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SECŢIUNEA 2  
Exportul mărfurilor   

75. Regimul vamal de export este regimul în care mărfurile sînt scoase din teritoriul vamal al 
Republicii Moldova fără obligaţia returnării lor în acest teritoriu.  

76. Sînt admise la export mărfurile produse în ţară, precum şi cele importate şi puse în liberă 
circulaţie anterior, cu excepţia mărfurilor care sînt supuse unor măsuri de prohibiţie în cadrul 
politicii economice. Mărfurile restricţionate la export, în cadrul măsurilor de politică economică, sînt 
admise în condiţiile prevăzute de actele normative care reglementează exportul acestora.  

77. Exportul mărfurilor se face cu încasarea drepturilor de export, dacă legislaţia în vigoare 
prevede existenţa unor astfel de drepturi.  

78. (1) Exportator este considerată acea persoană în numele căreia este făcută declaraţia de 
export şi care este fie proprietarul mărfurilor ce se exportă, fie o persoană învestită cu drept de 
înstrăinare asupra mărfurilor în momentul în care este înregistrată declaraţia vamală de export.  

(2) Atunci cînd dreptul de proprietate sau de înstrăinare asupra unor mărfuri aparţine unei 
persoane stabilite în afara Republicii Moldova, conform contractului pe care se bazează exportul, 
partea contractantă din Republica Moldova este considerată ca fiind exportatorul.  

79. Exportatorul este obligat să depună o declaraţie vamală de export pentru mărfurile pe care 
intenţionează să le exporte, fie la biroul vamal în raza de activitate a căruia se află sediul lui, fie la 
biroul vamal în raza de activitate a căruia se află locul de încărcare a mărfurilor pentru export.  

În cazuri temeinic justificate, declaraţia vamală de export poate fi depusă şi la un birou vamal 
de frontieră.  

Serviciul Vamal poate stabili ca exportul unor mărfuri sau categorii de mărfuri să poată fi 
făcut numai prin anumite birouri vamale interne sau de frontieră.  

80. Mărfurile vămuite la export la un birou vamal din interiorul ţării se sigilează imediat după 
efectuarea controlului şi se plasează în regim de tranzit pînă la un birou vamal de frontieră.  

Atunci cînd mijlocul de transport cu care sînt transportate mărfurile de export nu îndeplineşte 
condiţiile de sigilare, exportul poate fi efectuat numai la un birou vamal de frontieră.  

Excepţie de la această regulă poate face numai transportul mărfurilor care sînt acoperite de un 
carnet TIR pentru "mărfuri grele sau voluminoase" cu condiţia să existe posibilitatea identificării 
fără dificultate a mărfurilor grele sau voluminoase transportate, în baza descrierii făcute, precum şi, 
dacă este cazul, a accesoriilor transportate în acelaşi timp, sau dacă acestor mărfuri li se pot aplica 
sigilii vamale şi/sau mărci de identificare de natură să împiedice orice substituire sau sustragere fără 
să rămînă urme vizibile.  

Serviciul Vamal poate stabili ca unele mărfuri sau categorii de mărfuri vămuite în interiorul 
ţării să poată fi tranzitate în vederea scoaterii din ţară numai către anumite birouri vamale de 
frontieră.  

81. Mărfurile destinate exportului, controlate şi vămuite în interiorul ţării, se supun, la trecerea 
frontierei de stat controlului vamal stabilit, în funcţie de tipul mijlocului de transport, în 
conformitate cu prevederile pct.12-15 şi 17-20.  

82. (1) Mijloacele de transport şi coletele destinate exportului, vămuite în interiorul ţării, sosite 
la frontieră fără sigilii, cu sigilii violate, neaplicate corect sau cu sigilii care nu corespund celor 
menţionate în documente, precum şi mijloacele de transport şi coletele care nu mai îndeplinesc 
condiţiile de sigilare se controlează de organele vamale de la frontieră. Controlul vamal se 



efectuează şi atunci cînd sînt prezumţii că în mijloacele de transport se află şi alte bunuri decît cele 
indicate în documente.  

(2) Cînd nu există condiţii corespunzătoare de control la birourile vamale de frontieră, 
mijloacele de transport se îndrumă cu însoţire la cel mai apropiat birou vamal unde există condiţii de 
efectuare a controlului.  

(3) Transportul, manipularea, ambalarea şi dezambalarea mărfurilor în vederea controlului 
vamal se efectuează de către titularul de tranzit, pe cheltuiala acestuia sau, după caz, a 
reprezentantului acestuia.  

83. Valoarea în vamă a mărfurilor de export ale căror preţuri definitive se stabilesc pe bază de 
cotaţii bursiere sau pe baza rezultatelor determinărilor cantitative şi calitative efectuate potrivit 
condiţiilor menţionate în contractele comerciale se determină pe baza facturii pro forma emisă de 
exportator, cu preţurile cunoscute la data întocmirii acesteia. În termen de 150 zile de la data 
declaraţiei vamale se depune factura definitivă pe baza căreia se fac regularizările privind obligaţiile 
de plată în vamă.  

84. Scoaterea mărfurilor din teritoriul vamal al Republicii Moldova se autorizează de către 
organul vamal de frontieră numai dacă mărfurile sînt scoase în aceeaşi stare în care se aflau la 
momentul acordării liberului de vamă la export, cu excepţia uzurii lor normale şi a pierderilor 
naturale.  

85. În scopul aplicării pct.84 cu privire la pierderile naturale, organele vamale, la cererea 
persoanei interesate, iau în considerare cantităţile lipsă ori de cîte ori se poate demonstra că 
pierderile constatate se datorează exclusiv unor cauze legate de natura mărfurilor şi nu neglijenţei 
din partea acesteia.  

Prin neglijenţă trebuie să se înţeleagă îndeosebi orice încălcare a regulilor de transport, 
stocare, manipulare, prelucrare sau transformare a mărfurilor respective, impuse de organele vamale 
sau care decurg din practica obişnuită.  

Organele vamale pot scuti persoana interesată de obligaţia de a furniza dovada că mărfurile au 
fost pierdute iremediabil din motive inerente propriului lor caracter în cazul în care sînt convinse că 
pierderea lor nu se explică în alt mod.  

86. (1) Mărfurile autohtone pot fi exportate temporar, în situaţia în care urmează a fi 
reintroduse în ţară, fără să fi suferit vreo modificare, cu excepţia uzurii lor normale.  

(2) Organul vamal fixează un termen în cadrul căruia mărfurile trebuie să fie reintroduse sau 
să primească o altă destinaţie vamală. Termenul aprobat trebuie să permită ca scopul utilizării să fie 
realizat, dar totuşi nu trebuie să depăşească 3 ani.  

(3) Guvernul, la solicitarea titularului operaţiunii, în cazuri excepţionale, temeinic justificate, 
poate prelungi termenul iniţial. Cererea scrisă motivată se va expedia la Serviciul Vamal, care, în 
cazuri justificate, va argumenta necesitatea prelungirii termenului de admitere temporară şi va 
înainta propunerile respective la Guvern.  

87. Operaţiunile de export temporar se încheie prin:  
a) reimportul mărfurilor trimise temporar sau prin exportul definitiv al acestora;  
b) emiterea, din oficiu, a unui act constatator de către biroul vamal care are operaţiunea în 

evidenţă, în cazul în care mărfurile nu se înapoiază din considerente economice. Cînd mărfurile care 
fac obiectul regimului de export temporar sînt supuse licenţierii la export, considerentele economice 
se confirmă de Guvernul Republicii Moldova;  

c) emiterea din oficiu a unui act constatator de către biroul vamal care are operaţiunea în 
evidenţă, cînd nu se respectă termenul stabilit. În acest caz, biroul vamal sesizează organele de 
control financiar în vederea verificării legalităţii operaţiunii.  

88. (1) Exportul temporar este supus, de asemenea, măsurilor de politică economică.  
(2) Operaţiunile de export temporar se pot încheia pentru toate mărfurile care fac obiectul 

operaţiunii sau pentru o parte din acestea.  



(3) Birourile vamale şi titularii operaţiunilor sînt obligaţi să ţină evidenţa exporturilor 
temporare pînă la încheierea totală a acestora.  

(4) La încheierea totală sau parţială a exporturilor temporare, titularul operaţiunii este obligat 
să prezinte la biroul vamal declaraţia vamală cu care s-a efectuat exportul temporar, împreună cu 
documentele necesare identificării mărfurilor.  

(5) În cazul în care exportul temporar se încheie prin alt birou vamal, acesta este obligat să 
transmită o copie certificată de pe declaraţia vamală de încheiere biroului vamal prin care 
operaţiunea a fost iniţial efectuată, în termen de 15 zile.  

89. Atunci cînd exportul temporar se face în baza unor convenţii internaţionale la care 
Republica Moldova este parte, documentele internaţionale de export temporar înlocuiesc 
documentele interne şi produc aceleaşi efecte.  

90. Dacă mărfurile care au primit liberul de vamă la export din anumite motive nu părăsesc 
teritoriul vamal al Republicii Moldova, exportatorul este obligat să informeze imediat biroul vamal 
de export. Exemplarul trei, în original, al declaraţiei respective se înapoiază biroului vamal respectiv 
care va proceda la anularea lui.  

 


