitale.html
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se efectuează prin activarea butonului drept pe rândul corespunzător al 
documentului din borderoul documentelor ataşate la declaraţia vamală şi 
selectarea funcţiei “ADD SCAN”. Copiile (scanate) ale documentelor 
însoţitoare se ataşează în formatul “.jpg” sau “.pdf”, având rezoluţia de 300 
dpi şi mărimea de cel mult 50 MB. 

Documente însoţitoare eliberate de către alte autorităţi publice şi prezentate 
organelor vamale prin intermediul sistemelor de comunicaţii informaţionale 
(fără suport de hârtie) nu se scanează pentru a fi ataşate la declaraţia vamală, 
iar în borderoul documentelor ataşate se înscrie doar numărul de identificare 
şi data eliberării. Vizualizarea şi verificarea acestora se va efectua ulterior de 
către organul vamal prin intermediul modulului “Multi-Agency”. 

7. După completarea declaraţiei vamale electronice de export, aceasta se 
stochează pe serverul Serviciului Vamal în SIIV “ASYCUDA World” pe numele 
postului vamal electronic.  

8. Agentul economic sau reprezentantul său poate retrage declaraţia vamală 
cu titlu definitiv sau în vederea rectificării ulterioare după înregistrarea 
acesteia pe serverul organului vamal, dar până la momentul începerii 
controlului vamal. 

9. În cazul declarării mărfurilor în baza declaraţiei vamale electronice, 
declarantul efectuează următoarele operaţiuni: 

1) accesează butonul “Înregistrare” al declaraţiei vamale electronice; 

2) semnează declaraţia vamală electronică completată şi stocată cu ajutorul 
semnăturii digitale emise în conformitate cu legislaţia în vigoare, selectând 
certificatul cheii publice; 

3) la finalizarea operaţiunii de înregistrare, SIIV “ASYCUDA World” atribuie 
automat declaraţiei vamale electronice un număr de înregistrare; 

4) în cazul în care mărfurile exportate urmează a fi transportate sub 
acoperirea carnetului TIR, originalul acestuia pe suport de hârtie se prezintă, 
împreună cu mijlocul de transport şi mărfurile, la postul vamal de frontieră, 
care validează declaraţia vamală de export şi îndeplineşte formalităţile vamale 
atribuite biroului de plecare şi de destinaţie. 

10. În cazul neprezentării mijlocului de transport cu marfa destinată 
exportului la postul vamal de frontieră (indicat în rubrica 29 a declaraţiei 
vamale în detaliu) în termenul prevăzut în art.42 alin.(2) al Codului vamal al 
Republicii Moldova nr.1149 din 20 iulie 2000, declaraţiile vamale sânt 
considerate nule şi se invalidează automat de către SIIV “ASYCUDA World”.  

 

Procedura 2.1.3. Achitarea drepturilor de export 

Drepturile de export (vezi procedura 1.5.4) se plătesc în prealabil, până la sau 
în ziua depunerii declaraţiei vamale (Obligaţia vamală la export apare la data 
înregistrării declaraţiei vamale – art. 127/8 al CV). Cuantumul taxelor pentru 
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proceduri și servicii  vamale este stipulat în Legea cu privire la tariful vamal Nr. 
1380 din 20.11.1997 (Anexa 42). 

La momentul vămuirii, poate apare o diferenţă dintre suma calculată şi suma 
plătită în prealabil. Această diferenţă urmează să fie achitată la vămuire. 
Persoanele juridice şi persoanele fizice plătesc drepturile de export prin 
virament sau prin intermediul cardurilor bancare în conturile respective ale 
Trezoreriei Centrale a Ministerului Finanţelor.  

Plătitor vamal este titularul declaraţiei vamale. În cazul unei reprezentări (de 
ex., brokerul vamal sau un responsabil financiar), persoana în numele căreia s-
a făcut declaraţia vamală este de asemenea plătitor vamal, însă achitarea 
efectivă poate fi făcută de către acest intermediar. 

Excedentul de plată a drepturilor de export plătite se restituie la cererea scrisă 
a plătitorului în termenul stabilit de legislaţie. Taxa încasată pentru efectuarea 
de proceduri vamale nu se restituie în cazul anulării vămuirii după depunerea 
declaraţiei vamale. 

În Anexa 43 este prezentat un exemplu al cuantumului plăților pentru 
serviciile efectuate în legătură cu vămuirea unei încărcături de producție din 
fitotehnie destinate exportului în statele membre CSI. 

Procedura 2.2. Controlul vamal 
Controlul vamal este efectuat de colaboratorul vamal şi constă în: 
a) verificarea documentelor şi informaţiilor prezentate în scopuri vamale; 
b) controlul vamal (controlul mărfurilor şi mijloacelor de transport, controlul 

corporal ca o formă excepţională de control vamal); 
c) evidenţa mărfurilor şi mijloacelor de transport; 
d) interogarea verbală a persoanelor fizice şi a persoanelor cu funcţii de 

răspundere; 
e) verificarea sistemului de evidenţă şi a dărilor de seamă; 
f) controlul depozitelor provizorii, antrepozitelor vamale, altor teritorii şi 

spaţii unde se pot afla mărfuri şi mijloace de transport supuse controlului 
vamal sau unde se pot desfăşura activităţi supuse supravegherii vamale; 

g) efectuarea altor operaţiuni prevăzute de prezentul cod şi de alte acte 
normative. 

La efectuarea controlului vamal, pot fi aplicate mijloace tehnice de control 
care nu prezintă nici un pericol pentru sănătatea şi viaţa oamenilor, 
animalelor şi plantelor şi care nu cauzează prejudiciu mărfurilor şi mijloacelor 
de transport. 

Procedura 2.2.1. Controlul corespunderii mărfii şi a mijloacelor de transport 

Controlul mărfurilor şi mijloacelor de transport este efectuat în locul şi la 
timpul stabilit anterior cu colaboratorul vamal responsabil de efectuarea 
acestui control. 

Pentru a efectua controlul vamal, colaboratorul vamal este în drept să intre, 
cu legitimaţie de serviciu şi cu autorizaţia şefului de vamă sau a conducerii 
Serviciului Vamal, pe teritorii sau în încăperi unde se pot afla mărfuri şi 
mijloace de transport supuse controlului vamal, documentele necesare 
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efectuării controlului vamal sau unde se desfăşoară activităţi aflate sub 
supraveghere vamală. Toate informaţiile obţinute în procesul controlului de 
organele vamale şi colaboratorii acestora sunt confidenţiale. 

Controlul vamal fizic se efectuează în prezența declarantului sau a 
reprezentantului acestuia, precum și a transportatorului.  

Constatările organului vamal în cazul controlului vamal fizic din oficiu au 
aceeași valoare ca și în cazul în care controlul vamal se efectuează în prezența 
declarantului sau a reprezentantului său.  

Procedura 2.2.2. Efectuarea expertizelor şi a altor operaţiuni de vămuire 

Organul vamal este în drept să efectueze expertize prin antrenarea 
specialiştilor din organele de drept şi de control, din diferite unităţi econo-
mice, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, 
precum şi a experţilor. 

Colaboratorul vamal este în drept să efectueze controlul anumitor aspecte a 
activităţii economico-financiare: 
a) să ceară prezentarea gratuită a documentelor (inclusiv a celor bancare) şi 

a informaţiilor referitoare la activitatea economică externă sau la alte 
activităţi care au tangenţe cu activitatea vamală şi cu atribuţiile organelor 
vamale; 

b) să primească de la persoanele cu funcţii de răspundere şi de la alţi 
colaboratori certificate, lămuriri orale şi scrise; 

c) să sigileze încăperile; 
d) să ridice, conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal, actele dacă 

acestea urmează a fi verificate în alte locuri. Actele ridicate trebuie să fie 
returnate în termene cît mai restrânse. 

Cercetarea (expertiza) mărfurilor, a mijloacelor de transport sau a 
documentelor care conțin date relevante ale acestora se dispune în cazul în 
care la efectuarea controlului vamal sunt necesare cunoștințe speciale pentru 
elucidarea unor circumstanțe. Cercetarea (expertiza) se efectuează de către 
experții laboratorului vamal sau de alte instituții de expertiză, desemnați de 
organele vamale. 

Colaboratorul vamal care decide să dispună efectuarea cercetărilor 
(expertizei) are obligația de a  comunica  acestă decizie titularului mărfurilor 
sau reprezentantului împuternicit al acestuia, precizând data și ora la care 
urmează a se efectua preluarea probelor de mărfuri. În cazul în care organele 
vamale prelevează probe și mostre pentru cercetare (expertiză), se acordă 
liber de vamă mărfurilor respective fără așteptarea rezultatului cercetării 
(expertizei), cu excepția cazului în care există motive pentru a nu se proceda 
astfel. Prelevarea probelor din mărfurile perisabile se va efectua în regim de 
urgență, ținându-se cont de respectarea termenelor și regimurilor de 
păstrare. 

Procedura 2.2.3. Lichidarea obiecţiilor şi introducerea modificărilor 

În procesul de vămuire a mărfurilor colaboratorul vamal poate face obiecţii 
referitoare la documentele prezentate şi la starea mărfii şi unităţii de 
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transport. În acest caz Exportatorul şi reprezentantul său legal sunt obligaţi să 
îndrepte lucrurile asupra cărora sau făcut obiecţii şi, după caz, să introducă 
modificări documentare. 

În aceeași ordine de ide, Exportatorul şi reprezentantul său legal sunt în drept 
să conteste acţiunile colaboratorului vamal privind procedurile de vămuire 
prin adresarea unei cereri orale sau scrise către conducătorul organului vamal 
respectiv. Actul administrativ al organului vamal, acțiunule sau inacțiunile 
colaboratorilor vamali pot fi contestate în termen de 15 zile calendaristice de 
la data când acestea au devenit cunoscute sau trebuiau să fie cunoscute 
reclamantului, dar nu mai târziu de 30 zile calendaristice de la producerea 
evenimentului. 

Procedura 2.3. Definitivarea vămuirii 

Verificarea declaraţiei vamale, a documentelor, controlul mărfurilor şi 
mijloacelor de transport le efectuează organul vamal în cel mult 10 zile din 
momentul primirii declaraţiei a documentelor şi informaţiilor necesare 
controlului vamal, iar verificările privind mărfurile la care se aplică vămuirea 
simplificată (cum ar fi animalele vii şi mărfurile uşor alterabile) – în cel mult 3 
zile. În cazul în care se cere prezentarea mărfurilor şi mijloacelor de transport, 
termenul de verificare începe din momentul prezentării. 

Procedura 2.3.1. Însemnări vamale în documente 
La sfârşitul controlului vamal colaboratorul organului vamal respectiv face 
însemnările de rigoare şi aplică ştampila „Liber de vamă”. Liber de vamă  este 
actul prin care organul vamal lasă la dispoziţia persoanei mărfurile sau mijloacele de 
transport vămuite, în scopul prevăzut de regimul vamal sub care acestea au fost 
plasate. 

Mărfurile destinate exportului  pentru care nu s-a acordat liberul de vamă rămân sub 
supravegere vamală pe cheltuiala Exportatorului sau pot fi înapoiate în interiorul țării 
de către transportator la cererea și pe cheltuiala Exportatorului.  

Procedura 2.3.2. Sigilarea transportului 
Produsele agricole exportate cu transport auto în regim de carnet TIR sunt 
sigilate în mod obligatoriu, pentru a menţine facilităţile aduse de prezenţa 
carne-tului TIR. 

Procedura 2.3.3. Punerea în circulaţie a transportului încărcat 
Punerea în circulaţie a transportului încărcat constă în acţiunea prin care 
organul vamal, prin intermediul colaboratorului său, eliberează transportul la 
dispoziţia persoanelor (de regulă, reprezentantul transportatorului şi/sau al 
exportatorului). Acestea din urmă sunt responsabile de trecerea de facto a 
mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova. 

Important 
 
 
 
 

Pentru mai multe produse agricole termenul de vămuire de până la trei zile poate fi 
considerat prea mare. În această situaţie Exportatorul poate solicita perfectarea 
documentelor concomitent cu încărcarea transportului, cu prezentarea ulterioară a 
acestuia din urmă. Astfel, termenul de vămuire poate fi micşorat până la o zi 
lucrătoare. 
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Particularitățile exportului de produse agroalimentare de către agenții economici 

din raioanele de est ale Republicii Moldovei 

Guvernul Republicii Moldova în vederea necesității acordării de asistenţă umanitară, 

politică, social-economică şi juridică populaţiei Transnistriei în vederea depăşirii 

consecinţelor conflictului, precum şi în legătură cu instituirea controlului 

internaţional şi a monitorizării segmentului transnistrean de frontieră dintre 

Republica Moldova şi Ucraina, reieșind din dispozițiile Legii nr.173-XVI din 22 iulie 

2005 cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic special al localităţilor din 

stânga Nistrului (Transnistria), a dispus stabilirea unor reglementări speciale pentru 

exportatorii din raioanele de est. 

Agenții economici din raioanele de est ale Republicii Moldovei, care se află sub 

jurisdicția autorităților transnistrene , pot exporta legal din Republica Moldova, 

folosindu-se de unele particularități  stipulate în:  

Hotărârea Guvernului nr. 1001 din 19.09. 2001 cu privire la declararea mărfurilor de 

către agenții economici din raioanele de est ale Republicii Moldova. – MO nr. 1001 

din 19.09.2001; 

Hotărârea Guvernului nr. 815 din 08.02. 2005 cu privire la regularizarea traficului de 

mărfuri și servicii ce constituie obiectul activității de comerț exterior a agenților 

economici din Transnistria. – MO nr. 104-105 din 05.08.2005. 

Particularitățile exportului de produse agroalimentare de către agenții economici din 

raioanele de est, reiese din faptul că aceștia nu au relații cu sistemul fiscal și bugetar 

al Republicii Moldovei și se referă în principiu la procedura 1.1. Pregătirea 

Particularităţi la exportul de produse horticole în stare proaspătă pe piaţa 
Rusiei 
Fiecare unitate de transport încărcată cu marfă la export va fi însoţită de 
următoarele documente cu caracter obligatoriu: 

1. Copia Contractului de export–import 
2. Invoice (Factura comercială) 
3. CMR 
4. Carnet TIR 
5. Certificatul fitosanitar, certificatul fitosanitar pentru ambalaj 
6. Certificatul de origine CT–1 
7. Copia Declaraţiei vamale cu ştampila originală a organului vamal 
8. Certificatul Inspectoratului de Stat pentru Seminţe (originalul) 
9. Certificat privind respectarea regulilor de utilizare a produselor de uz 

fitosanitar şi a fertilizanţilor (originalul) 
10. Actul de inspecţie a încărcăturii (Акт досмотра груза фитосанитарным 

инспектором) în original. 

Fiecare unitate de transport încărcată cu marfă la export va fi însoţită, de asemenea, 
de următoarele documente cu caracter opţional (neobligatoriu): 

1. Certificatul de conformitate (copia cu ştampilă originală); 
2. Certificatul igienic; 
3. Certificatul de inofensivitate 

 
 
 
 

Rețineți 
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documentelor și înregistrarea Exportatorului la organul teritorial al Serviciului Vamal. 

Aceste particularități constau în următoarele: 

1. Agenții economici din raioanele de est, care efectuează operațiuni de export-

import și servicii de transport auto, vor depune o cerere de înregistrare 

provizorie la Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Justiției al Republicii 

Moldovei.  

2. Pentru înscrierea în Registrul de Stat, agenţii economici menţionaţi vor prezenta 

oficiilor teritoriale ale Camerei Înregistrării de Stat copiile de pe actele de 

constituire şi certificatele de înregistrare. 

3. Camera înregistrării de Stat a Ministerului Justiției ţine evidenţa agenţilor 

economici din Transnistria, care efectuează operaţiuni de export-import şi servicii 

de transport auto, atribuindu-le acestor întreprinderi codul IDNO şi înscriind 

provizoriu datele în Registrul de Stat.  

4. Întru confirmarea luării în evidenţă a agenţilor economici din Transnistria, 
Camera Înregistrării de Stat va elibera acestora un extras din Registrul de Stat 
privind înregistrarea provizorie, care va permite obţinerea unor licenţe pentru 
genurile de activitate care se licenţiază şi perfectarea documentelor necesare 
efectuării operaţiilor de export-import şi servicii de transport auto în organele 
vamale şi fiscale şi în instituţiile financiare din Republica Moldova. 

5. Întru confirmarea luării în evidenţă a agenţilor economici din Transnistria, 
Camera Înregistrării de Stat va elibera acestora un extras din Registrul de Stat 
privind înregistrarea provizorie, care va permite obţinerea unor licenţe pentru 
genurile de activitate care se licenţiază şi perfectarea documentelor necesare 
efectuării operaţiilor de export-import şi servicii de transport auto în organele 
vamale şi fiscale şi în instituţiile financiare din Republica Moldova. 

6. Pentru a obţine licenţa pentru exportul de produse licențiate, agenţii economici 
din Transnistria trebuie să depună la Camera de Licențiere o cerere de modelul 
stabilit, anexând la ea extrasul din Registrul de Stat, eliberat de Camera 
Înregistrării de Stat. Licenţa se eliberează pe un termen de până la 6 luni cu 
posibilitatea primirii unei noi licenţe la expirarea termenului de valabilitate a 
celei precedente, fără achitarea taxei pentru licenţă. 

7. Declararea mărfurilor, scoase de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova de 
către agenţii economici din Transnistria, se face în pe principii generale, cu 
perceperea taxei pentru efectuarea procedurilor vamale, cu condiţia rămânerii 
mărfurilor pe teritoriul necontrolat de către organele constituţionale. Taxele 
pentru efectuarea procedurilor vamale se percep în mărimile stabilite de 
legislaţia Republicii Moldova. 

8. Serviciul Vamal al Republicii Moldova efectuează operaţiunile vamale privind 
mărfurile de export scoase din Transnistria, înfăptuind în mod obligatoriu 
controlul vamal. 

9. Serviciul Vamal al Republicii Moldova eliberează certificatele de origine de forma 
“CT-1”, ”A” şi “EUR.1” pentru agenţii economici din Transnistria, cu înregistrare 
permanentă sau temporară la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova, 
cu respectarea prevederilor acordurilor Organizaţiei Mondiale a Comerţului, 
angajamentelor internaţionale asumate de Republica Moldova şi a legislaţiei 
naţionale în vigoare. Din această prevedere rezultă că pentru a obține 
certificatele de origine preferențiale Exportatorul de produse agricole din 
Transnistria va parcurge toți pașii stabiliți în Regulamentele aprobate prin ordinul 
Serviciului Vamal al Republicii Moldova Nr. 50–O din 18 februarie 2008 și Ordinul 
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Serviciului Vamal (SV) nr.331 din 7.09.2007 (a a se consulta procedura 1.4.1. 
Perfectarea certificatului de origine din acest Ghid). 

În rest, agenții economici din raioanele de est ale Republicii Moldovei trebuie să 

urmeze aceleași proceduri ca și exportatorii înregistrați legal și care au relații cu 

sistemul fiscal și bugetar al Republicii Moldova, descrise în compartimentele 

3.1.Proceduri prevamale și 3.2. Proceduri vamale ale prezentului ghid.  

Totodată, deoarece agenții economici din raioanele de est nu au relații cu sistemul 
fiscal și bugetar al Republicii Moldovei, aceștia, evident, nu pot solicita restituirea 
TVA aferente exportului de mărfuri și servicii prevăzute de procedura 3.2.2.  
Recuperarea taxei pe valoare adăugată (TVA) aferente exportului. 
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3.3. PROCEDURI POSTVAMALE  

Procedurile postvamale includ întreg spectrul de operaţiuni efectuate de către 
Exportator de la finisarea vămuirii şi până la finisarea tranzacţiei de export. 

3. PROCEDURI POSTVAMALE 

 

Schema 4: Algoritmul (succesiunea) efectuării procedurilor postvamale 
 

Procedura 3.1. Monitorizarea transportării mărfii către Importator 

Procedura 3.1.1. Informarea Importatorului referitor la expedierea mărfii 

Exportatorul va informa Importatorul despre (i) expedierea mărfii şi termenul 
orientativ de sosire a transportului, (ii) sursele de comunicare cu 
transportatorul şi expeditorul, (iii) graficul real de deplasare a transportului 
(iv) alte informaţii importante specifice acestei tranzacţii. 

Totodată Exportatorul în colaborare cu Importatorul vor lua în considerație 
posibilitatea de a facilita procedurile de import pe teritoriul vamal al 
Federației Ruse folosindu-se de procedura  ”Prezentarea prealabilă a 
informației despre încărcătură la vama Federației Ruse”.  Această procedură 
constă în următoarele: 

În cadrul serviciului vamal al Federației Ruse a fost implementată o procedură 

modernă și comodă de facilitare a importurilor pentru companiile exportatoare care 

livrează marfa în direcția dată și de introducere a datelor despre marfa exportată 

înainte ca aceasta de facto să ajungă la punctul vamal de la frontiera Federației Ruse.  

Astfel Agentul economic din Republica Moldova, pe propria răspundere, informează 

serviciul vamal al Federației Ruse despre marfa care este livrată în direcția respectivă. 

Procedeul constă din câțiva pași simpli, unde exportatorul introduce datele despre 

companie, încărcătură și mijlocul de transport respectiv într-un formular electronic. 

Prin așa metodă Serviciul Vamal al FR este informat din timp și la fel informația 

plasată de Agentul economic este prelucrată și introdusă în registrele vămii, astfel că 

3.1. Monitorizarea 
transportării mărfii către 
Importator 

3.1.1. Informarea Importatorului referitor la 
expedierea mărfii 

3.1.2. Confirmarea de către Importator a sosirii 
mărfii 

3.1.3. Transmiterea mărfii Importatorului 

3.2. Monitorizarea încasărilor 

3.3. Evaluarea tranzacţiei de 
export 

3.2.1. Monitorizarea încasărilor pentru marfa 
livrată 

3.2.2. Recuperarea taxei pe valoare adăugată 
(TVA) aferente exportului 

3.3.1. Evaluarea eficienţei efective 

3.3.2. Identificarea punctelor slabe şi a măsurilor 
necesare 
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camionul nu va staționa timp îndelungat la intrarea în vamă îndeplinind proceduri 

îndelungate birocratice. 

Pentru a beneficia de serviciul dat Agentul economic din Republica Moldova se va 
înregistra la adresa http://edata.customs.ru. Îndată după înregistrare Agentul 
economic poate începe utilizarea serviciului de prezentare a informației despre 
încărcătură. 

Cu ajutorul informării prealabile puteți să reduceți considerabil timpul de înregistrare 
a documentelor la punctele de trecere. Prezentarea informației prealabile se produce 
în așa numitul Cabinet personal (Личный кабинет). Intrați în Cabinetul personal și vă 
înregistrați, dacă sunteți deja înregistrat atunci introduceți numele și parola ca să 
intrați.  

Procesul de prezentare a informației prealabile constă din 2 etape: 

  

 

Până la sosirea în Vamă: 

Pasul 1. Îndepliniți formularul de informare prealabilă, indicând datele principale 
despre încărcătură și mijloacele de transport.  

Pasul 2. Înregistrați informarea prealabilă în Cabinetul personal.  

Pasul 3. Obțineți codul de identificare unic de informare prealabilă.  

La postul Vamal: 

Pasul 4. La vămuirea încărcăturii prezentați marfa, mijlocul de transport și  codul unic 
de informare prealabilă obținut. 

Pasul 5. Colaboratorul vamal va verifica datele prezentate în informarea prealabilă și 

datele din documentele pe mijlocul de transport și documentele pe marfă. În cazul 

lipsei divergențelor procesul de vămuire nu va dura mai 15 minute. 

 

 

 

• Pasul 1 

• Pasul 2 

• Pasul 3 

INFORMAREA 
PREALABILĂ  

(până la intrarea 
în vamă) 

• Pasul 4 

• Pasul 5 

ÎNREGISTRAREA 
INFORMAȚIEI  

(la vamă) 

Atenție: în cazul transportării internaționale pe calea ferată recomandăm să 
prezentați informația nu mai târziu de 2 ore până la sosirea încărcăturii în punctul de 
trecere, cu transportul auto, cu o oră până la sosire.  

 
 
 

Important 

http://edata.customs.ru/
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Procedura 3.1.2. Confirmarea de către Importator a sosirii mărfii  

Confirmarea Importatorului referitor la sosirea mărfii şi vămuirea acesteea în 
vama Importatorului este o procedură pur formală, care însă semnalizează 
începerea procedurii de transmitere-recepţionare reală a mărfii. 

Procedura 3.1.3. Transmiterea mărfii Importatorului 

Exportatorul va atrage o atenţie deosebită transmiterii de facto mărfii 
Importatorului: 

 locul de transmitere 

 verificarea cantităţii şi calităţii mărfii transmise 

 modul de înlăturare a diferenţelor apărute şi primirea deciziilor de 
acoperire a pierderilor. 

Exportul de produse agricole este un mod de comerţ cu mărfuri care este 
supus în permanență schimbărilor calitative şi cantitative. Din acest consi-
derent pot să apară anumite divergenţe dintre procesul de transmitere–
recepţionare formal şi cel real. De exemplu, livrarea se face la condiţia DAF – 
Livrat la frontiera (… locul convenit) – vânzătorul îndepli-neşte obligaţia de 
livrare in momentul in care marfa a fost pusa la dispoziţia cumpă-rătorului, 
vămuita pentru export, la punctul si locul convenit, la frontiera, dar înainte de 
punctul vamal de frontiera al țării limitrofe. Însă cantitatea şi calitate reală a 
mărfii livrate poate fi determinată numai la descărcarea acesteea. De aceea 
Exportatorul trebui să aibă la descărcarea şi cântărirea mărfii un reprezentant 
propriu sau să fie reprezentat de transportator, care să aibă instrucţiuni şi 
împuterniciri clare (a se consulta de asemenea compartimentul „Încheierea şi 
executarea contractului de exportimport”).  
 
Procedura 3.2. Monitorizarea încasărilor 
Monitorizarea încasărilor va include: 
(1) monitorizare încasărilor pentru marfa livrată; 
(2) recuperarea taxei pe valoare adăugată (TVA) aferente exportului; 

Procedura 3.2.1. Monitorizarea încasărilor pentru marfa livrată 

În cazul când plata nu a fost primită integral în avans, pot apărea dificultăţi în 
obţinerea sumelor cuvenite şi va fi nevoie de întreprins anumite acţiuni în 
vederea recuperării acestora – pentru detalii a se consulta compartimentul 
„Încheierea şi executarea contractului de export”). 

De asemenea, Exportatorul va lua în consideraţie faptul, că în conformitate cu 
art. 3 al Legii cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, 
mărfuri şi servicii provenite din tranzacţii economice externe, cu modificările 
ulterioare, Exportatorii sunt obligaţi să înregistreze în conturile lor bancare din 
R. Moldova încasările de la export. Termenul de repatriere a mijloacelor 
valutare provenite din contracte de vânzare–cumpărare (export–import) este 
termenul stabilit în contract, dar nu mai mult de doi ani de la data expedierii 
mărfurilor respective.  

În conformitate cu legea nominalizată, Guvernul este abilitat cu dreptul de a 
adopta hotărâri de prelungire a termenelor de repatriere a mijloacelor băneşti 
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în cazuri excepţionale (în cazuri de forţă majoră). De exemplu, o astfel de 
decizie a fost luată în cazul Exportatorilor de vinuri în Federaţia Rusă. 

Controlul asupra repatrierii mijloacelor băneşti provenite din tranzacţii 
economice externe este efectuat de către organele IFPS, iar pentru 
contractele de barter – de către autorităţile vamale ale R. Moldova. 
Nerespectarea termenelor de repatriere a mijloacelor băneşti, a celor 
materiale şi serviciilor se sancţionează cu amendă, aplicată agenţilor 
economici, în proporţie de 0,1 la sută din suma (valoarea) mijloacelor 
nerepatriate pentru fiecare zi calendaristică de întârziere. Cuantumul amenzii 
nu poate depăşi 40 la sută din valoarea mijloacelor băneşti nerepatriate în 
termenele stabilite. Achitarea amenzii nu scuteşte agenţii economici de 
obligaţia de repatriere a mijloacelor băneşti şi a celor materiale. 

Nu sînt supuse sancţiunilor pecuniare sumele nerepatriate provenite din 
tranzacţiile de export: 

 dacă, în decurs de trei luni de la data expirării termenului de repatriere, 
partenerului extern i-au fost înaintate pretenţii şi/sau dacă, în termen de 
șase luni de la data expirării termenului de repatriere faţă de acesta, a fost 
începută procedura judiciară  sau de arbitraj – pe toată perioada 
examinării litigiilor în instanţele judecătoreşti/de arbitraj și executării 
hotărârilor emise; 

 dacă există reclamaţii privind cantitatea şi calitatea mărfurilor, prezentate 
de partenerii economici externi, în baza documentelor respective eliberate 
de autorităţile competente; 

 la returnarea de către nerezident a mijloacelor băneşti şi a mărfurilor 
neachitate, dar nu mai târziu de o lună de la data expirării termenului de 
repatriere; 

 în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţi competente; 

 în cazurile pierderilor suportate de agenţii economici în urma accidentelor 
rutiere confirmate documentar; 

 în cazul imposibilității repatrierii mijloacelor bănești ca urmare a aplicării 
în țările partenerilor economici externi a unor interdicții nejustificate, 
confirmate prin hotărâre de Guvern; 

 în cazul pierderilor suportate de agenţii economici în urma reducerilor de 
preţ al mărfurilor, confirmate prin documentele respective. 

Procedura 3.2.2. Recuperarea taxei pe valoare adăugată (TVA) aferente 
exportului 

În conformitate cu art.104 al Codului Fiscal livrările de mărfuri şi servicii 
pentru export, precum şi toate tipurile de transporturi internaţionale de 
mărfuri sunt impozitate la cota zero, iar Exportatorii au dreptul la restituire 
sumei TVA aferente tranzacţiei de export. Dreptul la restituirea TVA din buget 

Livrarea serviciilor legată de exportul de mărfuri se consideră parte a exportului de 
mărfuri (art.105 al Codului Fiscal), ceea ce presupune restituirea TVA pentru servicii 
de expediţie şi transport internaţional, servicii de intermediere etc. aferente 
exportului de mărfuri. 

 
 
 
 

Important 
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se extinde în exclusivitate numai asupra Exportatorilor înregistraţi în calitate 
de plătitori de TVA. 

Restituirea TVA din bugetul de stat se efectuează în conformitate cu 
Regulamentul privind restituirea taxei pe valoare adăugată, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 93 din 01.02.2013 (Monitorul oficial nr. 27-30 din 
08.02.2013).  

Solicitarea restituirii TVA se efectuează prin depunerea la inspectoratele 
fiscale teritoriale de la locul de deservire a cererii de modelul stabilit (Anexa 
44). În cererea de restituire se indică, în mod obligatoriu, suma TVA solicitată 
spre restituire. Dacă nu este indicată suma solicitată spre restituire, cererea 
nu se examinează. Suma TVA solicitată spre restituire trebuie să corespundă 
cu suma reflectată în Declaraţia privind TVA. 

În scopul confirmării dreptului la restituirea TVA pe valorile materiale şi 
serviciile procurate Exportatorul trebuie să dispună de:  

1) Declarațiile privind TVA; 
2) Registrele de evidenţă a livrărilor şi procurărilor; 
3) Contractul în baza căruia a fost efectuat exportul de mărfuri;  
4) Factura comercială (invoice);  
5) Declarația vamală de export a mărfurilor;  
6) Documentul de transport internaţional al mărfurilor (copie); 
7) Confirmarea organelor vamale privind livrarea mărfurilor pentru export.  

Determinarea sumei TVA spre restituire Exportatorului de mărfuri și servicii se 
face în modul următor: 
1. suma TVA trecută în cont în fiecare perioadă fiscală se formează din 

sumele TVA indicate în facturile fiscale primite, precum şi sumele TVA 
achitate la importul mărfurilor (serviciilor);  

2. se determină suma TVA, trecută în cont care este achitată la momentul 
controlului nemijlocit prin intermediul conturilor bancare (atât pentru 
perioada fiscală curentă, cit şi pentru cea trecută în cont din perioadă 
fiscală precedentă). În suma TVA achitată prin intermediul conturilor 
bancare se includ şi sumele transferate în contul stingerii datoriilor 
creditorilor faţă de bugetul de stat, bugetele unităţilor administrativ-
teritoriale, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi în contul stingerii 
plăţilor administrate de organele vamale din sumele TVA anterior 
restituite;  

3. se determină suma TVA aferentă valorii mărfurilor (serviciilor) livrate la 
cota zero, prin înmulţirea cotei standard a TVA în mărime de 20% cu 
valoarea acestei livrări.  La determinarea valorii impozabile la serviciile de 
expediţie, cota standard a TVA în mărime de 20% se va înmulţi doar cu 
valoarea comisionului pentru serviciile de expediţie; 

4. se acceptă spre restituire pentru fiecare perioadă fiscală, separat, numai 
suma TVA determinată ca diferenţa dintre suma TVA trecută în cont, 
inclusiv din perioada fiscală precedentă, şi suma TVA calculată pentru 
livrările efectuate, în limitele sumei specificate la punctul 2 al prezentei 
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liste, dar nu mai mare decât suma absolută, determinată în punctul 3, 
adică TVA aferentă valorii mărfurilor (serviciilor) livrate la cota zero. 

 

Exemplu de calcul al TVA spre restituire pentru perioada fiscală "....." (lei) 

INDICII 
Valoarea 
fără TVA 

Suma TVA 

Livrări de mărfuri şi servicii pe teritoriul RM 10000 2000 

Livrări pentru export (la cota zero TVA ; TVA, aferentă 
valorii mărfurilor livrate şi serviciilor prestate la cota zero 
prin aplicarea cotei standard (15000x20%) 

15000 3000 
 

Procurări de mărfuri, servicii, inclusiv TVA: 
– achitate prin cont de decontare; 
– achitate altfel decât prin cont de decontare; 
– neachitate 

5000 1000 
700 
100 
200 

Trecerea în cont a TVA din perioada precedentă 
– achitate prin cont de decontare; 
– achitate altfel decât prin cont de decontare 
– neachitate 

– 2500 
500 
- 
2000 

Depăşirea TVA aferentă procurărilor asupra TVA aferentă 
livrărilor (1000+2500–2000) 

 1500 

Suma TVA achitată prin cont de decontare (700+500)   1200 

TVA spre restituire (1200< 1500< 3000)   1200 

TVA destinată trecerii în cont în perioada ulterioară 
(1500–1200), formată din TVA aferentă procurărilor: 
– achitate altfel decât prin cont de decontare 
– neachitate 
– achitate prin cont de decontare (dacă există) 

  
300 
100 
200 
0 

 
Cazul de restituire a TVA poate fi examinat şi pe marginea lui poate fi 
adoptată decizia fără efectuarea controlului tematic, dacă simultan se 
respectă următoarele cerinţe (subiecţii impozabili care corespund cerinţelor 
menţionate mai jos, totuşi, vor fi supuse de către organul fiscal controlului 
tematic cel puţin o dată pe an): 
1. subiectul impozabil desfăşoară activitatea cel puţin 2 ani; 
2. subiectul impozabil a beneficiat de restituirea TVA cel puţin de două ori şi 

de la data ultimei restituirii TVA a trecut cel mult 1 an calendaristic; 
3. în cadrul ultimului control tematic privind restituirea TVA suma 

impozitului spre restituire, confirmată de către organul fiscal, corespunde 
sumei declarate de către plătitor; 

4. în cadrul ultimului control fiscal sumele impozitelor, taxelor, contribuţiilor 
de asigurări sociale de stat obligatorii şi primelor de asigurare obligatorie 
de asistenţă medicală calculate de organul fiscal nu depăşeau 1% din 
valoarea totală a livrărilor efectuate în perioadele fiscale controlate. 

Subiecţii impozabili care corespund cerinţelor menţionate, totuşi, vor fi supuși 
controlului tematic cel puţin o dată pe an de către organul fiscal. 

Chiar dacă subiectul impozabil care a depus cererea nu satisface condiţiile 
stabilite mai sus, organul fiscal de stat în baza cererii recepţionate repetat 
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privind restituirea TVA iniţiază un controlul tematic ori de câte ori este depusă 
o cerere de către acest subiect impozabil. 

La livrarea mărfurilor la export în baza contractului de comision, de dreptul la 
restituirea TVA dispune comitentul. La solicitarea funcţionarilor fiscali, 
comitentul este obligat să prezinte suplimentar la documentele enumerate în 
continuare: 
1) copia contractului de comision; 
2) factura de expediţie, eliberată la transmiterea mărfii comisionarului; 
3) factura fiscală aferentă serviciului acordat de către comisionar. 

Restituirea sumei TVA se efectuează în termen de 45 de zile din data 
depunerii cererii de restituire. Restituirea sumelor TVA se face de la contul 
stabilit de Ministerul Finanţelor în contul stingerii datoriilor agenţilor 
economici (sau ale creditorilor lor) faţă de bugetul public naţional, cu excepţia 
obligaţiilor fiscale administrate de organele vamale, iar în lipsa datoriilor – la 
contul bancar al agentului economic. 

Procedura 3.3. Evaluarea tranzacţiei de export 
Evaluarea tranzacţiei de export se va face în 2 direcţii: 
(i) evaluarea eficienţei efective (de facto); 
(ii) identificarea punctelor slabe şi a acţiunilor de combatere a acestora. 

Procedura 3.3.1. Evaluarea eficienţei efective (de facto) 
Determinarea eficienţei tranzacţiei de export se va fa face după metoda 
stabilită în compartimentul „Eficienţa tranzacţiilor de export” (de consultat 
compartimentul respectiv). O atenţie deosebită se va atrage asupra 
diferenţelor dintre calculele preliminare şi rezultatele obţinute de facto. 

Procedura 3.3.2. Identificarea punctelor slabe şi a acţiunilor de combatere al 
acestora 
Determinarea punctelor slabe şi a acţiunilor de combatere a acestora vor 
urmări obţinerea unei eficienţe mai mari a tranzacţiilor de export. În acest 
scop vor fi stabilite pierderile suportate pe parcursul tranzacţiei, motivul 
acestora şi căile posibile de îmbunătăţire a derulării operaţiunilor de export. 
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Exportatorul pe durata întregii tranzacţii va avea grija de a dobândi documentele 
necesare pentru obţinerea restituirii TVA . O deosebită atenţie se va acorda aplicării 
ştampilei organelor vamale al unui stat limitrof pe documentul de transport 
internaţional al mărfurilor. Astfel, de exemplu, pentru transportul auto va fi nevoie de 
aplicarea pe CMR a ştampilei unui organ vamal al României sau Ucrainei. 

Important 
 
 
 
 
 

Suma TVA acceptată spre restituire, de regulă, nu va corespunde cu suma TVA plătită la 
procurarea mărfii ulterior exportate. Această posibilă diferenţă se va lua în consideraţie 
la elaborare bugetului (fluxului de numerar) al tranzacţiei de export. De asemenea se va 
ţine cont de o diferenţă de timp între data achitării mărfii procurate (cu TVA) şi data 
recuperării (restituirii) TVA aferente mărfii exportate. 
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4 Încheierea şi executarea contractului de export 

În acest compartiment este examinat contractul de vânzare-cumpărare (de 
export-import) şi problemele executării acestuia. Contractul de vânzare-
cumpărare este prezentat în Anexa 45, iar contractul de comision în Anexa 
46. De asemenea sunt comentate clauzele principale ale contractului care pot 
prezinta anumite dificultăţi şi care au o importanţă deosebită pentru relaţiile 
exportatorilor cu importatorii.  

Obiectul contractului 

Determinarea obiectului contractului presupune stabilirea precisă (univocă) a 
naturii, cantităţii şi calităţii mărfii exportate. Cantitatea de marfă şi preţul 
contractual al acesteea, de regulă, se face într–o anexă separată, însă care 
este o parte integrală a contractului. Această procedură permite, ca în cazul 
când părţile contractule negociază o altă cantitate sau un alt preţ de livrare, să 
fie modificată sau semnată o nouă anexă, fără a opera modificări în contract. 

Condiţiile de calitate a mărfii exportate pot fi stabilite prin referirea la un 
standard naţional (vezi exemplu prezentat în contratul–model) sau un 
standard internaţional sau specificații convenite în comun. Referinţa la un 
anumit standard scuteşte părţile contractuale de o descriere detailată a 
calităţii produsului livrat, însă ele sunt în drept de a introduce anumite 
specificări suplimentare. Totuşi, în cazul când Importatorul nu are preferinţe 
de calitate specificate într–un anumit standard, părţile contractuale se vor 
vedea obligate să introducă în contract o clauză specială privind cerinţele de 
calitate pentru produsul destinat exportului. 

Pentru produsele agricole, mai ales pentru cele de consum în stare proaspătă 
în perioada de recoltare adesea nu poate fi stabilit un grafic strict de livrare, 
de aceea părţile vor conveni asupra modalităţilor de comunicare a cantităţilor 
şi termenelor de livrare. 

Modalităţile de livrare–recepţie a mărfii 

Referinţa în contract la utilizarea noţiunilor comerciale în conformitate cu 
INCOTERMS 2010 permite ca formularea modalităţii de livrare a mărfii (p. 
2.1.din contractul–model) să fie laconică – “livrarea mărfii în transport auto la 
condiţia FCA franco–depozit Exportator”. Sintagma “franco–depozit 
Exportator” înseamnă că Exportatorul va transmite marfa ce a trecut controlul 
vamal intern transportatorului sau unui alt reprezentant al Importatorului, la 
depozitul Exportatorului. Exportatorul este responsabil de încărcarea mărfii în 
transport, de prezentarea licenţelor, certificatelor, facturilor şi a altor 

Clauzele principale a unui contract de vânzare-cumpărare (de import-export) 

Clauza referitoare la condiţia de livrare Incoterms 2010 
Clauza referitoare la standardul de calitate a mărfii 
Clauza forţă majoră 
Clauza valutară 
Clauza compromisorie 

 
 
 
 

Important 
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documente necesare pentru export, însă nu are obligaţii în privinţa 
transportări şi asigurării mărfii. 

Notă. Condiţiile de livrare EXV sau FCA franco–depozit sunt cele mai 
avantajoasă pentru Exportator, deoarece presupune că reprezentantul 
legal al Importatorului va prelua cantitativ şi calitativ marfa la vederea 
Exportatorului, evitând, astfel, eventualele divergenţe privind 
cantitatea şi calitatea mărfii, care pot apărea pe parcursul deplasării 
acesteia. Totuşi, părţile contractuale pot introduce specificări care nu 
fac parte din noţiunea “FCA”, cum ar fi, spre exemplu, contractarea 
transportatorului de către Exportator din numele şi din contul 
Importatorului. 
 

Sugestii privind stabilirea modalităţii de livrare a mărfii 

 
 

 Condițiile INCOTERMS 2010 (versiune valabilă începând cu 1.01.2011) nu sunt 
obligatorii, dar este în interesul Exportatorului să includă referința la acestea. 

 Un extras al termenilor de livrare conform INCOTERMS este prezentat în 
Anexa 47. 

 Exportatorul va avea în vedere că raportul dintre riscurile şi costurile sale sunt 
invers proporţionale riscurilor şi costurilor Importatorului (vezi figura de mai 
sus). 

 INCOTERMS 2010 propune o clasificare a 11 clauze după tipul transportului. Clauzele 
EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP și DDP sunt folosite in cazul transporturilor 
multimodale, efectuate in containere. Pot fi utilizate, daca se decide asupra unui tip 
de transport – efectuat pe pământ, apa sau aer. In schimb, clauzele FAS, FOB, CFR si 
CIF sunt concepute exclusiv pentru transporturile maritime si fluviale. 

 Exportatorul va atrage o deosebită atenţie la stabilirea în contract a clauzelor 
de livrare ce diferă de cele stabilite prin INCOTERMS 2010. 

 În mod normal, regulile INCOTERMS erau considerate clauze utilizate in contractele 
internaționale. Acum pot fi folosite explicit si in contractele naționale. Acest lucru 
contribuie la eliminarea formalităților vamale in zonele de liber schimb, cum ar fi 
Uniunea Europeana. Chiar si in SUA se utilizează tot mai frecvent regulile 
INCOTERMS.  
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Modalitatea de plată 

În relațiile sale Importatorii și Exportatorii utilizează mai multe forme de plată, 
așa numitele Instrumente de plată. Cu toate că în relațiile exportatorilor 
autohtoni mai există la ziua de azi achitare în numerar, practica internațională 
cunoaște 4 modalităţi principale de plată pentru marfa livrată: 

a. Plată în avans 
b. Acreditiv documentar 
c. Incaso documentar 
d. Plata la termen. 

Modalităţile respective sunt prezentate în succesiunea de creştere a riscurilor 
Exportatorului şi de descreştere a riscurilor Importatorului. 

Plata în avans reprezintă o sumă de bani încasată de către Exportator în 
contul livrărilor posterioare. Avansul poate fi total (100%) sau parţial (se va 
combina cu una din celelalte forme de plată).  

Exemplu: În luna Mai Exportatorul a primit un avans de 100000 USD 
pentru livrarea în luna Octombrie a 400 tone de seminţe de floarea 
soarelui, la preţul de 250 USD/tonă. În Septembrie preţul produsului 
preconizat pentru export a constituit pe piaţa internă - 270 USD/tonă. 
În aceste condiţii Exportatorul pentru a-şi onora obligaţiile va trebui să 
suporte o pierdere, în formă de venit nerealizat, de 8000 USD (400 
tone x 20).  

La general, însă, plata în avans prezintă pentru Importator cel mai înalt grad 
de risc şi în mod normal, el va solicita Exportatorului o asigurare în privinţa 
avansului. 

Recomandare pentru Exportator 
Pentru a micşora riscul Importatorului şi pentru încurajarea acestuia să achite 
în avans va fi necesar ca banca să emită pe numele  Importatorului o Scrisoare 
de garanţie privind restituirea avansului, în caz de neono-rare a contractului 
de export (modelul acestei scrisori, recoman-dat de Uniunea Băncilor 
Elveţiene este prezentată în Anexa 48). De menţionat, că băncile comerciale 
din R. Moldova emit, la solicitarea clienţilor, astfel, de scrisori de garanţie de 
restituire a avansului. 

Acreditivul documentar deschis pe numele Exportatorului reprezintă un 
angajament ferm al băncii Importatorului de a plăti marfa livrată la condiţiile 
strict stabilite. Băncile comerciale din Moldova oferă astfel de servicii. 
Acreditivul este supus Regulilor şi Uzanţelor Uniforme pentru acreditive 
documentare19. Utilizarea acreditivului necesită instruire specială, de aceea 
Exportatorul în caz de necesitate de a utiliza acreditivul documentar se va 

                                                           
19

 Publicaţia nr. 500 a Camerei Internaţionale de Comerţ Paris 

La prima vedere plata în avans nu prezintă pentru Exportator nici un risc. De cele mai 
multe ori aşa şi este în realitate. Dar, Exportatorul nu trebuie să uite, că între 
încasările avansului şi livrările de marfă există o marjă de timp în care preţul 
produsului preconizat poate să crească considerabil. 

 
 
 
 

Important 
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adresa pentru consultaţii la Banca în care este deservit. Prin acreditiv 
Exportatorul îşi poate majora rapiditatea şi siguranţa încasării plăţii pentru 
marfa livrată.  

Incaso documentar pentru Exportator reprezintă angajamentul băncii de a 
încasa plata de la Importator contra transmiterii documentelor de marfă 
cumpărătorului. Folosirea incasoului documentar, ca şi în cazul acreditivului, 
necesită cunoştinţe speciale. De aceea Exportatorul se va consulta în privinţa 
aceasta în banca în care este deservit. 

Plata la termen înseamnă că Importatorul va plăti Exportatorului suma 
facturilor în termenul stabilit de la data livrării. Această modalitate de plată 
este pentru Exportator de un risc major. De aceea Exportatorul va utiliza plata 
la termen în anumite condiţii ce-i vor permite diminuarea riscului de plată: 

a) existenţa unor relaţii comerciale permanente cu Importatorul în cauză; 
b) existenţa unor datorii creditoriale faţă de Importatorul în cauză în 

privinţa altor relaţii comerciale sau investiţionale; 
c) existenţa unei scrisori de garanţie a plăţii de către banca 

Importatorului. 

Alte condiţii de contract 
În practica de comercializare a produselor agricole, de regulă, este foarte 
diminuat rolul clauzelor speciale pentru executarea efectivă a tranzacţiilor. 
Această ignorare adesea aduce pagube considerabile Vânzătorului 
(Exportatorului), deoarece anume în acest capitol al contractului sunt stabilite 
principiile de garantare a bunei executări a contractului şi a împiedicării 
neonorării obligaţiilor de contract. 

Unele sugestii privind clauzele speciale 
1. Contractele de export întotdeauna sunt perfectate în formă scrisă, 

impunând explicitatea clauzelor contractului şi a acordurilor de modificare 
a acestora. 

2. Exportatorul va evita patologii în formularea clauzelor: 
– greşeli gramaticale şi expresii lipsite de claritate 
– discordanţa dintre diferite clauze sau diferite documente anexate 

contractului (care sunt parte integrantă al acestuia) 
– imprecizia termenilor. 

Toate rectificările operate în textul contractului trebuiesc certificate prin 
semnare pe marginea textului. 
3. Clauza de referire la instanţa de soluţionare a litigiilor (p.4.4. al Contrac-

tului model) trebuie să indice clar această instanţă şi ţara în care este 

Important 
 
 
 
 
 

Unele recomandări privind acreditivul 
1. Exportatorul va opta pentru acreditiv documentar irevocabil confirmat, deschis în 

banca în care este deservit (în care are contul valutar). 
2. În contractul de export clauzele privind plata prin acreditiv: 

a) vor fi formulate clar, evitând posibilitatea unei interpretări nedorite, 
b) nu vor fi acceptate condiţii ce nu pot fi ulterior îndeplinite de către Exportator. 

3. Termenul de valabilitate a acreditivului va fi suficient de mare. 
4. Exportatorul va opta pentru documente semnate de către o terţă persoană (de 

exemplu vama ţării de export) şi nu de Importator. 
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amplasată (exemple: Curtea de Arbitraj Internaţional pe lângă CCI, 
instanţele de judecată din ţara Importatorului şi/sau ţara Exportatorului). 

4. În cazul referirii la Curtea de Arbitraj Internaţional pe lângă CCI a Republicii 
Moldova ca instanţă de soluţionare a litigiilor, în mod obligatoriu 
contractul va include clauza compromisorie (p. 5.1.). Formularea acestei 
din urmă este recomandată de instanţa de arbitraj de pe lângă CCI a 
Republicii Moldova: „Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest 
contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, se 
va soluţiona prin arbitrajul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe 
lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova în conformitate 
cu Regulamentul acestei Curţi. Hotărârea arbitrală este definitivă şi 
obligatorie.” 

      Părţile mai pot adăuga, la opţiunea lor, următoarele menţiuni: 
a. ”Tribunalul arbitral va fi compus dintr–un arbitru unic numit prin acordul 

părţilor sau în lipsa acestui acord, de preşedintele Curţii de Arbitraj 
Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a 
Republicii Moldova”. 

sau, 

b. „Tribunalul arbitral va fi compus din 3 arbitri: câte unul numit de fiecare 
dintre părţi şi un supraarbitru ales de cei doi arbitri”. 

c. „Tribunalul arbitral va judeca litigiul în drept cu aplicarea legii Republicii 
Moldova”. 

Operaţiuni de barter 

Operaţiunile de barter în tranzacţiile de export-import înseamnă: 
(1) schimbul unei cantităţi de marfă pe o cantitate de altă marfă; 
(2) schimbul de mărfuri se face pe principiul parităţii valorice; 
(3) plata mărfii exportate cu marfa importată; 
(4) Exportatorul în privinţa încasării plăţii pentru marfa exportată se prezintă 

ca Importator. 
Exportatorul de produse agricole trebuie să conştientizeze faptul că barterul 
este folosit de regulă din cauza dificultăţilor sau incapacităţii de plată în bani. 

În practica comercială a Exportatorilor de produse agricole din Republica 
Moldova operaţiunile de barter se întâlnesc din ce în ce mai puţin. Analiza 
contractelor de barter efectiv încheiate indică faptul că Exportatorii autohtoni 
nu atrag atenţia cuvenită acestora. 

Exportatorul pentru a asigura o bună executare a contractului, poate folosi şi alte 
clauze: 

(i) clauza de indexare a preţului - pentru produsele exportate pe valute 
nestabile sau pentru produse agricole, preţul cărora este în creştere 

(ii) clauza de păstrare a dreptului de proprietate (mărfurile livrate rămân în 
proprietatea Vânzătorului până la plata integrală, Cumpărătorul nu le poate 
revinde sau transforma). 

(iii) clauză penală pentru neexecutarea totală sau parţială a obligaţiilor asumate 
prin contract. 

(iv) clauza penală pentru întârzierea executării (p. 4.2. al Contractului-model). 

 
 
 
 

Important 
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Ce prezintă un contract de barter? Un contract de barter real prezintă nu 
altceva decât două contracte de cumpărare–vânzare armonizate (fuzionate) în 
unul singur.  

Respectiv şi tranzacţia de barter trebuie privită ca armonizarea a două 
tranzacţii: una de export şi alta de import. 
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Recomandări privind executarea tranzacţiilor de barter 
(1) Deoarece tranzacţia de barter reprezintă exportul de produse agricole contra 

importului de alte mărfuri, Exportatorul poate include în contract clauza de păstrare 
a dreptului de proprietate asupra mărfurilor livrate, atunci când exportul precedă 
importul. 

(2) Contractul de barter de asemenea va include clauza penală pentru întârzierea 
executării, clauza penală pentru neexecutarea totală sau parţială a obligaţiilor de 
contract. Aceste clauze sunt necesare, pentru că, spre deosebire de schimbul de 
mărfuri pe piaţa internă, barterul pe piaţa externă este mijlocit de organele vamale, 
de certificare etc. (vezi compartimentul “Exportatorii şi clienţii lor”). 

(3) Exportatorii de produse agricole la efectuarea tranzacţiilor de barter vor avea în 
vedere costurile suplimentare pentru import, inclusiv costuri de informare. 

(4) Exportatorul va avea nevoie de cunoştinţe în procedurile de import. 



85 
 

 

 

 

5 ANEXE 

 

 

 

  



86 
 

Anexa 1. Adrese utile pentru exportatori 
 

Autorităţi publice 

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare 
Republica Moldova, MD - 2004, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 151 
T: (+ 373 22) 22 23 84; http://www.maia.gov.md 

Ministerul Economiei şi Comerţului 
MD-2033, mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1, 
T: (37322) 237448 ; 25-01-07; http://www.mec.gov.md 

Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO) 
MD-2009, mun. Chişinău, str. Alexei Mateevici, 65. http://miepo.md/  
Departamentul Promovarea Exporturilor Tel.: (+373 22) 273 654 

Serviciul Vamal al Republicii Moldova 
MD-2001, mun. Chişinău, str. Columna, 30, T: (+373 22) 574 201 

vama@customs.gov.md ; http://www.customs.gov.md/ 

Institutul Național de Standardizare şi Metrologie 
MD- mun. Chişinău, str. Coca,28, tel. (+373 22) 74 85 88. W: http://www.standard.md/  

Organizaţii necomerciale 

Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova 
Republica Moldova, MD - 2004, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 162 
T: (+373 22) 22 15 52 F: 23 44 25, 22 75 86. W:http://www.chamber.md 

Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă CCI a Republicii Moldova 
Republica Moldova, or. Chişinău, str. Şt. Cel Mare 151. 
T: +373 22 / 235288, F: (+373 22) 234425 

Agenţia de Dezvoltare Rurală (ACSA) 
2005 MD, Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 98, bir. 401 
T: (+373 22) 23-53-54, 23-78-89 Fax: (+3732) 23-53-28. W:http://www.acsa.md 

Uniunea Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din Republica Moldova „Uniagroprotect” 
Chişinău, Republica Moldova, bd. Ştefan cel Mare 162 bir.1305-1307, 1309-1311 
T: (+373 22) 21 02 46, 21 00 85, 22 82 87, F: (+373 22) 21 01 66. W:http://www.uap.md 

Federaţia Naţionala a Agricultorilor din Moldova „AGROinform”. 
Bd. Ştefan cel Mare 123, Chişinău, MD 2004 Republica Moldova 
T: (+373 22) 23-56-01, 23-56-96, F: +373 (22) 23-56-97, W: http://www.agroinform.md 

Organizaţii corporative 

Asociaţia Expeditorilor din Republica Moldova „AEM-Trans” 
MD-2026, Chişinău, str. Vlad Ţepeş,3, T: (+373 22) 738466, W:http://moldova.cc/aemtrans 

Societatea de Asigurări MOLDCARGO SRL 
MD 2012, Chişinău, str. V. Alecsandri, 97, T: (+373 22) 27 92 93, 23 36 72, W: 
http://moldcargo.md/ 

  

mailto:vama@customs.gov.md
http://www.customs.gov.md/
http://www.standard.md/
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Anexa 2. Cerere de înregistrare ca participant la comerțul extern 

 

    Şefului biroului vamal  

de la_________________________ 

c/f __________________________ 

adresa juridică_________________ 

_____________________________ 

tel. contact____________________ 

 

 

 

 

CERERE 

 

 

Prin prezenta ___________________________________________________ solicită 
(denumirea agentului economic) 

înregistrarea ca subiect al efectuării tranzacţiilor economice externe. 

 

În acest scop anexăm:  

  

1. Copia certificatului de înregistrare  

2. Copia certificatului de atribuire a codului statistic 

3. Copia extrasului din registrul de Stat 

4. Copia certificatului de atribuire a conturilor bancare (în lei şi în valută străină) 

5. Împuternicire p/u vămuire (original) 

6. Certificat privind lipsa sau existența restanţelor faţă de bugetul public naţional. 

 

Conducător __________________        

    (semnătura) 

 

Contabil Şef_______________ 

    (semnătura, ştampila) 
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Anexa 3. Mostra Certificatului de Înregistrare 
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Anexa 4. Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice  
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Anexa 5. Certificat de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA  
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Anexa 6. Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național 

(foaia de titlu al organului cu atribuţii de administrare fiscală) 
 
 
 
 

Certificat privind lipsa sau existenţa 

restanţelor faţă de bugetul public naţional 
nr.____ din ___________________200_ 

 
 
 

Destinatar ____________________ 
_____________________________ 

 
 
____________________________________________ cod fiscal __________ prin prezentul 
certificat  (denumirea organului cu atribuţii de administrare fiscală) 
        

confirmă, că contribuabilul 
________________________________________________________________________________  
                         (denumirea contribuabilului, codul fiscal, adresa juridică, domiciliul) 

________________________________________________________________________________ 
 
la situaţia din “___” __________________ : 
 
a) nu are restanţe faţă de bugetul public naţional; 
 
b) are restanţe faţă de bugetul public naţional în mărime de ________________ . 
        (se va sublinia necesarul şi/sau se va indica cuantumul datoriei), 

          inclusiv: impozite, taxe, alte plăţi __________________________; 
              majorare de întîrziere (penalitate) ___________________; 
              amenda ______________________________. 
    Anexă: extras din contului personal.  
        (se va anexa în caz de solicitare) 

 

 

 
________________________________  ______________________ numele, prenumele 
    (denumirea funcţiei conducătorului organului L. Ş.   (semnătura)  

      cu atribuţii de administrare fiscală) 
 
executorul ________________ 
       (numele, prenumele) 
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Anexa 7. Lista birourilor și posturilor vamale 

Postul vamal Adresa juridică 

Leuşeni 

Hînceşti Or.Hînceşti, str.M.Hîncu 231 

Nisporeni Or.Nisporeni, str.Fîntînilor 1 

Leuşeni-Albiţa r-l Hînceşti, s.Leuşeni-1 

Leova Or.Leova, str.Unirii 37 

Cimişlia Or.Cimişlia, bd.Şt.cel Mare 14 

Bender 
Palanca- Maiaki-Udobnoie r.Ştefan Vodă, s.Palanca 

Tudora- Starokazacie r.Ştefan Vodă, s.Tudora 

Hîrbovăţ r.Anenii Noi, s. 

Gura Bîcului r.Anenii Noi, s.Gura Bîcului 

Hîrbovăţ-Anina r.Anenii Noi,s.Hîrbovăţ-Anina 

Bulboaca (c/f) r.Anenii Noi, s.Bulboaca 

Ştefan Vodă intern Or.Ştefan Vodă, zona industrială 

Săiţi-Lesnoe r.Căuşeni,s.Săiţi 

Anenii Noi intern r.Anenii Noi, s.Bulboaca, Ştefan cel Mare, 2 

Căuşeni intern 2(c/f) Or.Căuşeni,str.Tighina 

Fîrlădeni Or.Căuşeni, s.Fîrlădeni 

Hagimus Or.Căuşeni, s.Hagimus 

Răscăieţi r.Ştefan Vodă,s.Răscăieţi 

Căuşeni 1 intern r.Căuşeni, str.Tighinei 110 

Cahul 

Cairaclia-Zaliznicinoe r. Taraclia, s.Cairaclia str.Sovetskaia Armia 

Cantemir intern (inclusiv Stoianovca-Fălciu c/f or. Cantemir str. Basarabia,8 

Mirnoe-Tabachi (auto) r. Taraclia, s.Mirnoe 

Taraclia intern (inclusiv ZAL Taraclia) Or.Taraclia, str.Vokzalinaia, 18 

Cahul-Oancea Or.Cahul, şos.Prieteniei,1 

Cahul-intern Or.Cahul, str.Dunării,9 

Comrat intern Or.Comrat, Str.Lenin, 7 

Ceadîr-Lunga intern Or.Ceadîr-Lunga, str.Lomonosov,33 

Ceadîr-Lunga-Maloiaroslaveţ 1 (auto) r.Taraclia, s. Valea Perjei, extravilan 

Ceadîr-Lunga-Novîe-Troianî (auto) Or. Ceadîr-Lunga,traseul Bolgrad-Ceadîr-Lunga 

Vulcăneşti-intern (inclusiv ZAL Valcaneş) Or.Vulcăneşti, str.Corolenco,6 

Vulcăneşti-Vinogradovca (auto) R-n Vulcanesti, Traseul Vulcanesti-Bolgrad 

Etulia-Fricăţei (c/f) r.Vulcăneşti, str. Jeleznodorojnaia, 1 staţia feroviară 

Cişmichioi-Dolinskoe (auto) r.Vulcăneşti, s.Cişmichioi, traseul Cişmichioi-Reni 

Giurgiuleşti-Galaţi (auto) r.Cahul, s.Giurgiuleşti 

PIL “Giurgiuleşti” r.Cahul, s.Giurgiuleşti 

Giurgiuleşti-Reni (auto) r.Cahul, s.Giurgiuleşti, km 5318 

Giurgiuleşti c/f r.Cahul, s.Giurgiuleşti, gara feroviară  

Basarabeasca-Serpnevoie 1 (auto) or.Basarabeasca, str.Matrosova  

Basarabeasca intern Or.Basarabeasca, str.Scolii,4 

Basarabeasca (inclusiv Halta km 111) - 
Carabuţeni c/f 

Or.Basarabeascastr.Voczalinaia, gara feroviară 

ZAL “Tvardiţa” R-n Ceadir-Lunga, s.Tvardiţa, str.Gagarin,34 

Giurgiuleşti (port) r.Cahul, s.Giurgiuleşti 

Greceni (inclusiv Halta km 208) - Tabaki R-n Ceadir-Lunga, s.Copceag, Gara feroviară 

Giurgiuleşti c/f transit Post vamal virtual pentru închiderea declaraţiilor de tranzit 

Briceni 

Criva-Mamaliga s.Criva 

Edineţ intern Or.Edineţ str.M.Cibotaru 2a 

Grimancauţi-Vaşkivţi s.Grimancauţi 

Larga-Kelmenţi s.Larga 
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Criva-Mamaliga s.Criva 

Briceni-Rosoşeni Or.Briceni 

Lipcani-Rădăuţi-Prut Or.Lipcani 

Briceni intern Or.Briceni str. Frunze 18 

Ocniţa-Sokireni Or.Ocniţa 

Ocniţa-Sokireni o.Ocniţa 

Ocniţa intern s.Pocrovca 

Otaci-Moghiliov-Podolisc Or.Otaci str.Prieteniei99 

Ocniţa intern Or.Ocniţa str.M.Eminescu202 

ZAL Otaci-Business Or.Otaci str.Voitovici 21 

Criva-Mamaliga Or.Lipcani str Libertăţii 331 g/f 

Larga-Kelimenţi s.Medveja 

Edineţ intern Or.Cupcini str.Chişinăului 43 

Chişinău 

Chişinău intern 3 „Varniţa - Industrială”. mun. Chişinău, str.Industrială 73 

Chişinău intern 2 (poşta) Î.S. Poşta Moldovei C.P.T.P. str. Piaţa Gării 3 

 UPS „UPS-Moldova” SRL,str.Zamfir Arbore 15 of.25 

 TNT “Corst Grup” SRL,str.Haltei 41 

 Fed Expres „Odiseus” SRL,str.V.Alexandri 105 

Chişinău intern 1 Mun.Chişinău, Bulevardul Dacia 49/6 

Chişinău intern 7 (Stăuceni) Comuna Stăuceni, str.Chişinău 3/1 

Chişinău intern 5 (c/f) Mun.Chişinău, Str.Calea Basarabiei 5 

Aeroport Chişinău, str.Dacia 80/3 

Bălţi 

Costeşti-Stînca (Auto) Costeşti-Stînca auto, or. Costeşti  

Sîngerei intern Sîngerei intern, Or.Sîngerei str.Independenţei nr. 37 

 SRL „Tehno Oil” str.Ocolirii nr. 3 

Teleneşti intern 1. Teleneşti intern, or.Teleneşti str. Dacia nr.4 

Glodeni Intern Glodeni intern, or. Glodeni str. Ştefan Cel Mare 48 

Rîşcani intern Rîşcani intern, or.Rîşcani str. Independenţei nr.168 

Drochia intern Drochia intern, or.Drochia str. M. Varlaam nr. 7 

 Antrepozitul vamal SA „Sudzucher-Moldova” str.27 august nr.1 

Floreşti intern Floreşti intern, or.Floreşti str.Mircea cel Bătrîn 26 

Sănătăuca Pod Sănătăuca pod, s.Sănătăuca 

Şoldăneşti Şoldăneşti intern, Or. Şoldăneşti str. 31 august 

Bălţi Intern Bălţi intern str.Ştefan Cel Mare nr.195 

 Antrepozitul vamal Bălţi str. Ştefan Cel Mare nr.195 

 Antrepozitul vamal „Dominic” ,Str.Iv. Franco 19/5 or. Bălţi 

 „Knauff CMC” SRL, Str.Ştefan Cel Mare 178 

 „Floarea Soarelui” SA, Str. 31 august 6 

 „Materiale forestiere de construcţie”, Str.Feroviarilor 60, Bălţi; 

ZEL Bălţi ZEL Bălţi, Str.Dozatora nr.86 

Aeroport Internaţional Mărculeşti subzona Bălţi, Str.Industrială 4 

Soroca Ţekinovca Aeroport Internalional liber Mărculeşti 

Cosăuti-Iampol (Fluvial Ponton) Cosăuţi-Iampol (fluvial –luntre), s.COSĂUŢI r-ul Soroca 

Ungheni 
Sculeni Rl. Ungheni, s. Sculeni. 

Făleşti Or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare, nr. 138. 

Călăraşi Or. Călăraşi, S.A. “Codreanca”, Str. Alexandru cel Bun, nr. 114. 

 Staţia de cale ferată Călăraşi (platforma de încarcare-descărcare). 

 Or. Călăraşi, str. Călăraşilor, nr. 10. 

Ungheni-Cristeşti Or. Ungheni, Gara Internaţională. 

 Staţia de cale ferată Ungheni (platforma de încarcare-descărcare). 

 Staţia de cale ferată Ungheni – cîntarul CFM. 

 Staţia de cale ferată Bereşti (platforma de încarcare-descărcare). 

 S.R.L.” Expedit-Euro-Trans”, s. Zagarancea, rl. Ungheni. 

 Terminal “Cereale-Prut”, Or. Ungheni, str. Ungureanu, 1. 
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Anexa 8. Registrul de Stat al Brokerilor Vamali 
 

Denumirea Adresa juridică Telefon  

„Balcantir” SRL mun. Chişinău, str. M. Eminescu, nr. 40 212237, 227639, 226673 

"Den Broker" SRL mun Chişinău, str. Munceşti, 29/1; 636252, 885677 

SC “Broker Business Service” SRL mun. Chişinău, bd. Dacia, nr. 49/6 637980 

ÎCS “Cecconi International” SRL mun. Chişinău, bd. Dacia, nr. 49/6 928315, 928250, 639594 

“Covixen” SRL mun. Chişinău bd. Dacia 49/6 637028, 503606,  

“Asidec” SRL mun. Chişinău bd. Dacia, 49/6 559847, 638179 

“Quehenberger Logistics” SRL m. Chişinău, bd. Dacia, nr. 51/2 569799, 779403 

“Reglatrans” SRL Post vamal Mateuţi, calea ferată 221900, 221988 

ÎM „Eurosped-MD” SRL Ungheni, str. Iazului, nr. 46 236-88210, 236-88855 

“East-Auto-Lada” SRL mun. Chişinău str. Cucorilor, nr. 43 469470, 464947, 464087    

I.M. "Rodanpol" SRL mun. Chişinău str. Ghioceilor, 1 719529, 414092  

„Vamdec” SRL mun. Chişinău, bd. Dacia nr. 49/6 551733, 530615 

“Dec-Trans Grup” SRL mun. Chişinău bd. Dacia 49/6. 531567, 539722, 539721, 

Broker grup SRL mun. Chişinău, bd. Dacia, nr. 49/6 664317, 664320 

“Media Broker” SRL or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, nr. 43 268-24043  

SC "Vamcomplex" SRL mun. Chişinău, şos. Munceşti, 801 414515 

FȘP "Informbusiness-C" mun. Chişinău bd. Dacia, 49/6 534175, 834643,  

“Declar” SRL mun. Chişinău, bd. Dacia nr. 49/6 536945, 558324  

CCI a Republicii Moldova mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 151 221552, 234425, 227586   

“Clos” SRL mun. Chişinău str. Academiei 9/1 888166, 888167, 921264, 

“Aliner-Service” SRL mun. Chişinău, bd. Dacia nr. 49/6 534650 

FPC "Valah" SRL mun. Chişinău, bd. Dacia nr. 49/6 537790, 523867, 552857 

SC "Broker Universal" SRL or. Străşeni, str.Orheiului, 2 237-23677  

“Ascensus Capital” SRL mun. Chişinău str. Grădina Botanică 14/3;  556134,  

“Transline exim” SRL mun. Chişinău, bd. Dacia, nr. 49/6 520508, 576651, 576657,  

IM "Translogistic" SRL mun. Chişinău, bd. Dacia, nr. 49/6. 506127, 506112, 506106 

“Brokervam” SRL mun. Chişinău bd. Dacia 49/6 523987, 

“Intreprinderea Comercial 
Intermediara Nord" SA  

or. Ocniţa, str. 50 ani ai Biruinţei, nr. 202  
 

271-24452, 271-24451 

ÎCS "UPS-Modova" SRL mun. Chişinău, str. Zamfir Arbore, 15, of. 25 290303, 292944, 290102 

Politrans SRL mun. Chişinău bd. Dacia 49/6  637001, 278950, 278951,  

“Eltrans-BV” SRL mun. Chişinău bd. Dacia 49/6 636104, 636113 

Î.S. "Moldvama Grup" mun. Chişinău, str. Petricani 21/3 312327, 312341, 432919 
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Anexa 9. Lista companiilor de transport din RM cu capacitate frigorifică de transport  

Denumirea companiei Telefon 
Telefonul 

Directorului 

SA SARRALI-TRANS 584228; 584229 069150980 

SOLOCRISTI TRANSTC 
279918,838639, 

838640 
069490004 

TINTORETO-TRANS 555083; 558780 069126680 

ALENO-MET 524015, 529764 069526071 

BINIVIRTRANS 503470, 503468 069175525 

VRABSP V.V. SP 
024625686; 
024621570 

069105093 

ALVICTRANS EXIM 503830 069900040 

TRANS-ARCTIC GRUP 553053,523848 069165553 

FORUM-TIR 220098 069152007 

STIRBU AUTO 637599; 921252 069156606 

ROCON-TRANS 022380921 069105291 

SIMOR - TRANS 523818 069128011 

TRANS ACTIV 249035-LILIA 069133464 

CARGO TRAFIC 
521037; 503960; 
503967 

069174284 

INTERSORTRANS 023093207 069005500 

ADITRANS GRUP 921605; 921606 069127147 

AUTO TRANS UNIVERS 557078 079129604 

DIGTRANS 593275 069141990 

ILANDRO-TRANS 414885 069125621 

LOGOTRANS MG 421477 069515544 

MIGALAUTO 
023172035, 
023120499, 

069322203 

PRAIM-SI 037353366018 069069753 

SV-AUTOTRANS 069558870 069558870 

VICMORTRANS-PRIM 028488796 069889700 

CONTROL-TRANS 639911, 461100 069147240 

LE BRIDGE CORPORATION 
LIMITED 

22478279 069006416 

LOREDANTRANS 527154,527830 069125151 

ROTAUTO-TRANSTC 022764517 069170828 

TRANSEMA-GRUP 632171 068774444 

AUTOSEVTRANS 023727767 069148950 

FRIGOTRANSPORT 026253750 079016588 

MOBIRAI 023032422 079537155 

AUTONORD-FRUCT 024764599 069103969 

EDTRANS-GRUP 069202684 069202684 

GAMATRANSPRIM 023166183 069641212 

IGP-TRANS 229181; 229182 069312559 

LERANGO TRANS 625998 079061464 

VIOVIG TRANS 547109 069480048 

Denumirea companiei Telefon 
Telefonul 

Directorului 

A.DODONTC 023727400 069149780 

AUTOGRUP GLOBAL 521037, 503960 079506095 

CALIVAD-TRANS 
459282; 468729; 
436079 

069105304 

CLAIGIS-TRANS 023143421 069121429 

CRITCARGO 022449722 069124497 

DAGOTA TRANS 593375 079429182 

IU TRANS GRUP 924363,421230 069022333 

TRANSNOLA TUR 023727666 069152214 

ALEX NORD TRANS 569069 069436333 

BONGRUP-GRAND 022632807 069288321 

CODAT-LUX 593582 069326851 

CRIVAUTOLUX 023127226 069281794 

EUROTOP-PLUS 716574, 293329 069120668 

K.R.A. TRANS 282154 079709909 

OLSITRANS 022339888 079531390 

ROTSER-TRANSTC 022930401, 402 069117307 

TMT-CARGO 296731 069167748 

CABIDOLIA-TRANS 023128559 068166266 

FANION-COMPANIE 530417 069122081 

INSIGMA-LUX 221333 079990982 

MEJAUTOTRANS 380655 069137693 

OC-VIAD-TRANS 024628630 060077007 

RaiTrans 459841 069323832 

RIBES - TRANS 022281820 069106953 

TIGANAS-TRANS 815878 068015158 

TRANSLIDER-LI 
211031; 220291; 
225728 

069000300 

TRANSSPEED 737396 0 

ADG AUTO TRANS 590252 069251590 

ALEXIOS-TRANS 023194171 069845000 

BOTNARI TRANS A.S 
023147901; 
023147951 

069103109 

DONICI-TRANS 741208, 741227 079461206 

EURO MOTOR TRANS 293971 069209742 

HATSEPSUT 
424268;424269; 
424058 

079422242 

IACCORJGAZ 024757383 069201789 

IALCITCOM 
026822168; 
022380520 

069182046 

MOBOLUX-TRANS 380655, 069137693 

NICANOR-ZAPLITNSP SP 
023126880; 
023160270 

079523424 
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Denumirea companiei Telefon 
Telefonul 

Directorului 

NISVINEX GRUPTP 639967 069977770 

SLAVAUTOTRANS 422310,411216 069147589 

TRANS AGER  475242; 475287 079408807 

VASAND-TRANS 537975, 639599 069164593 

ACTINIUM 023131067 069012019 

ANITRANS-M 444399 069551717 

AUTOTRANS-LOGISTIC 022434299 069109337 

BIANCOM 288001 069180080 

BUSUIOC TRANS 892047 069121503 

CARGOTIR-M.D. 
023193864; 
023193185 

079432044 

DALTRANS-E 022531560 079999900 

GELO-TRANS 023147543 068569111 

IMPORTEX-TRANS 24626264 069989933 

PREMIERTRANS 
023142268; 
023142986 

069109362 

RINOXI- TRANS 55745775 069311121 

ROMIG-RAPID 927403 060431000 

TRANS-DIREX 022421440 069001615 

TRANSENERGOPROIECT SA 441171; 443566 079441171 

TRANSFRIGO 
460146; 467426; 
460306 

068040444 

TR-AUTO 
353145,353116,353
806 

069002520 

UNIC-SERVICE 451285 069104602 

VALVITRANS-EXPEDITIE 212143 069323089 

AGROROSSI-SVTC 024664305 069000444 

ANAGRIGOTC 026851404 069778568 

ANFERO-SERVICE 475384 079898888 

CARGO LUX SERVICE 
208321, 208333, 
208334 

079787678 

DELACOS GRUPTC 026853517 069008472 

DELTRANS GRUP 
522703; 503924; 
503925; 503926 

069142133 

ECATCOM-LUX 022429901 079945120 

EUGILION 022931261 069156606 

FINA  296553; 296558 079403509 

FORTENES 714793 068040080 

MS-ILPEX 312119 ,312127 069189295 

NICOLTRANS 224717 069106343 

OLYMPIADA INTL TRANSPORT 241025 069791787 

OMNITRANS 
023194070, 
069872146 

069134849 

RG-CARGO 310765 069105314 

ROMNAVA 0 246 74264 069143194 

Denumirea companiei Telefon 
Telefonul 

Directorului 

STICITC 026826585 069164263 

TRANSNORD-GRUP 876567 069144979 

TRANS-STEPAN 545185 078011177 

TRUCK  249035 069112240 

VLATON-TRANS 422-571 069134193 

AGLE-PRIMTC 026853825 069180518 

ANCORTRANS-GRUP 554251, 552325 069142377 

ATAMEL 023161519 069113175 

AUTOTRANSPRIM 024729060 069005008 

AVIS-MMS 026922449 069121448 

CENTAUR 023174948 , 72650 069128548 

DANERCOMS.C. 288312 068344460 

DINO 552650; 539457 069175180 

EXIM-TRANS 
223302; 213203; 
223293 

069104713 

FAICON-TRANS 022746627 060099400 

IDV-GRUPTC 022521221 068319214 

IULITRANS-MVTC 026851883 068651883 

LISTRANS&CO 280786 069284265 

MADLIN-TRANS 319345 079332640 

MEGANICOTRANS 026522751 069119888 

MG-CONEXIMTC 294204 069107252 

NORMATRANS 815894 069966636 

OLDANA-MOBTC 022474072 069128564 

REFINER-COM 714210 060233290 

ROMALIV-COM 527217, 421293 069250274 

RUZA-TRANS 055258245 069361285 

SERPEN-TRANS 026572195 069116770 

SERSOROL 
022725433; 
022725469; 
022725352 

069135809 

SIGMATUR-COM 
523668,523678,636
431 

079410494 

SLAVANDRA 
286429; 
271571,632885 

068369999 

SVITAN-TRANS-COM 022428449 069126232 

TOTAL TRANSPORT 212218 069148003 

TRANS GRILIA 313979 069016980 

TRANSICOM 733809 069105383 

TRANSIMEX  521073 069128029 

TRANSREX 022927216 068050707 

VEROFEX-PRIM 553097 0 

ZIMBRU NORD SA 
023132390,35002,3
1278,37882 

069156463 

ALTRANS-BIS  549594 079118872 
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Denumirea companiei Telefon 
Telefonul 

Directorului 

ATELOCIN 023522967 069104048 

BAVATCO - C  421900 069388818 

BEALI 929744 079421444 

BORTRANS GRUP 022632525 069175647 

CERNIS A SP 023177273 069123560 

CRIN-LEVADIST 023134462 069176404 

DIMOTRANS  294204 069186437 

DOSICAN-TIR 523289 060504480 

FAMBUR-PRIM 476251 069044521 

FANIFPC 024834383 0694142258 

GEOPALAR-GRUP 
023167463, 42985, 
42271 

069103323 

GRIVIZ 593508; 927250 069181576 

IART INVEST 339888 079531390 

IFATRANS  564554 068191919 

INTERARSI TRANS 927158 079407310 

INTERCENTRU-LUX  470584 0 

LORITRANS-GRUP 208321,208333 068664411 

LUCVENTAS 422288 069150215 

MARIDAN-TRANS 274828; 270794 069106377 

MERIDEN-IMPEX 440134 069132787 

ORHEI-VIT SA 
023530030,30003,3
0002 

069136037 

PALENS TRANS 357306 069109784 

PEGAS-BIS  212292; 503750 069129816 

RADMIL-TRANS 
023146625; 
023193806 

069127318 

RUBITRANS 024757422 069232350 

SAVENIS-TRANS 027153227 069111660 

SELIDA-LUX 452310 069104375 

STEFSOTRA 211248; 332190 069127212 

SVETLANA MIHALACHI 
023526930, 
023594729 

079779781 

TABOTRANS GRUP 664297 069707555 

TAVOSTRANS 637013 069128011 

TERMOTRANSAUTO SA 228897 069195809 

TGA-TRANS 
421292; 410754; 
411333 

069205555 

TISA-SERVICE 069109174 069109174 

TRAFIC-GMV  737317; 286114 069121516 

TRANSGAZFOC 
573035, 573794, 
506439 

069056923 

TRANSGOT 210224 069137313 

VAN-VALINA-TRANS  
740737, 593375-
dispecer 

069111455 

Denumirea companiei Telefon 
Telefonul 

Directorului 

VELMANORTC 434329 069102499 

VETAVEX PRIM 605787 069372227 

VITES - TRANS 438659; 310104 069353230 

ADENOSAR 442270; 441128 069174776 

ALEX-TRANS-LOGIC 022843034 069109207 

ALTER-TRANS 529160 079512734 

ALVALGEN-TRANS 271524 069133384 

ARCOMIS-TRANS 280906 069248085 

ARTURTRANS 026833933 069133111 

AUTOTIDONIO 422564 079471227 

AVICOLA SA 349330 0 

AVOLARIS TRANS 533388 069420204 

BASARABIA-METAL  531412; 555184 069150505 

BRAMIUS 422224 069132880 

BROVCENCO TRANS 037322454018 069155170 

BUTUC TRANS 
 

069801240 

CARGOEXPRES-TIR 203638 069208816 

CARGRUP  521037 0 

CATERPILAR 925553 069103569 

CATICARO-TRANS 026824534 068188500 

CEDRA INTERNATIONAL 
GRUPTC 

503301, 503299 079124664 

CEZARION-TRANS 022816790 069101746 

CHETRARI STANISLAV SP 023125381, 24237 069352175 

COLEX-TRANS 212802 069994545 

DAROANATOLINA 022533779 060305160 

DAVCOM MODA 475908 079500223 

DIAS-EXPEDITTC 022723636 069112002 

DOVIMAR-TRANS 026924259 069200384 

ELCARO-TRANS 926642; 729519 079320219 

EST-VEST  023142985 069109363 

EURO-HELLAS 578548 0 

EURO-SERVICE 738463 068919043 

EUROTRANSPED 
278821; 278677; 
503685; 503686 

069909777 

EVCIUC SP 715867 0 

EXPTRANTCOM 022418006 069107822 

FELIANN 025223751 069150767 

FET-ATTC 291315 069995295 

GHICOR TRANS 310968 069042422 

GLV-TRANS 234985 069049990 

GRANDAUTOTRANS 496267 069120248 

IDENTCAR CR 207026,763795 069206173 
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Denumirea companiei Telefon 
Telefonul 

Directorului 

IURANEX-PRIMTC 636881 079138759 

LEGRION 069180575 069180575 

LKW- ALEKS SPEDITION 
838282; 838283; 
838284; 838585 

069150150 

MAGAS-TRANS 542824 068601165 

MARILETA 022637203 069119960 

MAVA-TRANS 422496 069101610 

MAVIROM TRANS 022317325 069021079 

MAXI PLAST 060076817 069025651 

MEGA EXPRES 288786 069717109 

MENICOR 499833, 495557 079437553 

MEVITRANS-EXPEDITIE  725418; 723769 069121976 

MGD-TRUCAGROTC 591251 079691568 

MINERVA 229292 06929888 

MIORITA BISTRITCHSP 023124840 0 

MOLDSIV IMPEX  452304 069104330 

MV-OLIGNA 213413 079528419 

NCM TRAX  055268803 069117450 

NICOLAE GROZA SP 
079480466; 
023120388 

069037137 

NORDINVENT-GROUP 023120499 079064422 

O.L.S.E. - T.T.  
327028; 327316; 
327317 

079439748 

OLAND  751589 069104521 

OMEGA-TIR-TRANSPORT  023335681 0 

PANIFIC SA 553741 069106195 

PARC-TEHSERVICETC 026260381 069297430 

PRESTIJ-V.G.LLC 292529 069105044 

R.I.-CARGO-MD 023192814 069174430 

RADOTRANS 023120499 069110709 

RAPID LOGISTICTC 923050 079288811 

REFTRANS 249035-LILIA 069112240 

ROMA 
023129249,023129
251,023129206 

069112523 

ROYAL-PROGRES 551500, 536944 069103922 

SERVIS-LIBERA  
029425900; 
029425680 

069994099 

SETAL 531412 069150505 

SPERANTA-K 440605 069367446 

STAR-FARM SA 779879 0 

SUCCES SA 824321253 0 

TANTAS 022539457 
069175180, 
069135070 

TERMOTRANS-GRUP 293971 069209742 

TRANS LOGISTIC NEO 638131 069844554 

Denumirea companiei Telefon 
Telefonul 

Directorului 

TRANS-ACTIV 024742588 069051654 

TRANSADRIA GRUP 927925 069119554 

TRANSAF GRUP 929668 069144958 

TRANSATECA 291694 068400007 

TRANSROUTE-EUROPA 564611 069325995 

TVN-TRANS 723641 079855381 

UNICTRANS EXPRES 310577, 438660 079002501 

VICTORAS  
026833642; 
026833626 

069770007 

VILDSAT 
471463, 474206--
ERNEST 

069126349 

ZIMBRU SA 552362; 532610 069201593 

МЕГАСТРОЙFOC 023192992 079409982 
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Anexa 10. Lista companiilor de expediție 

Denumirea Adresa Telefon Web Mail 

ADENOSAR Chisinau, 25 Miron Costin Street, of. 201 44 22 70; 79 425250 www.adenosar.md adenosar.md@mail.ru  

AV LOGIST TRANSPORT Chisinau, 92 Sarmizegetusa Street, of 213 503 145l 70 532657 www.av-logist.md  mihai_grosu@av-logist.md  

BERTONTRANS Chisinau, Stauceni village, 1 Ciorescu Street 40 57 30; 40 57 20 www.bertontrans.com  bertontrans@yandex.ru  

BRUCVUD-PLUS 
Chisinau, 63 Mihail Kogalniceanu Street, of. 
6 22 49 23; 22 74 38 www.brucvud.md  office@brucvud.md  

CALIVAD-TRANS Chisinau, 201 Doina Street  45 92 82; 43 60 79; 69 105 304 www.calivad-trans.md  calivad@mtc.md 

CARGO-PARTNER Chisinau, 45 Banulescu Bodoni Street, of 313 83 75 30; 83 67 36 www.cargo-partner.com  mdkiv@cargo-parnet.com  

CERTITUDINE Chisinau, 92 Sarmizigetusa Street, of 208 503 222; 503 221; 79 511 907 www.transauto.md  certitudine@mail.ru  

CURS-MARKET Chisinau, 16 Maria Dragan Street , of. 29 29 57 07; 69 242 854 www.curs-market.key.md cursmarket@gmail.com  

DANATOL-TRANS Chisinau, 38/1 Ciuflea Street, of 2 60 11 01; 22 15 75; 22 88 61 www.danatol-trans.md  info@danatol-trans.md  

DECATON-TRANS Chisinau, 11/2 Miron Costin  815 723; 69 124089 www.decaton.md  ingo@decator.md  

DELAMODE MOLDOVA Chisinau, 6 Moscova Av., et. 3 924 084; 927 493; 69 725 556 www.delamode.md  boris.sirbu@delamode.md  

DUCHIS-TRNS Chisinau,14/10 Bacioii Noi Street 402 303; 402 304; 524 009 www.transport.md  dt@transport.md  

ELDOMAR Chisinau, 7 Negruzzi Street, of 103 57 86 22l 69 812 505 www.agest.md agest.vest@gmail.com  

EUROMOL TRANSLOGISTIC Chisinau, 30/4 Independentei Street 66 42 76; 56 70 07; 60 500 045 www.euromol.md translogistic@euromol.md 

EUROTOP-PLUS Chisinau, 15 Prunului Street 593 393; 69 120 668 www.euro-plus.point.md  eurotopplus@mail.ru  

EXPEDIT-EURO-TRANS Chisinau, 77 Alba-Iulia Street  581 312; 589 390 www.expedit.md  tdo@expedit.md  

HOLLEMAN EAST Chsinau, 72/2 Decebal Av., of 6 637 457; 69 092 674 www.holleman.md  info@holleman.md  

ITK MOLDOTRANS Chisinau, 41A Haltei Street 922 843l 549 891 www.itk.md itkmoldotrans@yahoo.com  

LKW-ALEKS SPEDITION Chisinau,22 Traian Av. 83 85 85; 69 192 681; 69 150 150 www.lkw-aleks.com info@lkw-aleks.com 

LOGICGRUP Chisinau, 77 Petru Rares Street 22 26 06; 79 104 214 www.logist.md logicgrup@mdl.net  

LOGWIN ROAD & REAL MDV Chisianu, 53/4 Dacia Av. 56 98 10; 56 98 10; 77 25 00 www.logwin-logist.com  

 MOLDCONTAINER Chisinau, 6 Moscova Street, of 301,302 310 935; 310 936 www.mc.md office@mc.md 

MOVERS-AUTO Chisinau, 7/7 Studentilor Street, of. 6 69 107 853 www.movers-auto.md moversauto@gmail.com  

http://www.adenosar.md/
mailto:adenosar.md@mail.ru
http://www.av-logist.md/
mailto:mihai_grosu@av-logist.md
http://www.bertontrans.com/
mailto:bertontrans@yandex.ru
http://www.brucvud.md/
mailto:office@brucvud.md
http://www.calivad-trans.md/
mailto:calivad@mtc.md
http://www.cargo-partner.com/
mailto:mdkiv@cargo-parnet.com
http://www.transauto.md/
mailto:certitudine@mail.ru
http://www.curs-market.key.md/
mailto:cursmarket@gmail.com
http://www.danatol-trans.md/
mailto:info@danatol-trans.md
http://www.decaton.md/
mailto:ingo@decator.md
http://www.delamode.md/
mailto:boris.sirbu@delamode.md
http://www.transport.md/
mailto:dt@transport.md
http://www.agest.md/
mailto:agest.vest@gmail.com
http://www.euromol.md/
mailto:translogistic@euromol.md
http://www.euro-plus.point.md/
mailto:eurotopplus@mail.ru
http://www.expedit.md/
mailto:tdo@expedit.md
http://www.holleman.md/
mailto:info@holleman.md
http://www.itk.md/
mailto:itkmoldotrans@yahoo.com
http://www.lkw-aleks.com/
mailto:info@lkw-aleks.com
http://www.logist.md/
mailto:logicgrup@mdl.net
http://www.logwin-logist.com/
http://www.mc.md/
mailto:office@mc.md
http://www.movers-auto.md/
mailto:moversauto@gmail.com
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Denumirea Adresa Telefon Web Mail 

NADINTRANS Chisinau, 75/22 Alba Iulia Street 93 00 00 www.nadintrans.md  nadintrans@mail.ru  

OPTIMA TRANS Chisinau, 28/2 Florilor Street 43 88 11 www.optimatrans.info  office@optimatrans.info  

POLITRANS LOGIST Chisinau, 90A Uzinelor Street 422 664l 422 665 www.politrans.md  office@politrans.md  

PRIVAT-TRANS Chisianu, 75G Alba-Iulia Street, 5th floor 588 899; 58 97 68 www.pricat-trans.eu  office@privat-trans.eu  

RIATEC Chisinau, 7/7 Studentilor Street, of. 6 444 752; 69 107 853 www.riatec.md 

 TIRFORPLUS Chisinau, 3 Decebal Av., of 317 A 636 393; 278 090; 69 109854 www.tirforplus.com.md  office@tirforplus.com.md 

TRANS AGER Chisinau, 171A Uzinelor Street 475 287; 472 147; 475 242 www.transager.md  transager@company.md  

TRANSCOM SA Chisinau, 176 Cetatea Alba Street 636 860; 636 854 www.transcom-sa.com transcom@hotmail.ru  

TRANSFER-S.V. Chisinau, 6/3 A. David Street, of. 3 277 561; 277 568 www.transfer-sv.md  office@transfer-sv.md  

TRANSIMEX Chisinau, 13 Padurii Street 521 242; 558 591 www.transimex.md  transimex@mdl.net  

ULTRANS Chisinau, 49A Tighina Street, of. 9, 15 930 455; 27 24 63 www.ultratrans.md  ultratrans@mail.ru  

ZEBRA-TRANS Chisinau, 99/3 Decebal Av., of. 503 890 310; 68 555156; 79 468367 www.zebratrans.md  zebratrans@mail.ru  

MIGALAUTO Balti,38 Mira Street, of. 305 00231 29 116; 20 499; 69 322203 www.migalauto.com migalauto@yahoo.com 

MONDUNIVERTRANS Straseni, 20 Orheiului Street 00237 27970; 69 430077 www.mcc.md/monduntrans  monduntrans@gmail.com  

PRISAC SP Ialoveni, 10/26 Prieteniei Street 55 97 64; 69 335463 www.prisac.md  terenteion@mail.ru  

IUGINTERTRANS SA Taraclia, 28V Vokzalnaia Street 00294 23789; 23149 www.iug-trans.md  kirov@iug-trans.md  

SERVIS LIBERIA Taraclia, 61 Vokzalnaia Stree 00294 24800; 25900 www.ornet.md servislibera@inbox.ru  

 
  

http://www.nadintrans.md/
mailto:nadintrans@mail.ru
http://www.optimatrans.info/
mailto:office@optimatrans.info
http://www.politrans.md/
mailto:office@politrans.md
http://www.pricat-trans.eu/
mailto:office@privat-trans.eu
http://www.tirforplus.com.md/
mailto:office@tirforplus.com.md
http://www.transager.md/
mailto:transager@company.md
http://www.transcom-sa.com/
mailto:transcom@hotmail.ru
http://www.transfer-sv.md/
mailto:office@transfer-sv.md
http://www.transimex.md/
mailto:transimex@mdl.net
http://www.ultratrans.md/
mailto:ultratrans@mail.ru
http://www.zebratrans.md/
mailto:zebratrans@mail.ru
http://www.migalauto.com/
mailto:migalauto@yahoo.com
http://www.mcc.md/monduntrans
mailto:monduntrans@gmail.com
http://www.prisac.md/
mailto:terenteion@mail.ru
http://www.iug-trans.md/
mailto:kirov@iug-trans.md
mailto:servislibera@inbox.ru
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Anexa 11. Formularul facturii comerciale externe (Commercial invoice) 
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Anexa 12. Scrisoarea de transport internațional (CMR) 
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Anexa 13. Formularul poliţei de asigurare cargo 
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Polița de asigurare cargo (verso) 
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Anexa 14. Formularul certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1 
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Formularul certificatului de circulaţie EUR.1 (verso) 
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       CERERE – DECLARAŢIE                Anexa 15 

pentru eliberarea certificatului _______________________ 
!!! se completează cu litere de tipar !!! 

(după caz, de circulaţie a mărfurilor EUR.1, sau de origine a mărfurilor Forma A) 
  
1. Exportator: Codul fiscal _____________________________ 
 
Denumirea completă __________________________________ Prefix poştal______ Telefon_______ Fax_______ 
 
Adresa completă ______________________________________________________________________________ 
  
2. Destinatarul mărfii:  
 
Denumirea completă __________________________________ Prefix poştal______ Telefon_______ Fax_______ 
 
Adresa completă ______________________________________________________________________________ 
  
3. Numărul contractului _________________________________ data _________________________________ 
  
4. Numărul şi data facturii la export ____________________________________________________________ 
  
5. Tipul mijlocului de transport __________________________ Numărul de înregistrare __________________ 
  
6. SOLICITĂM BIROULUI VAMAL ___________________ ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ORIGINE pentru 
următoarele mărfuri: 
 
Denumirea 

mărfii 
Codul 
mărfii 

Unitatea 
de 

măsura 

Cantitatea 
în unităţi 

de măsură 

Tip de 
ambalaj 

Numărul 
de locuri 

Masa 
brutto 
/netto 

Preţul 
pentru 1 

unitate de 
măsură 
(USD) 

Valoarea 
mărfii 
(USD) 

Producătorul 
codul fiscal Denumirea, 

adresa, telefon, 
fax, E-mail 

             
  

             
  

             
  

             
  

  
7. Anexe (documente ce confirmă originea mărfii): 
  
8. Achitarea taxei pentru procedurile vamale este efectuată conform legislaţiei. 
  

Prin prezenta declarăm că toate datele menţionate mai sus sînt autentice şi ne asumăm responsabilitatea  
deplină pentru autenticitatea documentelor prezentate şi a datelor indicate în acestea 

  
  
_____________200__ L.Ş. 

  
Conducătorul _________________ 

(numele, prenumele, semnătura) 

  
Contabil-şef _________________ 

 (numele, prenumele, semnătura) 
  
9. S-a eliberat certificatul de origine autentificat: Nr. _____________ data ___________ ,Organul vamal abilitat, 
colaboratorul vamal împuternicit cu autentificarea şi eliberarea: _____________________________________________ 
__________________________________________________________________ (p.9 se completează de organul vamal) 

(denumirea organului vamal, numele, prenumele, semnătura, ştampila personală) 

10. Exportatorul sau reprezentantul său legal căruia i-a fost eliberat (pus la dispoziţie) originalul certificatului de origine 
autentificat __________________________________________________________________________________ 

(numele, prenumele, semnătura, ştampila exportatorului, nr. şi data procurii) 
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Anexa 16. Formularul certificatului de origine Forma A 

1. Goods consigned from (exporter’s business name, address,  
 country) 
 
 
 
 

Reference No 

GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES 

CERTIFICATE OF ORIGIN 
(Combined declaration and certificate)  

2. Goods consigned to (consignee’s name address, country) 
 
 
 
 
 

FORM A 
 
Issued in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
               (country) 

 
                      See notes overleaf  
  

3. Means of transport and route (as far as known) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. For official use 

5. Item 
 num- 
 ber 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Marks and 
 numbers of 
 packages 

 

7. Number and kind of packages; description  

 
of goods 8. Origin  

  criterion 
  (see notes 
  overleaf) 

9. Gross weight 
 or other 
 quantity 

10. Number 
  and date of 
  invoices 

11. Certification 
  It is hereby certified, on the basis of control carried out, that 
  the declaration by the exporter is correct. 
 
 
 

 
 
 
 
 …………………………………………...……………………. 
 Place and date, signature and stamp of certifying authority 
  

12. Declaration by the exporter  
  The undersigned hereby declares that the above details and 
  statements are correct; that all the goods were 
   
  produced in ………………………………………………...  
                (country) 
 

  and that they comply with the origin requirements specified  
  for those goods in the generalized system of preferences for 
  goods exported to 
 ………………………………………………………………… 
              (importing country) 

  
 …………………………………………………………………  
 Place and date, signature and stamp of authorized signatory  
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Formularul certificatului de origine Forma A (verso) 
 

N O T E S  ( 2 0 0 5 )  

I. Countries which accept Form A for the purposes of the generalized system of preferences (GSP): 

Australia* European Union: 

Canada Austria Germany Malta 

Japan Belgium Greece Netherlands 

New Zealand** Cyprus Hungary Poland 

Norway Czech Republic Ireland Portugal 

Switzerland              Denmark          Italy             Slovakia  

Turquey Estonia Latvia Slovenia 

Republic of Belarus Finland Lithuania Spain 

Republic of Bulgaria France Luxembourg Sweden 

Russian Federation   United States of America*** United 
Kingdom 

Full details of the conditions covering admission to the GSP in these countries are obtainable from the designated authoritie s in the exporting 
preference-receiving countries or from the customs authorities of the preference-giving countries listed above. An information note is also 
obtainable from the UNCTAD secretariat. 

II. General conditions 

To qualify for preference, products must: 

(a) fall within a description of products eligible for preference in the country of destination. The description entered on  the 

form must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the customs officer examining them;  

(b) comply with the rules of origin of the country of destination. Each article in a consignment must qualify separately in its  
own right; and, 

(c) comply with the consignment conditions specified by the country of destination. In general, products must be consigned  
direct from the country of exportation to the country of destination but most preference -giving countries accept passage 
through intermediate countries subject to certain conditions. (For Australia, direct consignment is not necessary.)  

III. Entries to be made in Box 8 

Preference products must either be wholly obtained in accordance with the rules of the country of destination or sufficiently worked or 

processed to fulfil the requirements of that country's origin rules. 

(a) Products wholly obtained: for export to all countries listed in Section I, enter the letter "P" in Box 8 (for Australia and N ew 

Zealand Box 8 may be left blank). 

(b) Products sufficiently worked or processed: for export to the countries specified below, the entry in Box 8 should be  
as follows: 

(1) United States of America: for single country shipments, enter the letter "Y" in Box 8, for shipments f rom recognized 
associations of countries, enter the letter "Z", followed by the sum of the cost or value of the domestic materials and  
the direct cost of processing, expressed as a percentage of the ex-factory price of the exported products; (example 
"Y" 35% or "Z" 35%). 

(2) Canada: for products which meet origin criteria from working or processing in more than one eligible least developed  

country, enter letter "G" in Box 8; otherwise "F". 
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(3) Japan, Norway, Switzerland and the European Union: enter the letter "W" in Box 8 followed by the Harmonized 
Commodity Description and coding System (Harmonized System) heading at the 4-digit level of the exported 
product (example "W" 96.18). 

(4) Bulgaria and the Russian Federation: for products which include value added in the exporting preference-receiving 
country, enter the letter "Y" in Box 8 followed by the value of imported materials and components expressed as a  
percentage of the fob price of the exported produts (example "Y" 45%); for products obtained in a pr eference- 
receiving country and worked or processed in one or more other such countries, enter "Pk".  

(5) Australia and New Zealand: completion of Box 8 is not required. It is sufficient that a declaration be properly made  

in Box 12. 

 

 

 

 

 

 ___________    

* For Australia, the main requirement is the exporter's declaration on the normal commercial invoice. Form A, accompanied by th e normal 

commercial invoice, is an acceptable alternative, but official certification is not required.  

** Official certification is not required. 

*** The United States does not require GSP Form A. A declaration setting forth all pertinent detailed information concerning the production or 

manufacture of the merchandise is considered sufficient only if requested by the district collector of Customs. 
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Anexa 17. Formularul certificatului de origine a mărfurilor Forma CT-1 

  
Бланк сертификата происхождения товаров Форма CT-1  

  
1. Отправитель/экспортер 
(наименование и почтовый адрес) 

4. №  

  
СЕРТИФИКАТ  

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА  
Форма СТ-1  

 
Выдан в __________________________________________  

(наименование страны)  
 

Для предоставления в ______________________________  
(наименование страны) 

2. Получатель/импортер 
(наименование и почтовый адрес) 

3. Средства транспорта и маршрут 
следования (насколько это 
известно) 

5. Для служебных отметок 

6. N 7. 
Количест
во мест и 
вид 
упаковки 

8. 
Описание 
товара 

9. Критерий 
проихожден
ия 

10. 
Вес 
брутт
о/ 
нетто 
(кг) 

11. Номер и дата счета-фактуры 

  

  
  
  
  
  
  
  

     

12. Удостоверение  
Настоящим удостоверяется, что 
декларация заявителя соответствует 
действительности  

13. Декларация заявителя  
Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения 
соответствуют действительности, что все товары полностью 
произведены или подвергнуты достаточной переработке в 
__________________________________________ 

(наименование страны)  
и что все они отвечают требованиям происхождения, 
установленным в отношении таких товаров 
  

Подпись Дата Печат
ь 

Подпис
ь 

Дата Печать 
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Anexa 17 (Continuare). Formularul suplimentar al certificatului de origine Forma CT-1  
 

OPИГИНАЛ 
  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА N ___  
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА 

  
6. N 7. Количество 

мест и вид 
упаковки 

8. 
Описание 
товара 

9. Критерий 
проихождения 

10. Вес 
брутто/ 
нетто (кг) 

11. Номер и дата 
счета-фактуры 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

     

12. Удостоверение  
Настоящим удостоверяется, что 
декларация заявителя соответствует 
действительности  

13. Декларация заявителя  
Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные 
сведения соответствуют действительности, что все 
товары полностью произведены или подвергнуты 
достаточной переработке в 
______________________________________  

(наименование страны)  
и что все они отвечают требованиям происхождения, 
установленным в отношении таких товаров 
  

Подпись Дата Печать Подпись Дата Печать 
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Anexa 18 
CERERE – DECLARAŢIE  

pentru eliberarea certificatului de origine Forma CT-1  
(!!! se completează cu litere de tipar!!!)  

  
1. Exportator: Codul fiscal __________________________________  
Denumirea completă ________________________ Prefix poştal __________ Telefon _________ Fax _________  
Adresa completă ______________________________________________________________________________ 
  
2. Destinatarul mărfii:  
Denumirea completă ________________________ Prefix poştal __________ Telefon _________ Fax _________  

Adresa completă ______________________________________________________________________________ 
  
3. Numărul contractului ___________________ data ___________________  
  
4. Numărul şi data facturii la export ________________________________  
  
5. Tipul mijlocului de transport _______________________ Numărul de înregistrare ____________________  
  
6. SOLICITĂM BIROULUI VAMAL _________________ ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ORIGINE FORMA 
CT-1 pentru următoarele mărfuri:  

  
Denumirea 

mărfii 
Codul 
mărfii 

Unitatea 
de 

măsura 

Cantitatea 
în unităţi 

de măsură 

Tip de 
ambalaj 

Numărul 
de locuri 

Masa 
brutto 
/netto 

Preţul 
pentru 

1 
unitate 

de 
măsură 
 (USD) 

Valoarea 
mărfii 
 (USD) 

Producătorul 
codul 
fiscal 

denumirea, 
adresa, 

telefon, fax, E-
mail 

            
 

            
 

            
 

            
 

  
7. Anexe (documente ce confirmă  
originea mărfii): 

 
8. Achitarea taxei pentru procedurile vamale este 
efectuată conform legislaţiei. 

  
Prin prezenta declarăm, că toate datele menţionate mai sus sunt autentice şi ne asumăm responsabilitatea  

deplină pentru autenticitatea documentelor prezentate şi a datelor indicate în acestea  
  
“__ ”_________200_ L.Ş. Conducătorul ______________________  

(numele, prenumele, semnătura) 
Contabil-şef 
____________________  

(numele, prenumele, semnătura) 
  
9. S-a eliberat certificatul de origine autentificat: Nr. _____________ data ___________,  
Organul vamal abilitat, colaboratorul vamal împuternicit cu autentificarea şi eliberarea: 
___________________________________________________________________________________________ 

(denumirea organului vamal, numele, prenumele, semnătura, ştampila personală) 

(p.9 se îndeplineşte de organul vamal)  
 
10. Exportatorul sau reprezentantul său căruia i-a fost eliberat (pus la dispoziţie) originalul certificatului de origine 
autentificat ____________________________________________________________________________________ 

(numele, prenumele, semnătura, ştampila exportatorului, nr. şi data procurii) 
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Anexa 19. Certificatul expertizei de carantină  
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Anexa 19 Continuare. Cerere 
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Anexa 20. Adeverinţă de confirmare a producătorului (eliberată de Primărie) 
 
 
 
 
 

ADEVERINȚĂ 
 
 
Prezenta confirmă precum că SRL “Glia Tomis” 
dispune de 79 hectare teren agricol, din care 7 
hectare vișini, 7 hectare cireși, 65 hectare livadă de 
meri. 
 
Adeverința se eliberează pentru a fi prezentată la 
locul cerut. 
 
Primar     Nichita Nicolai 
 
Inginer cadastral  Vasile Vasiliu 

 
       L.Ș. 
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Anexa 21. Certificatul de conformitate 
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Anexa 21 Continuare. Certificat de Conformitate pentru Rusia 
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Anexa 21 Continuare. Certificat de Conformitate pentru Rusia. Anexa.
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Anexa 22. Raportul de încercări al mostrelor (pag.1) 
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Anexa 22. Raportul de încercări al mostrelor (pag.2) 
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Anexa 22 Continuare. Протокол испытаний образцов (pag.1) 
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Anexa 22 Continuare. Протокол испытаний образцов (pag.2) 
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Anexa 23. Registrul organismelor de evaluare a conformității 
 

Denumirea, adresa, telefonul, numele şi prenumele  
conducătorului 

Nr. din Registrul de Stat 
Termenul de valabilitate al 

certificatelor 

Organismul de Certificare (OC) al SC „Inspecţie, Certificare, Calitate” SRL MD 2062 
mun. Chişinău str. Sarmizegetusa, 90/2 Savoi Valeriu tel./fax.: 50-70-75 e-mail: 
ocicc@yandex.ru 

SNA MD CAECP OC 01 001 
Acr. 29.11.2010-28.11.2014 

SM SR EN 45011:2003 

OC al Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie 
MD 2064, mun. Chişinău str. E. Coca, 28 Catana Violeta tel.: 21-84-78 fax: 74-54-89 e-
mail: ocp@standard.md 

SNA MD CAECP OC 01 003 
Acr. 06.05.2010 – 05.05.2014 

SM SR EN 45011:2003 

Centrul de Certificare al „Conservstandard” SRL MD 2036, mun. Chişinău str. 
Uzinelor, 19 Mitraşevscaia Valentina tel.: 47-71-93, 47-13-70 fax: 47-71-93 e-mail: 
cons_cert@hotbox.ru 

SNA MD CAECP OC 01 004 
Acr. 07.11.2012 – 01.11.2016 

SM SR EN 45011:2003 

OC al Î.S. „Centrul Naţional de verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice” MD 2019, 
mun. Chişinău, or.Codru, str. Grenoble 128U, Sturza Rodica tel.: 28-59-59,79-30-66 fax: 
28-90-55, 79-36-82 e-mail: cnvcpa@gmail.com 

SNA MD CAECP OC 01 006 
Acr. 22.09.2010 – 21.09.2014 

SM SR EN 45011:2003 

OC al Î.S. „Centrul de Elaborări Economice şi de Producţie (CEEP)” 
MD 6202, r-nul Sîngerei or. Biruinţa, str. Independenţei, 1 Bologan Valeriu 
tel./fax: (262) 60-3-71, 61-2-57 e-mail: iulia.dusca@gmail.com 

SNA MD CAECP OC 01 008 
Acr. 20.09.2012-19.09.2016 

SM SR EN 45011:2003 

OC al Centrului de Standardizare şi Metrologie, Bălţi , MD 3100, mun. Bălţi, 
str.Decebal, 13 Ciubara Iulia tel.: (231) 2-61-24 fax: (231) 2-51-41 e-mail: csmbl@mail.ru 

SNA MD CAECP OC 01 009 
Acr. 10.07.2009-10.07.2013 

SM SR EN 45011:2003 

OC al Centrului Tehnic pentru Securitate Indusrială şi Certificare MD 2004, 
mun.Chişinău str. Lazo, 48 Şargarovschi Vadim tel.: 20-81-51 fax: 20-81-66 e-mail: 
agentia@mdl.net 

SNA MD CAECP OC 01 015 
Acr. 23.02.2009-23.02.2013 

SM SR EN 45011:2003 
Prelungit pînă la 23.05.2013 

ÎS ,,Centrul de Standardizare şi Stabilire a Calităţii Nutreţurilor şi Produselor 
Cerealiere” MD 2004, mun. Chişinău bd. Ştefan cel Mare, 162, of. 112 Plăcintă 
Parascovia tel.: 21-41-25; 21-35-20 fax: 21-41-25 e-mail: calitate@evaluare.md 

SNA MD CAECP OC 01 021 
Acr. 20.02.2009-20.02.2013 

SM SR EN 45011:2003 
Prelungit pînă la 20.05.2013 

Centrul de Standardizare şi Metrologie, Ceadîr-Lunga MD 6100, or. Ceadîr - Lunga 
str. Lunaciarschi, 8 Mihaliciuc Serghei tel.: (291) 2-32-72, 2-36-44 fax: (291) 2-32-79 e-
mail: csmcl@rambler.ru 

SNA MD CAECP OC 01 022 
Acr. 19.02.2013-27.01.2017 

SM SR EN 45011:2003 

Organismul de Inspecţie şi Certificare a Produselor Agroalimentare Ecologice din 
cadrul ÎS „Centrul Republican de Pedologie Aplicată” MD 2005, mun. Chişinău, str. 
Cosmonauţilor, 6 Jigău Gheorghe tel.: 24-30-75 fax:22-10-47 e-mail:  
onicpae@gmail.com 

SNA MD CAECP OC 01 045 
Acr. 26.12.2011 – 25.12.2015 

SM SR EN 45011:2003 

Organismul de Certificare a Tutunului şi Produselor din Tutun din cadrul ÎS „Centrul 
Republican de Pedologie Aplicată” MD 2005, mun. Chişinău, str. Cosmonauţilor, 6 Jigău 
Gheorghe tel.: 24-34-72 fax: 22-10-47 e-mail: crpamd@hotmail.com 

SNA MD CAECP OC 01 046 
Acr. 23.05.2011-22.05.2015 

SM SR EN 45011:2003 

Organismul de Certificare a Produselor Ecologice ,,Certificat Eco” MD 3733, 
s.Truseni,mun.Chisinau str.9 Mai, 18 Ciobanu Vasile tel.: 23-50-80, 23-78-02 fax: 23-50-
80, e-mail: vaciobanu@yahoo.com 

SNA MD CAECP OC 01 047 
Acr. 06.09.2011-05.09.2015 

SM SR EN 45011:2003 

Organismul de Certificare a Produselor Agroalimentare Ecologice ,,ICEA” din 
Cadrul Institulului de Certificare Etică şi Ambientală cu filiala în Republica Moldova 
,,ICEA GROUP” CP-40125, or. Bologna, Italia, str. Maggiore, 29, MD 2012, mun. 
Chişinău, str. M. Eminescu, 41/1 C, of. 1, Cervi Aldo tel.: 22-87-24 fax:22-87-24, 
icea.moldova@icea.info icea.moldova@yahoo.com 

SNA MD CAECP OC 01 048 
Acr. 22.06.2010-21.06.2014 

SM SR EN 45011:2003 

mailto:ocicc@yandex.ru
mailto:ocp@standard.md
mailto:cons_cert@hotbox.ru
mailto:cnvcpa@gmail.com
mailto:iulia.dusca@gmail.com
mailto:csmbl@mail.ru
mailto:agentia@mdl.net
mailto:calitate@evaluare.md
mailto:csmcl@rambler.ru
mailto:onicpae@gmail.com
mailto:crpamd@hotmail.com
mailto:vaciobanu@yahoo.com
mailto:icea.moldova@icea.info
mailto:icea.moldova@icea.info
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OC a produselor de uz fitosnitar din cadrul ÎS ,,Centrul de Stat pentru Atestarea şi 
Omologarea Produselor de uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor” MD 2032, 
mun.Chişinău, str. Sarmisegetusa 16A Moşoi Vladimir tel: 63-90-02 fax:63-90-30 e-mail: 
centrulp@mtc.md vladimir.mosoi@yahoo.com www.pesticide-md.com 

SNA MD CAECP OC 01 050 
Acr. 26.04.2011-25.04.2014 

SM SR EN 45011:2003 

OC a Produselor Ecologice ,,Ecogruppo Italia” SRL şi ÎCS ,,Ecogruppo Italia-M” SRL 
str. Via Pietro Moscagni 79, 95129 Catania, Italia MD 2071, mun. Chişinău, str. Alba-
Iulia 77, of. 33 Maugeri Angelo tel/fax: 85-98-95 e-mail: info@ecogruppo.md 

SNA MD CAECP OC 01 051 
Acr. 28.12.2011-27.12.2014 

SM SR EN 45011:2003 

OC din cadrul ,,Biozoo” SRL MD 2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 182 
Sechi Carlo Gavino tel/fax: 84-99-01 

SNA MD CAECP OC 01 052 
Acr. 16.10.2012-15.10.2016 

SM SR EN 45011:2003 

OC din cadrul ÎCS ,,CERTROM-MOL” SRL MD 2071, mun. Chişinău, str. Tighina 49/3, 
of. 54 Adam Corneliu tel/fax: (22) 50-26-08 

SNA MD CAECP OC 01 053 
Acr. 05.03.2013-04.03.2017 

SM SR EN 45011:2003 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:centrulp@mtc.md
mailto:centrulp@mtc.md
http://www.pesticide-md.com/
mailto:info@ecogruppo.md
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Anexa 24. Cerere pentru obținerea Certificatului Fitosanitar 

CERERE Nr. 
ТРЕБОВАНИЕ 

pentru eliberarea certificatului fitosanitar/ 
на выдачу фитосанитарного сертификата 

„________” ______________________ 20____ 
 

1.Denumirea organizaţiei, gospodăriei sau persoanei juridice/fizice, care intenţionează să exporte 
producţie agricolă sau altă producţie supusă controlului fitosanitar de carantină 
Название организации, хозяйства или фамилия часного лица предполагающего вывоз сельско-
хозяйственной или другой подкарантинной продукции. 
___________________________________________________________________________________________ 

 (denumirea organizaţiei/название организации) 
________________________________________________________________________ 

(adresa juridică, telefon/юридический адрес, телефон) 
________________________________________________________________________ 

(codul fiscal/ фискальный код) 
2.Staţia de expediere _____________________________________________________ 
Станция отправления 
 
3. Staţia de destinaţie _____________________________________________________ 
Станция назначения 
 
4. Enumerarea a producţiei exportate: 
Перечень продукции предназначенной к вывозу: 
 

Nr. 
d/o/ 
п/п 

Сod marfar/ Код товара 
Denumirea produsului exportat/ 

Наименование товара Cantitatea/ Количество Ambalaj/Упаковка 

     

     

     

     
 

5. Descrierea unităţii de transport: 
Описание транспортной единицы 
______________________________________________________________________ 

(felul de transport, numărul/наименование транспорта, номер) 
6. Denumirea destinatarului: 

Наименование получателя 
______________________________________________________________________ 

(denumirea destinatarului, adresa, ţara / название получателя, его адрес, страна) 
 
Reprezentantul: 
Представитель 
__________________________       _________________ 
 (numele, prenumele / фамилия, имя)             (semnătura/ подпись) 
         
L.Ş. organizaţiei/ 
М.П. организации    
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Anexa 25. Certificat fitosanitar 
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Anexa 26  
 

Cuantumul plăților  

pentru eliberarea certificatului fitosanitar şi a permisului fitosanitar de import (tranzit) cu efectuarea 

investigaţiilor de laborator 

Nr. 
crt. 

Actul Pentru o tranzacţie, lei 

1 2 3 4 

1 Certificat fitosanitar la încărcăturile exportate 
supuse carantinei fitosanitare cu efectuarea 
investigaţiei de laborator (la o unitate de transport)  

 

1.1 Încărcătură (cu excepţia producţiei de fructe şi 
legume proaspete uşor alterabile):  

Certificatul fitosanitar Efectuarea investiga-ţiilor de 
laborator prin metoda 
microscopică 

– lot de pînă la:   

50 kg, bucăţi, seturi, m
2
, m

3
 10,00 10,00 

100 kg, bucăţi, seturi, m
2
, m

3
 12,50 12,50 

250 kg, bucăţi, seturi, m
2
, m

3
 13,50 13,50 

500 kg, bucăţi, seturi, m
2
, m

3
 15,50 15,50 

1000 kg, bucăţi, seturi, m
2
, m

3
 17,00 17,00 

1500 kg, bucăţi, seturi, m
2
, m

3
 21,00 21,00 

3000 kg, bucăţi, seturi, m
2
, m

3
 23,00 23,00 

5000 kg, bucăţi, seturi, m
2
, m

3
 26,50 26,50 

10000 kg, bucăţi, seturi, m
2
, m

3
 38,50 38,50 

20000 kg, bucăţi, seturi, m
2
, m

3
 54,00 54,00 

40000 kg, bucăţi, seturi, m
2
, m

3
 61,50 61,50 

70000 kg, bucăţi, seturi, m
2
, m

3
 69,50 69,50 

– lot de peste 70000 kg, bucăţi, seturi, m
2
, m

3
 92,50 + 0,50 pentru fiecare 

1000 kg, bucăţi, seturi, 100 
m

2
, 1 m

3
  

92,50 + 0,50 pentru fiecare 
1000 kg, bucăţi, seturi, 100 m

2
, 

1 m
3
  

1.2 Fructe şi legume proaspete uşor alterabile:   

– lot de pînă la:   

250 kg, bucăţi, seturi, m
2
, m

3
 4,50 4,50 

500 kg, bucăţi, seturi, m
2
, m

3
 7,00 7,00 

1000 kg, bucăţi, seturi, m
2
, m

3
 9,00 9,00 

1500 kg, bucăţi, seturi, m
2
, m

3
 10,00 10,00 

3000 kg, bucăţi, seturi, m
2
, m

3
 10,50 10,50 

5000 kg, bucăţi, seturi, m
2
, m

3
 12,50 12,50 

10000 kg, bucăţi, seturi, m
2
, m

3
 18,00 18,00 

20000 kg, bucăţi, seturi, m
2
, m

3
 25,50 25,50 

40000 kg, bucăţi, seturi, m
2
, m

3
 28,50 28,50 

 70000 kg, bucăţi, seturi, m
2
, m

3
 32,00 32,00 

– lot de peste 70000 kg, bucăţi, seturi, m
2
, m

3
 42,50 + 0,50 pentru fiecare 

1000 kg, bucăţi, seturi, 100 
m

2
, 1 m

3
 

42,50 + 0,50 pentru fiecare 
1000 kg, bucăţi, seturi, 100 m

2
, 

1 m
3
 

1.3 Ambalaj utilizat la transportarea încărcăturilor 
nesupuse carantinei fitosanitare (lăzi, cutii, coşuri şi 
alt ambalaj), la o unitate de transport: 

 Efectuarea investiga-ţiilor de 
laborator prin metoda 
microscopică 

– transport auto 17,00  17,00 

– vagon 34,00  34,00 

2 Permis fitosanitar de import al încărcăturilor supuse 
carantinei fitosanitare cu efectuarea investigaţiei de 
laborator 

  

2.1  Examinarea materialului Efectuarea investiga-ţiilor de 
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săditor şi semincer: laborator prin metoda 
microscopică 

– lot de pînă la:   

100 kg, bucăţi 1,00 1,00 

500 kg, bucăţi 2,00 2,00 

900 kg, bucăţi 2,50 2,50 

– lot de peste 900 kg, bucăţi şi pentru fiecare 1000 
kg, bucăţi 

 
2,50 

 
2,50 

2.2  Examinarea secundară a 
încărcăturilor: 

Efectuarea investiga-ţiilor de 
laborator prin metoda 
microscopică 

– lot de pînă la:   

10000 kg, 10000 bucăţi,  
1000 m

2
, 10 m

3
 

82,00 82,00 

25000 kg, 25000 bucăţi,  
2500 m

2
, 25 m

3
 

172,00 172,00 

50000 kg, 50000 bucăţi,  
5000 m

2
, 50 m

3
 

317,00 317,00 

100000 kg, 100000 bucăţi,  
10000 m

2
, 100 m

3
 

591,50 591,50 

200000 kg, 200000 bucăţi,  
20000 m

2
, 200 m

3
 

1044,00 1044,00 

– lot de peste 200000 kg,  
 200000 bucăţi, 2000 m

2
, 200 m

3
 

1044,00 + 4,85 pentru 
fiecare 1000 kg, bucăţi, 100 
m

2
, 1 m

3
 

1044,00 + 4,85 pentru fiecare 
1000 kg, bucăţi, 100 m

2
, 1 m

3
 

2.3 Ambalaj utilizat la transportarea încărcăturilor 
nesupuse carantinei fitosanitare (lăzi, cutii, coşuri şi 
alt ambalaj), la o unitate de transport: 

 Efectuarea investigaţiilor de 
laborator prin metoda 
microscopică 

– microautobuz  7,00 7,00 

– autobuz (reutilat pentru  
 încărcături)  

14,50  14,50  

– autocamion 18,50  18,50  

– autocamion cu remorcă 25,50 25,50 

– vagon 37,00  37,00  

3 Permis fitosanitar de tranzit, cu examinarea 
încărcăturilor tranzitate, supuse carantinei 
fitosanitare: 

 Efectuarea investiga-ţiilor de 
laborator prin metoda 
microscopică 

– lot de pînă la:   

10000 kg, 10000 bucăţi,  
1000 m

2
, 10 m

3
 

28,00 28,00 

25000 kg, 25000 bucăţi,  
2500 m

2
, 25 m

3
 

51,50 51,50 

50000 kg, 50000 bucăţi,  
5000 m

2
, 50 m

3
 

84,00 84,00 

 100000 kg, 100000 bucăţi,  
10000 m

2
, 100 m

3
 

146,50 146,50 

200000 kg, 200000 bucăţi,  
20000 m

2
, 200 m

3
 

209,50 209,50 

– lot de peste 200000 kg,  
  200000 bucăţi, 20000 m

2
, 200 m

3
 

209,50 + 0,70 pentru fiecare 
1000 kg, bucăţi, 100 m

2
, 1 m

3
 

209,50 + 0,70 pentru fiecare 
1000 kg, bucăţi, 100 m

2
, 1 m

3
” 

 
Sursa: Legea nr.228 din 23.09.2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară, anexa 
nr.2. 
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Anexa 27. Lista Subdiviziunilor raionale ANSA  
 

Direcţia pentru Siguranţa Alimentelor 
Numele șefului de 
secție sănătatea 

plantelor 
Telefon email 

mun.CHIȘINĂU, str. Vasile Lupu, 48 a Gurău Valentin  022-746204 dmsa.chisinau@ansa.gov.md 

Bălți, MD3100, str. Sportivă, 2 Nedelea Alexandru 0231-20380 dmsa.balti@ansa.gov.md 

ANENII-NOI, MD 6500 str. Zagorodnaia, 33 Butucel Ludmila 0265-22070 drsa.aneniinoi@ansa.gov.md 

BASARABEASCA, MD 6702 str.28 Iunie, 106 Dascal Vasile 0297-20663 drsa.basarabeasca@ansa.gov.md 

BRICENI, MD4700 str.Prieteniei, 83 Dvorschii Iurii 0247-24764 drsa.briceni@ansa.gov.md 

CAHUL, MD3900 str. Griviţei, 28 Budarina Ludmila 0299-41803 drsa.cahul@ansa.gov.md 

CANTEMIR, MD7300 str. Trandafirilor, 2 Ciolac Vasili 0273-41447 drsa.cantemir@ansa.gov.md 

CALARASI, MD4400 str. Testemiţanu, 46 Gavriliţa Ion 0244-21083 drsa.calarasi@ansa.gov.md 

CAUȘENI, MD 4300 str.Mateevici, 31 Agapii  Vitalii 0243-23087 drsa.causeni@ansa.gov.md 

CIMISLIA, MD 4100 str.Decebal, 19 Postovanu Mihail 0241-23753 drsa.cimislia@ansa.gov.md 

CRIULENI MD 4801 bd.Biruinţa, 9 Cojocari Boris 0248-22465 drsa.criuleni@ansa.gov.md 

DONDUŞENI, MD 5100 str.Feroviarilor, 56 Diacon Lidia 0251-24280 drsa.donduseni@ansa.gov.md 

DROCHIA MD 5200 str.Mitr.Varlaam, 123 Gajiu Vasile 0252-22474 drsa.drochia@ansa.gov.md 

DUBĂSARI MD4580, s.Ustia str.Păcii, 27 Chirilov Serghei 0248-55280 drsa.dubasari@ansa.gov.md 

EDINEŢ MD 4600 str.Maiacovschii, 94 Curteanu Valeriu 0246-22142 drsa.edinet@ansa.gov.md 

FĂLEŞTI MD5900 str. Decebal, 6 Bulban Ion 0259-23798 drsa.falesti@ansa.gov.md 

FLOREŞTI MD 5001 bd.Victoriei, 70 Tocan Veaceslav 0250-22757 drsa.floresti@ansa.gov.md 

GLODENI MD4901 str.300 ani Glodeni Chirilici Ilie 0249-92425 drsa.glodeni@ansa.gov.md 

HÎNCEŞTI MD3401 str.Grădinilor, 3 Mihalachi Andrei 0269-23632 drsa.hincesti@ansa.gov.md 

IALOVENI MD 6800 str.Ialoveni, 1/1 Sava Mihail 0268-22187 drsa.ialoveni@ansa.gov.md 

LEOVA MD 6300 str.Stefan cel Mare, 78 Nudnenco Iurii 0263-22490 drsa.leova@ansa.gov.md 

NISPORENI MD 6401 str.B.Lautaru, 34 Bulicanu Vasile 0264-24452 drsa.nisporeni@ansa.gov.md 

OCNIŢA MD 7100 str.Independenţei, 51 Cvasniţcaia Nadejda 0271-22267 drsa.ocnita@ansa.gov.md 

ORHEI MD 3500  str.Negruzzi, 89 Melnic Mihail 0235-26613 drsa.orhei@ansa.gov.md 

REZINA MD 5400, str.I.Neculce, 9 Ciorici Ion 0254-22438 drsa.rezina@ansa.gov.md 

RÎŞCANI MD 5600 str.Codrilor, 8 Botnari Lilian 0256-23302 drsa.riscani@ansa.gov.md 

SÎNGEREI MD6201  str.Gh.Asachi, 33 Podgurschi Vera 0262-22031 drsa.singerei@ansa.gov.md 

SOROCA MD  0231- drsa.soroca@ansa.gov.md 

STRĂȘENI MD   drsa.straseni@ansa.gov.md 

ȘOLDĂNEȘTI MD   drsa.soldanesti@ansa.gov.md 

ȘTEFAN VODĂ MD   drsa.stefan-voda@ansa.gov.md 

TARACLIA MD   drsa.taraclia@ansa.gov.md 

TELENEȘTI MD   drsa.telenesti@ansa.gov.md 

UNGHENI MD   drsa.ungheni@ansa.gov.md 

VULCĂNEȘTI MD   drsa.vulcanesti@ansa.gov.md 
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Anexa 28. Actul controlului fitosanitar (Акт фитосанитарного контроля) 
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Anexa 29. Certificat privind respectarea regulilor de utilizare a produselor de uz fitosanitar și a 
fertilizanţilor 
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Anexa 29. Certificat privind respectarea regulilor de utilizare a produselor de uz fitosanitar și a 
fertilizanţilor (verso) 
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Anexa 30. Adeverinţa Agenția Națională Siguranța Alimentelor 
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Anexa 31. Model de cerere pentru prelevarea probei în vederea verificării conţinutului reziduurilor de 
produse de uz fitosanitar, nitraţi 

 

Dlui _________________ 
şef al Subdiviziunii teritoriale 
pentru siguranţa alimentelor 
al raionului /municipiului 
________________________ 

 
 
 

CERERE 
din “____” “______________” 20___ 
 
De la ______________________________________________________________________________ 

Denumirea agentului economic, название экономического агента 

______________________________________________________________________________ 
Adresa juridică, юридический адресc 

______________________________________________________________________________ 
Adresa locului de depozitare, адресc места хранения, tel/fax 

 
solicit prelevarea probei________________________________________________ în vederea verificării 
conţinutului rezidurilor de produse de uz fitosanitar şi nitraţi. 
 
n/o Codul produsului / 

код продукта 
Denumirea produselor/наименование продукта Cantitatea, tone /  

Количество, тонн 
    
    
    
    
    
 
Solicitantul/reprezentantul agentului economic va anexa la cerere: 

1. Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii eliberat de subdiviziunile teritoriale 
pentru siguranţa alimentelor; 
2. Certificatul privind respectarea regulilor de utilizare a produselor de uz fitosanitar şi a 
fertilizanţilor (original şi copie). 

 
 
Data___________201____      Semnătura_____________ 

L.Ş. 
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Anexa 32. Procesul-verbal de recoltare a probelor de produse agricole 

PROCES–VERBAL nr. _____ din ___________________20__ 
 
de prelevare a probelor din plante şi produse de origine vegetală în vederea efectuării încercărilor de laborator pentru 

determinarea nivelului de reziduuri de pesticide 
Акт отбора проб растений и продукции растительного происхождения для проведения лабораторных исследований с 

целью определения уровня остатков пестицидов 
 
Raionul____________________________________Satul/comuna__________________________________________ 
Район       Село/коммуна 
 
Producătorul________________________________Furnizorul (ţara, firma) ________________________________ 
Производитель       Поставщик (страна, фирма) 
 

Nr. 
probei 

 
№ 

пробы 

Denumirea producţiei 
 

Наименование 
продукции 

Amplasarea 
produsului 
(câmp, sere, 
depozit, etc.) 

 
Расположение 

продукта 
(поле, теплица, 

склад, и т.п.) 

Suprafaţa, 
ha, 

mărimea 
lotului, tone 

 
Площадь, га. 
вес партии, 

тонн 

Probe prelevate 
 

Отобранные пробы 

Produse de uz 
fitosanitar 

 
Средства 

фитосанитарного 
назначения 

Cauza probabilă 
de poluare 

 
Причина 

вероятного 
загрязнения 

Unităţi 
 

штук 

Greutatea 
 

вес 

Denumire
a, 
doza, (l, 
kg/ha) 
 
Наименов
ание, доза, 
(л,кг/га) 

Data 
ultimului 
tratament 
 
Дата 
последней 
обработки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
         

Agentul responsabil de prelevare _________________________________________________________________________ 
Агент, ответственный за отбор проб (Numele, prenumele, funcţia, denumirea instituţiei, semnătura фамилия, имя, должность, организация, подпись) 
 

Probele se prelevează în prezenţa _________________________________________________________________________ 
Отбор проб проведен в присутствии (Numele,prenumele, funcţia reprezentantului, semnătura фамилия, имя, должность представителя,    подпись 
 

Proba а fost sigilată ____________________________________________________________________________________ 
Проба опломбирована      (semnătura подпись) 

 

Solicitantul ___________________________________________________________________________________________ 
Заявитель    (Numele, prenumele, denumirea instituţiei, semnătura фамилия, имя, наименование организации,    подпись) 
 

Locul şi condiţiile de păstrare a producţiei ________________________________________________________________ 
Место и условия хранения продукции 
 
Starea ambalajului _____________________________________________________________________________________ 
Состояние упаковки 
 

Investigaţiile se vor efectua în laboratorul: _________________________________________________________________ 
Исследования будут проводиться в лаборатории: 
 
Data primirii probelor în laborator, semnătura persoanei care a primit proba ___________________________________ 
Дата поступления проб в лабораторию, подпись ответственного лица 
 

Lotul poate fi comercializat ______________________________________________________________________________ 
Партия может быть реализована 
 
Lotul trebuie reţinut până la obţinerea rezultatelor încercărilor, respectând următoarele condiţii de păstrare _____   
Партия должна быть задержана до получения результатов анализов при соблюдении следующих условий хранения 
 

Informaţii suplimentare __________________________________________________________________________________ 
Дополнительные сведения 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 

Proba de labortor Părţi ce nu Probe analitice Probe analitice Porţiunea analitică 
(una sau mai multe) se analizează pregătite parţial complet pregătite (una sau mai multe) 
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Anexa 33. Cerere privind eliberarea certificatului de inofensivitate 

Dlui _________________ 
şef al Subdiviziunii teritoriale 
pentru siguranţa alimentelor 
al raionului /municipiului 
________________________ 

de la ____________________ 
            _________________________ 
 
 

CERERE 
din “____” “______________” 20___ 
 

Rog să eliberați certificatul de inofensivitate la producția agricolă destinată exportului în Federația Rusă 
întreprinderii ________________________________________________________________________  

(denumirea produsului, volumul, cantitatea, locul, adresa, sectorul, adresa depozitului, producătorul) 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

La cerere se anexează (copiile documentelor autentificate prin ștampilă umedă conform listei aprobate) 

1. Certificatul de înregistrare a întreprinderii  
2. Autorizația sanitară de funcționare a producătorului sau depozitului 
3. Certificatul privind respectarea utilizării produselor de uz fitosaniatar 
4. Proces-verbal de recoltare a probelor 
5. Proces-verbal de examinare a stării sanitare 

 

L.Ș.   Data. ___/____________/20____ Semnătura 

 

Răspunderea pentru autenticitatea copiilor anexate la cerere o poartă agentul economic. 
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Anexa 34. Lista laboratoarelor acreditate 

1. Centrul de încercări de laborator 
al Centrului Naţional de 
Sănătate Publică  
MD 2028, mun. Chişinău  
str. Gh. Asachi, 67a  
Pantea Valeriu  
tel.: 57-45-01, 574-300  
fax: 72-97-25  
e-mail: cnsp@cnsp.md  
anticamera@cnsp.md 

SNA MD CAECP LÎ 
01 078 

Acr. Iniţ. 16.08.1999 
17.02.2010 – 16.02.2014 

Competenţă tehnică 
şi independenţă 

SM SR EN ISO/CEI 
17025:2006 

Suspendat pînă la 16.02.2014 
Pentru metode cromatografice 

produse alimentare, articole industriale, 
produse chimice şi cosmetice, tehnică 
agricolă, transport auto, ape minerale, 
potabile şi reziduale, obiective de 
cercetare, atestarea locurilor de muncă, 
plante medicinale 

2. LÎ al Centrului de Sănătate 
Publică al Raionului  
Ceadîr – Lunga  
MD 6103, or. Ceadîr – Lunga  
str. Miciurin, 2/3  
Bazilevscaia Valentina  
tel.:/fax: (291) 2-39-82, 2-39-89  
e-mail: cmp@mtc-cg.md  
cmpciadirlunga@mednet.md 

SNA MD CAECP LÎ 
01 052 

Acr. Iniţ. 13.06.1997 
18.03.2013-20.10.2016 

Competenţă tehnică 
şi independenţă 

SM SR EN ISO/CEI 
17025:2006 

produse agricole-materie primă, conserve 
de legume şi fructe, vinuri şi vinuri 
materie primă,băuturi alcoolice tari, 
produse de cofetărie. 

3. Centrul de Încercări de laborator 
al Centrului de Sănătate 
Publică din municipiul 
Chişinău  
MD 2001, or. Chişinău 
str. Hîjdeu, 49  
Nicolae Furtună  
tel: 57-43-00, 57-43-88, 57-44-14  
fax: 57-43-00, 57-43-02  
e-mail: csp@cspchisinau.md  
anticamera@cspchisinau.md 

SNA MD CAECP LÎ 
01 197 

Acr. Iniţ.08.11.2007 
30.11.2010-29.11.2014 

Competenţă tehnică 
SM SR EN ISO/CEI 

17025:2006 

produse alimentare şi 
agroalimentare,băuturi alcoolice şi 
nealcoolice, apă potabilă şi minerală, aer 
atmosferic şi a mediului ocupaţional, 
factori fizici, materiale de construcţie 

4. LÎ a produselor agroalimentare a 
CSM Bălţi  
MD 3100, mun. Bălţi  
str. Decebal, 13 
Boincean Maria  
tel.:(231) 2-01-54, 2-61-24  
fax: 2-51-41  
e-mail: csmbl@mail.ru 
mariaboincean@mail.ru 

SNA MD CAECP LÎ 
01 005 

Acr. Iniţ. 06.07.1994 
24.09.2010-23.09.2014 

SM SR EN ISO/CEI 
17025:2006 

produse agroalimentare şi radiologia 
materialelor de construcţie, produse 
petroliere 

5. LÎ al Centrului de 
Standardizare şi 
Experimentare a Calităţii 
Producţiei de Conserve  
MD 2023, mun. Chişinău  
str. Uzinelor, 19, et.3  
Curchi Diana  
tel.:47-13-70, fax:47-71-93  
e-mail: cons_cert@hotbox.ru 

SNA MD CAECP LÎ 
01 011 

Acr. Iniţ. 19.08.1994 
23.11.2012-22.11.2016 

Competenţă tehnică 
şi independenţă 

SM SR EN ISO/CEI 
17025:2006 

conserve din carne şi carne cu 
vegetale,conserve din peşte şi peşte cu 
vegetale,roduse preparate din 
legume,fructe şi alte părţi comestibile,  
nuci,zahăr şi produse zaharoase,uleiuri 
vegetale, miere naturală,fructe şi legume 
proaspete,fructe şi legume uscate,fructe şi 
legume congelate rapid, cafea,ceai, cacao 
şi condimente, crupe, boabe de cereale 

6.  LÎ „Agrochim” al Centrului 
Republican de Pedologie 
Aplicată  
MD 2005, mun. Chişinău  
str. Cosmonauţilor, 6  
tel.: 24-34-72, 22-10-49, 24-34-04  
fax:22-10-47  
e-mail: crpamd@hotmail.com  

SNA MD CAECP LÎ 
01 034 

Acr. Iniţ. 15.12.1995 
16.10.2009-16.10.2013 

Competenţă tehnică 
şi independenţă 

SM SR EN ISO/CEI 
17025:2006 

soluri, material pămîntos, îngrăşăminte 
minerale, pesticide, produse 
vegetale,material forestier, semifabricate, 
articole din lemn, materiale de 
construcţie, metal uzat, încăperi locative 
şi întreprinderi  
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Anexa 35. Certificatul de inofensivitate 
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Anexa 36. Raportul de încercări 
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Anexa 37. Autorizație de Broker Vamal 

Anexa nr.1  
la Regulamentul cu privire  

la activitatea brokerului vamal şi  
a specialistului în domeniul vămuirii  

  
  

Serviciul Vamal  
al Republicii Moldova  

 

  
Таможенная служба  
Республики Молдова  

  
AUTORIZAŢIE  

de  
BROKER VAMAL  

  
Nr.____________ din ___________________ 

  
  

Societatea ______________________________________________________________________________________ 
cu sediul _______________________________________________________________________________________  
IDNO__________________________________________________________________________________________  

Este autorizată să activeze în calitate de broker vamal potrivit Regulamentului cu privire la activitatea brokerului vamal şi 
a specialistului în domeniul vămuirii.  

  
Termenul de valabilitate a autorizaţiei este indicat pe verso.  
  
  
  
  

Director General  
________________  

  
L.Ş.  
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Anexa 38. Proceduri vamale simplificate1 

În rezultatul unor consultări constructive dintre Serviciul Vamal şi AITA a fost elaborat un regulament care descrie 

procedurile, condițiile și facilitățile de care beneficiază agenții economici din Republica Moldova care doresc să-și 

simplifice activitățile și să sporească eficiența exporturilor, dar în mod special viteza afacerilor.  

Procedurile date au fost elaborate de către Serviciul Vamal în scopul facilitării procedurilor vamale efectuate de 

către agenții economici la efectuarea exportului și importului de mărfuri. Ele au menirea de a reduce timpul 

necesar agentului economic pentru vămuirea mărfii și de a-l ajuta să se focuseze mai mult pe problemele de 

producere. Regulamentul este elaborat în scopul facilitării traficului internaţional de mărfuri conform principiului 

selectivităţii şi stipulează condiţiile şi modul de acordare a simplificărilor vamale la trecerea mărfurilor peste 

frontiera vamală. 

Conform Regulamentului, facilitățile ce pot fi obținute sunt descrise la punctul 4 iar condițiile de obținerea a 

statutului respectiv sunt date la punctul 6. Pentru a obține beneficiile stipulate în regulament Agentul economic 

va trebui să îndeplinească Cererea și Chestionarul de autoevaluare care se depune la aparatul central al Serviciului 

Vamal, fiind însoţite de documente care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la pct.6 din Regulament 

 
II. SIMPLIFICĂRILE VAMALE  

 
3. Conform prezentului Regulament, titularului procedurii i se acordă statut de:  

1) Agent economic cu Risc scăzut – dacă îndeplineşte cumulativ condiţiile stipulate în pct.6 subpunctele 1)-5) şi 
solicită să beneficieze de simplificările stipulate în pct.4 lit. a)-h) din prezentul Regulament;  

2) Agent economic cu Vămuire la domiciliu – dacă îndeplineşte cumulativ condiţiile stipulate în pct.6 subpunctele 
1)-8) şi solicită să beneficieze de simplificările stipulate în pct.4 lit.a)-m) din prezentul Regulament. Metodologia 
procedurii de vămuire la domiciliu se stabileşte conform anexei nr.1 la prezentul Regulament;  

3) Agent economic Credibil – dacă îndeplineşte cumulativ condiţiile stipulate în pct.6 subpunctele 1)-7), 9) şi 
solicită să beneficieze de simplificările stipulate în pct.4 lit.a)-o) din prezentul Regulament; 

4) Transportator de încredere – dacă îndeplineşte cumulativ condiţiile stipulate în pct.6 subpunctele 1), 4)-5), 
8),10) şi solicită să beneficieze de simplificările stipulate în pct.4 lit.g)-i), p)-q) din prezentul Regulament.  

4. Titularul procedurii, în conformitate cu pct.3 din prezentul Regulament, poate solicita să beneficieze de 
următoarele simplificări vamale:  

a) aplicarea parametrilor de selectivitate preferenţiali în sistemul de analiză a riscurilor al Serviciului Vamal din 
Sistemul Informaţional “Asycuda World”; 

b) reducerea numărului de controale fizice; 

c) reducerea numărului de acte prezentate la vămuirea mărfurilor; 

d) efectuarea vămuirii în mod prioritar;  

e) efectuarea, la cererea titularului procedurii controlului vamal în alte locuri, acceptate de organul vamal, 
decât cele de amplasare a organului vamal respectiv; 

f) posibilitatea vămuirii mărfurilor, la solicitarea titularului procedurii, în zilele de odihnă şi în afara orelor de 
program, conform orarului coordonat preventiv cu organele vamale; 

g) traversarea frontierei vamale în regim prioritar, pe un sens de intrare/ieşire separat, dacă infrastructura 
postului vamal permite acest lucru;  

                                                           
1 Extras din Regulamentul privind procedurile simplificate de vămuire, Anexă la Ordinul Serviciului Vamal nr.521-O din 

10.12.2012.  
http://www.customs.gov.md/files/acte/ordine/O%20R%20D%20I%20N%20521%20din10%20decembrie%202012.doc 
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h) acordarea asistenţei (informaţie, consultaţii) necesare derulării procedurii simplificate de vămuire de către 
colaboratorii vamali desemnaţi în acest scop;  

i) posibilitatea vămuirii mărfurilor la orice post vamal solicitat cu înştiinţare prealabilă a organului vamal;  

j) vămuirea la sediul titularului procedurii simplificate, în locurile de încărcare sau de descărcare a mărfurilor, 
pe baza unei declaraţii vamale electronice cu semnătură digitală;  

k) exonerarea de la controlul vamal nedistructiv;  

l) eliberarea certificatului de origine în mod prioritar;  

m) aplicarea sigiliilor proprii, care corespund cerinţelor stabilite de Serviciul Vamal şi asigurarea evidenţei 
acestora în forma stabilită de Serviciul Vamal; 

n) posibilitatea vămuirii mărfurilor la orice post vamal, fără înştiinţarea prealabilă a organului vamal;  

o) posibilitatea depunerii declaraţiei vamale incomplete, simplificate, periodice conform legislaţiei;  

p) exceptarea de la obligaţia de cântărire a mijlocului de transport cu/sau fără marfă; 

q) eliberarea certificatului de agreare timp de o zi lucrătoare. 

III. CONDIŢIILE DE ACORDARE A STATUTULUI DE TITULAR AL PROCEDURII 

6. Condiţiile pentru acordarea statutului de titular al procedurii sânt următoarele: 

1) lipsa datoriilor faţă de bugetul de stat; 

2) desfăşurarea activităţii în domeniul comerţului extern de cel puţin 2 ani, din data perfectării primei declaraţii 
vamale; 

3) perfectarea în decursul ultimilor 2 ani, anterior prezentării cererii de solicitare a statului de titular al procedurii, 
a cel puţin 100 de declaraţii vamale;  

4) dispunerea de active cu un grad înalt de solvabilitate, confirmate prin înregistrări contabile şi informaţii 
disponibile. Condiţia este considerată ca fiind îndeplinită în cazul în care la momentul efectuării controlului 
această solvabilitate poate fi constatată; 

5) lipsa încălcărilor legislaţiei vamale, constatate conform procedurii legale, pe perioada ultimilor 2 ani, anterior 
prezentării cererii. Condiţia este considerată ca fiind îndeplinită în cazul în care, în cursul celor doi ani anteriori 
prezentării cererii, atât solicitantul, cât şi persoanele responsabile din întreprinderea acestuia sau care exercită 
controlul asupra gestiunii întreprinderii, dacă este cazul, reprezentantul solicitantului, nu au comis o încălcare a 
legislaţiei vamale. Ca excepţie, Serviciul Vamal poate determina, în baza informaţiilor şi datelor disponibile, că 
aceste încălcări au o importanţă redusă în raport cu numărul sau amploarea operaţiunilor de comerţ exterior, 
precum şi nu creează suspiciuni cu privire la bună-credinţa solicitantului; 

6) dispunerea de un sistem satisfăcător de gestiune a evidenţei operaţiunilor comerciale şi dacă este cazul, a 
documentelor de transport, care să permită realizarea adecvată a controalelor vamale;  

Condiţia este considerată realizată dacă solicitantul îndeplineşte următoarele cerinţe:  
a) utilizează un sistem contabil care este compatibil cu reglementările contabile generale şi care va facilita 

controalele vamale prin audit;  

b) permite accesul fizic sau electronic al organului vamal la registrele de evidenţă gestionate şi, dacă este 
cazul, la registrele sale de transport;  

c) dispune de un sistem logistic, care să asigure condiţii de gestionare separată a mărfurilor străine de cele 
autohtone;  

d) dispune de o organizare administrativă care să corespundă tipului şi amplorii operaţiunilor de comerţ 
exterior şi care să fie adaptată la gestionarea fluxului de mărfuri, precum şi de un sistem de control intern, 
care să asigure identificarea tranzacţiilor ilegale sau cu iregularităţi;  

e) desfăşoară proceduri corespunzătoare de arhivare a documentelor şi informaţiilor care asigură protecţia 
datelor;  
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f) informează angajaţii responsabili cu privire la necesitatea de a informa organele vamale în cazul apariţiei 
unor dificultăţi în îndeplinirea cerinţelor stabilite de prezentul Regulament, şi desemnează persoanele de 
contact cu informarea Serviciului Vamal;  

g) întreprinde măsuri adecvate de securitate a tehnologiilor informaţionale pentru a proteja sistemul 
informatic şi documentaţia solicitantului împotriva oricăror imixtiuni.  

7) Dispune de amplasamente, echipamente şi personal necesare manipulării mărfurilor. Condiţia este considerată 
realizată în cazul în care sânt îndeplinite următoarele cerinţe:  

a) clădirile utilizate în cadrul procedurilor simplificate de vămuire sunt construite din materiale care rezistă 
la tentativele de acces ilegal şi oferă o protecţie împotriva imixtiunilor;  

b) există măsuri de control adecvate pentru a împiedica accesul neautorizat în zonele de manipulare a 
mărfurilor;  

c) măsurile privind manipularea mărfurilor să excludă introducerea, substituirea sau pierderea neautorizată 
a mărfurilor şi defectarea unor unităţi de încărcare;  

d) există, dacă este cazul, proceduri care permit asigurarea gestionării licenţelor de import şi/sau de export 
legate de interdicţii sau de restricţii şi distingerea acestor mărfuri de alte mărfuri;  

e) solicitantul efectuează verificări anuale privind antecedentele penale ale personalului, care ocupă posturi 
sensibile sub aspectul securităţii (persoanele responsabile pentru primirea-predarea, depozitarea 
mărfurilor, perfectarea documentelor aferente acestor operaţiuni, precum şi personalul de securitate); 

f) solicitantul se asigură că angajaţii săi responsabili participă la programe de sensibilizare cu privire la 
asigurarea securităţii;  

8) solicitantul s-a înregistrat în calitate de principal obligat în operaţiunile de tranzit, în conformitate cu 
prevederile Normelor metodologice privind aplicarea sistemului de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova, 
aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.288-O din 20 decembrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2006, nr.28-30, art.72);  

9) solicitantul are ca partener de afaceri în lanţul logistic de livrare internaţională transportatorul de încredere; 
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Anexa 39. Declarația vamală primară 
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Anexa 40. Lista serviciilor vamale şi cuantumul taxelor vamale2 

Nr. Serviciile vamale Cuantumul taxei, în euro 

1 2 3 

1 
Vămuirea mărfurilor plasate în regim de import, de perfecţionare 
pasivă (cu excepţia celor menţionate la pct.5), de transformare sub 
control vamal, în magazin duty free, cu valoarea în vamă: 

 

 
- de la 100 la 1000 euro 4 

 
- de peste 1000 euro 

0,4% din valoarea în vamă a mărfii, dar 
nu mai mult de 1800 euro 

2 
Vămuirea mărfurilor plasate în regim de admitere temporară sau 
export temporar, respectiv reexportul sau reintroducerea acestora:  

 
pe un termen de pînă la 2 luni, a mărfurilor prezentate la tîrguri şi 
expoziţii, pentru măsuri culturale şi sportive 

0,05% din valoarea în vamă a mărfii, 
dar nu mai mult de 400 euro 

 
pe un termen de peste 2 luni, a tuturor mărfurilor cu valoarea în vamă: 

 

 
- de la 100 la 1000 euro 4 

 
- de peste 1000 euro 

0,4% din valoarea în vamă a mărfii, dar 
nu mai mult de 1800 euro 

3 
Vămuirea mărfurilor plasate în export sau reexport, cu excepţia celor 
menţionate la pct.6 

0,1% din valoarea în vamă a mărfii, dar 
nu mai mult de 500 euro 

4 
Vămuirea mărfurilor plasate în regim de perfecţionare activă, cu 
valoarea în vamă:  

 
- de la 100 la 1000 euro 4 

 
- de peste 1000 euro 

0,1% din valoarea în vamă a mărfii, dar 
nu mai mult de 100 euro 

5 
Vămuirea mărfurilor plasate în regim de perfecţionare pasivă în cazul 
scoaterii acestora pentru reparaţii, cu obligativitatea reintroducerii lor 
după efectuarea acestor lucrări 

0,1% din valoarea în vamă a mărfii, dar 
nu mai mult de 500 euro 

6 

Vămuirea mărfurilor plasate în export, reexport, precum şi la 
reintroducerea lor în cazul în care aceste mărfuri anterior au fost 
plasate în regimurile vamale de perfecţi-onare activă, transformare 
sub control vamal sau perfecţionare pasivă 

0,15% din suma serviciilor prestate, dar 
nu mai mult de 100 euro; în caz de 

lipsă a serviciilor – 10 euro 

7 
Vămuirea mărfurilor plasate în antrepozit vamal, zonă economică 
liberă sau supuse distrugerii 

0,1% din valoarea în vamă a mărfii, dar 
nu mai mult de 400 euro 

8 

Eliberarea adeverinţei pentru înregistrarea mijlocului de transport, a 
caroseriei sau a motorului, introduse pe teritoriul ţării (chiar şi 
provizoriu), pasibile înregistrării în subdiviziunile structurale 
subordonate Ministerului Dezvoltării Informaţionale 

7 

9 
Păstrarea bunurilor în depozitele ce aparţin organelor vamale, inclusiv 
primite de ultimele în gestiune – de fiecare kilogram pentru fiecare zi 
de păstrare: 

 

 
- pentru primele 30 de zile calendaristice 0,01 

 
- pentru următoarele 30 de zile calendaristice 0,02 

 
- pentru următoarele zile calendaristice 0,05 

10 Aplicarea sigiliului vamal (inclusiv costul sigiliului) 4 – de sigiliu vamal 

11 
Prezentarea, la cerere, a informaţiei statistice privind comerţul 
exterior cu mărfuri ale agentului economic respectiv, pe o perioadă de 
pînă la un an, cu excepţia autorităţilor publice 

5 

12 Prelucrarea informaţională a declaraţiei vamale primare 4 

13 Prelucrarea informaţională a fiecărei declaraţii vamale complementare 1 

14 Eliberarea certificatului de origine a mărfii 6 

 

 

                                                           
2
 Legea cu privire la tariful vamal Nr. 1380 din 20.11.1997 
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Anexa 41 

Cuantumul-exemplu al plăților pentru serviciile efectuate în legătură cu vămuirea unei încărcături de 

producție din fitotehnie destinate exportului în statele membre CSI3 

Îndeplinirea Declarației primare   160 lei 

Verificarea acte anexate    20 lei 

Îndeplinirea formularului CMR   30 lei 

Îndeplinirea carnetului TIR    50 lei 

Îndeplinirea datelor pentru Certificatul CT – 1  50 lei 

Îndeplinirea facturii/Invoice    30 lei 

Serviciile Companiei de broker 

(de camion)            150 – 500 lei  

SUB-TOTAL      490-840 Lei  

Achitarea pentru Serviciile Vămii 

Plata pentru Certificatul de Origine   90 lei (6 Euro) 

Plata pentru un sigiliu     65 lei (4 Euro) 

Plata pentru Proceduri vamale 

(0.1% din Valoarea mărfii în vamă, 

de exemplu, în valoare de 136 875,25lei)     136.88 lei. 

SUB-TOTAL   291.88 lei 

TOTAL pentru achitare Broker și Vamă  781.88 – 1131.88 lei 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Datele au fost prezentate conform listei prețurilor practicate de către una din companiile de Broker  acreditate 
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Anexa 42 

CERERE DE RESTITUIRE A TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ  
Заявление на возмещение налога на добавленную стоимость  
 
|M.F.|  
  
CERERE DE RESTITUIRE  
Заявление о возмещении  
  
CODUL FISCAL  
Фискальный код ____________________________ 
  
DENUMIREA SUBIECTULUI IMPOZABIL ______________________________ 
Наименование налогоплательщика  
  
Sediul, ______________________ str.____________________ nr.____ 
Адрес_____________________________________ул.____________№  
  
Solicit restituirea sumei de _________, în baza (legii, articolului) ________ 
Требую возмещения суммы _________(на основании закона, статьи)  
  
conform datelor din declaraţia/declaraţiile TVA aferente lunii/lunilor ____, anul ___ 
по данным декларации НДС/деклараций НДС за месяц/месяцы ____________,  
год  
  
După acceptarea sumelor TVA, supuse restituirii, va fi prezentată cererea privind stingerea 
obligaţiei fiscale prin compensare şi/sau restituirea mijloacelor  

После утверждения сумм НДС, подлежащих возмещению, дополнительно будет 
представлено заявление о погашении налогового обязательства путем компенсации и/или 
возмещения средств.  

 
Data____________________________________  
Дата  
  
Semnătura /funcţia/ ______________________  
Подпись /должность/ 
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Anexa 43 

MODEL 

CONTRACT 
de cumpărare-vânzare nr. 1 

mun. Bucureşti                        23 august 2012 

Societatea cu răspundere limitată “Agro Exim SRL”, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. 
Renaşterii 20, cod fiscal 6431, cont bancar nr. 46380817 deschis la Moldova Agroindbank S.A., 
reprezentată prin dl. Vasile Lapteacru în calitate de director executiv, denumită în continuare 
“Exportator” şi Societatea comercială “Romdutch SRL.”, cu sediul în România, mun. Bucureşti, str. 
Ştefan cel Mare 6/11, cod fiscal 17836, cont nr. 3117865 deschis la Banca Comercială Română, filiala 
Bucureşti, reprezentată prin dl. Stelian Dobrin în calitate de director executiv, denumită în continuare 
“Importator”, au convenit încheierea acestui Contract privind următoarele: 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Importatorul cumpără, iar Exportatorul vinde Struguri de masă pentru consum în stare proaspătă de 
soiul Alb de Suruceni, numit în continuare “Marfă”, în cantităţile şi la preţul stabilit în Anexa 1 “Pro-
forma invoice”, care face parte integrală din acest Contract. 

1.2. Marfa livrată va corespunde condiţiilor de calitate pentru struguri de calitatea Extra, conform 
standardului SM - 153 „Struguri de masă. Condiţii tehnice”. 

1.3. Volumul şi valoarea fiecărei livrări succesive este determinată în baza facturii comerciale (invoisului) 
eliberată. 

1.4. Termenul de livrare a Mărfii corespunde termenului de acţiune al prezentului Contract. Graficul de 
livrare a Mărfii se va determina cu acordul comun al părţilor în termenii de executare ai 
Contractului, în partide succesive de câte 20 tone. 

1.5. În acest Contract noţiunile comerciale internaţionale sunt folosite în conformitate cu INCOTERMS 
2010. 

2. MODALITATEA DE LIVRARE ŞI RECEPŢIA A MĂRFII 

2.1. Livrarea Mărfii se va efectua în transport auto la condiţiile FCA - franco-depozit Vânzător. 

2.2. Marfa va fi livrată în lăzi de plastic, cu capacitatea de 5-6 kg. 

2.3. Recepţia Mărfii va fi înfăptuită de delegatul Importatorului, care este legalizat prin procura 
Importatorului. 

2.4. Toate cheltuielile, privind deplasarea şi încărcarea Mărfii până la acest depozit şi vămuirea acesteia, 
sunt în sarcina Exportatorului. 

2.5. Exportatorul este obligat să transmită Importatorului următoarele documente ce confirmă 
vămuirea, originea şi calitatea mărfii: 

 declaraţia vamală 

 factura comercială (invoice) 

 certificatul de origine 

 certificatul fito-sanitar 

 certificatul de calitate 

 şi alte aprobări prevăzute de actele normative în vigoare, eliberate în ţara Exportatorului şi 
necesare Importatorului pentru trecerea frontierelor. 
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2.6. Marfa se consideră recepţionată de Importator din momentul semnării facturii comerciale (invoice) 
de către reprezentantul legal al acestuia. Din acest moment cheltuielile şi riscurile comerciale 
integral sunt în sarcina Importatorului. 

2.7. Transportarea şi asigurarea Mărfii este în sarcina şi din contul Importatorului. 

3. PREŢUL ŞI MODALITATEA DE PLATĂ A MĂRFII 

3.1. Preţul de livrare a Mărfii este stabilit în Pro-forma invoice (anexa 1) în euro. 

3.2. Modificarea preţului se va putea efectua numai cu acordul ambelor părţi prin semnarea unei noi 
Pro-forme invoice. 

3.3. Plata Mărfii se va efectua în euro prin transfer bancar în termen de maximum 5 zile de la 
recepţionarea mărfii. 

3.4. Neîndeplinirea în termenul stipulat a obligaţiilor de plată obligă pe Importator să plătească 
Cumpărătorului o penalitate de 0,2 % din suma neplătită pentru fiecare zi de întârziere. 

3.5. Spezele şi comisioanele băncii plătitoare sunt în sarcina ordinatorului plăţii, iar spezele şi 
comisioanele băncilor corespondente sunt în sarcina beneficiarului. 

4. ALTE CLAUZE 

4.1. Forţa majoră apără de răspundere partea care invocă această situaţie în condiţiile INCOTERMS 
2010. 

4.2. În cazul neexecutării totale sau parţiale de către una din părţi a obligaţiilor asumate prin acest 
contract, partea va fi ţinută să plătească suma daunelor suportate de cealaltă parte contractuală. 

4.3. Modificarea oricărei clauze din prezentul Contract se va putea face numai cu acordul în scris al 
ambelor părţi. 

4.4. Părţile vor considera valabile documentele şi informaţia transmisă prin fax şi semnate de către 
reprezentanţii legali ai părţilor. 

4.5. Litigiile apărute între părţile contractuale se vor soluţiona pe cale amiabilă, în caz contrar - prin 
adresarea oricărei părţi la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional pe lângă Camera de Comerţ şi 
Industrie a Republicii Moldova. 

4.6. Termenul de acţiune al prezentului Contract: din data semnării şi până la 01 ianuarie 2014. 

4.7. Contractul este încheiat în patru exemplare originale, câte două exemplare pentru fiecare parte 
contractuală. 

5. CLAUZE SPECIALE 

5.1. Clauza compromisorie: “Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest Contract, inclusiv 
referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona prin arbitrajul Curţii de 
Arbitraj Comercial Internaţional pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova în 
conformitate cu Regulamentul acestei Curţi. Hotărârea arbitrară este definită şi obligatorie.” 

5.2. Termenul de livrare a Mărfii corespunde termenului de acţiune al prezentului Contract. Graficul de 
livrare a Mărfii se va determina cu acordul comun al părţilor în termenii de executare ai 
Contractului. 

5.3. Dacă unele clauze din Contract se dovedesc a fi nule, celelalte rămân valabile, cu condiţia ca ele să 
nu conţină referiri la clauze nule. 

 
EXPORTATOR       IMPORTATOR 
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    Anexa nr. 1 la Contractul nr. 1 din 23 august 
2012 dintre 
“Agro Exim S.R.L.” (Chişinău) 
şi SC “Romdutch” (Bucureşti) 

 
 

Pro-forma Invoice 
 

 Cantitatea  
(kg) 

Preţul 1 kg 
(euro) 

Suma totală 
(euro) 

1. Struguri de masă, soiul Alb de Suruceni, 
calitatea extra, în lăzi de plastic de câte 5-6 kg 

80000.0 0.65 52000 

 
În total în sumă de 52000 (cincizeci şi două mii) euro. 
 
 
 
 
 

VÂNZĂTOR       CUMPĂRĂTOR 
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Anexa 44. 
CONTRACT DE INTERMEDIERE 

Nr.___________ din ____________________ 

Între ____________________________________________ 

str. ___________________________ nr. _______________ cont nr. ____________________ 
deschis la Banca _________________________ reprezentată prin _____________________ 
în calitate de ____________________ numită în continuare EXPORTATOR şi _____________ 
cu sediul în ________________________________ cont nr. ___________________________ 
deschis la Banca ________________________ reprezentată prin ______________________ 
în calitate de ____________________ numită în continuare AGENT, care au convenit încheierea 
următorului Contract: 

Art.1. EXPORTATORUL a convenit asupra prestării serviciilor de intermediere de către AGENT la exportul 
de struguri de masă, conform anexei 1, care este parte integrală la acest contract. AGENTUL va înfăptui 
din ordinul, contul şi numele EXPORTATORULUI toate acţiunile necesare la export contra unei 
recompense (comision) stabilite de acest contract. AGENTUL nu primeşte dreptul de proprietate asupra 
mărfii Exportatorului. 

Art.2. Exportatorul se obligă: 

1. să pună la dispoziţia Agentului toate documentele necesare pentru vămuireamărfii exportate; 
2. să pună marfa destinată exportului la dispoziţia importatorului nominalizat de către Agent; 
3. să achite comisionul pentru serviciile de intermediere acordate de către Agent, în mărimea 

stabilită de acest contract. 

Art. 3. Agentul se obligă: 

a) să asigure efectuarea tranzacţiei de export în strictă conformitate cu condiţiile acestui contract; 
b) să identifice importatorul şi să încheie cu acesta din numele Exportatorului un contract de 

export-import; 
c) să asigure executarea tuturor operaţiunilor necesare pentru vămuirea mărfii şi transmiterea 

acesteea către importator; 
d) să asigure încasarea integrală a valorii mărfii exportate; 
e) să transfere integral Exportatorului valoare mărfii exportate. 

Art. 4. În termen de 5 zile de la efectuarea exportului Agentul va transfera Exportatorului valoare 
integrală a mărfii exportate, iar Exportatorul va achita Agentului suma comisionului determinată în 
conformitate cu acest contract. 

Art. 5. Plata se va efectua în lei moldoveneşti la cursul oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei 
pentru ziua în care se efectuează transferul. 

Art. 6. Litigiile dintre părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, în caz contrar prin instanţe judecătoreşti. 

Art. 7. Dacă unele clauze din Contract se dovedesc a fi nule, celelalte rămân valabile cu condiţia că ele să 
nu conţină referiri la clauzele nule. 

Art. 8. Modificarea oricărei clauze din Contract se va putea numai cu acordul ambelor părţi. 
Art. 9. Termenul de acţiune al Contractului este de la ________________________________ până la 
_________________________________________________________________ . 
 
Încheiat în _____ exemplare, pentru fiecare parte câte _________ exemplar (e). 
 
Exportator        Agent 
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Anexa 1 

 
la Contractul de intermediere 

nr. ________ din ________________ 
 

 
Pro - forma Invoice 
la contractul de intermediere nr. ________ din ________________ 
 

Denumirea 
serviciului 

U.M. Cantitate, 
tone 

Mărimea 
comisionului 

pentru 1 tonă, 
euro 

Valoarea totală a 
comisionului 

(euro) 
 

1. Servicii de intermediere la 
exportul de struguri de masă 

tone 80.0 30.0 2400.0 
 

     

Total     2400.0 

 
Suma totală: 2400 (două mii patru sute) euro 
 
Note:  

1. Comisionul de 30 euro / tonă se achită pentru exportul strugurilor de masă la preţul de 650 
euro/tonă. Agentul nu este în drept să vândă marfa destinată exportului la un preţ mai mic de 
650 euro /tonă. 

2. La exportul de struguri de masă la un preţ mai mare de 650 euro /tonă, Exportatorul va plăti 
Agentului un comision în mărime de 50% de la valoare care depăşeşte preţul stabilit. 

 
 
 
 
 

Vânzător      Cumpărător 
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Anexa 45. Termenii de livrare conform INCOTERMS 2010 

Conform Regulilor INCOTERMS 2010 comercianţi din toată lumea au la dispoziţie un număr de 11 variante clasificate în 4 

grupe, şi anume: 

Grupa E – se consideră că vânzătorul şi-a îndeplinit obligaţiunile de livrare a mărfii în timpul transmiterii ei în proprietatea 

cumpărătorului pe teritoriul întreprinderii vânzătorului. Grupa include termenul EXW; 

Grupa F – se consideră că vânzătorul şi-a îndeplinit obligaţiunile de livrare a mărfii în timpul transmiterii ei cărăuşului indicat 

de cumpărător; riscul şi cheltuielile din acest moment trec pe seama cumpărătorului. Grupa include 3 termeni: FCA, FAS şi 

FOB;  

Grupa C – vânzătorul suportă unele cheltuieli chiar după ce marfa a trecut frontiera, adică riscul pierderii sau/şi rebutului 

mărfii. Grupa include 4 termeni: CFR, CIF,CPT şi CIP; 

Grupa D – vânzătorul suportă toate cheltuielile şi îşi asumă toate riscurile până în momentul livrării mărfii în ţara indicată. 

Grupa include 3 termeni:DAP, DAT şi DDP. 

 

Grupa Semnul Semnificaţia 
Modalităţile de 

transport 

Grupa E  
Expediere 

EXW 
EX WORKS 
 

Franco uzina (… locul convenit)- vânzătorul îşi îndeplineşte 
obligaţia de livrare in momentul in care a pus marfa la dispo-
ziţia cumpărătorului, la sediul sau (uzina, depozit, fabrica etc.) 

Orice modalitate 
de transport, 
inclusiv transpor-
tul multimodal 

Grupa F  
Transport 
neplătit 

FCA  
FREE CARRIER 
 

Franco cărăuş (… locul convenit) - vânzătorul iși îndeplineşte 
obligaţia de livrare in momentul in care a predat marfa, 
vămuita pentru export, in grija cărăuşului desemnat de către 
cumpărător, la locul sau punctul convenit. 

Orice modalitate 
de transport, 
inclusiv transpor-
tul multimodal 

 FAS 
FREE 
ALONGSIDE 
SHIP 

Franco de-a lungul vasului (port de încărcare convenit) - 
vânzătorul îşi îndeplineşte obligaţia de livrare in momen-tul in 
care marfa a fost pusa de-a lungul vasului, pe chei sau pe 
şlepuri, barje sau pe bac, in portul de încărcare convenit. 

Transportul 
maritim sau pe 
apele interioare 

 FOB 
FREE ON 
BOARD 

Franco la bord (… port de încărcare convenit)- vânzătorul îşi 
îndeplineşte obligaţia de livrare in momentul in care marfa a 
trecut balustrada vasului, in portul de încărcare convenit. 

Transport maritim 
sau pe apele 
interioare. 

Grupa C 
Transport 
achitat 

CFR  
COST AND 
FREIGHT 
 

Cost și navlu (… port de destinaţie convenit)- vânzătorul 
trebuie sa plătească navlul si costurile necesare pentru 
aducerea mărfii in portul de destinaţie convenit, dar riscul de 
pierdere sau deteriorare a mărfii precum si orice costuri 
suplimentare cauzate de evenimente care au avut loc după ce 
marfa a fost livrata la bordul navei se transfera de la vânzător 
la cumpărător in momentul in care marfa trece balustrada 
vasului in portul de încărcare. 

Transportul 
maritim 
sau pe apele 
interioare 

 CIF  
COST, 
INSURANCE 
AND FREIGHT 

Cost, asigurare si navlu (port de destinaţie convenit) - 
vânzătorul trebuie sa plătească navlul si costurile necesare 
pentru aducerea mărfii in portul de destinaţie con-venit, dar 
riscul de pierdere sau deteriorare a mărfii precum si orice 
costuri suplimentare cauzate de evenimente care au avut loc 
după ce marfa a fost livrata la bordul navei se transfera de la 
vânzător la cumpărător in momentul in care marfa trece 
balustrada vasului in portul de încărcare. De asemenea el 
trebuie sa efectueze asigurarea maritima care sa acopere 
riscul cumpără-torului de pierdere sau deteriorare a mărfii in 
timpul transportului.  

Transportul 
maritim sau pe 
apele interioare 
 

 CPT  
CARRIAGE PAID 

Fraht plătit pana la (… locul de destinaţie convenit) -
vânzătorul plăteşte frahtul pentru transportul mărfii la 

Orice modalitate 
de transport, 

http://www.iatp.md/alexwine/grupaE.htm
http://www.iatp.md/alexwine/grupaF.htm
http://www.iatp.md/alexwine/grupaC.htm
http://www.iatp.md/alexwine/grupaD.htm
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Astfel, tabelul de mai jos reflectă cheltuielile vânzătorului după INCOTERMS – 2000: 

  
Cheltuieli în ţara exportatorului Transport 

Vămuirea 
la import 

Cheltuieli în ţara 
importatorului 
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a 
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o
rt

 

Tr
an
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EXW ¤                       

FCA ¤ ¤ *
4
 ¤ ¤               

FAS ¤ ¤ ¤ ¤ ¤               

FOB ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤             

CFR ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤     **     

CIF ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤   ***     

CPT ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤     **     

CIP ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤   **     

DAT ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤   ¤     

DAP ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤   ¤   ¤ 

DDP ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 

 
 
 
 

                                                           
*    în cazul în care livrarea mărfii se efectuează în încăperea vînzătorului, vînzătorul răspunde   de încărcarea mărfii 

**  în dependenţă de contractul de transportare 
*** se stipulează în contract 

 

TO destinaţia convenită. Riscurile de pierdere sau deteriorare a 
mărfii, precum si orice alte cheltuieli suplimentare cauzate de 
evenimentele care au loc după ce marfa a fost predata 
cărăuşului trec de la vânzător la cumpărător in momentul in 
care marfa a fost predata in custodia cărăuşului. CPT 
înseamnă ca vânzătorul asigura vămuirea mărfii la export. 

inclusiv transpor-
tul multimodal 

 CIP  
CARRIAGE AND 
INSURANCE 
PAID TO 
 

Fraht și asigurare plătite pana la (… locul de destinaţie 
convenit) - vânzătorul plăteşte frahtul pentru transportarea 
mărfii la destinaţia convenita, de asemenea el trebuie sa 
efectueze asigurarea pentru acoperirea riscului de pierdere 
sau deteriorare a mărfii in timpul transportului. Vânzătorul 
încheie contractul de asigurare si plăteşte prima de asigurare. 
CIP cere ca vânzătorul sa asigure vămuirea mărfii la export. 

Orice modalitate 
de transport, 
inclusiv transpor-
tul multimodal 
 

Grupa D 
Destinaţie 

DAP 
DELIVERED AT 
PLACE 

Livrat la locul - vânzătorul îndeplineşte obligaţia de livrare in 
momentul in care marfa a fost pusa la dispoziţia 
cumpărătorului, vămuita pentru export, la punctul si locul 
convenit 

Orice modalitate 
de transport, 
inclusiv transpor-
tul multimodal 

 DAT 
DELIVERED AT 
TERMINAL 
 

Livrat la terminal - vânzătorul îşi îndeplineşte obligaţia de 
livrare in momentul in care marfa a fost pusa la dispoziţia 
cumpărătorului la un terminal convenit (orice loc fie acoperit 
sau nu, cum ar fi depozit, chei, curte container, rutier sau 
feroviar, terminal cargo aerian), vămuita la import. 

Orice modalitate 
de transport, 
inclusiv transpor-
tul multimodal 
 

 DDP 
DELIVERED 
DUTY PAID 

Livrat taxe vamale plătite (… loc de destinaţia convenit)- 
vânzătorul îşi îndeplineşte obligaţia de livrare in momentul in 
care marfa a fost pusa la dispoziţia cumpărătorului, la locul 
convenit din tara importatoare. 

Orice modalitate 
de transport, 
inclusiv transpor-
tul multimodal 
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Anexa 46 
MODEL 

SCRISOARE DE GARANŢIE 
(Garanţie de restituire a avansurilor) 

 
Stimaţi Domni, 

Pe data de _____________________ aţi încheiat cu compania ________________________ 
____________ contractul nr. ____________. Conform prevederilor contractului, urmează să efectuaţi 
un avans de plată în valoare de __________________________________________ către compania 
______________________________________________________. S-a cerut stabilirea unei garanţii 
bancare pentru returnarea avansului în cazul în care mărfurile nu se vor livra conform prevederilor 
contractuale. 

La cererea companiei ___________________________________, noi UNIUNEA BĂNCILOR ELVEŢIENE, 
ne angajăm irevocabil să vă returnăm la prima cerere, indiferent de valabilitatea şi de efectele 
contractului menţionat şi fără a ţine cont de drepturile de obiecţie rezultând din acest contract, avansul 
în valoare de __________________________________________ ____________________. 

În momentul primirii cererii Dumneavoastră de efectuare a plăţii scrise şi semnate şi a confirmării scrise 
a faptului că societatea __________________________________________ ____________________ nu 
a efectuat livrarea mărfurilor comandate sau a livrat mărfuri ce nu corespund celor specificate în 
contractul menţionat. 

În scopul identificării, cererea de efectuare a plăţii şi confirmarea Dumneavoastră ne vor fi prezentate 
prin intermediul unei bănci de prim ordin care va confirma faptul că semnăturile de pe aceste 
documente sunt angajate pentru firma Dumneavoastră. 

Valoarea garanţiei va reduce în mod automat proporţional cu valoarea fiecărei livrări parţiale în 
momentul primirii de către noi a unei copii a facturilor emise de către compania 
__________________________. 

Garanţia expiră pe data de _________________________________. 

În totalitate şi în mod automat în cazul în care cererea de efectuare a plăţii şi confirmarea 
Dumneavoastră scrisă împreună cu confirmarea semnăturilor de către o bancă de prim ordin nu ne 
parvin până la această dată inclusiv. 

Prezenta scrisoare de garanţie intră în vigoare numai după primirea de către noi a avansului în favoarea 
companiei. 

Prezenta scrisoare de garanţie este supusă legislaţiei elveţiene. 
 
 
Cu respect, 
UNIUNEA BĂNCILOR ELVEŢIENE 
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Anexa 47. Lista companiilor Importatoare de Fructe Proaspete din Federația Rusă 

Denumirea 
companiei 

Numărul de telefon E-mail Regiunea Adresa  

JFC (+7 812) 703 1489;  
703 1485 

infospb@jfc.ru,  
beerulevo@msk.jfc.ru,  

Leningrad Софийская ул., 
60, корп. 6, 7, 
10, 192241 С- Петербург 

Fruit Brothers +7(812) 329 5290 razinkina@fruit.spb.ru, 
leon@fruit.spb.ru,  
shelenko@fruit.spb.ru, 
taras@fruit.spb.ru 

Leningrad Московский 78, 197101 
С- Петербург 

Globus +7 495 5453648, 
5453650, 5892551,  

gailov@globusgroup.ru, 
stanislav@globusgroup.ru, 
globus@globusgroup.ru, 

Moscova Vozdvizhenka St. 7/6, 
Bldg. 1, Floor 1, Moscova 
119019,  

Partner OOO +7 495 4115436,  
+7 8482 207032,  
+7 917 1211918, 

partnertolyatti@mail.ru,  
matweewam@mail.ru 

Samara Bazovaya St. 12, Bldg. 1, 
Tolyatti 445004, 

Ekzotika 
Company OOO 

+7 495 3836820, 
3844251, 7857500, 

info@ekzotika-company.ru, Moscova Chertanovskaya St. 32, 
Moscova 117525,  

Fruktomaniya 
OOO 

+7 495 5892551 natasha@grobusgroup.ru, 
edvard@fruto-m.ru,  
sales@fruto-m.ru 

Moscova Bannyi Pereulok St. 10, 
Of. 1, Moscova 149258,  

DDS Servis +7 495 2236766, 
6452005,  

tarasfruit@mail.ru Moscova Montazhnaya St. 3, 
Moscova 107497,  

Frukty i Produkty 
Group of 
Companies 

+7 8314 153436,  
+7 920 2533652,  
+7 951 9056224 

savina@fruit.nnov.ru, 
fruitfood@r52.ru,  
vitamin@fruit.nnov.ru,  
brend@fruit.nnov.ru, 

Nizhny 
Novgorod 

Bazovyi Proyezd St. 1, GSP 
1054, Nizhny Novgorod 
603600,  

Voskhod-Produkr 
OOO 

+7 495 3835739, 
9747041,  

leon-99@mail.ru Moscova Stupinskiy Proyezd St. 1, 
Bldg 18, Moscova 117546,  

Vitalika OOO +7 495 7925147  natalia@vitalica.ru, 
info@vitalica.ru,  
vera@vitalica.ru 

Moscova Paustovskogo St. 8, Bldg. 
1, PO Box 227, Moscova 
117463,  

Agrofruit OOO +7 495 9136655,  
+7 91 63295817 

agrofruit@rambler.ru Moscova 
 

Derbenevskaya 
Naberezhnaya St. 11, 
Bldg. B, Moscova 115114,  

Avrora TD +7 812 3217555, 
3801141 

info@td-aurora.ru Leningrad Krasnoarmeyskaya St. 12, 
Saint Petersburg 198052,  

Fabula OOO +7 812 3329456 lentiavets@gmail.com, 
tnotman@yandex.ru,  
info@fabulaimport.com 

Leningrad Gagarinskaya St. 26, Of. 8, 
Saint Petersburg 191028,  

Tolyattinskaya 
Fruktovaya 
Korporatsiya 
OOO 

+7 8482 696688, 
 

tfc1@mail.ru, tfcms@mail.ru Samara Bazovaya St. 12, Bldg. 20, 
Tolyatti 445035,  

Elan Trade OOO +7 901 5307247 sales@greenfresh.ru, 
info@greenfresh.ru, 
alla@greenfresh.ru,  

Moscova Leningradskiy Ave. 16, 
Bld. 2, Moscova 125040,  

Khayron +7 914 4683070,  
+7 70251 21413,  

30251-21413@mail.ru Chita Kosmolskaya St. 8, Of. 2, 
Zabaykalsk, 

Evraziya External 
Trade Firm 

+7 342 2387790,  
+7 342 2430347 

jd.perm@mail.ru Perm Solikamskaya St. 317, 
Perm,  

Fruktovyi Tsentr +7 902 8316262, 
8377433,  
+7 919 4404434 

spas@fc.perm.ru,  
fruitcentre@list.ru 

Perm Pozharnaya St. 18, 
Storehouse 2, Perm 
614003, 

Vindal +7 351 2560621, 2560626  
+7 908 0815663, 2330663 

red1964@mail.ru Chelyabinsk Chelyabinsk,  

Prodgamma +7 383 2278427, 2278555 fruitmarket@prodgamma.co Novosibirsk Tolmachevskoye Highway 
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3632400,  
+7 913 8903092, 9168063 
9855285 

m, 
ricemarket@prodgamma.co
m 

17/1, Novosibirsk 630052,  

Aziya-Frukt OOO +7 383 3427471,3442490,  
+7 913 0101853, 9250471 

fruct@mail.ru,  
asia- fruct@mail.ru 

Novosibirsk Sibiryakov-Gvardeytsev 
St. 49/1, Novosibirsk 
630088,  

Karavay Trade 
Company OOO 

+7 3912 417458, 551110, 
551212, 551313, 551400, 
551600, 950390,  
+7 901 3016429 

tradekv@mail.ru, 
luda@karavay.ranetka.ru 

Krasnoyarsk Kalinina St. 167, 
Krasnoyarsk 660061 

Vostochnyi 
Alyans OOO 

+7 4232 491915, 
491916, 491917 

kuptsov65@mail.ru Primorskiy 
Krai, 

Krasnogo Znameni St. 
30a, 
Vladivostok 690000,  

Polly-Fruit OOO +7 4722 220972 oksana.zorina@pollyfruit.co
m 

Belgorod, Mirnaya St. 10, Belgorod 
308015,  

Veresk OOO +7 4732 615063, 615064,  
+7 910 3451706 

info@vereck.com, 
glbuch@vereck.com 

Voronezh 45-oy Strelkovoy Diviziyi 
St. 234-g, Voronezh 
394016,  

Top-Group OOO +7 4812 356229, +3 
706 5747047, +3 712 
6954681,  
+7 906 0330308,  
+7 920 3265222 

top-grup@rambler.ru Smolensk Stroiteley Ave. 24, 
Smolensk 214031, 

Granit OOO +7 4822 513457, +7 
910 9308183 

info@fruitgranit.ru Tver Mozhayskogo St. 70, Of. 
48, Tver 170016,  

DimirAgro OOO +7 4912 229342, 
464648, +7 910 
6101717, 9045926 

makarova-irina@mail.ru, 
 dimiragro@mail.ru 

Ryazan Novoselov St. 32-105, 
Ryazan 390048,  

TD Optifood OOO +7 495 3305111, 3306244 
3359133, 3365302, 
3634620, 3634626 

tregubova@optifood.ru,  
samonov@optifood.ru 

Moscova Profsoyuznaya St. 78, 
Moscova 117393,  

Partnerimport 
OOO 

+7 495 3843004, 
7653523 , +7 916 
7224413 

partnerimport@mail.ru Moscova Varshavka St. 125, Of. 
604, Moscova,  

Kevi OOO +7 495 4400854, 
4465883, 9846780 

kevi@kevi.ru, info@kevi.ru Moscova Ryabinovaya St. 38, 
Moscova, 

Mostrada OOO +7 495 4437025, 
4446553 

info@mostrada.ru Moscova Zagorskogo Proyezd St. 7, 
Of. 2, Moscova 121357,  

Zelenogradskiy 
OPK 

+7 495 5354309, 
5356503, 5366504 

zelovoshi@mail.ru Moscova 2-y Zapadnyi Proyezd St. 
1, Bldg. 1, Moscova 
124305,  

Nord City OOO +7 495 6429360, 
7749484, 9806448 

offfice@geser.su Moscova Molodogvardeyskaya St. 
57, Moscova 121351,  

SUNWAY (+7 812) 329 5290 
(+7 812) 329 5299 

office@sunwaygroup.ru; 
 www.sunway-online.ru 

StPeterburg Торфянная дорога 7, БЦ 
"Гулливер" 4ый этаж, 
197374 С- Петербург 

Klementina (+7 812) 7717979; 
3246672 
(+7 812) 172 5840 

klementina@peterlink.ru  StPeterburg Софийская 91, С-
Петербург, Россия 

OMTOR (+7 3812) 235240, 233251 sbs-omsk@omto r.ru Omsk ул. Ленина 11, Омск 

Befresh +7 495 6452038, 6924666 
9718765,  
+7 926 3862113 

dima@befreshcorp.com, 
roma@befreshcorp.com, 
meir@befreshcorp.com 

Moscova Bolshaya Pochtovaya St. 
26, Of. 413, Moscova,  

Washington 
Apple 
Commission 

+7 495 7293080,  
+7 926 2209632 

office@bestapples.ru,  
svetlana@bestapples.ru 

Moscova 6-aya Kozhukhovskaya 24, 
Moscova 115193, 

Bigsur Grupp +7 495 7357743 bigsur.moscow@bigsur.eu Moscova Mariyi Polivanovoy St. 9, 
Of. 4,5, Moscova 11936,  

mailto:klementina@peterlink.ru
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Triumf Trade 
OOO 

+7 495 7367165,  
+7 926 8000682 

frudol@mail.ru Moscova Sovetskaya St. 1, 
Tolstopaltsevo 143350, 
Moscova,  

Topfood +7 495 7452424 info@topfood.ru Moscova Kaliningradskaya St. 12, 
Korolyov 141070, 
Moscova 

Temp OOO +7 495 7558584,  
+7 916 7794665 

temp-julia@mail.ru Moscova Bolshaya 
Cheremushkinskaya St. 
21, 
Of. 16, Moscova, 

CBA Trade +7 495 7800194 omur@cba-trade.com Moscova Andropova Ave. 22, 
Nagatinskiy Business 
Center, Moscova 115533,  

Prodgamma- 
Moskva 

+7 495 7864126, 7867687 
+7 916 2120505 

 Moscova@prodgamma.com Moscova  Moscova,  

Omya Rus OOO +7 495 7866330 oleg.chumin@omya.com Moscova Bolshaya Sukharevskaya 
St. 16/18,Of. 39-40, 
Moscova 107045,  

Polad & Co +7 495 7884900, 7884911 
7894910,  
+7 903 3637930 

ayaz@metronet.ru Moscova Schelkovskoye Highway 
2a, Of. 219, Moscova, 

Ozler Trade Rus +7 495 7925147, 7925148 
+7 905 7000968 

enver@toppins.ru Moscova   

Vinexim OOO +7 495 7999173, 7999175 
+7 916 4477107 

frolov_d@vinexim.ru Moscova Novyi Arbat St. 21, 
Moscova 119019,  

Strit OOO +7 495 9805280, 9805282 globus@globusgroup.ru Moscova Vozdvizhenka St. 7/6, 
Building 1, Floor 1, 
Moscova 199019,  

Artes-Logistik 
OOO 

+7 496 3422259, 
3422262, 3425742,  
+7 926 8977855 

2008banan@mail.ru, 
lobanov@rbcmail.ru,  
rise@rbcmail.ru 

Moscova Sofyino Village 143395, 
Petrovskiy Rural District, 
Naro-Fominskiy District,  

Soyuzpromkonta
kt 

+7 496 3425742,  
+7 901 5350208,  
+7 926 2161484 

mspk@mail.ru Moscova Degtyarnyi Pereulok St. 6, 
Bldg. 1, Of. 441, Moscova 
103009,  

Lakki Trade OOO +7 499 3910250,  
+7 926 3241869 

info@tradeby.ru Moscova Profsoyuznaya St. 57, 
Moscova 117290, 

Akhmed Fruit Co +7 812 2692088, 
7018202, 7088170,  
+7 904 6444767 

akhmedfruit@mail.ru,  
mohammed.afc@mail.ru 

Leningrad Sofiyskaya St. 60, Saint 
Petersburg,  

Aysel ZAO +7 812 2693391, 
7024316,  
+7 911 2595919,  
+7 921 7545778 

info@ayselfruit.ru,  
ludmila@ayselfruit.ru 

Leningrad Saint Petersburg,  

Green Town +7 812 3093532, 
3093632, +7 904 

office@greentown.spb.ru Leningrad Sofiyskaya St. 60, Of. 5/1, 
Saint Petersburg 192241,  

Nevskaya Co. +7 812 3193020, 
3193030,  
+7 921 1836230 

S.Ekaterina@nevskaya-co.ru Leningrad Sverdlovskaya 
Naberezhnaya St. 44 Sch, 
Saint Petersburg 195027,  

Optifood-SPb +7 812 3202747, 
3202748 

aleshin@optifood.spb.ru, 
bushuev@optifood.spb.ru 

Leningrad, Mezhevoy Pereulok St. 5-
A, Of. 404, Saint 
Petersburg 198035,  

Baltfruit +7 812 3207111, 7469619 office@baltfruit.ru,  
pershin@baltfruit.ru 

Leningrad Kanonerskiy Island 56-A, 
Saint Petersburg 198184,  

Moro OAO +7 812 3252760, 3252761 vitaly@moro.spb.ru, 
oleg@moro.spb.ru, 
andrey@moro.spb.ru 

Leningrad Leningrad ,  

Alga TF OOO +7 812 3254085,  irina.sinelnikova@tfalga.spb.r Leningrad Zheleznodorozhnaya St. 
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3254086, 3254087, 
3254088, 3941109, 
3954391, 9314192,  
+7 921 4036447 

u, 
Galina.Naboka@tfalga.spb.rui
rina_best@bk.ru 

11, Bldg. 2 - A - 3N, 
Pargolovo Community, 
Saint Petersburg 194362, 

Rusfruit OOO +7 812 3254636, 7021951 
+7 905 2688754 

irinag@rusfruit.ru Leningrad Professora Popova St. 23, 
Gayot Business Center, 
Of. 212, Saint Petersburg 
197376,  

RGS +7 812 3292168, 7088522 marat@rgsco.ru Leningrad Sofiyevskaya St. 60, Saint 
Petersburg 192241,  

Kapital OOO +7 812 3293586 kapital21-2@mail.ru Leningrad Nepokorennykh St. 63, 
Saint Petersburg,  

Z&Y Fruit 
Company 

+7 812 3316616, 
3316637, 3316638 

info@z-y-fruits.ru,  
import@z-y-fruits.ru 

Leningrad Sofiyskaya St. 60, 1/3, 
Saint 
Petersburg,  

KTF Agro +7 812 4613551, 
4614898, 4617515, 
9602022 

gladlena@mail.ru Leningrad Sebastyanova St. 23-F, 
Kolpino City District, Saint 
Petersburg 196655, 

Maersk +7 812 7183640 russalref@maerskline.com, 
ekateruna.golovina@maers.c
om 

Leningrad 2-aya Sovetskaya St. 17a, 
Saint Petersburg 191036,  

Arda-Lisi OOO +7 81627 90281, 90390 ardalisi@mail.ru, 
arda_lisi@mail.ru, 
 vydastv@mail.ru 

Novgorod Industrialnaya St. 28, 
Pankovka Town 173526, 
Novgorodskiy District,  

Karpaty Trading 
House OOO 

+7 8182 272260, 272882, 
+7 921 7216050 

610020@mail.ru Arkhangelsk Dachnaya St. 62, 
Arkhangelsk 163015,  

Petra OOO +7 8432 787442,  
+7 8432 788396,  
+7 987 2979719 

i2979719@yandex.ru,  
imirfrut2005@yndex.ru 

Tatarstan 
 

Tekhnicheskaya St. 15, 
Storehouse 12, Kazan 
420054,  

Perspektiva OOO +7 8352 280020,  
+7 917 6535320 

davluz@yandex.ru Chuvashia  Pribrezhnaya St. 7, 
Cheboksary 428022,  

Magnoliya OOO +7 843 2787158,  
+7 965 5826710 

2400744@rambler.ru Tatarstan 
 

Skladskaya St. 7D, Kazan,  

Megafruit +7 8452 652235, 773220, 
+7 8453 
 

sales@megafruitt.ru    

Astremstroy PKF 
OOO 

+7 8512 611794,  
+7 905 3641488 

magma05@mail.ru,  
fjhy2007@mail.ru 

Astrakhan Dzhona Rida St. 37, 
Astrakhan 414000,  

PalmaYug OOO +7 861 2224431, 2797390 
2797391 

sales@palmayug.com,  
 palma- yg@rambler.ru 

Krasnodar 
Krai, 

Krasnykh Partizan St. 2/1, 
Krasnodar,  

Rusagro 
Krasnodar Branch 
OOO 

+7 861 2604462,  
+7 909 4451613 

alexey@sunwaykr.ru, 
 bek@sunwaykr.ru 

Krasnodar 
Krai, 

Uralskaya St. 95, Of. 1, 
Krasnodar,  

Kuban-Agro OOO +7 8617 261249, 
261706, 263042, 
 

info@kuban-agro.ru,  
Natalia@kuban-agro.ru, 
Anton@kuban-agro.ru,  

Krasnodar 
Krai, 

Karla Marksa St. 2/2, 
Novorossiysk, 353900,  

Yuzhnaya Stolitsa 
OOO 

+7 863 2504500 ceo@south-cap.ru Rostov, Orbitalnaya St. 70/3, Of. 
84, Rostov,  

Inroskom OOO +7 8634 329934 inroscom@yandex.ru Taganrog, 
Rostov 

Taganrog, Rostov ,  

StavFruit OOO +7 8652 391121, 
391206 

stavfrut@mail.ru,  
stavfruit@maik.ru 

Stavropol 
Krai, 

Buynakskogo Pereulok St. 
41, Stavropol 355042, 
Stavropol Krai,  

Fruktovyi Mir +7 8793 382600,  
+7 905 4629999,  
+7 928 3404004 

frukt-mir@yandex.ru,  
frukt- mir@km.ru 

Stavropol 
Krai, 

Yerlmolova St. 32a, 
Pyatigorsk, Stavropol Krai,  

Fresh Express 
ZAO 

+7 901 5105161, 5391138 annap@fresh-express.ru, 
fresh@df.ru,  

Moscova Ryabinovaya St. 38, 
Moscova 121471, 
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commy@fresh- express.ru Moscova 

Agrotropicana 
ZAO 

+7 903 7617795,  
+7 925 0923585 

yury@agrotropicana.com,  
samonovas@agrotropicana.c
om 

Moscova  Moscova,  

Vester +7 906 2381209 skavkazova@vester.ru Kaliningrad Kaliningrad,  

Consofrut +7 909 6979706 consofrut@mail.ru  Moscova, Moscova ,  

Frukty 
Chernozemya 
OOO 

+7 910 7425669 dmk1985@bk.ru Lipetsk Lipetsk ,  

Аlyanc-Tver +7 915 7365619 alyanctv@yandex.ru Tver Tver, 

Mediterranean 
Fruit Company 

+7 926 5261918 info, @mfcitalia.com    

Gordeyeva 
Private 
Enterprise 

+7 926 8168356, 9169244 s_gordeeva@mks-net.ru Moscova Volodarskogo St. 32, Of. 
196, Pavlovskiy Posad 
142500, Pavlovo- 
Posadskiy District, 

Sillis ООО +7 926 9755375 yudin@sillis.ru Moscova 1-y Krasnoselvskiy 
Pereulok St. 3, Of. 17, 
Moscova 107140,  

Metr ООО +7 927 7841784 s2176174@rambler.ru Samara Bazovaya St. 12, Tolyatti 
445004, Samara ,  

Avrora OOO +7 931 3073017 avrora.trading@gmail.com Leningrad Leningrad ,  

Edem OOO +7 937 2867259 oooedem@mail.ru Tatarstan 
Republic, 

Chistopolskaya St. 6a, 
Alekseyevskoye Town 
422900,  

Primefruit OOO +7 951 9197730 max_praimfrut@mail.ru Novgorod Strelka St. 4, Nizhny 
Novgorod, Nizhny  

Elit OOO +7 985 6437177 ooo.apple@mail.ru Moscova Khlebnikovo Town,  

Friend Fruits 
Group 

+99 450 2310079, +99 
455 7209215, +7 812 
3245673, 4935521, 

sale@friendfruits.com,  
friend- fruits@mail.ru 

Leningrad Sofiyskaya St. 60, Bldg. 
8/4, Saint Petersburg 
192241,  
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Anexa 48. Lista companiilor Importatoare de Fructe Proaspete din Uniunea Europeană 

 

Letoni

a 

AUGLUSERVIS T: +37167609777 import@augluserviss.lv  Rīga Rīga, Buļļu iela 43/45,  

LATBANA BALTIC  T: +3717686069 
F: +3717686075 

victor@latbana.lv  Rīga 13 Katlakana str, Riga, LV-
1073  

LAKI FRUIT  T: +37167174379, 
F: +37167185559 

  Rīga Lubanas iela 82, Riga, 
7th.section, deposit 29a  

SAN REX  T/F:+371 67512515   Rīga Lubanas iela 82, Riga, 
7th.section  

EZERKAULINI T: +37167895806,  
F:+ 37167800649,  

kristine.brunovska@ezerk
aulini.lv  
www.darzeni.lv 

Rīga Jaunbajari, Salaspils novads, 
LV-2117  

DANEKS  T: +37167425104, 
F: +37167425107 

grape@daneks.lv  Rīga 24c Kleistu str. Riga, LV – 10 

 

Lituania 

AUGMA  T: +37044575077,  
F: +37044575001 

nerinag@augma.lt  Vilnus Vydmantai, Kretingos r.,LT-
97226  

BALTIC FRESH FRUIT  T:(+370)46 215682  irina@bff.lt  Vilnus Kairiu str. 1a, LT-95367, 
Klaipeda 

CITMA T:(+370)41522253 
F:(+370)41522254 

www.citma.lt  Vilnius 82 Ragaines st., Shyaulyai 
LT- 5400 

VP Market (+370)52686787  info@vpmarket.lt;  
www.vpmarket.lt 

Vilnius Savanoriu Ave 247, Vilnius, 
LT-02242 

IKI (+370)52601700 info@iki.lt;  
www.iki.lt 

Vilnius Lentvario str., 33, Vilnius, 
LT-02241 

RIMI (+370)52461100 info@rimiba ltic.com; 
www.rimi.lt 

Vilnius Savanoriu ave 16, Vilnius, 
LT-03116 

NORFA (+370)52741575 norfa@norfa.lt; 
www.norfa.lt 

Vilnius Verkiu g..29, 15 korp., 
Vilnius, LT-2012 

TAUPYC (+370)37488785 pirkimai@ta upyc.lt; 
www.taupyc. lt 

Vilnius Vandziogalos pl. 110, 
Domeikava, Kauno raj. 

LITBANA  T: +370 52691862, 
F: +370 52620203 

donatas@litbana.lt  Vilnius Kirtimu 57D, LT-02244 

BGS SERVICE  T/F:+370 52602844 info@bgc.lt  Vilnius Kirtimų g. 49, LT-02244 

LONGANA  T:+370 52602327 
F: +370 52602251  

longana-irena@takas.lt  Vilnius V.A. Graiciuno str. 2B, LT-
02241  

BALTIC SUPPLY  T: +370 52394532, 
F: +370 52394535 

rimas@balticsupply.lt  Vilnius (Vinges Terminals), 16th 
Km. of the road Vilnius-
Minsk, Vilnius raj 

 

Romania 

Carrefour Romania 
SA 

T:(+40)212067400 
F:(+40)212067451 

 office@carrefour.ro 
www.carrefour.ro 

București București 

Carrefour Orhideea T:(+40)213177646 
F:(+40)213177636  

standard_orhideea@carref
our.ro, www.carrefour.ro 

București București 

Carrefour Baneasa T:(+40)213118900 
F:(+40)213118903  

tampa@carrefour.ro 
www.carrefour.ro 

București București 

Denumirea 
companiei 

Numărul de 
telefon 

E-mail Regiunea Adresa  

mailto:import@augluserviss.lv
mailto:victor@latbana.lv
mailto:grape@daneks.lv
mailto:nerinag@augma.lt
Tel:+370%2046%20215682
mailto:irina@bff.lt
http://www.citma.lt/
mailto:donatas@litbana.lt
mailto:info@bgc.lt
Tel:+370%2052602327%0a%20Fax:%20+370%2052602251
Tel:+370%2052602327%0a%20Fax:%20+370%2052602251
mailto:longana-irena@takas.lt
mailto:rimas@balticsupply.lt
mailto:standard_orhideea@carrefour.ro
mailto:standard_orhideea@carrefour.ro
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Carrefour Colentina T:(+40)213013700 
F:(+40)216555984  

standard_colentina@carref
our.ro 
www.carrefour.ro 

București București 

Real - Hypermarket 
Romania SRL 

T:(+40)314031000 
F:(+40)314031009  

eugen.stirbu@real-
hypermarket.ro 

București București 

Cora Pantelimon T:(+40)212053500 
F:(+40)212053651  

, www.real-hypermarket.ro 

pa@cora.ro, www.cora.ro 

București București 

Cora Lujerului T:(+40)214075500 
F:(+40)214075555 

  București București 

Metro Cash & Carry 
Romania 

T:(+40)314234140 
F:(+40)314234149 

pr@metro.ro 
www.metro.ro 

Voluntari, 
Jud. Ilfov 

Voluntari, 
Jud. Ilfov 

Metro Cash & Carry 
Voluntari 

T:(+40)212703793 
F:(+40)212703802  

secrdir.voluntari@metro.ro 
www.metro.ro 

Voluntari, 
Jud. Ilfov 

Voluntari, 
Jud. Ilfov 

Metro Cash & Carry 
Baneasa 

T:(+40)212003195 
F:(+40)212003106  

secrdir.baneasa@metro.ro 
www.metro.ro 

București București 

Metro Cash & Carry 
Brasov 

T:(+40)268258430 
F:(+40)268258425 

secrdir.brasov@metro.ro 
www.metro.ro 

Ghimbav, Jud. 
Brașov 

Ghimbav, Jud. 
Brașov 

Metro Cash & Carry 
Ploiesti 

T:(+40)212067400 
F:(+40)212067451 

office@carrefour.ro 
www.carrefour.ro 

Jud. Prahova Jud. Prahova 

Selgros Cash & Carry T:(+40)268307300 
F:(+40)268307210  

claudia.lascu@selgros.ro 
www.selgros.ro 

Brașov Brașov 

Selgros Pantelimon T:(+40)212093000 
F:(+40)212093199 

143_bl@selgros.ro  
www.selgros.ro 

Pantelimon, 
Jud. Ilfov 

Pantelimon, 
Jud. Ilfov 

Selgros Berceni T:(+40)214068000 
F:(+40)214068199 

145_bl@selgros.ro  
www.selgros.ro 

București București 

Selgros Baneasa T:(+40)213078000 
F:(+40)213078199  

contact@selgros.ro 
www.selgros.ro 

București București 

Billa Romania T:(+40)212055600 
F:(+40)212055663  

c.stirbu@billa.ro 
www.billa.ro 

București București 

Mega Image T:(+40)212246677 
F:(+40)212246011 

ddobre@mega-image.ro 
www.mega-image.ro 

București București 

Penny Market T:(+40)372128800 www.penny.ro  Ştefăneştii de 
Jos, Jud. Ilfov 

Ştefăneştii de 
Jos, Jud. Ilfov 

Auchan Romania T:(+40)214080107 
F:(+40)212232024 

pp@auchan.ro 
www.auchan.ro 

București București 

PGB – Piața de Gros 
București 

T:(+40)214610050 
F:(+40)214610472  

gratiela.lucaciu@pgb.ro  București București 

PGC – Piața de Gros 
Cluj 

T:(+40)264504200   Satul Apahida Satul Apahida 

PGT - Piața de Gros 
Timișoara 

T:(+40)212067400 
F:(+40)212067451 

office@carrefour.ro 
www.carrefour.ro 

Timișoara Timișoara 

Depozit XL Iași T:(+40)232227282 
F:(+40)232224554  

iasi@depozitxl.ro 
www.depozitxl.ro 

Iași Iași 

Depozit XL Suceava T:(+40)230526353 
F:(+40)230526564  

suceava@depozitxl.ro 
www.depozitxl.ro 

Suceava Suceava 

Asil 2000 Trading 
Impex SRL 

T:(+40)723399888 
F:(+40)213690909  

www.asil2000.com  Afumați, 
Jud. Ilfov 

Afumați, 
Jud. Ilfov 

Su Market T:(+40)212329012 
F:(+40)212329012  

office@sumarket.ro 
www.sumarket.ro 

Afumați, 
Jud. Ilfov 

Afumați, 
Jud. Ilfov 

Abbara Trading Co 
SRL 

T:(+40)22325170 
F:(+40)213529442 

office@abbara.ro 
www.abbara.ro 

Voluntari, 
Jud. Ilfov 

Voluntari, 
Jud. Ilfov 

Distrifrut SRL T:(+40)744483000 
F:(+40)213277086 

  București București 

Pasha Ice-Land 
Warehouse SRL 

T:(+40)213103234 
F:(+40)213106292 

  Afumați, 
Jud. Ilfov 

Afumați, 
Jud. Ilfov 

Tip Dole SRL T:(+40)230526254   Suceava Suceava 

Yuksek International 
Fruct SRL 

T:(+40)372168500 
F:(+40)372168501  

office@yuksek.ro 
www.yuksek.ro 

Ștefăneștii de 
Jos, Jud. Ilfov 

Ștefăneștii de Jos, Jud. 
Ilfov 

http://www.penny.ro/
mailto:gratiela.lucaciu@pgb.ro
http://www.asil2000.com/
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Agroaliment SRL T:(+40)254571475   Vulcan, Jud. 
Hunedoara 

Vulcan, Jud. 
Hunedoara 

Suk Star Prodcom 
Impex SRL 

T:(+40)264169707 
F:(+40)264436275 

  Cluj-Napoca Cluj-Napoca 

Trans Akropol SRL T:(+40)213140150   București București 

Distrib Manu SRL T:(+40)722976222 
F:(+40)234306019 

  Moinești, Jud. 
Bacău 

Moinești, Jud. Bacău 

Frutti Grup Co T:(+40)212067400 
F:(+40)212067451 

  Afumați, 
Jud. Ilfov 

Afumați, 
Jud. Ilfov 

Romfrtuit Comex SRL T:(+40)257270633 
F:(+40)257270633  

contact@romfruit.ro 
www.romfruit.ro 

Arad Arad 

Livcom Impex SRL T:(+40)2506473  contact@livcom.ro 
www.livcom.ro 

București București 

Fru & Leg SRL T:(+40)213203126  office@fru-leg.ro 
www.solutions4restaurants
.ro 

București București 

Inexdor SRL T:(+40)268544392 
F:(+40)268544392  

office@inexdor.ro 
www.inexdor.ro 

Făgăraș, Jud. 
Brașov 

Făgăraș, Jud. Brașov 

Fresh Fruits 
Distribution SRL 

T:(+40)769605060 
F:(+40)214610385 

 office@fresh-fruits.ro 
www.fresh-fruits.ro 

București București 

Bella International 
SRL 

T:(+40)359196811 
F:(+40)359196813  

office@bellainternational.in
fo 
www.bellainternational.info 

Oradea Oradea 

Rouke Trading SRL T:(+40)212306593 
F:(+40)212306593  

office@rouke.ro 
www.rouke.ro 

București București 

Alfredo Fresh SRL T:(+40)311309164 
F:(+40)314056104  

office@alfredo.ro 
www.alfredo.ro 

Afumați, 
Jud. Ilfov 

Afumați, 
Jud. Ilfov 

Fruitland SRL T:(+40)259346368 info@fruitland.ro Lugașu de Jos, 
Jud. Bihor 

Lugașu de Jos, 
Jud.Bihor 

Ovm Total 2003 SRL T:(+40)745404536 oancea@ovm@yahoo.com  București București 

MegaFruct SRL T:(+40)256210315  office@megafruct.ro 
www.megafruct.ro 

Timișoara, 
Jud. Timiș 

Timișoara, 
Jud. Timiș 

Romaldo SRL T:(+40)256244918 
F:(+40)256244918  

office@romaldo.ro 
www.romaldo.ro 

Timişoara, 
Jud. Timiș 

Timişoara, Jud. Timiș 

Farcas Company SRL T:(+40)741042448 
F:(+40)351172368  

www.farcas-company.ro  Craiova, Jud. 
Dolj 

Craiova, Jud. Dolj 

M&M Kuris SRL T:(+40)241510744 
F:(+40)241510744  

contact@mmkuris.ro 
www.mmkuris.ro 

Constanța Constanța 

Laura 22 SRL T:(+40)241585793 
F:(+40)241585793  

www.laura22.ro  Constanța Constanța 

E&A Carmen Impex 
SRL 

T:(+40)213105756 
F:(+40)213104761  

office@distributie-legume-
fructe.ro  

București București 

Mondo Fruit 
Distribution SRL 

T:(+40)744318822 ligia_eremia@yahoo.com  Brăila Brăila 

Orantes Fruct SRL T:(+40)213690776 
F:(+40)21 3690804  

marketing@orantesfruct.ro 
www.orantesfruct.ro 

Afumați, Jud. 
Ilfov 

Afumați, Jud. Ilfov 

Biafruct Impex SRL T:(+40)767264096 
F:(+40)213690990 

      

Agricantus SRL T:(+40)212254741 
F:(+40)212254744  

agricantus@agricantus.ro 
www.agricantus.ro 

Afumați, 
Jud. Ilfov 

Afumați, 
Jud. Ilfov 

Maxfruit SRL T:(+40)213690835 
F:(+40)213699868  

office@maxfruit.ro 
www.maxfruit.ro 

Afumați, 
Jud. Ilfov 

Afumați, 
Jud. Ilfov 

Partenope Frutta SRL T:(+40)212067400 
F:(+40)212067451 

office@carrefour.ro 
www.carrefour.ro 

Râmnicu 
Sărat, Jud. 
Buzău 

Râmnicu Sărat, Jud. 
Buzău 

Algida Center SRL T:(+40)213513530  office@algida.ro  Afumați, Ilfov  Afumați, Ilfov  

Valcar Group SRL T:(+40)769220555 
F:(+40)212703190  

office@valcargroup.ro 
www.valcargroup.ro 

Voluntari, 
Jud. Ilfov 

Voluntari, Jud. Ilfov 

mailto:oancea@ovm@yahoo.com
http://www.farcas-company.ro/
http://www.laura22.ro/
mailto:office@distributie-legume-fructe.ro
mailto:office@distributie-legume-fructe.ro
mailto:ligia_eremia@yahoo.com
mailto:office@algida.ro
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Interfruct SRL* T:(+40)724550810 
F:(+40)318174799 

office@interfruct.ro 
www.interfruct.ro 

Afumați, Jud. 
Ilfov 

Afumați, Jud. Ilfov 

Germania 

Cobana Fruchtring T: (+49)40303050 
F:(+49)4030305199 

info@cobana-fruchtring.de; 
www.fruchtring.com 

Hamburg Lippeltstrasse 
1, 20097 Hamburg 

Fruchtimport van 
Wylick GmbH 

T: (+49)2119488300 
F: 
(+49)2119488399 

info@vanwylick.de;  
www.vanwylick.de 

Dusseldorf Rather strasse 
25, 40476 
Dusseldorf 

MFL - Münster Fruit 
Logistics 

T: (+49) 25161810 
F: (+49)2516181130 

info@m-fl.com; 
 www.m-f- l.com 

Münster MFL GmbH, 
Kesslerweg 10, DE-
48155 Münster 

Port International 
GmbH 

T: (+49)403010000 
F: (+49)40301000 66 

info@port-
international.com; 
 www.port-
international.com 

Hamburg Kontorhaus 
Grossmarkt, 
Lippeltstrasse 1, 20097 
Hamburg 

Ernst Lüders KG T: (+49)403255500 
F: (+49)4032555040 

luedagent@t-online.de;  
www.ernst-lueders.de 

Hamburg Grossmarkt, 
20097 Hamburg 

FruchthofEhinger T:(+49)821740050;  
F: (+49)8217400570;  
 

info@fruchthof-ehinger.de  
Web: www.fruchthof-
ehinger.de 

or. Augsburg  Bürgermeister-Wegele 
-Straße 14-14a, 86167 
Augsburg  

UNIVEGDeutschland T:(+49)4213092612  
F: +(49)421534202  

h.reincke@atlanta.de  
W: www.univeg.de 

or. Bremen  AmWinterhafen 5, 
28217 Bremen  

DöhlerGroup T:(+49)6151/3060;  
F: (+49)6151/306-
278;  

mailbox@doehler.com   
W: www.doehler.com  

 or. 
Darmstadt 

Riedstraße, D-64295 
Darmstadt  

HölscherFrüchte T:(+49)211424326 
F:(+49)211412019;  

  or. Düsseldorf  Ulmenstr. 275, 40468, 
Düsseldorf  

Fruchtimport van 
Wylick GmbH 

T: (+49)2119488300;  
F: (+49)2119488399;  

W: www.vanwylick.de  or. Düsseldorf  Rather Straße 25, 
40476 Düseldorf  

OGL FOOD TRADE T: (+49)8122/892040 
F: 
(+49)122/8920489;  

W: www.ogl-foodtrade.com  or. Erding Lohstr. 25b, 85445 
Erding, Bayern  

Merkur Frucht 
Freiburg GmbH 

T:(+49)761510470F:(
+49)7615104760;  

W: www.merkur-frucht.de  or. Freiburg Hans-Bunte-Straße 13, 
79108 Freiburg 

Ernst Rickertsen 
Trockenfrucht Import 
Handels-gesellschaft 
mbH 

T: +49406549760;  
F: 
+49406539206/207;  
  

info@erik.de   
W: www.erik.de 

or. Glinde Biedenkamp 13a , D-
21509 Glinde bei 
Hamburg  

ZIELER & CO T:(+49)4041928680 
F:(+49)404192868-
20 

W: www.zieler.de  or. Hamburg Liebigstraße 101, 
22113 Hamburg  

EDEKA 
Aktiengesellschaft 
Geschäftsbereich 
Fruchtkontor  

T:(+49)4063772585; 
F:(+49)4063772154;  

W: www.edeka.de  or. Hamburg New-York-Ring 6, 
22297 Hamburg  

Cobana Fruchtring 
GmbH & Co. Kg 

T:(+49)40303050  
F:(+49)4030305197;  
  

info@cobana-fruchtring.de   
W: www.cobana-
fruchtring.com 

or. Hamburg Neue Burg 2, 20457 
Hamburg  

NORDGEMÜSE 
HAMBURG 
KROGMANNKG 

T:(+49)40-654094-0; 
F:(+49)40-65492480;  
  

W: www.nordgemuese.de  or. Hamburg Barsbütteler Straße 
67, 22043 Hamburg 

FFF Fresh Fruit 
Company 
GmbH 

T:(+49)4032529728 
F:(+49)4032529731 
  

ch@freshfc.de   
W: www.freshfc.de  

or. Hamburg Oberhafenstrasse 1, D-
20097, Hamburg  

Schlote 
Früchtegroßhandel 
GmbH 

T:(+49)511463030F:(
+49)511465186  

info@frucht-schlote.de   
W: www.frucht-schlote.de  

or. Hannover Am Tönniesberg 16-
18, 30453 
Hannover  

mailto:info@fruchthof-ehinger.de
mailto:h.reincke@atlanta.de
mailto:mailbox@doehler.com
mailto:info@erik.de
mailto:info@cobana-fruchtring.de
mailto:ch@freshfc.de
mailto:info@frucht-schlote.de
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Bayernwald 
Früchteverwertung 
GmbH 

T:(+49)9901/180 
F:(+49)9901/18175;  
  

benjamin.philipp@bayernw
ald.com   
W: www.bayernwald.com  

or. 
Hengersberg 

Schwanenkirchner Str. 
27, 94491Hengersberg  

Horst Walberg 
Trockenfrucht Import 
GmbH 

T:(+49)4193/98190;  
F:(+49)4193/981950;  

info@howa.de 
W: www.howa.de  

or. Kisdorf Henstedter Straße 21, 
24629 Kisdorf  

Fruchthof 
Gleichmann GmbH 

T:(+49)26180 820;  
F:(+49)261808219;  
 

Web: www.fruchthof-
gleichmann.de  

or. Koblenz Hans-Böckler-Str. 17, 
56070 Koblenz  

Fruchthansa GmbH T:(+49)223692910 
F:(+49)22369291499
;  
  

info@fruchthansa.de   
W: www.fruchthansa.de  

or. Köln Urfelder Str. 65, 50389 
Wesseling  

Fresh Fruit 
Handelsgesellschaft 
GmbH 

T:(+49)342445720 
F:(+49)3424457211;   

  or. Leipzig  04862 Mockrehna/OT 
Audenhain  

Eschenbaum Arno 
Schmal Fruits & 
Vegetables 

T:(+49)8974664301/
02;  
 

W: www.arnoschmal.de  or. Munchen Großmarkthalle 2, 
Stand 38/ 39, 
Thalkirchner Straße 
81, 81371 München  

Hahn GmbH & Co. 
KG  

T:(+49)897463660 
F:(+49)8974636663;  

hahnmuenchen@t-
online.de  
W: www.hahnmuenchen.de  

or. Munchen Thalkirchner Straße 
81, 81371 München 

Mario Andretta & 
Co. 
Fruchthandelsgesells
chaft m.b.H 

T:(+49)89/726150; F: 
(+49)89/72615-42;  

af@andretta.de  
W: www.andretta.de  

or. Munchen Thalkirchner Straße 
81, 81371 München 

Hausladen 
Fruchthandelsgesells
chaft mbH  

T:(+49)89/720140;  
F:(+49)89/7201450;  
 

info@hausladen-frucht.de  
W: www.hausladen-
frucht.de 

or. Munchen Schäftlarn straße 8, 
Großmarkthalle 81371 
München  

Andreas Kupfer & 
Sohn GmbH 

T: (+49)911324770  
F: (+49)91132477-
10;  

info@kupfer-sohn.de   
W: www.kupfer-sohn.de  

or. Nürnberg Leyher Straße 107, 
90431 Nürnberg  

Fijol Import Export 
GmbH  

T:(+49)52441652;  
F: (+49)52445987;  
 

info@ fijol.de 
W: www.fijol.de  

or. Rietberg Detolderstrasse 217, 
33397 Rietberg  

UWE JOBMANN 
GMBH 

T:(+49)410561360 
 

info@jobmann-gmbh.de   
W: www.jobmann-gmbh.de  

or. Seevetal  Busweg 18, 21218 
Seevetal  

Ubina Trockefrüchte 
(dried fruits ) 

T:(+49)4107907550 
F:(+49)41079075529
; 

mail@ubina.de   
W: www.ubina.de  

or. Siek Bültbek 21, 22962 Siek  

Prima Fruchthandels 
GmbH 

T:(+49)7114860370 
F:(+49)71148603718
; 

info@prima-frucht.de   
W: www.prima-frucht.de  

or. Stuttgard Grossmarkt, 70327 
Stuttgart, Germany  

Sursa: miepo.md  
 

  

mailto:benjamin.philipp@%20bayernwald.com
mailto:benjamin.philipp@%20bayernwald.com
mailto:info@howa.de
mailto:info@fruchthansa.de
mailto:hahnmuenchen@t-online.de
mailto:hahnmuenchen@t-online.de
mailto:af@andretta.de
mailto:info@hausladen-frucht.de
mailto:info@kupfer-sohn.de
mailto:info@%20fijol.de
mailto:info@jobmann-gmbh.de
mailto:mail@ubina.de
mailto:info@prima-frucht.de
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Publicarea acestui ghid a fost posibilă datorită sprijinului acordat de poporul 

american prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare 

Internațională (USAID) și Corporației Provocările Mileniului (MCC). 

Elaborarea conținutului a fost gestionată de compania DAI și nu reflectă 

neapărat viziunile oficiale ale USAID, MCC, DAI sau ale Guvernului SUA. 
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