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nr. 1140  din  02.11.2005  
 

Admiterea temporară de mărfuri, altele decît mijloacele de transport  
   

Subsecţiunea 1  
Admiterea temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de import:  

domeniul şi condiţiile de aplicare  
227. Pot fi plasate în regim de admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor 

de import bunurile ce fac obiectul prevederilor pct.229-243. De asemenea, pot fi plasate în regim de 
admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de import bunurile care fac obiectul 
unor tratate internaţionale bilaterale sau multilaterale la care Republica Moldova este parte.  

228. Bunurile plasate în regimul de admitere temporară cu suspendare totală de la plata 
drepturilor de import sînt exceptate de la garantarea obligaţiei vamale. Totuşi, atunci cînd prin 
natura sau cantitatea lor bunurile sînt susceptibile de a fi înstrăinate pe teritoriul Republicii 
Moldova, organul vamal poate solicita depunerea unei garanţii care să asigure plata eventualelor 
drepturi de import.  

229. (1) Materialul profesional se admite temporar cu suspendare totală de la plata drepturilor 
de import.  

(2) Material profesional reprezintă:  
a) materialul de presă, de radiodifuziune sau televiziune necesar reprezentanţilor organizaţiilor 

de presă, de radiodifuziune sau televiziune stabiliţi în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, 
care se află temporar pe acest teritoriu în vederea realizării de reportaje sau pentru a transmite sau 
înregistra emisiuni în cadrul unor programe specificate;  

b) materialul cinematografic necesar unei persoane stabilite în afara teritoriului vamal al 
Republicii Moldova, care se află temporar pe acest teritoriu în scopul realizării unuia sau mai multor 
filme specificate;  

c) orice alt material necesar exercitării vocaţiei, meseriei sau profesiunii unei persoane 
stabilite în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, care se află temporar pe acest teritoriu 
pentru a îndeplini o anumită activitate. Termenul nu include materialul profesional care urmează a fi 
utilizat la prelucrarea industrială sau ambalarea mărfurilor (cu excepţia uneltelor manuale) sau la 
exploatarea resurselor naturale, la construcţia, repararea sau întreţinerea de imobile ori la executarea 
de lucrări de terasament, precum şi alte activităţi similare;  

d) aparatura auxiliară pentru materialele prevăzute la lit.a), b) şi c), precum şi accesoriile 
acesteia.  

Lista exemplificativă a mărfurilor considerate material profesional este prevăzută în anexa 
nr.16.  

Regimul de admitere temporară menţionat la alin.(1) se acordă numai dacă materialul 
profesional întruneşte următoarele condiţii:  

a) este deţinut de o persoană nerezidentă;  
b) este utilizat exclusiv de către persoana care se află temporar pe teritoriul Republicii 

Moldova.  
Condiţia menţionată la lit.b) nu este aplicabilă materialului cinematografic importat pentru 

realizarea de filme, programe de televiziune sau producţii audiovizuale în baza unui contract de 
coproducţie încheiat cu o persoană stabilită pe teritoriul vamal al Republicii Moldova.  



În cazul realizării de programe comune de radiodifuziune sau televiziune, materialul 
profesional poate face obiectul unui contract de închiriere sau al altor contracte similare la care este 
parte o persoană stabilită pe teritoriul vamal al Republicii Moldova.  

(3) Piesele de schimb importate ulterior în scopul reparării materialului profesional aflat în 
regim de admitere temporară beneficiază de avantajele acordate pentru importul temporar în aceleaşi 
condiţii ca echipamentul însuşi.  

(4) Termenul de reexport al materialului profesional este de 12 luni de la data admiterii 
temporare. Pentru vehicule termenul de reexport poate fi fixat ţinîndu-se seama de motivul şi de 
durata previzibilă a şederii pe teritoriul de admitere temporară.  

(5) Organele vamale au dreptul de a refuza sau de a retrage regimul de admitere temporară 
pentru vehiculele menţionate în apendicele nr.I-III la anexa nr.16, care, chiar ocazional, transportă 
persoane contra cost sau mărfuri pe teritoriul său pentru a le debarca ori descărca într-un loc situat 
pe acelaşi teritoriu.  

230. Mărfuri destinate prezentării sau utiliz ării la expoziţii, tîrguri, întruniri sau alte 
manifestări similare   

(1) Regimul de admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de import se 
acordă pentru:  

a) mărfurile destinate expunerii sau efectuării de demonstraţii cu prilejul unor manifestări cu 
caracter educativ, ştiinţific sau cultural;  

b) mărfurile destinate a fi utilizate la prezentarea produselor importate cu prilejul unei 
manifestări, cuprinzînd:  

mărfurile necesare demonstraţiilor f ăcute cu maşinile sau aparatele importate care urmează a fi 
expuse;  

materialele de construcţie sau de decorare, inclusiv echipamentul electric, pentru standurile 
provizorii ale persoanelor nerezidente;  

materialul publicitar, demonstrativ şi alte materiale cu destinaţie publicitară pentru mărfurile 
importate expuse, cum sînt înregistrările audio şi video, filmele şi diapozitivele, împreună cu 
aparatura necesară utilizării acestora;  

c) materialul, inclusiv instalaţiile pentru traducere simultană, aparatura de înregistrare audio şi 
video, filmele cu caracter educativ, ştiinţific sau cultural, destinat a fi utilizat în cadrul reuniunilor, 
conferinţelor sau congreselor internaţionale;  

d) animalele vii destinate expunerii sau participării la manifestări;  
e) produsele obţinute în cursul manifestărilor şi provenind din mărfurile, maşinile, aparatele 

sau animalele importate temporar.  
(2) Prin manifestare se înţelege:  
a) tîrg, expoziţie industrială, agricolă sau de artizanat, salon sau alt eveniment similar;  
b) expoziţie sau întrunire organizată în principal cu scop filantropic;  
c) expoziţie sau întrunire organizată în principal pentru a promova un domeniu al ştiinţelor, 

artelor, meşteşugurilor, sporturilor sau activităţi ştiinţifice, tehnice, educaţionale, culturale, sindicale 
sau turistice, pentru a promova valori religioase sau confesionale sau pentru a promova o mai bună 
înţelegere între popoare;  

d) întrunire a reprezentanţilor unor organizaţii internaţionale sau a reprezentanţilor unor 
grupuri de organizaţii internaţionale;  

e) ceremonie cu caracter oficial sau comemorativ.  
(3) Nu sînt considerate manifestări în sensul acestui punct expoziţiile organizate cu titlu privat 

în magazinele sau la sediile agenţilor comerciali în scopul vînzării mărfurilor importate.  
(4) Pentru a putea beneficia de regimul de admitere temporară cu suspendare totală de la plata 

drepturilor de import:  



a) numărul sau cantitatea fiecărui articol importat trebuie să fie rezonabilă, în funcţie de 
destinaţia lui;  

b) organele vamale trebuie să se asigure că vor fi îndeplinite condiţiile stabilite prin prezentele 
dispoziţii.  

(5) Atît timp cît mărfurile admise temporar beneficiază de suspendare totală de la plata 
drepturilor de import, acestea nu pot fi:  

a) împrumutate, închiriate sau utilizate în schimbul unei plăţi; sau  
b) transportate în afara locului manifestării.  
231. Mărfurile importate în scop educativ, ştiin ţific sau cultural  
(1) În sensul prezentului punct se definesc următoarele noţiuni:  
a) mărfuri importate în scop educativ, ştiinţific sau cultural - materialul ştiinţific şi pedagogic, 

materialul de bunăstare destinat navigatorilor maritimi, precum şi orice altă marfă importată în 
cadrul unei activităţi educative, ştiinţifice sau culturale;  

b) la lit.a) de mai sus:  
prin material ştiinţific şi pedagogic se înţelege orice modele, instrumente, aparate, maşini şi 

accesoriile lor utilizate în cercetarea ştiinţifică şi în învăţămînt sau în pregătirea profesională;  
prin material de bunăstare destinat navigatorilor maritimi se înţelege materialul destinat 

activităţilor cu caracter cultural, educativ, recreativ, religios sau sportiv al persoanelor care au 
sarcini legate de funcţionarea sau serviciul pe mare al unei nave străine angajate în traficul maritim 
internaţional.  

Liste exemplificative ale materialului pedagogic, ale materialului de bunăstare destinat 
navigatorilor maritimi şi ale oricăror altor mărfuri importate în cadrul unei activităţi educative, 
ştiinţifice sau culturale figurează în apendicele nr. I - III la anexa nr.17.  

(2) De admitere temporară beneficiază:  
a) mărfurile importate exclusiv în scop educativ, ştiinţific sau cultural;  
b) piese de schimb ce se referă la materialul ştiinţific şi pedagogic aflat în regim de admitere 

temporară conform alin.a) de mai sus, precum şi uneltele special concepute pentru întreţinerea, 
controlul, calibrarea sau repararea respectivului echipament.  

(3) Pentru a putea beneficia de facilităţile regimului de admitere temporară cu suspendare 
totală de la plata drepturilor de import:  

a) mărfurile importate în scop educativ, ştiinţific sau cultural trebuie să aparţină unei persoane 
nerezidente, să fie importate prin instituţii autorizate şi în cantităţi rezonabile, ţinîndu-se seama de 
destinaţia lor. Ele nu trebuie să fie utilizate în scopuri comerciale;  

b) materialul de bunăstare destinat navigatorilor maritimi trebuie să fie utilizat la bordul 
navelor străine angajate în trafic maritim internaţional sau debarcat temporar de pe o navă pentru a fi 
utilizat de către echipaj pe ţărm ori importat pentru a fi utilizat în cămine, cluburi sau localuri de 
recreare pentru navigatori, administrate fie de organisme oficiale, fie de organizaţii religioase sau 
altele, cu scop nelucrativ, precum şi în locurile de cult în care sînt oficiate, la intervale regulate, 
servicii religioase pentru aceste persoane.  

(4) Termenul de reexport al mărfurilor importate în scop educativ, ştiinţific sau cultural este de 
12 luni de la data admiterii temporare, cu posibilitatea de a fi prelungit în cazuri justificate.  

232. (1) Regimul de admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de import 
se acordă echipamentului medical, chirurgical şi de laborator destinat spitalelor şi altor instituţii 
sanitare.  

(2) Regimul de admitere temporară menţionat la alin.(1) se acordă numai dacă echipamentul 
sus-numit întruneşte următoarele condiţii:  

a) este obiectul unei expedieri ocazionale cu titlu gratuit;  
b) este destinat stabilirii de diagnostice sau unor scopuri terapeutice.  



(3) Echipament expediat ocazional reprezintă orice echipament medical, chirurgical sau de 
laborator expediat la cererea unui spital sau a altei instituţii sanitare care, în circumstanţe 
excepţionale, are nevoie urgentă de asemenea echipament pentru a suplini insuficienţa dotărilor 
proprii.  

233. (1) Regimul de admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de import 
se acordă pentru materialele care urmează a fi utilizate în cadrul măsurilor întreprinse pentru 
înlăturarea efectelor catastrofelor care au afectat teritoriul Republicii Moldova.  

(2) Regimul vamal de admitere temporară prevăzut la alin.(1) se acordă numai dacă aceste 
materiale îndeplinesc următoarele condiţii:  

sînt furnizare cu titlu de împrumut gratuit;  
sînt destinate autorităţilor de stat sau organismelor agreate de către autorităţile competente.  
234. (1) Regimul de admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de import 

se acordă ambalajelor.  
(2) Ambalaje reprezintă:  
a) recipientele utilizate sau destinate a fi utilizate în starea în care sînt importate, pentru 

ambalarea exterioară sau interioară a mărfurilor;  
b) suporturile pe care mărfurile sînt sau urmează a fi rulate, înfăşurate sau fixate, excluzînd 

însă materiale de ambalare precum paiele, hîrtia, vata de sticlă şi talaşul prezentate în vrac.  
(3) Regimul de admitere temporară menţionat la alin.(1) se acordă cu condiţia ca:  
a) în cazul în care ambalajele sînt prezentate pline, să se declare că urmează a fi reexportate 

goale sau pline;  
b) în cazul în care sînt importate goale, să se declare că urmează a fi reexportate pline.  
(4) Ambalajele plasate în regim de admitere temporară nu pot fi utilizate nici măcar ocazional 

în traficul intern, cu excepţia cazului în care sînt destinate exportului de mărfuri de pe teritoriul 
vamal al Republicii Moldova. În cazul ambalajelor importate pline, această interdicţie se aplică doar 
de la data la care se golesc de conţinut.  

(5) Perioada în care asemenea ambalaje pot beneficia de regimul de admitere temporară este 
de 6 luni cu posibilitatea prelungirii acesteia în cazuri justificate.  

(6) Organele vamale nu acordă regimul de admitere temporară ambalajelor care au făcut 
obiectul unei cumpărări, unei închirieri-vînzări, unui împrumut sau unui contract similar încheiat de 
către o persoană stabilită sau rezidentă pe teritoriul Republicii Moldova.  

Alte cazuri de admitere temporară cu scutire de drepturi de import  
235. Regimul vamal de admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de 

import se acordă pentru:  
a) şabloanele, matriţele, clişeele, desenele, schiţele şi alte articole similare destinate unei 

persoane stabilite pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, în cazul în care producţia rezultată din 
utilizarea lor este exportată în afara acestui teritoriu;  

b) instrumentele de măsură, control şi verificare şi alte articole similare destinate unei 
persoane stabilite pe teritoriul vamal al Republicii Moldova pentru a fi utilizate într-un proces de 
fabricaţie în cazul în care produsele rezultate sînt exportate în afara acestui teritoriu;  

c) sculele şi instrumentele speciale puse la dispoziţia unei persoane stabilite pe teritoriul vamal 
al Republicii Moldova pentru a fi utilizate în producţia de mărfuri care urmează a fi exportate în 
totalitate, cu condiţia ca respectivele scule şi instrumente speciale să rămînă în proprietatea unei 
persoane nerezidente;  

d) mărfurile de orice natură care urmează a fi supuse testelor, experienţelor sau 
demonstraţiilor, inclusiv testelor şi experienţelor necesare procedeelor de omologare, cu excepţia 
testelor, experienţelor sau demonstraţiilor care constituie activitate lucrativă;  



e) mărfurile de orice natură care urmează a fi utilizate la efectuarea testelor, experienţelor sau 
demonstraţiilor, cu excepţia acelor teste, experienţe sau demonstraţii care constituie o activitate 
lucrativă;  

f) mostrele reprezentative pentru o anumită categorie de mărfuri care sînt destinate a fi 
utilizate în scopuri demonstrative în vederea obţinerii de comenzi pentru mărfurile similare.  

236. Regimul vamal de admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de 
import se acordă pentru mijloacele de producţie de înlocuire.  

Termenul de reexport pentru mijloacele de producţie de înlocuire este de 6 luni, cu 
posibilitatea prelungirii acestuia în cazuri temeinic justificate.  

Mijloacele de producţie de înlocuire reprezintă instrumentele, aparatele şi maşinile care sînt 
puse în mod provizoriu şi gratuit la dispoziţia unui client de către furnizor sau reparator, pe perioada 
livrării sau reparării mărfurilor similare.  

237. Regimul vamal de admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de 
import se acordă pentru:  

a) pozitivul filmelor cinematografice şi alte suporturi de imagine înregistrate, impresionate şi 
developate, destinate vizionării înainte de a fi utilizate în scop comercial;  

b) filmele, benzile magnetice şi filmele magnetizate şi alte suporturi de sunet sau imagine 
destinate sonorizării, dublării sau copierii;  

c) filmele cu caracter demonstrativ care prezintă tipul sau modul de funcţionare a produselor 
sau materialelor străine, cu condiţia ca ele să nu fie destinate unei proiecţii publice contra cost;  

d) suporturile de date informatice trimise gratuit pentru a fi utilizate în prelucrarea automată a 
datelor.  

238. (1) Regimul vamal de admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de 
import se acordă pentru efectele personale şi mărfurile admise în scopuri sportive.  

(2) În scopul aplicării celor de mai sus:  
a) efecte personale reprezintă toate articolele, noi sau folosite, de care un călător poate avea 

nevoie în mod rezonabil pentru folosinţă personală pe durata călătoriei, ţinînd cont de toate 
circumstanţele călătoriei, cu excepţia mărfurilor importate în scopuri comerciale;  

b) mărfuri importate în scopuri sportive reprezintă echipamentele sportive şi alte articole 
destinate a fi utilizate de călători în cadrul competiţiilor sau demonstraţiilor sportive sau al 
antrenamentelor care au loc pe teritoriul vamal al Republicii Moldova.  

(3) Lista exemplificativă a unor asemenea mărfuri este prevăzută în anexa nr.18.  
239. (1) Regimul vamal de admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de 

import se acordă pentru:  
a) animalele vii din orice specie introduse în ţară în scopurile prevăzute în anexa nr.19;  
b) animalele de tracţiune şi atelajele aparţinînd persoanelor nerezidente.  
(2) Pentru a putea beneficia de prevederile prezentului punct:  
a) animalele trebuie să aparţină unei persoane stabilite sau rezidente în afara teritoriului de 

admitere temporară;  
b) animalele de tracţiune importate în vederea exploatării terenurilor aflate în zona de frontieră 

cu regim de admitere temporară trebuie să fie importate de locuitorii din zona de frontieră adiacentă 
celei cu regim de admitere temporară.  

240. Regimul vamal de admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de 
import se acordă pentru materialul de propagandă turistică.  

Prin material de propagandă turistică se înţelege bunurile care vizează încurajarea publicului 
în vederea vizitării unei ţări străine, mai ales pentru a asista la reuniuni sau manifestări cu caracter 
cultural, religios, turistic, sportiv sau profesional. O listă exemplificativă a acestui material figurează 
în anexa nr.20.  



Pentru a putea beneficia de regimul de admitere temporară cu suspendare totală de la plata 
drepturilor de import, materialul de propagandă turistică trebuie să aparţină unei persoane 
nerezidente şi să fie introdus în cantităţi rezonabile, ţinîndu-se seama de destinaţia sa.  

Termenul de reexport al materialului de propagandă turistică este de 12 luni de la data 
admiterii temporare cu posibilitatea prelungirii acestui termen în cazuri justificate.  

Admiterea cu suspendare totală de la plata drepturilor de import este acordată pentru 
următoarele materiale de propagandă turistică:  

a) documente (pliante, broşuri, cărţi, reviste, ghiduri, afişe înrămate sau neînrămate, fotografii 
şi postere neînrămate, hărţi geografice ilustrate sau neilustrate, transparente imprimate) destinate să 
fie distribuite gratuit, cu condiţia ca aceste documente să nu conţină mai mult de 25% publicitate 
comercială privată şi ca scopul lor propagandistic să aibă în mod evident caracter general;  

b) liste şi anuare ale hotelurilor străine, publicate de organismele turistice oficiale sau sub 
patronajul lor, şi orarele mijloacelor de transport folosite în străinătate, atunci cînd aceste documente 
urmează să fie distribuite gratuit şi nu conţin mai mult de 25% publicitate comercială privată;  

c) material tehnic expediat reprezentanţilor acreditaţi sau corespondenţilor desemnaţi de 
organisme turistice oficiale naţionale şi care nu este destinat distribuirii, adică anuare, listele 
abonaţilor telefonici, listele hotelurilor, cataloagele tîrgurilor, mostre de produse artizanale de 
valoare neglijabilă, documentaţie privind muzeele, universităţile, staţiunile termale şi alte instituţii 
similare.  

241. Regimul vamal de admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de 
import se acordă pentru diverse echipamente utilizate sub supravegherea şi pe răspunderea unei 
autorităţi publice pentru construirea, repararea sau întreţinerea infrastructurii de interes general din 
zonele de frontieră.  

242. (1) Regimul vamal de admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de 
import se acordă pentru mărfurile importate temporar pe teritoriul vamal al Republicii Moldova în 
cazuri speciale care nu au incidenţă economică.  

(2) Importul temporar şi cu caracter ocazional în teritoriul vamal al Republicii Moldova, pe o 
perioadă care nu depăşeşte 3 luni, de mărfuri a căror valoare este mai mică de 4000 euro este 
considerat caz special fără incidenţă economică.  

243. (1) Regimul vamal de admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de 
import se acordă pentru mărfurile importate în cadrul micului trafic de frontieră.  

(2) În sensul prezentului punct următoarele noţiuni semnifică:  
a) mărfurile importate în cadrul micului trafic de frontieră:  
mărfurile transportate de locuitorii zonelor de frontieră în vederea exercitării meseriei sau 

profesiunii lor (meşteşugari, medici etc.);  
efectele personale sau articolele de uz casnic ale locuitorilor din zonele de frontieră, pe care le 

introduc în ţară pentru a fi reparate, prelucrate sau transformate;  
echipamentul destinat exploatării bunurilor imobile situate în interiorul zonei de frontieră a 

teritoriului de admitere temporară;  
echipamentul ce aparţine unui organism oficial, introdus în ţară în cadrul unei acţiuni de prim 

ajutor (incendii, inundaţii etc.);  
b) zona de frontieră - fîşia de teritoriu vamal adiacentă frontierei terestre, a cărei suprafaţă este 

delimitată prin legislaţia naţională şi ale cărei limite servesc la distingerea micului trafic de frontieră 
de celelalte tipuri de trafic;  

c) locuitorii din zona de frontieră - persoanele rezidente într-o zonă de frontieră;  
d) micul trafic de frontieră - deplasarea bunurilor de către locuitorii din zona de frontieră între 

două zone de frontieră adiacente.  
(3) Pentru a putea beneficia de facilităţile acordate prin prezentele dispoziţii:  



a) mărfurile importate în cadrul micului trafic de frontieră trebuie să aparţină unui locuitor din 
zona de frontieră adiacentă celei de admitere temporară;  

b) echipamentul destinat exploatării bunurilor imobile trebuie să fie utilizat de către locuitorii 
din zona de frontieră adiacentă celei de admitere temporară, care exploatează terenurile aflate în 
această zonă de frontieră. Acest material trebuie să fie folosit pentru executarea de lucrări agricole 
sau forestiere, precum descărcarea ori transportul lemnului, sau în piscicultură;  

c) micul trafic de frontieră pentru reparaţii, prelucrări sau transformări trebuie să aibă un 
caracter strict necomercial.  

(4) Admiterea temporară de mărfuri importate în cadrul micului trafic de frontieră este 
acordată fără a se cere prezentarea unui document vamal sau constituirea unei garanţii.  

Organele vamale pot condiţiona acordarea admiterii temporare a mărfurilor importate în 
cadrul micului trafic de frontieră de depunerea unui inventar al mărfurilor menţionate, precum şi a 
unui angajament scris pentru reexportul lor.  

Beneficiul admiterii temporare poate fi acordat şi pe baza unei simple înregistrări într-un 
registru aflat la biroul vamal.  

   
Subsecţiunea 2  

Dispoziţii privind m ărfurile care pot fi plasate în regim de admitere  
temporară cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import   

244. Pentru bunurile care nu se încadrează în prevederile pct.229-243, regimul de admitere 
temporară se acordă cu suspendarea parţială de la plata drepturilor de import.  

Regimul de admitere temporară cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import se 
acordă numai cu garantarea acestora. Drepturile de import se determină astfel încît să acopere o 
eventuală obligaţie vamală care ar putea apărea pe durata derulării regimului vamal.  

Regimul de admitere temporară cu suspendare parţială a drepturilor de import nu se poate 
acorda produselor şi mărfurilor consumabile, care pot fi introduse în ţară numai în regim de import.  

   
Subsecţiunea 3  

Autorizarea plasării în regim   
245. (1) Cererea se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa nr.21, în conformitate cu 

instrucţiunile de completare din anexa nr.22, şi se prezintă de către persoana căreia i se poate acorda 
această autorizaţie.  

(2) Cererea se depune la organul vamal la care se prezintă mărfurile pentru vămuire şi trebuie 
să cuprindă toate elementele privind utilizarea mărfurilor, precum şi locul unde se prevede folosirea 
mărfurilor admise temporar.  

246. Autorizaţia se eliberează de către organul vamal căruia i-a fost prezentată cererea, potrivit 
modelului prevăzut în anexa nr.23.  

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

248. (1) La eliberarea autorizaţiei, organul vamal trebuie să specifice perioada în care 
mărfurile importate trebuie să primească o destinaţie vamală, luînd în considerare timpul necesar 
realizării scopului pentru care s-a efectuat importul temporar.  

(2) În circumstanţe excepţionale termenul acordat poate fi prelungit.  
Prin circumstanţe excepţionale se înţelege orice eveniment în urma căruia mărfurile trebuie 

utilizate pe o perioadă de timp suplimentară în vederea îndeplinirii scopului pentru care s-a realizat 
operaţia de admitere temporară.  

(3) În cazul în care se acordă o prelungire care depăşeşte perioada prevăzută iniţial, durata se 
stabileşte ţinînd seama de circumstanţele care l-au împiedicat pe titularul autorizaţiei să îşi 
îndeplinească obligaţiile de reexport în intervalul respectiv.  



249. Efectele personale ale călătorilor şi mărfurile introduse de aceştia în scopuri sportive 
prevăzute la pct.238 se autorizează pentru admitere temporară fără cerere sau autorizaţie scrisă. În 
acest caz, absenţa intervenţiei organului vamal se consideră autorizaţie.  

250. Nu se depune cerere şi nu se emite o autorizaţie scrisă în cazul utilizării unor documente 
internaţionale de admitere temporară potrivit convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova 
este parte.  

   
Subsecţiunea 4  

Plasarea mărfurilor în regim   
251. Declaraţia de plasare a mărfurilor în regim de admitere temporară se depune la unul din 

birourile vamale de plasare specificate în autorizaţie.  
   

Subsecţiunea 5  
Încheierea regimului  

252. Regimul de admitere temporară se poate încheia numai la birourile vamale stabilite în 
autorizaţie.  

Biroul vamal care a emis autorizaţia sau, în caz de refuz, organul ierarhic superior poate 
aproba ulterior, la cererea justificată a titularului, modificarea sau completarea autorizaţiei cu un alt 
birou vamal de încheiere.  

253. Plasarea mărfurilor sub o altă destinaţie vamală se aprobă de organul vamal numai după 
plata sumelor stabilite potrivit art.71 din Codul vamal al Republicii Moldova. În cazul încheierii 
operaţiunii prin import definitiv, sumele de mai sus se consideră încasate prin perceperea drepturilor 
de import.  

La perceperea drepturilor de import sau a sumelor stabilite potrivit art.71 din Codul vamal al 
Republicii Moldova, elementele de taxare şi celelalte plăţi ce vor fi luate în considerare vor fi cele 
de la data plasării bunurilor în regimul de admitere temporară, iar cursul de schimb al monedei 
naţionale va fi cel în vigoare la data înregistrării declaraţiei vamale prin care mărfurile primesc o altă 
destinaţie vamală.  

254. Regimul de admitere temporară este considerat încheiat cu scutire de la plata drepturilor 
de import pentru următoarele mărfuri importate în baza pct.230, care au fost consumate sau distruse 
la locul manifestărilor, sau distribuite publicului în mod gratuit:  

a) mici mostre reprezentative pentru mărfurile străine expuse la o manifestare, inclusiv 
mostrele de produse alimentare şi băuturile importate ca atare sau obţinute în cadrul manifestării pe 
baza mărfurilor importate în vrac, cu condiţia:  

1) ca acestea să fie produse străine furnizate gratuit, care servesc numai distribuirii gratuite 
pentru public în cadrul unei manifestări, spre a fi utilizate sau consumate de către persoanele cărora 
le vor fi distribuite;  

2) ca aceste produse să fie identificabile ca mostre cu caracter publicitar şi care nu au decît o 
valoare unitară mică;  

3) ca ele să nu se preteze comercializării şi, dacă este cazul, să fie ambalate în cantităţi net mai 
mici decît cele conţinute în cel mai mic ambalaj vîndut cu amănuntul;  

4) ca mostrele de produse alimentare şi băuturi care nu sînt distribuite în ambalaje conform 
subpct.3) să fie consumate în cadrul manifestării; şi  

5) ca organele vamale să considere rezonabile valoarea globală şi cantitatea de mărfuri, avînd 
în vedere natura manifestării, numărul de vizitatori şi importanţa participării expozantului la 
manifestare;  

b) mărfuri importate numai pentru demonstraţii sau demonstraţii de maşini şi aparate străine, 
prezentate la manifestare şi care sînt consumate sau distruse în timpul acestor demonstraţii, cu 
condiţia ca organele vamale să considere rezonabile valoarea globală şi cantitatea de mărfuri, avînd 



în vedere natura manifestării, numărul de vizitatori şi importanţa participării expozantului la 
manifestare;  

c) produse de valoare mică folosite pentru construirea, amenajarea şi decorarea standurilor 
provizorii ale străinilor care expun în cadrul manifestării (vopsele, lacuri, tapete etc.), distruse în 
urma utilizării lor;  

d) pliante, cataloage, prospecte, liste cu preţuri curente, afişe publicitare, calendare (ilustrate 
sau neilustrate) şi fotografii neînrămate, destinate în special utilizării în scop publicitar pentru 
mărfurile respective, cu condiţia ca:  

1) acestea să fie produse străine furnizate gratuit şi destinate numai distribuirii gratuite la locul 
manifestării; şi  

2) organele vamale să considere rezonabile valoarea globală şi cantitatea mărfurilor, avînd în 
vedere natura manifestării, numărul de vizitatori şi importanţa participării expozantului la 
manifestare;  

e) dosare, registre, formulare şi alte documente destinate să fie utilizate ca atare în timpul sau 
cu ocazia reuniunilor, conferinţelor ori a congreselor internaţionale.  

255. Dispoziţiile pct.254 nu se aplică băuturilor alcoolice, produselor din tutun şi 
combustibililor.  

256. În vederea simplificării operaţiunilor de admitere temporară, prin ordinul Serviciului 
Vamal se pot stabili proceduri şi documente simplificate.  

   
Subsecţiunea 6  

Modalit ăţi speciale de încheiere a regimului  
257. În scopul aplicării prezentei secţiuni, abandonarea mărfurilor în favoarea statului în 

cazuri temeinic justificate este oricînd posibilă cu acordul organului vamal.  
   

Subsecţiunea 7  
Măsuri de politică economică  

258. În cazul în care legislaţia în vigoare în Republica Moldova prevede măsuri de politică 
economică privind:  

a) punerea în liberă circulaţie a mărfurilor, acele măsuri nu se aplică la plasarea mărfurilor în 
regim de admitere temporară şi nici pe durata rămînerii mărfurilor în acest regim;  

b) introducerea mărfurilor pe teritoriul Republicii Moldova, acele măsuri se aplică dacă 
mărfurile sînt plasate în regim de admitere temporară;  

c) exporturile, acele măsuri nu se aplică în cazul în care mărfurile străine se reexportă de pe 
teritoriul Republicii Moldova după plasarea în regim de admitere temporară.  

259. Punerea în liberă circulaţie a mărfurilor admise temporar se face cu condiţia aplicării de 
către organul vamal a măsurilor de politică economică în vigoare pentru acele mărfuri la data 
înregistrării declaraţiei de punere în liberă circulaţie. 
 


