
O R D I N 

Nr.34-0 

„31” 01. 2009 mun. Chişinău 

 

     Referitor la organizarea activităţii organelor vamale 

     în materie de certificare şi control al originii mărfurilor  

      Întru executarea prevederilor 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), în conformitate cu 
prevederile acordurilor de comerţ liber, sistemelor asimetrice de comerţ 
preferenţial la care Republica Moldova este parte şi actelor departamentale în 
domeniu, în scopul excluderii rezervelor la capitolul îmbunătăţirii activităţii 
vamale în domeniul certificării şi controlului originii mărfurilor relevate în urma 
inspectării birourilor vamale, realizate de către echipa de monitorizare alcătuită din 
colaboratori ai Aparatului Central al Serviciului Vamal al Republicii Moldova şi 
dna Ausra Martinkiene, expert pe termen lung al Departamentului Vamal de pe 
lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Lituania,  

ORDON: 

1. Şefii birourilor vamale vor atrage o atenţie sporită calităţii activităţii 
subdiviziunilor din subordine în materie de certficare şi control al originii 
mărfurilor în strictă corespundere cu prevederile actelor normative naţionale, 
internaţionale şi departamentale în vigoare. 

2. Şefii birourilor vamale vor asigura, reieşind din posibilităţile existente, 
dotarea tehnică necesară pentru activitatea eficientă a subdiviziunilor Originea 
mărfurilor şi vor exclude rezervele existente la acest capitol (tehnică de calcul, 
unităţi de transport de serviciu, condiţii de muncă adecvate volumului de lucru), 
introducînd amendamentele respective în devizurile de cheltuieli pe anul 2009.  

3. În scopul uniformizării modalităţii de completare a rubricii nr.12 a 
certificatelor de origine Forma CT-1, birourile vamale vor asigura confecţionarea, 
din surse financiare proprii, a unor clişee de tipar pentru fiecare colaborator abilitat 
cu autentificarea certificatelor de origine a mărfurilor de forma sus-menţionată, 
care vor conţine numele şi iniţialele prenumelui şi patronimicului colaboratorilor 
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vamali, în limba rusă, conform practicii implementate de către birourile vamale 
Chişinău şi Centru. 

4. Întru eliminarea practicii persistente de utilizare a zonelor economice libere 
în scopul eludării de la achitarea taxelor vamale şi a TVA, birourile vamale vor 
intensifica controlul originii mărfurilor produse în zonele economice libere la 
importul acestora pe restul teritoriului Republicii Moldova şi vor asigura la modul 
cel mai strict executarea întocmai a prevederilor Ordinului Serviciului Vamal 
nr.391-o din 11.10.2007 Referitor la aplicarea preferinţelor tarifare pentru 
mărfurile originare din zonele economice libere. 

5. În scopul intensificării controlului originii mărfurilor importate în Republica 
Moldova în regim preferenţial sau nepreferenţial şi asigurării unui control riguros 
asupra corectitudinii acordării  preferinţelor tarifare la import precum şi a stabilirii 
corecte a valorii mărfurilor în vamă, respectiv neadmiterii prejudicierii abuzive a 
bugetului de stat, certificatele preferenţiale şi nepreferenţiale, precum şi alte 
documente de origine a mărfurilor sau declaraţiile de factură, prezentate de către 
agenţii economici la importul mărfurilor, vor fi remise de către colaboratorii 
posturilor vamale spre examinare şi verificare, în baza analizei riscului de fraudare 
a originii mărfurilor sau în mod aleatoriu, secţiilor Originea mărfurilor şi aprobate 
prin semnătura şi ştampila personală ale colaboratorilor din cadrul subdiviziunilor 
respective, anterior plasării mărfurilor în circulaţie liberă, cu respectarea 
prevederilor Ordinului Serviciului Vamal nr.454-o din 08.12.2006 Referitor la 
aprobarea Normelor privind procedura de control al certificatelor de origine a 
mărfurilor şi declaraţiilor de factură la aplicarea preferinţelor tarifare şi 
Instrucţiunii cu privire la procedura de verificare a documentelor ce confirmă 
originea preferenţială a mărfurilor. 

6. Se modifică Ordinul Serviciului Vamal nr.112-o din 24.03.2008, în sensul 
includerii la lit. b) a pct.1 a unei noi poziţii: “ - Registru de evidenţă a repartizării 
în lucru colaboratorilor abilitaţi cu activitatea de certificare şi control al originii 
mărfurilor, a cererilor-declaraţie pentru eliberarea certificatelor de origine (anexă 
nr.20)” (conform Anexei nr.1 la prezentul Ordin). 

7. Conform Registrului menţionat la pct.6 se va efectua evidenţa obligatorie a  
cererilor-declaraţie repartizate în lucru colaboratorilor secţiilor Originea mărfurilor 
şi  colaboratorilor posturilor vamale abilitaţi cu funcţii de certificare şi control al 
originii mărfurilor, fiind interzisă eliberarea certificatelor de origine a mărfurilor 
fără aplicarea înscrisurilor respective în Registrul menţionat. 

8. Se modifică Ordinul Serviciului Vamal nr.112-o din 24.03.2008, în sensul 
includerii la lit. b) a pct.1 a unei noi poziţii: “ - Registru de evidenţă a deplasărilor 
colaboratorilor secţiilor Originea mărfurilor şi colaboratorilor posturilor vamale 
abilitaţi cu funcţii de certificare şi control al originii mărfurilor de la locul de 
muncă la inspectări a agenţilor economici, controale fizice a mărfurilor şi alte 
însărcinări de serviciu (anexă nr.21)” (conform Anexei nr.1 la prezentul Ordin). 

9.  Conform Registrului menţionat la pct.8 se va efectua evidenţa obligatorie a  
deplasărilor în interes de serviciu de la locul de muncă în perimetrul şi în afara 
perimetrului localităţilor de reşedinţă a birourilor şi posturilor vamale respective a 
colaboratorilor secţiilor Originea mărfurilor şi colaboratorilor posturilor vamale 



abilitaţi cu funcţii de certificare şi control al originii mărfurilor, fiind interzisă orice 
deplasare a acestora în timpul de serviciu fără aplicarea înscrisurilor respective în 
Registrul menţionat. 

10.  Registrele stipulate la pct.pct. 6 şi 8 vor fi implementate în activitatea 
secţiilor şi sectoarelor Originea mărfurilor ale birourilor vamale, începînd cu 
15.02.2009 şi vor fi gestionate de către şefii secţiilor Originea mărfurilor şi 
responsabilul de activitatea de certificare şi control al originii mărfurilor din cadrul 
Biroului vamal Leuşeni. 

11.  În scopul oficializării formale a angajamentului de responsabilitate 
asumat de către exportatori referitor la întrunirea regulilor de origine la producerea 
mărfurilor exportate, se aprobă forma Declaraţiei producătorului cu privire la 
originea preferenţială a mărfurilor, conform căreia agenţii economici care 
realizează exporturi preferenţiale de mărfuri îşi asumă responsabilitatea referitor la 
întrunirea regulilor de origine la producerea mărfurilor exportate (conform Anexei 
nr.2). 

12.  În scopul asigurării transparenţei activităţii organelor vamale în 
domeniul certificării şi controlului originii mărfurilor, precum şi ridicării nivelului 
profesional al specialiştilor în domeniul vămuirii în aspectul originii mărfurilor, 
birourile vamale vor asigura organizarea, la fiecare necesitate dar nu mai rar decît 
o dată în trimestru, mese rotunde şi traininguri cu participarea reprezentanţilor 
agenţilor economici şi brokerilor vamali înregistraţi în raza de activitate a fiecărui 
birou vamal, cu tematici ce ţin de activitatea vamală în domeniul certificării 
originii mărfurilor şi controlului originii mărfurilor la import. 

13.  Responsabilitatea privind executarea prezentului Ordin se pune în 
sarcina Direcţiei generale Proceduri vamale (dl V. Şveţ), Direcţiei generale 
Reglementări tarifar-vamale (dna S. Vîlcu), Direcţiei Finanţe şi logistică (dna Z. 
Gorgos) şi şefilor birourilor vamale. 

14. Controlul asupra executării prezentului Ordin se atribuie 
Vicedirectorului general al Serviciului Vamal, dl N. Bătrîncea. 

 
 

DIRECTOR  GENERAL                                                    Viorel MELNIC 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.1 

la Ordinul Serviciului Vamal 

nr.______________________ 

din____    ____________2008                                                                                                                             

                                                                                                                                                                 

Registrul de evidenţă a deplasărilor colaboratorilor  secţiilor originea mărfurilor şi 
colaboratorilor posturilor vamale abilitaţi cu funcţia de certificare şi control al 
originii mărfurilor de la locul de muncă la inspectări a agenţilor economici, 
controale fizice a mărfurilor şi alte însărcinări de serviciu 

N/O Agent 
economic 
verificat 
(rechizitele/ 
adresa 
juridică) 

Scopul 
verificării  

Locul 
desfăşurării  

verificării 

Data, ora 
deplasării  

Data, 
ora 
revenirii 
la locul 
de 
muncă 

Rezultatul 
verificării, 
nr. Actului 
de control 
sau nr. 
certificatului 

Semnătura 

colaboratorului 

care a efectuat 

verificarea 

Semnătura 

şefului de 

secţie 

         

         

 

 

Registrul de evidenţă a repartizării în lucru colaboratorilor abilitaţi cu activitatea de 
certificare şi control al originii mărfurilor, a cererilor- declaraţiilor pentru 
eliberarea certificatelor de origine 

N/O Nr.,data 

depunerii 

cererii- 

declaraţiei 

Nr. 

Certificatului, 

tipul 

certificatului 

Agentul 

economic 

Descrierea 

mărfii/ 

poziţia 

tarifară 

Viza de 

repartizare 

a şefului 

secţiei 

Menţiuni de 

executare 

(eliberat/respins), 

nr. Scrisorii de 

respingere 

Semnătura 

şefului secţiei 

        

        

 

 

 

 



                                                                                                                 Anexa nr.2  

                                                                                                 la Ordinul Serviciului Vamal 

                                                                                                  nr._____________________ 

                                                                                                  din _______ ___________ 2008 

 

 

Declaraţia producătorului cu privire la originea preferen ţială a mărfurilor 

 

Eu, subsemnatul_______________________(numele, prenumele) declar, că următoarele bunuri: 

1_____________________________________________(poziţia tarifară, descrierea mărfurilor), 

cu utilizarea materiei-prime:_______________________(poziţia tarifară, descrierea mărfurilor) 

2____________________________________________________________________________ 

3____________________________________________________________________________ 

4____________________________________________________________________________ 

5____________________________________________________________________________ 

6____________________________________________________________________________ 

7____________________________________________________________________________, 

enumerate în factura nr._______ din_________   au fost produse la_______________________ 

(denumirea întreprinderii, codul fiscal, sau numele si prenumele persoanei fizice) şi corespund 
criteriilor de origine preferenţiale, conform ________________________   (denumirea acordului 
de comerţ liber sau actului normativ care reglementează sistemul asimetric de comerţ 
preferenţial aplicat).  

În procesul de producere au fost îndeplinite următoarele operaţiuni de producere: 

1____________________________________________________________________(cu referire 

la marfa expusa la poziţia 1 a listei de mărfuri) 

2____________________________________________________________________________ 

3____________________________________________________________________________ 

4____________________________________________________________________________ 

5____________________________________________________________________________ 



6____________________________________________________________________________ 

7____________________________________________________________________________ 

 

Ne obligăm sa păstrăm timp de cel puţin 3 ani şi să punem la dispoziţia organului vamal 
orice documente solicitate în vederea justificării celor menţionate mai sus. 

 

 

 

Director (în caz de persoană fizică-numele, prenumele, datele de identificare din buletinul de 
identitate)     _________________L.Ş. 

 

Contabil-şef___________ 

 

Inginer-tehnolog_________ 

 

 

 


