
H O T Ă R Î R E 
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor  

vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova  
   

nr. 1140  din  02.11.2005  
 

SECŢIUNEA 6  
Transformarea sub control vamal  

   
Subsecţiunea 1  

Dispoziţii generale  
213. Procedura de transformare sub control vamal se poate folosi numai pentru bunurile din 

coloana 1 a listei din anexa nr.12, care urmează să fie supuse numai transformărilor menţionate în 
coloana 2.  

   
Subsecţiunea 2  

Autorizarea  
214. Autorizarea regimului de transformare sub control vamal se face de către Serviciul Vamal 

în baza cererii, al cărei model figurează în anexa nr.13. Completarea cererii se face în conformitate 
cu instrucţiunile din anexa nr.14.  

215. Autorizaţia eliberată de către organul vamal va fi în conformitate cu modelul din anexa 
nr.15.  

Pentru eliberarea autorizaţiei este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:  
a) mărfurile plasate în regim de transformare sub control vamal să se regăsească în produsele 

transformate;  
b) felul sau starea mărfii din momentul plasării în regim să nu mai poată fi reconstituită, după 

ce a avut loc transformarea, în formele iniţiale.  
Nu poate fi autorizată plasarea în regim de transformare sub control vamal atunci cînd prin 

utilizarea acestuia s-ar eluda regulile de origine şi restricţiile cantitative aplicabile mărfurilor 
importate.  

216. Pentru a asigura aplicarea corectă a dispoziţiilor care reglementează regimul, organele 
vamale pot cere titularului autorizaţiei, în scopul facilitării verificărilor, să întocmească şi să 
păstreze propriile evidenţe operative ale stocurilor, care să indice cantităţile de mărfuri de import 
plasate în regim, produsele transformate obţinute, precum şi toate datele de referinţă necesare pentru 
monitorizarea operaţiunilor şi calcularea corectă a obligaţiilor de import care trebuie plătite.  

Evidenţele transformării sub control vamal se ţin la dispoziţia organului vamal, pentru a 
permite acestuia să efectueze toate verificările necesare implementării corespunzătoare a regimului.  

În cazul în care evidenţele păstrate de către solicitant în scopuri comerciale permit 
supravegherea regimului, ele trebuie recunoscute de către organele vamale ca evidenţe ale 
transformării sub control vamal valabile.  

217. Perioada de valabilitate a autorizaţiei se stabileşte de la caz la caz de către organul vamal, 
ţinînd seama de cerinţele specifice ale solicitantului.  

În cazul în care perioada depăşeşte doi ani, condiţiile în care a fost eliberată autorizaţia trebuie 
revizuite periodic la intervale prevăzute în autorizaţie.  

218. (1) La eliberarea autorizaţiei, organele vamale trebuie să specifice perioada în care 
produsele transformate trebuie să primească o destinaţie vamală, luînd în considerare timpul necesar 
pentru efectuarea operaţiunilor de transformare şi timpul necesar pentru plasarea produselor 
transformate sub o destinaţie vamală.  

(2) Termenul acordat iniţial poate fi prelungit în cazuri temeinic justificate.  



(3) Dacă circumstanţele justifică acest lucru, perioada specificată în autorizaţie poate fi 
prelungită de către organul vamal, chiar dacă perioada stabilită iniţial a expirat, cu condiţia ca 
operaţiunea să nu fi fost încheiată din oficiu.  

219. (1) Rata de randament se determină de titularul autorizaţiei pe baza datelor de producţie 
şi trebuie să fie identificabilă în evidenţele acestuia.  

(2) Rata de randament se verifică de către organul vamal pe baza datelor de producţie sau, 
atunci cînd, la eliberarea autorizaţiei, acest lucru nu este posibil, se acceptă rata de randament 
propusă de titularul autorizaţiei, pe baza declaraţiei pe proprie răspundere a acestuia, anexată la 
cerere, sub rezerva posibilităţii verificării ulterioare a exactităţii datelor declarate la locul unde se 
desfăşoară operaţiunea de transformare. În scopul verificării ulterioare a ratei de randament sau a 
altor date din autorizaţia de transformare sub control vamal, organele vamale pot dispune efectuarea 
de expertize tehnice sau contabile de către experţii sau organizaţiile indicate de organul vamal, pe 
cheltuiala titularului de autorizaţie, dar numai dacă acest lucru este absolut necesar. În acest sens, 
titularul de autorizaţie va înscrie în declaraţia pe proprie răspundere şi angajamentul său cu privire la 
suportarea plăţii eventualelor expertize solicitate de organul vamal. Atunci cînd se consideră 
necesară efectuarea unei contraexpertize, cheltuielile legate de aceasta vor fi suportate de solicitant. 
Dacă solicitarea contraexpertizei aparţine organului vamal, iar aceasta, prin rezultatele ei, se 
dovedeşte îndreptăţită, cheltuielile aferente se vor restitui organului vamal de către titularul 
autorizaţiei.  

   
Subsecţiunea 3  

Plasarea mărfurilor în regim   
220. (1) Declaraţia de plasare a mărfurilor în regim de transformare sub control vamal se 

depune la unul din birourile de plasare în regim precizate în autorizaţie.  
(2) Descrierea mărfurilor în declaraţia menţionată la alin.(1) trebuie să corespundă 

specificaţiilor din autorizaţie.  
   

Subsecţiunea 4  
Încheierea regimului  

221. (1) Încheierea regimului de transformare sub control vamal se face de titularul 
autorizaţiei prin declaraţia vamală în detaliu.  

(2) La întocmirea declaraţiei vamale în detaliu prevăzută la alin.(1) se ţine seama de cantitatea 
mărfurilor străine corespunzătoare produselor transformate, prin aplicarea ratei de randament, 
precum şi de cantitatea mărfurilor străine rămase în starea iniţială, care urmează să facă obiectul 
unei alte destinaţii vamale.  

(3) Dacă încheierea totală sau parţială a operaţiunii se efectuează la un alt birou vamal decît 
cel de plasare, biroul vamal de încheiere este obligat ca în termen de cel mult 5 zile din data 
înregistrării declaraţiei vamale în detaliu să transmită o copie a acesteia biroului vamal de plasare a 
mărfurilor sub regim.  

222. (1) Titularul autorizaţiei trebuie să prezinte biroului vamal de plasare un decont de 
încheiere în termen de 15 zile de la data expirării termenului de încheiere.  

(2) Decontul de încheiere trebuie să cuprindă următoarele elemente:  
a) datele de referinţă ale autorizaţiei;  
b) cantitatea din fiecare categorie de mărfuri de import şi datele de referinţă ale declaraţiei de 

plasare a acestora sub regim;  
c) codul din Nomenclatorul de mărfuri al mărfurilor de import;  
d) valoarea în vamă a mărfurilor de import;  
e) rata de randament stabilită;  



f) natura, cantitatea produselor transformate şi destinaţiile vamale sub care au fost plasate, 
împreună cu numărul şi data de înregistrare ale declaraţiilor prin care se stabileşte destinaţia vamală 
a numitelor produse. La decontul de încheiere vor fi anexate copii ale acestor declaraţii vamale.  

g) costurile de transformare, în cazul în care se aplică pct.224 lit.d);  
h) codul din Nomenclatorul de mărfuri pentru produsele transformate.  
223. Organul vamal poate autoriza ca întocmirea decontului de încheiere menţionat la pct.222 

alin.(2) să fie făcută prin mijloace informatice sau în orice altă formă agreată de vamă.  
224. În cazul în care produsele transformate se pun în liberă circulaţie, valoarea în vamă a 

acestora trebuie să fie una dintre următoarele, la solicitarea persoanei interesate, dreptul de alegere 
fiind exercitat la data înregistrării declaraţiei pentru punere în liberă circulaţie:  

a) valoarea în vamă, stabilită la sau în jurul aceleiaşi date, pentru mărfuri identice sau similare 
produse în orice ţară terţă;  

b) valoarea lor de vînzare, cu condiţia ca aceasta să nu fie influenţată de relaţia dintre 
cumpărător şi vînzător;  

c) valoarea de vînzare în Republica Moldova a mărfurilor identice sau similare, cu condiţia ca 
aceasta să nu fie influenţată de relaţia dintre cumpărător şi vînzător;  

d) valoarea în vamă a mărfurilor de import plus costurile de transformare.  
225. În cazul în care sînt în vigoare măsuri de politică economică pentru mărfurile de import 

care au fost supuse transformării la data înregistrării declaraţiei pentru plasarea în liberă circulaţie, 
aceste măsuri nu se aplică mărfurilor transformate decît dacă ele sînt de asemenea în vigoare pentru 
produsele identice cu produsele transformate. În acest caz, măsurile se aplică la cantitatea de mărfuri 
de import folosite efectiv la fabricarea produselor transformate plasate pentru liberă circulaţie.  

226. Dacă în termen de 15 zile de la expirarea termenului de încheiere stabilit prin declaraţia 
vamală de plasare sub regim titularul nu prezintă dovada că operaţiunea a fost prelungită sau că 
mărfurile de import ori produsele transformate care figurează în evidenţele biroului vamal ca 
neplasate sub o altă destinaţie vamală au fost plasate totuşi, în termenul acordat iniţial, sub o altă 
destinaţie vamală aprobată de vamă, operaţiunea se încheie de biroul vamal care are în evidenţă 
operaţiunea, din oficiu, pe bază de act constatator, în termen de cel mult 30 de zile de la expirarea 
termenului de încheiere acordat, calculîndu-se şi majorările de întîrziere prevăzute de lege începînd 
cu ziua imediat următoare expirării termenului-limită stabilit pentru încheierea operaţiunii. În 
aplicarea acestor dispoziţii drepturile de import şi majorările de întîrziere aferente se vor calcula 
numai pentru mărfurile străine care nu au fost plasate sub o altă destinaţie vamală aprobată de vamă.  
 


