
SERVICIUL VAMAL  
  

O R D I N  
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)  
  

nr. 331-O  din  07.09.2007 
  

Monitorul Oficial nr.161-164/601 din 12.10.2007 
  

* * * 
  

“Aprobat”  
Director General  
al Serviciului Vamal  
al Republicii Moldova  
Feodosia FURCULIŢA  
_______________________  
nr.331-O din 7 septembrie 2007  

  
“Înregistrat”  
Ministru al justiţiei  
al Republicii Moldova 
  
Vitalie PÎRLOG  
__________________________  
nr.515 din 2 octombrie 2007  

  
Întru executarea prevederilor Acordului de Creare a Zonei de Comerţ Liber în cadrul 

Comunităţii Statelor Independente (CSI), semnat la Moscova la 15 aprilie 1994, ratificat prin 
Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.220-XIII din 22 septembrie 1994 (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.9, art.78) şi Regulilor de determinare a ţării de origine a 
mărfurilor aprobate prin Decizia Consiliului Şefilor de Guvern din Comunitatea Statelor 
Independente (CSI) din 30 noiembrie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, 
ediţie specială “Tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte (1993-2003)”, 
vol.37), în conformitate cu prevederile Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149-XV din 20 
iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), Legii 
Republicii Moldova nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată 
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), Hotărîrii Guvernului 
Republicii Moldova nr.1599 din 13 decembrie 2002 cu privire la regulile de origine a mărfurilor 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.174-176, art.1755) şi în scopul implementării 
prevederilor Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.866 din 1 august 2007 cu privire la 
aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1599 din 13 decembrie 2002 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.112-116, art.886),  

ORDON:  
1. Se aprobă Regulamentul 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) (conform Anexei).  

2. Se aplică Regulamentul menţionat la pct.1 al prezentului Ordin începînd cu 1 ianuarie 
2008.  

3. Executarea prezentului Ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.  
4. Controlul asupra îndeplinirii prezentului Ordin se pune în sarcina Direcţiei Reglementări 

Tarifar Vamale, Direcţiei Finanţe şi Logistică, Direcţiei Proceduri Vamale, Direcţiei Fluxuri 
Informaţionale şi Statistică Vamală.  

  
Anexă  

la Ordinul Serviciului Vamal al RM  
nr.331-O din 7 septembrie 2007  



  
Regulamentul  

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)  

  
I. Dispoziţii generale  

1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile actelor normative în 
vigoare ale Republicii Moldova, Acordului de Creare a Zonei de Comerţ Liber în cadrul 
Comunităţii Statelor Independente (CSI), Regulilor de determinare a ţării de origine a mărfurilor 
(aprobate prin Decizia Consiliului Şefilor de Guvern din Comunitatea Statelor Independente 
(CSI) din 30 noiembrie 2000) şi reglementează procedura de completare, autentificare şi 
eliberare a certificatelor de origine a mărfurilor Forma CT-1 pentru mărfurile exportate din 
Republica Moldova în cadrul regimului de comerţ liber cu statele membre la Acordul menţionat.  

2. Organele vamale certifică originea mărfurilor în conformitate cu procedura stabilită de 
Regulile de determinare a ţării de origine a mărfurilor (aprobate prin Decizia Consiliului Şefilor 
de Guvern din Comunitatea Statelor Independente (CSI) din 30.11.2000), în continuare Reguli, 
pentru mărfurile originare din Republica Moldova la exportul lor în statele membre la Acordul 
de Creare a Zonei de Comerţ Liber în cadrul Comunităţii Statelor Independente şi eliberează 
certificate de origine a mărfurilor Forma CT-1 (Anexa nr.1) în condiţiile stipulate de Regulile 
menţionate.  

3. Certificatul de origine a mărfurilor Forma CT-1 - act justificativ care confirma univoc 
ţara de origine a mărfurilor conform criteriilor de origine stabilite conform Regulilor.  

4. Certificatul de origine a mărfurilor Forma CT-1 se autentifică şi se eliberează numai în 
cazul în care mărfurile ce urmează a fi exportate pot fi considerate produse originare şi care 
corespund criteriilor de origine stabilite conform prevederilor Regulilor.  

5. Certificatul de origine a mărfurilor Forma CT-1 va fi eliberat doar 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 Comunităţii Statelor Independente, în 
condiţiile prevăzute de Reguli.  

6. Autentificarea certificatului de origine a mărfurilor şi eliberarea acestuia se realizează de 
către colaboratorul vamal din organele vamale abilitate (Anexa nr.2) împuternicit cu eliberarea 
certificatelor de origine pentru regiunea de export al mărfii.  

7. Formularele certificatelor de origine sînt documente cu regim special, fiind păstrate în 
locuri special amenajate.  

8. Eliberarea către exportator a formularelor certificatelor de origine a mărfurilor Forma 
CT-1 (în alb), pentru întocmire, se va efectua contra plată conform Anexei nr.2 a Legii 
Republicii Moldova nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, ţinîndu-se un 
registru de evidenţă cu indicarea numărului certificatelor, datele despre exportator, data 
eliberării, semnătura şi ştampila exportatorului şi a persoanei care eliberează formularele.  

9. Organele vamale autentifică certificatele de origine a mărfurilor şi le eliberează 
exportatorului sau reprezentantului acestuia cînd mărfurile la care se referă, se exportă real.  

  
II. Solicitarea autentificării şi eliberării certificatului  

de origine a mărfurilor Forma CT-1  
10. Temei pentru autentificarea certificatului de origine a mărfurilor Forma CT-1 şi 

eliberarea acestuia, serveşte cererea-declaraţie (Anexa nr.3) completată prin mijloace tehnice de 
imprimare sau manual (cu cerneală şi litere majuscule de tipar) de exportator sau de 
reprezentantul 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 
responsabilitate.  



11. Cererea-declaraţie urmează să fie însoţită de următoarele documente:  
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 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 (cu excepţia modificărilor în 
aceste acte, situaţie în care exportatorul va fi responsabil de prezentarea organului vamal a 
modificărilor în cauză confirmate prin acte şi totodată va fi responsabil de efectele survenite în 
legătură cu neprezentarea modificărilor nominalizate);  

b) Actele de identitate ale persoanei fizice - exportator sau reprezentantului exportatorului 
(copia autentificată prin semnătura persoanei);  

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

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 eliberata 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);  

g) Contractul de mandat sau comision ce confirmă împuternicirile reprezentantului 
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 plată, acte de achiziţii, 
declaraţii vamale, certificat de origine Forma CT-1 etc.).  

12. 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 si 

consumul de materie primă pentru producţia finită (raportul cantitativ dintre materia primă şi 
produsul finit). A determina poziţiile tarifare ale fiecărui component utilizat la fabricarea 
produsului finit, precum şi a produsului finit.  

Experţii poartă răspundere, conform legislaţiei în vigoare, pentru includerea datelor eronate 
în actele de expertiză.  

13. Lista documentelor suplimentare necesare pentru certificarea originii mărfurilor:  
a) documentele, ce confirmă originea materiei prime, semifabricatelor, 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.  
14. Răspunderea pentru veridicitatea documentelor şi datelor indicate în ele, prezentate 

organului vamal, o poartă exportatorul, organul vamal la rîndul său se obligă să asigure 
confidenţialitatea informaţiilor prezentate.  

15. Colaboratorul vamal împuternicit cu autentificarea certificatului de origine şi eliberarea 
acestuia, în vederea certificării originii mărfii este in drept:  

a) să aibă acces la întreprinderea exportatorului, producătorului şi la activitatea altor 
persoane fizice sau juridice întru certificarea originii mărfii;  

b) să studieze procesul de producere;  
c) să analizeze şi să verifice operaţiunile tehnologice de producere a mărfii exportate;  
d) să solicite orice document justificativ şi să efectueze orice control pe care îl va considera 

oportun.  
  

III. Completarea, autentificarea şi eliberarea certificatului  
de origine a mărfurilor Forma CT-1  

16. Autentificarea certificatelor de origine a mărfurilor Forma CT-1 se efectuează în 
termen de pînă la 3 zile lucrătoare de la data întrunirii cumulative a următoarelor condiţii: 
înregistrarea cererii-declaraţie, depunerea formularului certificatului de origine completat de 
exportator, prezentarea mărfii şi a documentelor (inclusiv celor solicitate suplimentar) la 
organele vamale abilitate pentru regiunea de export al mărfurilor.  

17. Certificatul de origine a mărfurilor Forma CT-1 autentificat se eliberează (se pune la 
dispoziţia exportatorului) în momentul cînd mărfurile la care se referă se exportă real.  

18. După autentificarea certificatului de origine a mărfurilor Forma CT-1, colaboratorul 
vamal împuternicit cu autentificarea şi eliberarea certificatului de origine respectiv, va completa 
p.9 din cererea-declaraţie cu aplicarea semnăturii sale şi a ştampilei personale. Ulterior, 
exportatorul (sau reprezentantul său) va completa p.10 din cererea-declaraţie cu aplicarea 
semnăturii şi ştampilei sale în original (în cazul persoanei fizice ştampila nu este necesară), prin 
ce se va confirma eliberarea de către organul vamal a originalului certificatului de origine a 
mărfurilor autentificat şi preluarea acestuia de către exportator.  

19. Certificatul de origine a mărfurilor Forma CT-1 reprezintă un set alcătuit din cel puţin 
trei formulare, dintre care primul este formularul original al certificatului de origine a mărfurilor 
Forma CT-1, două copii ale certificatului şi formularul-supliment original al certificatului de 
origine, în cazul în care acesta este necesar reieşind din varietatea poziţiilor tarifare ale 
mărfurilor destinate exportului, precum şi două copii ale acestuia (conform Anexei 1).  

20. Formularele certificatului de origine a mărfurilor Forma 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 (Anexa 4).  

21. Formularele certificatelor de origine a mărfurilor Forma CT-1 sînt formulare speciale 
numerotate (în scopul identificării), emise tipografic. Formatul formularelor este de 210 x 297 
mm. Hîrtia utilizată trebuie să fie de culoare albă. Formularele originale ale certificatelor de 
origine a mărfurilor Forma CT-1 vor conţine simboluri de protecţie, de natură să facă vizibilă cu 
ochiul liber falsificarea mecanică sau chimică.  

22. Pe formularul certificatului de origine a mărfurilor Forma CT-1 se va face trimitere la 
denumirea şi adresa tipografiei sau marca acesteia, fapt ce va oferi posibilitatea de a identifica 
tipografia la care au fost tipărite aceste formulare ale certificatelor.  



23. În certificatele de origine a mărfurilor Forma CT-1 nu se admit corectări, ştergeri etc., 
cu excepţia cazurilor, cînd corectarea este efectuată în baza unei cereri scrise depuse de către 
exportator sau persoana autorizată de acesta, iar corectările sînt autentificate prin semnătura 
olografă a exportatorului, sau persoanei autorizate a exportatorului şi semnătura olografă a 
colaboratorului vamal desemnat, autentificate prin ştampila organului vamal abilitat. În cazul 
necesităţii unei multitudini de corectări şi/sau dacă corectarea operată face dificilă citirea liberă a 
informaţiei din certificat sau poate crea careva îndoieli privind autenticitatea acestora, atunci se 
va completa un nou formular al certificatului de origine.  

24. În cazul furtului, pierderii sau deteriorării certificatului de origine, la cererea scrisă a 
exportatorului poate fi eliberat un duplicat pe un nou formular de certificat, menţionîndu-se în 
rubrica 5 a certificatului - “Дубликат” (duplicat), împreună cu data şi seria/numărul 
certificatului original. Duplicatul certificatului este valabil din data eliberării menţionată în 
original, dar nu mai mult de 12 luni din data eliberării originalului.  

25. În cazuri excepţionale, certificatul de origine poate fi eliberat 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 nu a fost acceptat în statul de 
import din motive tehnice, indicîndu-se în rubrica 5 a certificatului de origine menţiunea “Выдан 
впоследствии” (eliberat retroactiv). Organele vamale abilitate vor autentifica şi elibera 
retroactiv certificatul de origine Forma CT-1 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 Forma CT-1 cînd produsele respective au fost 
exportate.  

26. Spaţiul neutilizat din rubricile certificatului trebuie să fie barat în aşa fel, încît să se 
excludă orice posibilitate de completare frauduloasă a acestor spaţii neutilizate. Între rînduri, 
cînd rubricile nominalizate nu sînt completate în întregime, trebuie trasată o linie sub ultimul 
rînd al descrierii, barînd spaţiul gol.  

27. Certificatele de origine pot fi anulate după autentificarea şi eliberarea acestora, în 
cazurile în care există motive întemeiate (autentificat şi eliberat cu încălcarea procedurii sau în 
baza datelor necomplete şi/sau neautentice etc.). În cazul în care după anularea certificatului de 
origine se va elibera un nou certificat, în rubrica 5 a certificatului eliberat se va opera menţiunea 
“Выдан взамен сертификата” (eliberat în schimbul certificatului), cu indicarea datei şsi 
seriei/numărului certificatului anulat.  

28. Formularele certificatelor de origine pot fi casate în cadrul procesului de întocmire a 
acestora cu îndeplinirea unui act conform ordinii stabilite, menţionîndu-se temeiul casării 
(deteriorarea, comiterea cărorva greşeli tehnice/mecanice, retragerea cererii-declaraţie etc.).  

  
IV. Evidenţa certificatelor de origine a mărfurilor Forma CT-1   

29. Organele vamale abilitate vor asigura păstrarea unei copii a fiecărui certificat 
autentificat şi eliberat.  

30. Evidenţa certificatelor de origine a mărfurilor Forma CT-1 autentificate şi eliberate se 
efectuează în forma electronică, prin utilizarea sistemului automatizat de evidenţă.  

31. Cererea-declaraţie, copia certificatului de origine a mărfurilor Forma CT-1, originalele 
rapoartelor de expertiză (dacă au fost prezentate) şi toate celelalte documente ce confirmă 
originea mărfii se păstrează de organul vamal în termen de cel puţin trei ani.  

  
V. Procedura de control posterior al certificatelor  

şi responsabilitatea colaboratorilor vamali  
32. Procedura de control posterior al certificatelor de origine a mărfurilor Forma CT-1 şi 

cooperare administrativă este prevăzută în Anexa nr.5.  
33. 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 Forma 
CT-1. 

  
Anexa nr.1  

la Regulament 
  
  

Formularul certificatului de origine a m ărfurilor Forma 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 Печа
ть 

Подпи
сь 

Дата Печать 

  
  

Formularul suplimentar al certificatului de origine a mărfurilor Forma CT -1  
  

OPИГИНАЛ 
  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА N ___  
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА 

  
6. N 7. 

Количество 
8. 
Описание 

9. Критерий 
проихождения 

10. Вес 
брутто/ нетто 

11. Номер и дата 
счета-фактуры 



мест и вид 
упаковки 

товара (кг) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

     

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 
   
   

КОПИЯ 
  

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 

  
Anexa nr.2  

la Regulament  
  

Organele vamale abilitate cu autentificarea şi eliberarea  



certificatelor de origine Forma CT-1:  
1. Biroul Vamal Chişinău  
2. Biroul Vamal Centru  
3. Biroul Vamal Cahul  
4. Biroul Vamal Bălţi  
5. Biroul Vamal Leuşeni  
6. Biroul Vamal Bender  
7. Biroul Vamal Ungheni  
8. Biroul Vamal Briceni 
  

Anexa nr.3  
la Regulament 

   
CERERE – DECLARAŢIE  

pentru eliberarea certificatului de origine Forma C T-1  
(!!! se completeaz ă cu litere de tipar!!!)  

    
1. Exportator:  Codul fiscal __________________________________  
Denumirea completă _____________________ Prefix poştal __________ Telefon _________ 

 Fax ______  
Adresa completă 

_________________________________________________________________________  
2. Destinatarul m ărfii:   
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 CERTIFICATULU I DE 

ORIGINE 
FORMA CT-1 pentru urm ătoarele m ărfuri:   
  

Denumirea 
mărfii 

Codul 
mărfii  

Unitatea 
de 

măsura  

Cantitatea 
în unit ăţi 

de 
măsură 

Tip de 
ambalaj  

Numărul 
de 

locuri 

Masa 
brutto 

/ 
netto  

Preţul 
pentru 

1 
unitate 

de 
măsură 
 (USD) 

Valoarea 
mărfii  
 (USD) 

Produc ătorul  
codul 
fiscal  

Denumirea, 
adresa, 
telefon, 

fax, E-mail  

            
 

            
 

            
 

            
 

  
7. Anexe (documente ce confirm ă  
originea m ărfii):   

 
8. Achitarea taxei pentru procedurile vamale 
este efectuat ă conform legisla ţiei.  

   
Prin prezenta declar ăm, că toate datele men ţionate mai sus sunt autentice şi ne asum ăm 

responsabilitatea   
deplin ă 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)  
  

Anexa nr.4  
la Regulament  

  
Condiţiile de completare şi autentificare a certificatelor  

de origine a mărfurilor Forma CT-1  
Pentru autentificarea şi eliberarea certificatului de origine a mărfurilor Forma CT-1, marfa 

trebuie:  
a) să fie obţinută integral în Republica Moldova conform prevederilor Regulilor. 

Descrierea mărfii, în formularul certificatului trebuie să fie suficient de detaliată, astfel încît să 
permită identificarea mărfii de către colaboratorii vamali prin examinarea lor;  

b) să fie obţinută în Republica Moldova, cu utilizarea altor produse decît cele prevăzute la 
lit.(a), cu condiţia ca respectiva marfă să sufere prelucrări sau transformări suficiente, conform 
exigenţelor Regulilor menţionate. Fiecare articol dintr-un lot de marfă expediat trebuie să 
îndeplinească toate condiţiile separat şi de sine stătător.  

Rubrica 1 – “Отправитель/экспортер (наименование и почтовый адрес)”: 
„Expeditor/Exportator (denumirea şi adresa poştală)” - se înscrie denumirea, adresa deplină (în 
cazul persoanei fizice se va indica numele, prenumele, patronomicul şi adresa) şi ţara de 
reşedinţă a exportatorului. Denumirea exportatorului trebuie să fie identică cu denumirea 
indicată în contract şi/sau factura de expediţie şi să corespundă denumirii indicate în actele de 
constituire ale agentului economic exportator. Se permite indicarea prescurtată a denumirii 
întreprinderii-exportator, dacă aceasta este indicată în Statutul său.  

Rubrica 2 – “Получатель/импортер (наименование и почтовый адрес)”: 
“Destinatar/importator (denumirea şi adresa poştală)” – se înscrie denumirea, adresa deplină şi 
ţara de reşedinţă a destinatarului mărfurilor. În cazul în care destinatarul şi importatorul 
mărfurilor sînt persoane juridice diferite, se va indica că destinatarul mărfurilor (denumirea, 
adresa deplină şi ţara de reşedinţă ) acţionează la dispoziţia (sintagma “по поручению”) 
importatorului (denumirea, adresa deplină şi ţara de reşedinţă ).  

Rubrica 3 – “Средства транспорта и маршрут следования (насколько это 
известно)”:“Mijloacele de transport şi ruta (în măsura în care se cunoaşte)” - se menţionează 
tipul concret al mijlocului de transport al mărfii şi ruta, în măsura în care se cunoaşte: spre 
exemplu, “Авиа” (Avia), “Автомобильный” (Auto), “Железнодорожный” (Feroviar), 
“Морской” (Maritim). Dacă mărfurile vor fi transportate printr-o ţară terţă, se fac menţiuni în 
felul următor “Автомобильный из г.Кишинэу (Республика Молдова) в г.Москва 
(Российская Федерация) через г.Киев (Украина)” („Auto din or.Chişinău (Republica 
Moldova) în or.Moscova (Federaţia Rusă) prin or.Kiev (Ucraina)”.  

Rubrica 4 – În partea de sus a rubricii se indică numărul certificatului de origine, iar în 
dreptul sintagmei „Выдан в” (Eliberat în) se va indica „Республика Молдова” (Republica 
Moldova), în calitate de stat care a eliberat certificatul; iar în dreptul sintagmei „Для 



предоставления в” (Pentru a fi prezentat în) urmează a se indica denumirea în limba rusă a 
statului membru la Acordul de Creare a Zonei de Comerţ Liber în cadrul Comunităţii Statelor 
Independente, unde se exportă mărfurile: de exemplu, „Российская Федерация” (Federaţia 
Rusă).  

Rubrica 5 – “Для служебных отметок”: „Observaţii ale autorităţilor competente” – se 
înscriu, eventual, note ale organelor vamale referitoare la specificul circumstanţelor eliberării 
certificatului: de exemplu, “Дубликат” (Duplicat), “Выдан взамен сертификата” (Eliberat în 
schimbul certificatului), “Выдан впоследствии” (Eliberat retroactiv).  

În cazul eliberării certificatelor de origine a mărfurilor Forma CT-1 pentru mărfurile, la 
producerea cărora au fost utilizate produse originare din alte state membre la Acordul de Creare 
a Zonei de Comerţ Liber în cadrul Comunităţii Statelor Independente, se va aplica inscripţia 
“Кумуляция СНГ” (Cumulare cu statele CSI), făcîndu-se trimitere la numărul şi data 
certificatului de origine CT-1 (prezentat în original), precum şi ţara care a eliberat certificatul 
respectiv: de exemplu, „CT-1 № XXXXXXX от ДД.ММ.ГГГГ Российская Федерация” (CT-1 
nr. XXXXXXX din ZZ.LL.AAAA Federaţia Rusă).  

În cazul reexportului în statele membre la Acordul de Creare a Zonei de Comerţ Liber în 
cadrul CSI a mărfurilor produse în alte state membre la Acord decît Republica Moldova, în 
rubrica dată se înscrie sintagma „Сертификат выдан на основании сертификата страны 
происхождения” (Certificat eliberat în baza certificatului ţării de origine), cu indicarea 
numărului şi datei eliberării certificatului de origine eliberat anterior de acest stat, conform 
prevederilor Regulilor.  

Rubrica 6 – “Номер”: “Numărul de ordine” - se indică numărul de ordine al mărfurilor 
livrate.  

Rubrica 7 – “Количество мест и вид упаковки”: „Numărul de locuri şi tipul 
ambalajului” – se indică numărul de locuri/colete şi tipul ambalajului.  

Rubrica 8 – “Описание товара”: „Descrierea mărfurilor” – urmează a se indica 
denumirea mărfurilor, suficient de detaliat pentru a fi identificate mărfurile pentru care se 
eliberează certificatul. În cazul în care reieşind din varietatea poziţiilor tarifare ale mărfurilor 
destinate exportului, spaţiul din rubrica 8 nu este suficient pentru descrierea mărfurilor, în partea 
de jos a rubricii se indică sintagma “(продолжение см. дополнительный лист сертификата)” 
(continuarea vezi în formularul-supliment al certificatului) şi se continuă descrierea mărfurilor în 
formularul suplimentar.  

Rubrica 9 – „Критерий происхождения”: „Criteriul de origine” – se indică criteriul de 
origine pentru fiecare tip de marfă menţionată în rubrica 8. În cazul eliberării certificatului de 
origine pentru mărfuri obţinute integral în Republica Moldova, se va indica litera „П” (P), în 
cazul mărfurilor obţinute cu cumularea materiei prime originare din statele membre la Acordul 
de Creare a Zonei de Comerţ Liber în cadrul CSI, se va indica litera „K”, iar în cazul eliberării 
certificatului pentru mărfuri obţinute în urma unei prelucrări suficiente, se va indica litera „Д” 
(D), urmată de 4 semne ale poziţiei tarifare a mărfii, conform Sistemului Armonizat de Descriere 
şi Codificare a Mărfurilor: de exemplu, “Д 1701”.  

Rubrica 10 – “Вес брутто/нетто (кг)”: „Masa brutto/netto (kg)” - se indică masa brută şi 
netă în kilograme sau cantitatea altfel exprimată conform parametrilor (unităţilor de măsură) ale 
cantităţii mărfii, conform Sistemului Armonizat de Descriere şi Codificare al Mărfurilor.  

Rubrica 11 – “Номер и дата счета-фактуры”: „Numărul şi data facturii” - se indică 
numărul şi data facturilor comerciale (invoice), facturilor proforme sau altor documente care 
conţin parametri financiari şi cantitativi ai mărfurilor. Data facturilor nu poate fi ulterioară datei 
eliberării certificatului.  

Rubrica 12 – “Удостоверение”: „Autentificare” – se completează cu denumirea şi adresa 
biroului vamal care eliberează certificatul de origine. În partea de jos a rubricii se indică data 
autentificării şi eliberării certificatului, cu aplicarea semnăturii olografe a colaboratorului vamal 
împuternicit şi a ştampilei în original a biroului vamal abilitat, destinate certificării originii 
mărfurilor.  



Rubrica 13 – “Декларация заявителя”: „Declaraţia solicitantului” – în partea de sus a 
rubricii se indică „Республика Молдова” (Republica Moldova), statul pe teritoriul căruia au fost 
produse mărfurile pentru care se eliberează certificatul de origine Forma CT-1. În partea de jos a 
rubricii, prin semnătura olografă a conducătorului sau reprezentantului împuternicit al 
întreprinderii exportatoare şi aplicarea ştampilei în original a întreprinderii (în cazul persoanei 
fizice ştampila nu este obligatorie) în locurile din rubrică prevăzute pentru aceasta, exportatorul 
declară că toate datele şi afirmaţiile din certificat sînt complete, corecte şi completate cu bună-
credinţă, că toate mărfurile au fost produse în Republica Moldova şi că îndeplinesc cerinţele de 
origine specificate pentru aceste mărfuri în Reguli. 

  
Anexa nr.5  

la Regulament  
  

Procedura de control posterior al certificatelor de origine  
a mărfurilor Forma CT-1 şi cooperare administrativă  

1. Organele vamale din Republica Moldova efectuează controlul posterior al certificatelor 
de origine a mărfurilor Forma CT-1 eliberate pentru mărfurile exportate din Republica Moldova 
în statele membre la Acordul de Creare a Zonei de Comerţ Liber în cadrul Comunităţii Statelor 
Independente conform procedurii stabilite în Reguli, precum şi în prezentul Regulament.  

2. Controlul posterior al certificatelor de origine a mărfurilor Forma CT-1 se efectuează la 
cererea autorităţilor vamale din statele membre la Acordul de Creare a Zonei de Comerţ Liber în 
cadrul Comunităţii Statelor Independente în cazul în care este temei de a considera că datele din 
certificate nu sînt veridice sau în vederea efectuării controlului selectiv.  

3. Organele vamale realizează controlul posterior al certificatelor de origine a mărfurilor 
Forma CT-1 în baza solicitării scrise a autorităţii vamale din statele membre la Acordul de 
Creare a Zonei de Comerţ Liber în cadrul Comunităţii Statelor Independente, în care se indică 
motivele solicitării ini ţierii procedurii de control posterior al certificatelor.  

4. Controlul posterior se dispune de către Serviciul Vamal şi se realizează de organele 
vamale abilitate care au autentificat şi eliberat certificatul de origine respectiv.  

5. În scopul efectuării controlului posterior, organul vamal abilitat este în drept să 
întreprindă toate măsurile necesare pentru a verifica autenticitatea certificatelor, exactitatea 
informaţiilor referitoare la originea reală a mărfurilor în cauză şi îndeplinirea altor cerinţe. În 
acest scop, birourile vamale sînt în drept să ceară orice document justificativ şi probe, să 
efectueze orice control al operaţiunilor contabile ale exportatorului sau orice alt control pe care îl 
va considera necesar.  

6. Rezultatele controlului posterior se comunică autorităţilor vamale ale statului-solicitant 
în timp cît mai restrîns şi cu respectarea termenelor maximale prevăzute în Reguli.  

7. Rezultatele controlului posterior se comunică sub formă de documente, rapoarte şi alte 
acte, care trebuie să permită a determina dacă certificatul de origine a mărfurilor Forma CT-1 se 
referă la mărfurile exportate de facto şi dacă această marfă poate fi considerată ca fiind originară 
din Republica Moldova conform criteriilor de origine stabilite în Reguli sau din statele membre 
la Acordul de Creare a Zonei de Comerţ Liber în cadrul Comunităţii Statelor Independente.  

8. În cazul cînd certificatul de origine a mărfurilor Forma CT-1 a fost eliberat pentru un lot 
de marfă produsă cu utilizarea producţiei acoperite de un alt certificat de origine a mărfurilor 
Forma CT-1 (aplicarea cumulului), atunci la rezultatele verificării trebuie anexată şi copia 
certificatului de origine respectiv, care acoperă mărfurile utilizate.  

9. În cazul în care în urma controalelor efectuate sau în baza informaţiilor existente se 
denotă iregularităţi în certificarea originii mărfurilor şi eliberarea certificatelor de origine a 
mărfurilor Forma CT-1, organele vamale ale Republicii Moldova (din oficiu sau la cererea 
statelor solicitante) efectuează o investigaţie de urgenţă în vederea depistării şi eliminării 
iregularităţilor. 



 
 

 


