
Anexa nr.15 
la Regulamentul de aplicare a 
destinaţiilor vamale prevăzute 

de Codul vamal al Republicii Moldova 
   

AUTORIZAŢIE  
pentru transformare sub control vamal  

   
Referitor la cererea 

__________________________________________________________________________ 
1. Denumirea, actul constitutiv şi sediul: 
a) titularului de autorizaţie: 

____________________________________________________________________ 
b) operatorului (1) 

___________________________________________________________________________ 
2. Mărfuri destinate a fi supuse operaţiunilor de transformare (2): 
a) denumirea comercială/tehnică 

_______________________________________________________________ 
b) indicaţii referitoare la clasificarea în Nomenclatorul mărfurilor 

_______________________________________ 
c) cantitatea prevăzută 

_______________________________________________________________________ 
d) valoarea prevăzută 

________________________________________________________________________ 
5. Produse transformate (2): 
a) denumirea comercială/tehnică 

______________________________________________________________ 
b) indicaţii referitoare la clasificarea în Nomenclatorul mărfurilor 

______________________________________ 
4. Rata de randament (3) 

____________________________________________________________________ 
5. Descrierea şi felul operaţiunilor de transformare care se efectuează 

________________________________ 
6. Locul unde se efectuează transformarea 

_____________________________________________________ 
7. Termenul pentru a acorda mărfurilor de import o destinaţie vamală (4) 

______________________________ 
8. Mijloacele de identificare prevăzute 

_________________________________________________________ 
9. Birouri vamale desemnate: 
a) de control 

______________________________________________________________________________ 
b) de plasare 

______________________________________________________________________________ 
c) de încheiere 

____________________________________________________________________________ 
10. Termenul de valabilitate al autorizaţiei (5) 

____________________________________________________ 
11. Data de reexaminare a condiţiilor economice (5) 

______________________________________________ 
12. Numărul de anexe 

______________________________________________________________________ 
  

  
Data____________________ 

  
Semnătura_______________ 

  
 
  



INSTRUCŢIUNI PRIVIND COMPLETAREA AUTORIZAŢIEI  
(1) - Se completează în cazul unei persoane diferite de titularul autorizaţiei.  
(2) - Aceste indicaţii sînt furnizate în măsura necesară pentru a permite birourilor vamale de a 

controla utilizarea autorizaţiei, mai ales în ceea ce priveşte aplicarea ratei de randament prevăzute, sau a 
putea prevedea cantitatea şi valoarea. Indicaţiile referitoare la cantitate şi la valoare pot fi furnizate prin 
referire la o anumită perioadă de import.  

(3) - Se indică rata de randament sau modalităţile în baza cărora birourile vamale de control 
fixează această rată. Dacă randamentul este cel rezultat din evidenţa operativă, se indică: din evidenţa 
operativă.  

(4) - Acest termen corespunde timpului necesar pentru realizarea operaţiunilor de transformare a 
unei cantităţi determinate de mărfuri de import şi de obţinere a produselor transformate 
corespunzătoare.  

(5) - Dacă condiţiile justifică prelungirea autorizaţiei mai mult de 2 ani, termenul de valabilitate 
acordat sau menţiunea "termen nelimitat", indicat la pct.10, poate fi însoţit de justificările prevăzute la 
pct.11.  

   
Notă: Datele de mai sus trebuie să fie furnizate în ordinea lor. Autorizaţia cuprinde referirile la cerere. Dacă informaţiile sînt 

furnizate prin trimiteri la cerere, ele fac parte integrantă din autorizaţie. 
 


