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SECŢIUNEA 3  
Tranzitul vamal   

91. În sensul prezentei secţiuni:  
(a) mijloace de transport reprezintă:  
orice vehicul rutier, remorcă sau semiremorcă;  
orice vagon de cale ferată;  
orice navă sau ambarcaţiune;  
orice aeronavă;  
orice container agreat pentru transportul mărfurilor sub sigiliu vamal;  
(b) birou de plecare reprezintă biroul vamal la care începe operaţiunea de tranzit;  
(c) birou de destinaţie reprezintă biroul vamal unde mărfurile plasate sub regim de tranzit 

trebuie prezentate pentru încheierea operaţiunii de tranzit.  
92. Se plasează în regim vamal de tranzit de la un birou vamal de plecare pînă la un birou 

vamal de destinaţie:  
a) mărfurile străine a căror intrare pe teritoriul Republicii Moldova este permisă potrivit 

măsurilor de politică economică şi care urmează să traverseze acest teritoriu fără descărcare şi 
reîncărcare pînă la un alt birou vamal de frontieră;  

b) mărfurile străine a căror intrare în teritoriul vamal al Republicii Moldova este permisă 
potrivit măsurilor de politică economică şi care urmează a fi plasate sub o anumită destinaţie vamală 
la un alt birou vamal situat pe teritoriul Republicii Moldova;  

c) mărfurile vămuite la export în interiorul ţării.  
În cazurile prevăzute la lit.a) şi b) ale prezentului punct, tranzitul, cu excepţia transporturilor 

pe cale ferată, se efectuează cu garantarea obligaţiei vamale care ar putea să apară dacă mărfurile nu 
sînt prezentate la biroul vamal de destinaţie sau sînt prezentate cu lipsuri.  

Modalitatea de garantare a obligaţiei vamale va fi cea specifică sistemului de tranzit folosit.  
93. Pentru mărfurile transportate pe mijloace de transport rutiere şi pe calea ferată se aplică 

sistemul de tranzit comun al Uniunii Europene şi statelor-membre ale acesteia, conform normelor 
metodologice emise prin ordinul Serviciului Vamal.  

Prevederile alineatului precedent nu exclud utilizarea sistemului de tranzit prevăzut de 
Convenţia T.I.R., încheiată la Geneva la 14 iunie 1975, potrivit domeniului său de aplicare, ori a 
altor convenţii internaţionale la care Republica Moldova este parte.  

Transportatorul mărfurilor decide cu privire la sistemul de tranzit pe care doreşte să-l utilizeze, 
cu excepţia cazurilor restricţionate prin reglementări legale.  

94. (1) Pentru trimiterile poştale internaţionale nu se îndeplinesc formalităţi de tranzit şi nu se 
garantează obligaţia vamală. În acest caz, borderoul întocmit de organul vamal înlocuieşte 
documentul de tranzit, iar răspunzătoare de sosirea mărfurilor la destinaţie sînt organele poştale.  

(2) Nu se îndeplinesc formalităţi de tranzit şi nu se garantează obligaţia vamală pentru 
mărfurile transportate pe calea aerului şi pe apă. Răspunderea cu privire la marfa tranzitată revine 
transportatorului.  

(3) De asemenea, nu se îndeplinesc formalităţi de tranzit pentru mărfurile în stare lichidă sau 
gazoasă transportate prin conducte, precum şi pentru curentul electric. În acest caz, răspunderea cu 



privire la mărfurile tranzitate revine persoanei juridice care administrează instalaţia de transport. 
Prin excepţie de la aceste dispoziţii, pentru gazul natural care tranzitează teritoriul Republicii 
Moldova avînd ca destinaţie o ţară terţă se va depune o declaraţie vamală de tranzit, lunar, pînă la 
data de 20 a lunii, pentru cantitatea de gaz tranzitată în cursul lunii precedente. În aplicarea acestor 
dispoziţii Serviciul Vamal va stabili norme tehnice de lucru.  

(4) În cazul transporturilor de mesagerie, formalităţile vamale de tranzit se efectuează în 
concordanţă cu tipul mijlocului de transport pe care sînt încărcate coletele.  

95. (1) În vederea admiterii tranzitului vamal, biroul vamal de frontieră efectuează controlul 
vamal exterior al mijloacelor de transport şi verifică concordanţa documentelor de tranzit vamal cu 
documentele de transport însoţitoare.  

(2) În caz de indicii privind încălcarea regulilor vamale, biroul vamal procedează la controlul 
vamal al mărfurilor în tranzit.  

96. (1) Titularul de tranzit vamal este transportatorul mărfurilor, iar în cazul mărfurilor 
tranzitate conform prevederilor tranzitului comun, titularul de tranzit este principalul obligat. 
Titularul de tranzit este obligat să depună la biroul vamal de plecare, direct sau prin reprezentant, o 
declaraţie vamală de tranzit.  

(2) Formularul declaraţiei vamale de tranzit este prevăzut în ordinul Serviciului Vamal 
referitor la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în 
detaliu.  

(3) Atunci cînd tranzitul se efectuează potrivit convenţiilor internaţionale la care Republica 
Moldova este parte, organul vamal acceptă formularele de tranzit internaţional fără să mai solicite 
întocmirea de documente interne.  

(4) Declaraţia vamală de tranzit este însoţită de specificaţii, facturi sau de alte documente din 
care să rezulte valoarea şi datele de identificare a mărfurilor tranzitate.  

97. Biroul vamal de plecare acordă regimul de tranzit vamal dacă datele înscrise în declaraţia 
vamală de tranzit corespund cu cele din documentele de transport şi din celelalte documente.  

98. (1) Termenul de încheiere pentru regimul de tranzit vamal se stabileşte de biroul vamal de 
plecare în funcţie de tipul mijlocului de transport, de distanţa de parcurs şi de condiţiile atmosferice, 
fără ca durata tranzitului să depăşească 8 zile. În cazul mărfurilor tranzitate conform prevederilor 
tranzitului comun pe calea ferată acesta este unic, de 8 zile.  

(2) În cadrul termenului stabilit, titularul de tranzit vamal este obligat să prezinte mărfurile, 
împreună cu declaraţia vamală de tranzit şi documentele însoţitoare, la biroul vamal de destinaţie.  

(3) Biroul vamal de destinaţie înregistrează mijlocul de transport şi mărfurile prezentate şi 
confirmă documentar biroului vamal de plecare primirea mărfurilor în termen de 3 zile.  

99. (1) Declaraţia vamală de tranzit vamal constituie titlu executoriu pentru plata drepturilor 
de import, în cazul în care titularul de tranzit nu prezintă mărfurile la biroul vamal de destinaţie în 
termenul stabilit sau le prezintă cu lipsuri.  

(2) Biroul vamal de plecare percepe drepturile de import devenite exigibile potrivit alin.(1) 
după ce a solicitat biroului vamal de destinaţie informaţii cu privire la sosirea mărfurilor tranzitate şi 
a primit, în scris, răspunsul acesteia. Încasarea drepturilor de import se face potrivit dispoziţiilor care 
reglementează sistemul de tranzit folosit.  

100. Mărfurile aflate în regim de tranzit vamal care, din cauze fortuite, se valorifică pe 
teritoriul Republicii Moldova sînt supuse plăţii drepturilor de import.  
101. Pentru bunurile aparţinînd persoanelor fizice ce tranzitează teritoriul Republicii Moldova şi 
care prin natura, cantitatea sau valoarea lor sînt susceptibile de a fi înstrăinate pe teritoriul naţional, 
organele vamale solicită efectuarea de formalităţi vamale specifice şi constituirea unei garanţii care 
să asigure plata obligaţiei vamale ce ar putea să apară dacă mărfurile nu sînt scoase din ţară. 


