
Anexa nr.2 
la Regulament 

  
Formularul certificatului de origine Forma A 

  
1. Goods consigned from (exporter`s business 
name, address, country  

Referense No 
  

GENERALIZED SYSTEM PREFERENCES 
CERTIFICATE OF ORIGIN 

(Cimbuned declaration and certificate) 
FORM A 

  
Issued in ______________________________ 

(country) 
  

See notes overleaf 

2. Goods consigned to (consignee`s name 
address, country) 

3. Means of transport and route (as far as known) 4. For official use 
  
  
  
  
  

5. Item 
number 

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 herebz 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, declare that the above details 
and statements are correct; thar all the goods were 

  
prodused in ______________________________ 

(country) 
  

and that they comply wuth the origin requirements 
specified for thouse goods in the generalized 
system of preferencrs for goods exported to 
_________________________________________ 

(importing country) 
  

_________________________________________ 
Place and date, signature and stamp of authorized signatory 

  

  
  

Formularul certificatului de origine Forma A  
(verso)  



  
NOTES (2005)  

  
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 authorities 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 New 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 from 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".  

(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 preference- 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 the 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.  

  
  

Anexa nr.3 
la Regulament 

   
Organele vamale abilitate cu autentificarea şi eliberarea certificatelor de circulaţie  

a mărfurilor EUR.1 şi certificatelor de origine a mărfurilor Forma A:  
  

1. Biroul Vamal Chişinău  5. Biroul Vamal Leuşeni  
2. Biroul Vamal Centru  6. Biroul Vamal Bender  
3. Biroul Vamal Cahul  7. Biroul Vamal Ungheni  
4. Biroul Vamal Bălţi  8. Biroul Vamal Briceni 

  
  

Anexa nr.4 
la Regulament 

  
CERERE – DECLARAŢIE  

pentru eliberarea certificatului __________________ _____ 
!!! se completează cu litere de tipar !!! 

(după caz, de circula ţie a mărfurilor EUR.1, sau de origine a m ărfurilor Forma A) 
  
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 CERTIFICATULUI DE 

ORIGINE pentru urm ătoarele m ărfuri:  
  
  

Denumire
a mărfii 

Codu
l 

mărfii 

Unitate
a de 

măsura  

Cantitate
a în 

unit ăţi de 
măsură 

Tip de 
ambala

j 

Număru
l de 

locuri 

Masa 
brutt

o 
/netto  

Preţul 
pentru 

1 
unitate 

de 
măsur

ă 
(USD) 

Valoare
a mărfii 
(USD) 

Produc ătorul  
codu

l 
fiscal  

Denumirea
, adresa, 
telefon, 

fax, E-mail  



             
  

             
  

             
  

             
  

  
7. Anexe (documente ce confirm ă originea m ărfii) : 
  
8. Achitarea taxei pentru procedurile vamale este e fectuat ă conform legisla ţiei . 
  
Prin prezenta declar ăm că toate datele men ţionate mai sus sînt 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: 
_____________________________________________ 
__________________________________________________________________ (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) 
  
  

Anexa nr.5  
la Regulament  

  
Condiţiile de completare şi autentificare a certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR.1  

Pentru autentificarea şi eliberarea certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR.1, marfa 
trebuie:  

a) Să fie obţinută integral în Republica Moldova conform prevederilor Regulamentului 
(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. 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 Regulamentului (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. Fiecare articol dintr-un lot de marfă expediat trebuie să îndeplinească toate condiţiile 
separat şi de sine stătător.  

Rubrica 1 – “Exporter (Name, full address, country)”: “Exportator (Denumirea, adresa 
completă, ţara)” – se înscrie denumirea, adresa deplină 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 – “Certificate used in preferential trade between”: “Certificat utilizat în 
comerţul preferenţial între” – se indică pe primul rînd trasat, deasupra cuvîntului “and” (“şi”) 
sintagma “Republic of Moldova” (Republica Moldova), iar pe al doilea rînd trasat, sub cuvîntul 
“and” (“şi”) – sintagma care exprimă denumirea oficială în limba engleză a ţării de destinaţie a 
mărfurilor sau sintagma “EUROPEAN COMMUNITY” (Comunitatea Europeană).  

Rubrica 3 – “Consignee (Name, full address, country) (Optional)”: “Destinatar 
(Denumirea, adresa completă, ţara)” – se înscrie denumirea, adresa deplină şi ţara de reşedinţă a 
destinatarului mărfurilor. Denumirea destinatarului trebuie să corespundă exact denumirii 
indicate în contract şi/sau factura de expediţie.  

Rubrica 4 – “Country, group of countries or territory in which the products are considered 
as originating”: “Ţara, grupul de ţări sau teritoriul din care sînt considerate ca fiind originare 
produsele” – se înscrie sintagma “Republic of Moldova” (Republica Moldova).  

Rubrica 5 – “Country, group of countries or territory of destination”: “Ţara, grupul de ţări 
sau teritoriul de destinaţie” – se înscrie sintagma care exprimă denumirea oficială în limba 
engleză a ţării de destinaţie a mărfurilor.  

Rubrica 6 – “Transport details (Optional)”: “Detalii cu privire la transport” – se 
menţionează tipul concret al mijlocului de transport al mărfii şi ruta (în măsura în care se 
cunoaşte), spre exemplu “By Air” (Avia), “By Truck” (Auto), “By Rail” (Feroviar), “By Sea” 
(Maritim). Dacă mărfurile vor fi transportate printr-o ţară terţă, se fac menţiuni în felul următor 
“By Truck from Chisinau to Sofia via Bucharest”. (Auto din Chişinău la Sofia prin Bucureşti).  

Rubrica 7 – “Remarks”: “Remarci” – se înscriu remarci oficiale, spre exemplu: “ISSUED 
RETROSPECTIVELY” (eliberat “a posteriori”), sau “DUPLICATE” (duplicat) cu indicarea 
datei şi numărului certificatului original.  

Rubrica 8 – “Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages; 
Description of goods”: “Numărul de ordine, Marcaje şi numere; Numărul şi tipul ambalajelor; 
Descrierea mărfurilor” – se indică numărul de ordine al mărfurilor livrate, marcajul şi după caz 
numerotarea mărfurilor, numărul de locuri şi tipul ambalajelor, precum şi descrierea mărfurilor, 
suficient de detaliat pentru a fi identificate mărfurile pentru care se eliberează certificatul.  

Rubrica 9 – “Gross mass (kg) or other measure (litres, m3 etc.)”: “Masa brută (kg) sau altă 
unitate de măsură (litri, m3 etc.) – se indică masa brutto în kilograme sau tone, sau cantitatea 
altfel exprimată conform parametrilor (unităţilor de măsură) ale cantităţii mărfii, conform 
Sistemului Armonizat de Descriere şi Codificare al Mărfurilor.  

Rubrica 10 – “Invoices (Optional)”: “Facturi” – se indică numărul şi data facturilor de 
expediţie (invoice). Data facturii de expediţie (invoice) nu poate fi ulterioară datei eliberării 
certificatului.  

Rubrica 11 – “Customs endorsement”: “Autentificare vamală” – se completează manual, 
în urma controlului efectuat de colaboratorul vamal abilitat cu autentificarea certificatului 
de circulaţie a mărfurilor EUR.1 , certificîndu-se că declararea originii mărfurilor efectuată de 
către exportator este corectă. În partea de sus a rubricii se menţionează date referitoare la 
documentul de export. Se indică în dreptul cuvîntului “Form” (Tip) sintagma “Customs 
declaration” (Declaraţie vamală). În dreptul cuvîntrului “No” (Nr) se va indica numărul 
declaraţiei vamale de export, în cazul în care acesta se cunoaşte. În dreptul sintagmei “Customs 
office” (Biroul vamal) va fi indicată denumirea biroului vamal care eliberează certificatul de 
circulaţie a mărfurilor EUR.1; de exemplu: “Chişinău”, iar în dreptul sintagmei “Issuing country 
or territory” (Ţara sau teritoriul de eliberare) se va indica sintagma “Republic of Moldova” 
(Republica Moldova). În partea de jos a rubricii, în dreptul sintagmei “Date” (data) se indică data 
autentificării şi eliberării certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR.1 de către colaboratorul 
vamal; de exemplu, “01.03.2008”, cu aplicarea semnăturii olografe a colaboratorului vamal 
împuternicit şi a ştampilei în original a biroului vamal abilitat, destinate certificării originii 
mărfurilor, în locurile din rubrică prevăzute pentru aceasta.  



Rubrica 12 – “Declaration by the exporter”: “Declaraţia exportatorului” – se completează 
în felul următor:  

Prin semnătura olografă a conducătorului sau a reprezentantului împuternicit al 
exportatorului şi aplicarea ştampilei în original a întreprinderii 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 Regulamentului (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.  

Rubrica 13 – “REQUEST FOR VERIFICATION, to”: “CERERE DE VERIFICARE, 
către” – se completează în cadrul controlului efectuat de organele vamale la import al 
certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR.1,  în cazul în care există indici care implică dubii 
referitor la autenticitatea şi corectitudinea eliberării certificatului. Completarea rubricii 
respective se operează manual de colaboratorul vamal abilitat cu controlul la import al originii 
mărfurilor. În partea de sus a rubricii se indică denumirea în limba engleză a biroului vamal care 
a eliberat certificatul de circulaţie EUR.1 verificat, care trebuie să corespundă cu denumirea 
biroului vamal indicat în rubrica 11 a certificatului. În partea de jos a rubricii, în locurile special 
prevăzute – “Place and date” (Locul şi data) se va indica locul şi data stabilirii necesităţii de 
iniţiere a procedurii de verificare a certificatului: de exemplu, “Chişinău, 15.02.2008”, cu 
aplicarea în locurile respective a semnăturii olografe a colaboratorului vamal împuternicit şi a 
ştampilei în original a biroului vamal abilitat, destinate certificării originii mărfurilor.  

Rubrica 14 – “RESULT OF VERIFICATION”: “REZULTATUL VERIFICĂRII” – se 
completează de biroul vamal care efectuează procedura de control posterior al certificatului de 
circulaţie EUR.1. În cazul confirmării originii mărfurilor certificate în urma procedurii de 
verificare, se va bifa cu “X” pătrăţelul aflat în dreptul sintagmei “Was issued by the customs 
office indicated and that the information contained therein is accurate” (Verificarea efectuată a 
demonstrat că certificatul respectiv a fost eliberat de către biroul vamal indicat şi că informaţia 
conţinută în acesta este veridică) sau, după caz, pătrăţelul aflat în dreptul sintagmei “Does not 
meet the requirements as to authenticity and accuracy (see remarks appended)” (Verificarea 
efectuată a demonstrat că certificatul respectiv nu întruneşte cerinţele referitoare la autenticitate 
şi corectitudine (vezi remarcile anexate). În partea de jos a rubricii, în locurile special prevăzute 
– “Place and date” (Locul şi data) se va indica locul şi data stabilirii corectitudinii sau 
incorectitudinii eliberării certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR.1: de exemplu, “Chişinău, 
15.02.2008”, cu aplicarea în locurile respective a semnăturii olografe a colaboratorului vamal 
împuternicit şi a ştampilei în original destinate certificării originii mărfurilor a biroului vamal 
care a desfăşurat procedura de verificare a certificatului.  

Completarea formularelor cererilor pentru certifica tul de circulaţie a mărfurilor  
EUR.1 – rubricile 1-10 ale formularelor cererilor pentru certificatul de circulaţie a mărfurilor 
EUR-1 vor conţine informaţii identice cu cele indicate în rubricile 1-10 ale formularelor 
certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR.1.  

Completarea păr ţii verso a formularelor cererilor pentru certificat ul de circulaţie a 
mărfurilor EUR.1  – “DECLARATION BY THE EXPORTER”: “DECLARAŢIA 
EXPORTATORULUI” – se completează în limba engleză de către solicitantul certificatului de 
circulaţie a mărfurilor EUR.1, indicîndu-se sub sintagma “SPECIFY as follows the 
circomstances which have enabled these goods to meet the above conditions:” (“SPECIFIC după 
cum urmează circumstanţele care au permis acestor bunuri să întrunească condiţiile menţionate 
mai jos”) circumstanţele în care au fost produse mărfurile pentru care se solicită certificatul de 
circulaţie a mărfurilor EUR.1, care argumentează respectarea regulilor de origine a mărfurilor: 
de exemplu, “The apple juice (HS 2009) was manufactured from fresh apples (HS 0808) of 
Moldovan origin, proved by official documents; at the manufacturing of the apple juice were not 
used materials from HS 17” (Sucul de mere (poziţie tarifară 2009) a fost produs din mere 
proaspete (poziţie tarifară 0808) de origine moldovenească, demonstrată prin acte oficiale; la 



producerea sucului de mere nu au fost utilizate produse de la capitolul tarifar 17). Sub sintagma 
“SUBMIT the following supporting documents” (PREZENTĂM următoarele documente 
justificative) se vor indica tipul, numărul şi data documentelor care justifică originea 
preferenţială a mărfurilor, pentru care se solicită certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1: de 
exemplu, “invoice nr.30 from 22.02.2008, manufacturer’s declaration nr.25 from 21.07.2008,:” 
(factură comercială nr.30 din 22.02.2008, declaraţia producătorului nr.25 din 21.02.2008,:). În 
locurile special prevăzute – “Place and date” (Locul şi data) se va indica locul şi data completării 
declaraţiei exportatorului: de exemplu, “Chişinău, 22.02.2008”, cu aplicarea în locurile 
respective a semnăturii olografe a conducătorului întreprinderii exportatoare şi aplicarea 
ştampilei în original a exportatorului (în cazul persoanei fizice ştampila nu este obligatorie).  

   
Anexa nr.6  

la Regulament  
  

Condiţiile de completare şi autentificare a certificatelor de origine a mărfurilor Forma A   
Pentru autentificarea certificatului de origine a mărfurilor Forma A şi eliberarea acestuia în 

cadrul Sistemului Generalizat de Preferinţe, marfa trebuie:  
a) Să fie obţinută integral în Republica Moldova conform exigenţelor actelor normative 

aplicabile regimului preferenţial. Descrierea mărfii, în formularul certificatului de origine, 
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 că respectiva marfă să sufere prelucrări sau transformări suficiente, conform 
exigenţelor actelor normative aplicabile regimului preferenţial. Fiecare articol dintr-un lot de 
marfă expediat trebuie să îndeplinească toate condiţiile separat şi de sine stătător.  

Rubrica 1 – “Goods consigned from (exporter’s business name, address, country)”: 
“M ărfuri expediate de către (denumirea, adresa completă, ţara)” – se înscrie denumirea, adresa 
deplină 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 – “Goods consigned to (consignee’s name, address, country)”: “Mărfuri 
expediate către (Denumirea destinatarului, adresa completă, ţara)” – se indică denumirea, adresa 
deplină şi ţara de reşedinţă a destinatarului mărfurilor. Denumirea destinatarului trebuie să 
corespundă exact denumirii indicate în contract şi/sau factura de expediţie.  

Rubrica 3 – “Means of transport and route (as far as known)”: “Mijlocul 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 “By Air”, “By Truck”, “By Rail”, 
“By Sea”. Dacă mărfurile vor fi transportate printr-o ţară terţă, se fac menţiuni în felul următor: 
“By Truck from Chişinău to Istanbul via Bucharest” (Auto din Chişinău la Istanbul prin 
Bucureşti).  

Rubrica 4 – “For official use”: “Pentru uz oficial” – se înscriu note, spre exemplu: 
“ISSUED RETROSPECTIVELY” (eliberat “a posteriori”), sau “DUPLICATE” (duplicat) cu 
indicarea datei şi numărului certificatului original.  

În cazul eliberării certificatelor de origine a mărfurilor Forma A pentru mărfurile, la 
producerea cărora au fost utilizate produse originare din statul pentru care este prevăzută 
posibilitatea cumulului, în rubrica 4 se va înscrie sintagma respectivă, prevăzută de actul 
normativ care reglementează regimul de comerţ preferenţial.  

Rubrica 5 – “Item number”: “Numărul de ordine” – se indică numărul de ordine al 
mărfurilor livrate.  

Rubrica 6 – “Marks and numbers of packages”: “Marcaje şi numărul ambalajelor” – se 
indică marcajul şi numărul ambalajelor, după caz, şi numerotarea mărfurilor.  



Rubrica 7 – “Number and kind of packages; description of goods”: “Numărul de locuri şi 
tipul ambalajului; descrierea mărfurilor” – se indică descrierea mărfurilor suficient de detaliat 
pentru a fi identificate mărfurile pentru care se eliberează certificatul, iar cînd rubrica 8 se va 
completa cu litera “P”, se vor indica şi primele 4 semne ale poziţiei tarifare ale mărfii conform 
Sistemului Armonizat de Descriere şi Codificare a Mărfurilor. Codul (poziţia tarifară) mărfii şi 
denumirea ei trebuie să corespundă codurilor şi descrierilor respective din Sistemul Armonizat 
de Descriere şi Codificare a Mărfurilor, contractului şi facturii de expediţie.  

Rubrica 8 – “Origin criterion (see notes overleaf)”: “Criteriul de origine (vezi notele pe 
verso)” – completarea rubricii 8 trebuie să corespundă cerinţelor şi menţiunilor de pe partea 
verso a certificatului de origine Forma A. Criteriul de origine a mărfii trebuie să fie indicat 
pentru fiecare marfă menţionată în rubrica 7.  

Marfa pentru care se eliberează certificatul de origine trebuie să fie obţinută integral sau 
supusă unei prelucrări suficiente în Republica Moldova, cu completarea rubricii 8 conform 
actelor normative aplicabile regimului preferenţial.  

Rubrica 9 – “Gross weight or other quantity”: “Greutatea brută sau cantitatea altfel 
exprimată” – se indică masa brutto în kilograme sau tone, sau cantitatea altfel exprimată conform 
parametrilor (unităţilor de măsură) ale cantităţii mărfii, conform Sistemului Armonizat de 
Descriere şi Codificare al Mărfurilor.  

Rubrica 10 – “Number and date of invoices”: “Numărul şi data facturilor” – se indică 
numărul şi data facturilor de expediţie (invoice). Data facturii de expediţie (invoice) nu poate fi 
ulterioară datei eliberării certificatului.  

Rubrica 11 – “Certification”: “Certificare” – se certifică de către colaboratorul vamal, pe 
baza controlului efectuat, că declararea originii mărfurilor efectuată de către exportator este 
corectă. În partea de sus a rubricii se indică denumirea în limba engleză a biroului vamal abilitat 
cu certificarea originii mărfii, iar în partea de jos se indică locul şi 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 în locurile din rubrică 
prevăzute pentru aceasta.  

Rubrica 12 – “Declaration by the exporter”: “Declaraţia exportatorului” – se completează 
în felul următor:  

Prin semnătura olografă a conducătorului sau a reprezentantului împuternicit al 
exportatorului şi aplicarea ştampilei în original a întreprinderii 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 actele normative 
aplicabile regimului preferenţial. În partea de jos a rubricii se va indica locul şi data completării 
formularului certificatului de origine de către exportator. În partea de sus a rubricii se indică 
denumirea în limba engleză a ţării de origine a mărfurilor – “Republic of Moldova” (Republica 
Moldova). În partea de jos a rubricii, exportatorul indică denumirea în limba engleză a ţării de 
import (destinatară a mărfii).  

Fiecărui certificat de origine a mărfurilor Forma A i se atribuie un număr individual. În 
partea dreapta de sus a certificatului se menţionează denumirea în limba engleză a ţării de origine 
a mărfurilor – “Republic of Moldova” (Republica Moldova).  

  
Anexa nr.7  

la Regulament  
  

Procedura de control posterior al certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR.1 
 şi certificatelor de origine a mărfurilor Forma A şi cooperarea administrativă  

1. Organele vamale din Republica Moldova efectuează controlul posterior al certificatelor 
de origine preferenţiale eliberate pentru mărfurile exportate din Republica Moldova în cadrul 
regimurilor de comerţ preferenţiale în statele Uniunii Europene şi statele care acordă Sistemul 



Generalizat de Preferinţe, în conformitate cu procedurile stabilite de 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, altor acte normative aplicabile 
regimurilor preferenţiale comerciale asimetrice şi prezentul Regulament.  

2. Controlul posterior al certificatelor de origine se efectuează la cererea autorităţilor 
vamale din statele membre ale Uniunii Europene şi statele care acordă Sistemul Generalizat de 
Preferinţe, 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 în baza solicitării scrise a 
autorităţii vamale din statele menţionate la pct.2, în care se indică motivele solicitării ini ţierii 
procedurii de control posterior al certificatelor.  

4. Pentru a susţine solicitarea de verificare, autorităţile vamale competente (din statele 
solicitante) vor transmite orice informaţii obţinute care sugerează că datele din certificatul de 
origine (obiect al verificării) nu sînt autentice sau veridice.  

5. În scopul efectuării controlului posterior, autorităţile vamale din statele solicitante vor 
restitui certificatele de origine şi facturile dacă acestea au fost depuse sau eventual copiile 
acestora.  

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

7. 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.  

8. Rezultatele controlului posterior se comunică autorităţii vamale ale statului-solicitant în 
termen cît mai restrîns, dar nu mai mult decît termenul stabilit de actele normative menţionate la 
pct.1, care începe din data primirii solicitării scrise întocmite corespunzător.  

9. Rezultatele controlului posterior se comunică sub formă de documente, rapoarte şi alte 
acte, care trebuie să permită de a determina dacă certificatul în cauză 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 actele normative menţionate la pct.1.  

10. În cazul cînd certificatul a fost eliberat pentru un lot de marfă produsă cu utilizarea 
producţiei acoperite de un alt certificat de origine preferenţială a mărfurilor, atunci la rezultatele 
verificării trebuie anexată şi copia certificatului care acoperă mărfurile utilizate.  

11. În cazul în care în urma controalelor efectuate sau în baza informaţiilor existente se 
denotă iregularităţi în sistemul de certificare a originii mărfurilor, organele vamale ale Republicii 
Moldova (din oficiu sau la cererea statelor solicitante) efectuează investigaţii de urgenţă în 
vederea depistării şi eliminării iregularităţilor. La investigaţie pot participa, în caz de necesitate, 
reprezentanţii autorităţilor competente din statele membre ale Uniunii Europene sau statele care 
acordă Republicii Moldova Sistemul Generalizat de Preferinţe.  
 


