
Anexa nr.8 
la Regulamentul de aplicare a 
destinaţiilor vamale prevăzute 

de Codul vamal al Republicii Moldova 
  

AUTORIZAŢIE DE PERFECŢIONARE ACTIVĂ 
Referitor la cererea 

_______________________________________________________________________________ 
1. Denumirea, actul constitutiv şi sediul: 
a) solicitantului 

_______________________________________________________________________________ 
b) operatorului (1) 

_______________________________________________________________________________ 
2. Sistemul autorizat (2): 
a) sistem cu suspendare 

_______________________________________________________________________________ 
b) sistem cu restituire 

_______________________________________________________________________________ 
3) Modalităţi (2): 
a) compensare prin echivalent 

_______________________________________________________________________________ 
b) export anticipat 

_______________________________________________________________________________ 
4. Mărfurile destinate a suferi operaţiuni de perfecţionare (3): 
a) denumirea comercială/tehnică 

_______________________________________________________________________________ 
b) menţiuni relative la clasificarea în Nomenclatorul mărfurilor 

_______________________________________________________________________________ 
c) cantitatea prevăzută 

_______________________________________________________________________________ 
d) valoarea prevăzută 

_______________________________________________________________________________ 
5. Produsele compensatoare (3):  
a) denumirea comercială/tehnică 

_______________________________________________________________________________ 
b) menţiuni relative la clasificarea în Nomenclatorul mărfurilor 

_______________________________________________________________________________ 
c) produse compensatoare principale 

_______________________________________________________________________________ 
6. Rata de randament (4) 

_______________________________________________________________________________ 
7. Felul perfecţionării 

_______________________________________________________________________________ 
8. Locul unde se efectuează operaţiunea de perfecţionare 

______________________________________________________________________________ 
9. Termenul de reexport (5) 

_______________________________________________________________________________ 
10. Termenul de plasare a mărfurilor de import în regim (6) 

_______________________________________________________________________________ 
11. Mijloace de identificare stabilite 

_______________________________________________________________________________ 
12. Unităţile vamale desemnate: 
a) de control 

_______________________________________________________________________________ 
b) de plasare 

_______________________________________________________________________________ 
c) de încheiere 

_______________________________________________________________________________ 



13. Termenul de valabilitate al autorizaţiei (7) 
_______________________________________________________________________________ 

14. Mărfuri echivalente (8) 
_______________________________________________________________________________ 

  
15. Data de reexaminare a condiţiilor economice (9) 

_______________________________________________________________________________ 
  

  
Data____________________ 

  
Semnătura_______________ 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr.9 
la Regulamentul de aplicare a 
destinaţiilor vamale prevăzute 

de Codul vamal al Republicii Moldova 
   

 
 
 

INSTRUCŢIUNI PRIVIND COMPLETAREA AUTORIZĂRII  
(1) - Se completează dacă este o persoană diferită de titularul autorizaţiei.  
(2) - Se indică sistemul autorizat şi/sau modalităţile specifice.  
(3) - Aceste indicaţii sînt furnizate, în măsura necesară, pentru a permite unităţilor vamale 

controlul utilizării autorizaţiei, mai ales în ceea ce priveşte aplicarea ratei de randament prevăzute şi în 
ceea ce priveşte cantitatea şi valoarea, ţinînd seama de condiţiile economice luate în considerare. 
Indicaţiile referitoare la cantitate sau valoare pot fi furnizate prin referire la o perioadă de import. Dacă 
indicaţia se referă la produsele compensatoare, ele trebuie să distingă produsele principale de 
produsele secundare.  

(4) - Se indică rata de randament sau modalităţile în baza cărora unităţile vamale de control 
fixează această rată. Dacă randamentul este cel rezultat din evidenţa operativă a titularului autorizaţiei, 
se menţionează acest fapt.  

(5) - Acest termen corespunde timpului necesar pentru realizarea operaţiunii de perfecţionare a 
unei cantităţi determinate de mărfuri de import şi de obţinere a produselor compensatoare.  

(6) - Se indică dacă este utilizată modalitatea de export anticipat.  
(7) - În cazuri justificate, eliberarea autorizaţiei poate fi dată pentru o perioadă mai mare de doi 

ani; termenul menţionat sau expresia "durată nelimitată" se justifică şi prin depunerea clauzei de 
reexaminare menţionate la punctul 15.  

(8) - Se indică numai dacă este avut în vedere sistemul de compensare prin echivalent, codul 
NM de nouă cifre, calitatea comercială şi caracteristicile tehnice ale mărfurilor echivalente.  

(9) - A se vedea nota (7).  
  
Notă: Datele de mai sus trebuie să fie furnizate în ordinea lor. Acelea dintre ele care se referă la mărfuri sau produse se 

furnizează în raport de fiecare fel de marfă sau produs.  

  
 


