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Prefaţă
PREFAŢĂ

Documentul enumeră condiţiile impuse de Guvernul Republicii
Moldova pentru efectuarea tranzacţiilor import-export cu ţările
membre UE, pe care antreprenorii trebuie să le îndeplinească până
la şi în momentul trecerii peste frontieră a mărfurilor.
Din spectrul cerinţelor faţă de importul mărfurilor din ţările membre UE au fost abordate următoare aspecte: proceduri vamale
şi plăţile aferente importului; facilităţi tarifare, inclusiv tarife şi
contingentele tarifare, originea mărfurilor, licenţierea, autorizarea
şi restricţionarea anumitor mărfuri importate. De asemenea, veţi
găsi descrierea procedurilor de certificare si evaluare a conformităţii mărfurilor din punct de vedere tehnic, sanitar şi veterinar,
necesare pentru plasarea produselor importate pe piaţa Republicii
Moldova.
În capitolul pe cerinţele de import sunt descrise condiţiile pe care
antreprenorii trebuie să le respecte atât pentru scoaterea mărfurilor
din Republica Moldova, cât şi unele aspecte ce ţin de introducerea
acestora pe piaţa comună comunitară.
La prima vedere, se pare că exporturile trebuie să îndeplinească
doar cerinţele ţării de export. În realitate veţi observa că există un
şir de proceduri de îndeplinit pentru înregistrarea în organele vamale pentru efectuarea exportului şi importului, inclusiv proceduri
interne prevamale, necesare pentru autorizarea scoaterii multor ca7

EXP ER T -GR U P

Prezentul studiu descrie mecanismele şi instrumentele politicii comerciale ale Republicii Moldova privind schimburile comerciale
în general, cu un accent deosebit asupra cerinţelor faţă de comerţul
cu ţările membre ale Uniunii Europene.

tegorii de mărfuri pentru export. O listă mai sumară este supusă
licenţierii exportului către UE, însă această listă este foarte mică
făţă de lista mărfurilor licenţiate la importul mărfurilor in UE.
De asemenea, în contextul relativ recentei acordări a Preferinţelor
Comerciale Autonome din partea UE este foarte important să discutăm despre originea mărfurilor, tipurile certificatelor de origine
eliberate de autorităţile Republicii Moldova şi facilităţile tarifare
acordate în cadrul Acordului de Preferinţe Comerciale Republica
Moldova – Uniunea Europeana.
Prezentul raport nu acoperă toate cerinţele de plasare a produsului
pe piaţa UE. El urmăreşte enumerarea actelor impuse de autorităţile Republicii Moldova pentru trecerea peste frontieră a produselor autohtone spre piaţa UE şi cerinţele de import faţă de toate
produsele importate.
Suntem convinşi că acest studiu va fi util importatorilor şi exportatorilor, experţilor în domeniul comerţului internaţional, al protecţiei consumatorului şi obiectivelor legitime ale statului, deoarece nu
există o sursă unică unde să fie elucidate chestiunile care apar în
momentul planificării, dezvoltării afacerilor în baza comerţului internaţional. Pentru funcţionarii publici, acest document poate servi
ca sursă de informare pentru lansarea unei campanii de facilitare a
comerţului şi simplificarea procedurilor de export în vederea promovării intensive a acestuia.
Mulţumim reprezentanţilor Ministerului Economiei şi Comerţului,
Departamentului pentru Standardizare şi Metrologie, Serviciului
Vamal, brocherilor vamali şi celorlalte instituţii publice care au
furnizat comentarii şi sugestii preţioase pentru elaborarea acestui
studiu.

8
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CAPITOLUL

I

POLITICA COMERCIALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA:
Cerinţe de import şi export
în comerţul cu UE

1

1. Proceduri vamale: vămuirea
Procedurile vamale ale Republicii Moldova se bazează pe regulile
şi normele internaţionale ale Organizaţiei Internaţionale a Vămilor,
inclusiv cele reflectate în acordurile OMC: Acordul OMC General
pentru Tarife şi Comerţ (GATT 1994) şi alte acorduri conexe din
acest domeniu, în special Acordul privind evaluarea în vamă sau
aşa-numitul Acord privind implementarea Articolului VII al GATT
1994.
Scopul organelor vamale naţionale în vederea perfectării procedurilor vamale este ca, pentru determinarea valorii în scopuri impozabile, să accepte preţul real, plătit de importator într-o anume
tranzacţie. Este normal faptul ca preţurile obţinute de diferiţi importatori la aceleaşi produse să difere. De aceea, organul vamal
poate respinge valoarea tranzacţiei, dacă are motive să se îndoiască
de veridicitatea sau acurateţea preţului declarat al bunurilor importate.
Vămuirea este efectuată de organele vamale interne şi de cele de
frontieră în care se găseşte expeditorul sau destinatarul mărfurilor
sau subdiviziunile lor. Serviciul Vamal are dreptul să stabilească
organele vamale la care să aibă loc vămuirea unor categorii de

9
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A. CERINŢE LA IMPORTUL MĂRFURILOR DIN UE

mărfuri şi mijloace de transport. La solicitarea persoanei, vămuirea
poate fi efectuată, cu acordul organului vamal, în alte locuri şi în în
cadrul orelor din afara programului, din contul persoanei.
În cadrul procedurii de vămuire, actele vamale se perfectează în
limba de stat. Ca excepţie pot fi admise acte întocmite în alte limbi
străine, vorbite de colaboratorii vamali.
Titularii de drepturi asupra mărfurilor şi mijloacelor de transport şi
reprezentanţii lor sunt în drept să asiste la operaţiunile de vămuire.
La cererea organului vamal, aceste persoane sunt obligate să asiste
la vămuire şi să acorde asistenţă colaboratorului vamal.
În scopul vămuirii, titularii de drepturi asupra mărfurilor şi organul
vamal sunt în drept să preleve probe şi mostre de mărfuri, supunându-le cercetării (expertizei).
Operaţiunile de transportare, cântărire, încărcare, descărcare, transbordare, reparaţia ambalajului deteriorat, ambalarea, reambalarea,
deschiderea ambalajului se efectuează la cererea organului vamal
sau cu acordul acestuia şi nu trebuie să implice cheltuieli suplimentare pentru organul vamal.
Procedura de declarare a valorii în vamă este reglrmentată de Legea cu privire la tariful vamal şi Hotărârea Guvernului cu privire
la aprobarea Regulamentului privind modul de declarare în vamă
a valorii introduse pe teritoriul Republicii Moldova, nr.600 din
14.05.2002.
Valoarea în vamă a mărfii se calculează şi se anunţă de către declarant prin depunerea organului vamal a unei declaraţii asupra valorii în vamă, însoţită de acte ce confirmă corectitudinea acesteia.
Autoritatea vamală exercită controlul asupra corectitudinii determinării valorii în vamă. În cazul în care nu sunt date ce ar proba
corectitudinea valorii în vamă a mărfii anunţate sau există temei de
a considera că datele prezentate de declarant nu sîunt veridice şi/
10
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Angajamentele internaţionale şi legislaţia Republicii Moldova
prevede posibilitatea de justificare a preţului real plătit. Cu toate
acestea, în realitate, deseori importatorilor nu li se oferă această
opţiune de a-şi justifica preţurile, şi de multe ori se evită evaluarea
mărfurilor în ordinea succesivă a celor cinci metode de evaluare,
iar importatorii nu primesc imediat în scris motivele respingerii.
În astfel de cazuri autorităţile vamale recurg la utilizarea preţurilor orientative sau indicative/de referinţă, inclusiv diferite valori
minime sau liste ale valorilor fixe. Un exemplu de astfel de preţuri
orientative sunt prezentate în ANEXA I.
Listele „cu valori minime” sau „preţuri orientative” utilizate în Moldova sunt compilate din date statistice de la importurile precedente şi
constau într-un preţ mediu. Ele sunt aranjate conform nomenclaturii
Sistemului Armonizat. Deficienţele majore ale acestei metode sunt:
-

Nomenclatura nu poate face distincţia dintre mărci care deseori au
preţuri unitare foarte diferite – de exemplu, ceasurile pot fi ieftine sau foarte scumpe – prin urmare, un preţ mediu deseori nu are
nici o însemnătate; pompele importate au preţuri foarte diferite, în
funcţie de caracteristicile lor. Cu toate acestea, ele sunt descrise
deseori în cadrul aceluiaşi tarif.

-

Listele de preţuri minime au tendinţa de a calcula o valoare medie,
care rezultă în supra- sau sub-facturarea importurilor specifice, stabilirea unei valori medii a valorilor precedente încorporează inevitabil importurile subevaluate.

-

Utilizarea preţurilor indicative nu ia în consideraţie inovaţiile tehnologice şi impactul acestora asupra procesului de producere.

11
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sau suficiente, autoritatea vamală este în drept să determine de sine
stătător valoarea în vamă a mărfii, aplicând consecutiv metodele
prevăzute de legislaţie.

1

2. Plăţi vamale aferente importului
Plăţile vamale aferente introducerii trecerii mărfurilor peste frontierea vamală sunt cunoscute sub denumirea de drepturi de import.
În cazul importului de mărfuri se percep următoarele drepturi de
import:
taxa vamală - conform Tarifului vamal de import;
taxa pe valoarea adăugată (TVA) - conform Codului fiscal Titlu
III;
accizele - conform Codului fiscal Titlu IV;
taxa pentru proceduri vamale - conform Anexei II a Legii cu
privire la tariful vamal;
alte plăţi şi taxe sume prevăzute de legislaţie.
Drepturile de import sunt plătite nemijlocit de către declarant,
brocher vamal sau de o altă persoană autorizată pentru astfel de
proceduri. Drepturile de import se plătesc în prealabil, până la depunerea declaraţiei vamale. La momentul vămuirii, se acceptă doar
plata diferenţei dintre suma calculată şi suma plătită în prealabil.
Persoanele fizice care nu sunt subiecţi ai activităţii de întreprinzător plătesc drepturile de import în momentul trecerii frontierei vamale, cu excepţia drepturilor de import care urmează să fie achitate
la vămuirea bagajului neînsoţit şi a mijloacelor de transport.
Drepturile de import neplătite în modul stabilit se percep în mod
incontestabil de către organul vamal din contul plătitorului în baza
documentelor executorii sau a documentelor echivalente acestora,
în conformitate cu legislaţia. Pentru fiecare zi de întârziere a plăţii
drepturilor de import se încasează o penalitate în mărimea stabilită
de Codul fiscal. Dacă plătitorul nu are la cont mijloace băneşti,
organul vamal este în drept să sechestreze averea acestuia, în conformitate cu legislaţia.

12

EXPERT - GRUP

Neplata în termen legal a obligaţiei vamale atrage, în mod suplimentar, suspendarea dreptului de efectuare a altor operaţiuni vamale de către plătitorul vamal respectiv până la stingerea obligaţiei
vamale, în condiţiile stabilite prin reglementările vamale. În caz
de litigiu, contestarea obligaţiei vamale suplimentare ori atacarea
în instanţa judecătorească a deciziei organului vamal nu suspendă
încasarea obligaţiei vamale şi aplicarea de măsuri suplimentare potrivit prevederilor prezentului cod, cu excepţia cazului în care reglementările unor legi speciale prevăd în mod expres acest lucru.
Taxele vamale
Plafoanele maxime ale tarifelor vamale privind importul mărfurilor în Republica Moldova sunt stabilite prin Lista CLI (WT/ACC/
MOL/37/Add.1-Schedule CLI Moldova), constituind de asemenea
şi angajamentele OMC privind comerţul cu bunuri, aprobate la nivel naţional prin Legea nr.218/2001 „Pentru aderarea Republicii
Moldova la Organizaţia Mondială a Comerţului”.
Taxele vamale aplicate se stabilesc prin Legea nr.1380 din
20.11.1997 cu privire la tariful vamal Anexa 1, şi se actualizează
anual în concordanţă cu formarea bugetului de stat. Moldova aplică trei tipuri de tarife: ad valorem, specifice şi combinate. Tarifele
vamale aplicate anual nu trebuie să depăşească plafoanele negociate şi stabilite în angajamentele OMC privind comerţul cu bunuri
(LRM 218/2001).
De la 1 ianuarie 2008, în vederea realizării măsurilor tarifare şi
netarifare de reglementare a activităţii economice externe, în con-

13
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În cazul în care persoana se eschivează de la onorarea drepturilor
de import, organul vamal este în drept să emită şi să înainteze băncii respective dispoziţia de suspendare a operaţiunilor bancare în
partea de cheltuieli din contul plătitorului restanţier până la achitarea deplină.

1

formitate standardele internaţionale ale OMV, precum şi pentru
perfecţionarea evidenţei statistice a comerţului exterior de mărfuri,
Republica Moldova implementează noul Nomenclator al mărfurilor revizuit: Sistemul armonizat de codificare şi descriere a mărfurilor 2007 aprobat prin HG nr.1525 din 29.12.2007.
Atât Tariful vamal de import al Republicii Moldova cât şi Nomenclatorul mărfurilor al Republicii Moldova poate fi găsit integral
pe pagina web a Serviciului Vamal. Nomenclatorul mărfurilor este
divizat în 21 de secţiuni şi 97 de capitole. (http://www.customs.
md/index.php?id=16 )
Taxa pe valoarea adăugată (T.V.A)
Persoanele juridice şi fizice care importă mărfuri pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător achită T.V.A. până la sau în momentul prezentării declaraţiei vamale. Valoarea impozabilă cu T.V.A. a
mărfurilor importate o constituie valoarea lor în vamă şi drepturile
de import (cu excepţia T.V.A). Conform Codului fiscal Titlu III se
stabilesc următoarele cote ale T.V.A.:
a) cota-standard - în mărime de 20% din valoarea impozabilă a
mărfurilor şi serviciilor importate şi a livrărilor efectuate pe teritoriul Republicii Moldova;
b) cote reduse 5% - 8% în mărime de:
8% - la pâinea şi produsele de panificaţie (190120000,
190540, 190590300, 190590600, 190590900)*, la laptele
şi produsele lactate (0401 0402, 0403, 0405, 040610200)*,
livrate pe teritoriul Republicii Moldova cu excepţia produselor alimentare pentru copii care sunt scutite de T.V.A. în
conformitate cu art.103 alin.(1) pct.2);
8% - la medicamentele indicate atât în Nomenclatorul de stat
de medicamente, cât şi autorizate de Ministerul Sănătăţii,
importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova,
14
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precum şi medicamentele preparate în farmacii conform prescripţiilor magistrale, cu conţinut de ingrediente (substanţe
medicamentoase) autorizate;
8% - la mărfurile, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare 3005, 300610,
300620000, 300630000, 300640000, 300660, 300670000,
370790, 380840, 382100000, 382200000, 4014, 4015,
481890, 900110900, 900130000, 900140, 900150, 901831,
901832, 901839000;

c) cota zero a T.V.A. se impozitează următoarele livrări:
importul şi/sau livrarea pe teritoriul republicii a mărfurilor,
serviciilor destinate folosinţei oficiale de către misiunile diplomatice şi uzului sau consumului personal de către
membrii personalului diplomatic şi administrativ-tehnic al
acestor misiuni Modul de aplicare a cotei zero a T.V.A. se
stabileşte de Guvern;
mărfurile, serviciile livrate în zona economică liberă din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate din zona
economică liberă în afara teritoriului vamal al Republicii
Moldova, livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi cele livrate
de către rezidenţii diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova unul altuia;
serviciile prestate de întreprinderile industriei uşoare pe teritoriul Republicii Moldova în cadrul contractelor de prelucrare în regim de perfecţionare activă. Lista agenţilor economici, tipul serviciilor care cad sub incidenţa prezentului
punct, precum şi modul de administrare a acestor servicii se
stabilesc de Guvern; şi

15
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5% - la gazele naturale şi gazele lichefiate, atât la cele importate, cât şi la cele livrate pe teritoriul Republicii Moldova;

1

mărfurile livrate în magazinele duty-free.
d) Importuri scutite de TVA conform art.103 din Codul Fiscal, sunt
următoarele categorii:
mărfurile importate şi plasate sub regimurile de tranzit, de
transformare sub control vamal, antrepozit vamal şi sub destinaţiile vamale de distrugere şi abandon în folosul statului;
mărfurile autohtone anterior exportate şi reintroduse, în termen de trei ani, în aceeaşi stare;
mărfurile plasate sub regimul de admitere temporară şi produselor compensatoare după perfecţionarea pasivă;
mărfurile plasate în regimul vamal de perfecţionare activă1.
T.V.A. achitată pentru mărfurile plasate în regimul de perfecţionare activă, la care s-a aplicat T.V.A., se restituie, în
conformitate cu modul stabilit de Serviciul Vamal, într-un
termen ce nu va depăşi 30 de zile;
mărfurile, serviciile importate, destinate acordării de asistenţă în caz de calamitate naturală, de conflict armat şi în
alte situaţii excepţionale, precum şi pentru importul şi/sau
livrările de mărfuri, servicii definite ca ajutoare umanitare;
materia primă, materialele, articolele de completare şi accesoriile necesare procesului de producţie, importate de or1
Cu excepţia mărfurilor supuse accizelor, carnea de bovine, proaspătă sau refrigerată (poziţia tarifară 0201), carnea de bovine congelată (poziţia tarifară 0202), carnea de porcine,
proaspătă, refrigerată sau congelată (poziţia tarifară 0203), carnea de ovine sau caprine,
proaspătă, refrigerată sau congelată (poziţia tarifară 0204), organele comestibile de bovine, porcine, ovine, caprine, cai, măgari, catâri, asini, proaspete, refrigerate sau congelate
(poziţia tarifară 0206), carnea şi organele comestibile ale păsărilor de la poziţia tarifară
0105, proaspete, refrigerate sau congelate (poziţia tarifară 0207), slănină fără carne slabă,
grăsimea de porc şi de pasăre, netopită, nici altfel extrasă, proaspătă, refrigerată, congelată,
sărată sau în saramură, uscată sau afumată (poziţia tarifară 0209 00), laptele şi smântâna din
lapte, concentrate sau cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi) (poziţia tarifară
0402), feculele de cartofi (poziţia tarifară 1108 13 000), grăsimile de animale din specia
bovină, ovină sau caprină, altele decât cele de la poziţia tarifară 1503 (poziţia tarifară 1502
00) şi zahărul brut din trestie de zahăr (poziţia tarifară 1701 11).
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ganizaţiile şi întreprinderile societăţilor orbilor, societăţilor
surzilor şi societăţilor invalizilor;
mărfurile şi serviciile importate de către rezidenţii parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi rezidenţii incubatoarelor de
inovare;

Accizele se achită de către persoanele juridice care importă mărfuri
supuse accizelor, o dată cu achitarea taxelor vamale. Baza de calcul al accizului o constituie volumul natural sau valoarea în vamă a
mărfurilor importate, precum şi impozitele şi taxele ce urmează a fi
achitate la data importului, fără a ţine cont de accize şi T.V.A.
Conform art.124. din Codul Fiscal sunt stabilite următoarele înlesniri la plata accizelor:
Accizele nu se achită la importarea următoarelor mărfuri supuse
accizelor:
a) definite ca ajutoare umanitare;
b) destinate proiectelor de asistenţă tehnică în limita tratatelor la
care Republica Moldova este parte;
c) destinate folosinţei oficiale a misiunilor diplomatice în Republica Moldova, precum şi uzului sau consumului personal al
membrilor acestuia;
d) finanţate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat;
e) la plasarea şi comercializarea mărfurilor în magazinele dutyfree, cu excepţia ţigărilor cu filtru de import precum şi la introducerea mărfurilor supuse accizelor pe teritoriul vamal şi plasarea acestora sub regimurile vamale de tranzit, transformare
sub control vamal, antrepozit vamal, sub destinaţiile vamale de
distrugere, abandon în folosul statului;
17
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Accize

1

f) la plasarea mărfurilor supuse accizelor în regimul vamal admiterea temporară, anterior exportate şi reintroduse, în termen de
3 ani, în aceeaşi stare şi produsele compensatoare după perfecţionarea pasivă.
Mărfurile supuse accizelor se scutesc la introducerea lor în zona
economică liberă din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, din alte zone economice libere, din restul teritoriului vamal al
Republicii Moldova.
Se restituie sumele achitate ale accizelor la introducerea mărfurilor
străine:
sub regimul vamal perfecţionare activă, al cărui accizul se achită la introducerea acestor mărfuri;
sub regim vamal de import si ulterior scoase de pe teritoriul vamal şi plasate sub destinaţie magazin duty-free sau zonă liberă.
Alte taxe şi plăţi
Începând cu 2003, Republica Moldova a aplicat măsuri provizorii
de salvgardare sub forma unei taxe excepţionale speciale în mărime de 40% din valoarea în vamă a mărfii, dar nu mai puţin de
100 euro la tonă, pentru mărfurile de la poziţiile tarifare din grupa
„1701 Zahăr din trestie sau din sfeclă de zahăr şi zaharoză pură
din punct de vedere chimic, în stare solidă”.
Alături de taxele ordinare aplicate la importul mărfurilor, în urma
examinării legislaţiei în vigoare, au fost identificate o serie de alte
plăţi care se aplică la frontieră asupra unor categorii de mărfurilor
importate, şi anume: plata pentru poluarea mediului, stabilită prin
articolele 7 şi 11 ale Legii nr.1540/1998, plata pentru susţinerea
plantaţiilor vinicole, stabilită prin Legea RM nr.57/2006.
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Taxa de salvgardare

– 39%, dar nu mai puţin de 115 euro pe tonă, de la 16 februarie
până la 31 decembrie 2008;
– 38%, dar nu mai puţin de 110 euro pe tonă, de la 1 ianuarie
până la 31 decembrie 2009;
– 37%, dar nu mai puţin de 105 euro pe tonă, de la 1 ianuarie
până la 31 decembrie 2010;
– 36%, dar nu mai puţin de 100 euro pe tonă, de la 1 ianuarie
2011 până la 15 februarie 2012, cu excepţia poziţiei tarifare
1701, pentru care termenul de aplicare a măsurii de salvgardare
va expira pe 31 iulie 2011.
Această taxă se aplică suplimentar faţă de taxa vamală în vigoare,
indiferent de ţara de origine a mărfii, se calculează şi se percepe în
baza valorii în vamă şi se include în valoarea impozabilă a mărfii
(Legea RM nr. 289/2007 „Privind aplicarea unei măsuri de salvgardare”).
Plata pentru poluarea mediului
Plata pentru poluarea mediului este o plată pentru emisiile de poluanţi ale surselor mobile şi se calculează în mărime de 1% din
costul vamal al benzinei etilate, al carburantului pentru motoare
de avion şi al motorinei şi în mărime de 0,5% - din cel al benzinei
ne-etilate;
19
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Începând cu februarie, 2008, Guvernul stabileşte pentru o perioadă
de încă4 ani, o taxă vamală excepţională specială pentru mărfurile
de la poziţiile tarifare „1701 - Zahăr din trestie sau din sfeclă de
zahăr şi zaharoză pură din punct de vedere chimic, în stare solidă”,
şi alte produse de la poziţiile 1702 90 790; 1702 90 990; 2106 90
590, clasificate conform Nomenclatorului mărfurilor al Republicii
Moldova. Taxa de salvgardare va fi aplicată în mărimea şi în următorul mod:

1

De asemenea această plată se aplică la importul următoarelor categorii de mărfuri: derivaţi halogenaţi ai hidrocarburilor, ţigări de
foi, trabucuri, hafalină, lacuri şi vopsele, articole de transport şi de
ambalare din materiale plastice; buşoane, dopuri, capace, capsule
şi alte dispozitive de închidere din materiale plastice, pile şi baterii, acumulatoare, lămpi şi tuburi, anvelope pneumatice noi, din
cauciuc; bandaje pline sau semipline, benzi de rulare amovibile
pentru pneuri şi flapsuri, din cauciuc şi alte mărfuri de acest gen,
care în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (acestea variind între 0,5% şi 5,0% din valoarea în vamă a mărfurilor, a căror
listă este prezentată în ANEXA III la acest raport (conform Anexei
8 a Legii 1540/1998).
Un exemplu de o astfel de taxăa ecologică este plata pentru ambalajul din plastic şi/sau „tetra-pack” care conţine produse (cu
excepţia produselor lactate) este stabilită prin Legea cu privire la
completarea Legii nr.1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului nr.173-XVI din 10.07.2008. Conform
legii, taxa ecologică se stabileşte la importul produselor ambalate
iîn tetra-pack:
a) pentru ambalajul din plastic a cărui capacitate este: sub 1 litru
– 0,80 lei; de la 1 litru la 3 litri – 1,00 lei; peste 3 litri – 1,50
lei;
b) pentru ambalajul „tetra-pack” a cărui capacitate este: sub 1 litru
– 1,00 lei; de 1 litru – 1,50 lei; de la 1 litru la 2 litri – 2,50 lei;
peste 2 litri – 3,00 lei”.
Taxa respectivă se achită în prealabil sau la momentul plasării sub
regim vamal de import.
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Plata pentru susţinerea plantaţiilor vinicole
Plata pentru susţinerea plantaţiilor vinicole este o plată obligatorie
efectuată de către importatorii, producătorii şi exportatorii de producţie vinicolă.
Taxa se stabileşte în următoarele mărimi pentru volumele producţiei vinicole importate, la un decalitru: a) vinuri din struguri (naturale şi speciale) - 3,0 lei/dal; b) divinuri - 20,0 lei/dal; c) brandy şi
alte băuturi din struguri - 20,0 lei/dal.

a) Taxe vamale
Prin facilităţi tarifare se subînţeleg facilităţile acordate de către
ţară, în condiţii de reciprocitate sau unilateral, pentru mărfurile
trecute peste frontiera vamală a acestei ţări sub formă de stabilire
a unor cote tarifare pentru importul sau exportul preferenţial de
mărfuri, de reducere a taxei vamale, de scutire de taxă, de restituire
a taxei plătite anterior.
1. Conform art.28 din Legea cu privire la tariful vamal sunt scutite
de taxa vamală:
mijloacele de transport folosite la transporturi internaţionale de
pasageri şi de bagaje, de mărfuri, precum şi obiectele de aprovizionare tehnico-materială, echipamentul, combustibilul, alimentele, necesare pentru exploatarea acestora;
mărfurile de uz oficial introduse pe teritoriul vamal de către cetăţenii străini;
mărfurile introduse în calitate de ajutor umanitar, cu titlu gratuit
(donaţii) sau în scopuri filantropice pe linia statului;
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3. Facilităţi tarifare

1

mărfurile introduse/scoase de pe teritoriul vamal sub supraveghere vamală, sub regimurile vamale de tranzit şi antrepozit
vamal şi sub destinaţiile vamale de distrugere şi abandon în folosul statului;
publicaţiile periodice, cărţile ce ţin de domeniul învăţământului, ştiinţei şi culturii, materialele didactice pentru instituţiile
preşcolare, de învăţământ şi curative;
mărfurile plasate şi comercializate în magazinele duty-free;
mărfurile (serviciile) introduse în zona economică liberă;
mărfurile şi serviciile importate de către rezidenţii parcurilor
ştiinţifico-tehnologice şi de către rezidenţii incubatoarelor de
inovare;
mărfurile plasate în regimul vamal de perfecţionare activă,
excepţia aceloraşi mărfuri enumerate la categoria scutirii de
TVA;
mărfurile importate din contul împrumuturilor şi granturilor
acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul
împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale;
activele materiale ale căror valoare depăşeşte 3000 lei destinate includerii în capitalul statutar (social) şi bunurile mobile
importate de către intreprinderile ce desfăşoară activitatea de
leasing;
utilajul tehnologic, echipamentul, instalaţiile şi mijloacele circulante importate de către organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării;
mărfurile importate cu scopul efectuării investiţiilor capitale şi
produsele petroliere importate în cadrul Acordului de investiţii
„Cu privire la Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti”.
2. Conform Hotărârii Guvernului nr.610 din 15.05.2002 cu privire
la importul distilatelor de vin se acorda vacanţe fiscale cu cel mult
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120 de zile, cu condiţia prezentării garanţiilor bancare respective,
privind termenul de plată a accizelor, a TVA şi a taxei vamale la
distilatele de vin cu o concentraţie de alcool de până la 80% din
volum, importate de către agenţii economici, în volumele stabilite
de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.

În prezent, Moldova aplică contingente tarifare în cadrul Acordului CEFTA (Acordului Central European de Comerţ Liber)2. Reglementarea importului în regim preferenţial al produselor originare din ţările-membre CEFTA este aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.955 din 21.08.2007.
În acest context se aplică taxele vamale preferenţiale stabilite asupra importului produselor agricole originare din ţările-membre
CEFTA, a căror mărime este prevăzută în Anexa nr.4 a Regulamentului privind importul în Republica Moldova a produselor originare din ţările-membre ale (CEFTA) (Anexa 4: HG 955/2007).
De asemenea, sunt aplicate cote preferenţiale oferite de Republica
Moldova la importul produselor agricole din ţările-membre CEFTA, care sunt stabilite în Anexa nr.5 la acelaşi Regulament.
Importul de produse agricole originare din ţările-membre CEFTA
în cadrul contingentelor preferenţiale specificate în Anexa nr.5 se
acceptă numai cu prezentarea autorităţilor vamale a autorizaţiei de
import. Gestionarea contingentelor tarifare de import şi eliberarea
autorizaţiilor de import este efectuată de către Ministerul Economiei şi Comerţului. Pentru majoritatea ţărilor taxa preferenţială în
cadrul cotei este de 0%, numai în cazul importului din Serbia a
unor produse taxa este de 15% (vezi Anexa VIII: Cote preferenţiale
Republica Albania, Bosnia şi Herţegovina, Republica Croaţia, Republica Macedonia,
Serbia, Muntenegru şi Misiunea Administrativă Interimară a Organizaţiei Naţiunilor Unite
în Kosovo, din partea Kosovo, în conformitate cu Rezoluţia 1244 a Consiliului de Securitate
al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

2
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b) Contingente tarifare

1

oferite de Republica Moldova la importul produselor agricole din
ţările-membre CEFTA).
b) Tarife preferenţiale
Republica Moldova oferă tarife preferenţiale la importul mărfurilor în conformitate cu acordurile bilaterale şi multilaterale încheiate cu următoarele state (vezi ANEXA V: Grupare ţărilor după forma certificatului de origine):
9 Acorduri bilaterale de liber schimb cu ţarile CSI (Armenia,
Azerbaidjan, Belarus, Federaţia Rusă, Ucraina, Uzbekistan,
Kazahstan, Kirgistan, Turkmenistan), şi
Acordul Central European de Liber Schimb (CEFTA 2006),
Ţările partenere: Republica Albania, Bosnia şi Herţegovina,
Republica Bulgaria, Republica Croaţia, Republica Macedonia,
Republica Muntenegru, România, Republica Serbia şi Misiunea Administrativă Interimară a Organizaţiei Naţiunilor Unite
în Kosovo.
Lista produselor, mărimea cotelor şi nivelul tarifelor preferenţiale
în cadrul Acordului CEFTA sunt prezentate în Anexa VIII: Cote
preferenţiale oferite de Republica Moldova la importul produselor
agricole din ţările-membre CEFTA la acest document.

4. Originea mărfurilor
Originea mărfurilor se determină conform Legii nr.1380-XIII din
20.11.1997 cu privire la tariful vamal în scopul aplicării măsurilor
tarifare şi netarifare de reglementare a activităţii economice externe, în special la importul mărfurilor.
Există două tipuri de origine: preferenţială şi nepreferenţială. Regulile de origine preferenţiale sunt stabilite în actele normative şi
tratate internaţionale, la care Republica Moldova este parte, pentru
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a determina dacă mărfurile vor beneficia de un tratament preferenţial în cadrul schimburilor comerciale.
Certificatul de origine este solicitat pentru a conferi anumite beneficii tarifare (taxe reduse sau zero) pentru mărfurile comercializate
între ţările menţionate mai sus care au un astfel de acord între ele
sau atunci când o ţară acordă unilateral astfel de beneficii.
O determinare a originii este necesară în trei situaţii:

pentru importurile supuse unor măsuri de protecţie (taxe antidumping sau compensatorii; măsuri de salvgardare, marcarea
originii, restricţii cantitative sau contingente tarifare; şi
pentru elaborarea statisticilor comerciale.
În general, pentru atribuirea originii sunt utilizate două criterii: i)
Bunurile produse în întregime într-o ţară; ii) Bunurile supuse unor
operaţii de fabricaţie şi prelucrare suficientă în cazul în care la producerea acestora au participat două sau mai multe ţări.
Regulile de prelucrare suficientă sunt următoarele:
modificarea, în Nomenclatorul de mărfuri, la nivelul oricăruia
din primele patru semne, a poziţiei mărfii (codului de clasificare) în urma prelucrării acesteia;
executarea unor operaţii de producţie sau tehnologice suficiente
pentru a considera drept ţară de origine ţara unde au fost efectuate aceste operaţii;
modificarea valorii mărfii în cazul în care cota procentuală a
valorii materialelor utilizate la fabricarea ei constituie nu mai
puţin de 45 la sută (regula cotei ad-valorem).
Se consideră că nu corespund criteriilor prelucrării suficiente a
mărfii:
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pentru importurile în cadrul aranjamentelor preferenţiale;

1

b. operaţiile de asigurare a integrităţii ei în timpul păstrării sau
transportului;
c. operaţiile de pregătire a mărfii pentru vânzare şi transport (divizarea loturilor, formarea loturilor pentru expediere, sortarea,
reambalarea);
d. operaţiile simple de asamblare;
e. reunirea mărfurilor (componentelor) fără a atribui producţiei obţinute caracteristici ce ar deosebi-o esenţial de mărfurile
(componentele) iniţiale.
Justificarea originii – Certificatul de Origine
Originea mărfurilor este atestată prin certificatul de origine eliberat de autoritate competentă a ţării de export. În contextul Codului vamal comunitar acestea sunt eliberate de autorităţile vamale.
Certificatul de origine a mărfii se prezintă împreună cu declaraţia
vamală şi cu alte documente care urmează să fie perfectate de către
birourile vamale.
La introducerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfii de origine nepreferenţială, certificatul de origine se prezintă în
mod obligatoriu dacă:
(i) importul mărfurilor din ţara respectivă se reglementează prin
restricţii cantitative sau alte măsuri de reglementare a activităţii comerciale externe;
(ii) acest lucru este prevăzut de legislaţia în domeniul protecţiei
mediului înconjurător, ocrotirii sănătăţii (măsuri sanitare, veterinare), protecţiei drepturilor consumatorilor, asigurării ordinii
publice, securităţii statului şi în alte domenii de importanţă vitală, precum şi de acordurile internaţionale la care Republica
Moldova este parte; (de exemplu: Certificatul de origine este
obligatoriu pentru importul animalelor si produselor de origine
animalieră).
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(iii) documentele prezentate pentru perfectare vamală nu conţin
date cu privire la originea mărfii sau autoritatea vamală are
temei să presupună că datele declarate cu privire la originea
mărfurilor sunt neautentice.

În cazul neprezentării certificatului mărfurile pasibile pentru preferinţe
pot fi trecute peste frontiera vamală doar cu condiţia achitării taxelor
de import. Prezentarea ulterioară, în termenii stabiliţi, a certificatului
de origine constituie drept temei pentru restabilirea regimului preferenţial şi restituirea sumelor taxei vamale achitate.

5. Licenţierea, autorizarea şi restricţionarea importului
În sensul Acordului OMC privind procedurile în materie de licenţe
de import, putem considera că în Republica Moldova se eliberează
licenţe de două categorii: automate şi neautomate.
Licenţele automate ar trebui să se elibereze într-un termen maxim de 10 zile lucrătoare de la primirea cererilor (Legea Republica Moldova 451/2001, art.11). Decizia privind eliberarea licenţei
sau privind respingerea cererii de eliberare a licenţei prevede un
termen de 15 zile lucrătoare pentru examinarea cererii şi luarea
deciziei.
Licenţele neautomate, sunt utilizate, în general, pentru a administra restricţiile cantitative, cote tarifare. Ele trebuie acordate într-un
termen maxim de 30 zile de la primirea cererilor, când se eliberează în baza principiului „primul venit, primul servit” şi de 60 zile,
dacă toate cererile sunt analizate simultan.
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Neprezentarea certificatului de origine nu poate constitui temei pentru refuzul trecerii mărfii peste frontiera vamală cu excepţia cazurilor
în care vama dispune de argumente temeinice că această marfă este
originară din ţara ale cărei mărfuri nu pot fi autorizate pentru trecerea
frontierei vamale.

1

Ca urmare a acestui studiu, s-a încercat elaborarea unei matrice
care oglindeşte genurile de activitate, condiţiile de licenţiere, documentele necesare şi cadrul legislativ şi normativ aferente licenţierii importului şi exportului. Din pacăte, nu a fost găsită în sursele
publice o listă consolidată a mărfurilor, al cărui import este reglementat prin licenţe şi/sau autorizaţii de import.
Existenţa unei astfel de liste, care ar precizează codurile tarifare
conform Nomencalatorului mărfurilor trebuie să fie elaborată de
către Ministerul Economiei şi Comerţului sau Departamentul vamal în strânsă colaborare cu Camera de Licenţiere pentru a asigura
facilitarea comerţului internaţional şi aplicarea corectă a procedurilor vamale la momentul importurilor produselor din domeniul
licenţiat.
Lista genurilor de activitate licenţiate care includ importul mărfurilor:
− Importul alcoolului etilic;
− importul băuturilor alcoolice;
− importul articolelor din tutun;
− importul tutunului;
− importul produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;
− importul surselor de radiaţii ionizante şi a materialelor radioactive (inclusiv a deşeurilor radioactive);
− importul substanţelor şi materialelor chimice toxice, articolelor
şi produselor chimice de menaj;
− importul şi substanţelor care distrug stratul de ozon, a echipamentelor şi produselor ce conţin asemenea substanţe;
− importul armamentului şi muniţiilor;
− importul materialelor explozive (inclusiv al materialelor pirotehnice);
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− importul mijloacelor criprografice şi tehnice de protecţie a informaţiei, dispozitivelor tehnice speciale pentru obţinerea ascunsă a informaţiei;
− importul articolelor de parfumerie şi cosmetică.

− Importul medicamentelor, al altor produse farmaceutice şi parafarmaceutice şi materiei prime medicamentoase, tehnică optică şi instrumente medicale, medii de cultură preparate pentru
dezvoltarea microorganismelor; reactive chimice, teste de diagnostic, dezinfectanţi; stupefiante şi substanţe psihotrope se
efectuează în baza autorizaţiei de import (Ministerul Sănătăţii).
− Importul produselor fitosanitare şi de uz veterinar.
− Importul de carne şi subproduse de carne, lapte şi produse lactate (Comisie specială).
− Importul de produse agricole originare din ţările-membre CEFTA în cadrul contingentelor preferenţiale specificate (Ministerul Economiei şi Comerţului).
Lista mărfurilor supuse licenţierii la import, export şi re-export,
inclusiv atribuirea codurilor tarifare aferente este prezentată in
ANEXA II: Nomenclatorul mărfurilor exportul, al căror import şi
reexport se efectuează pe bază de licenţe eliberate de alte organe
decât CL.
Guvernul Republicii Moldova a emis recent o Hotarâre de Guvern
care prevede obligativitatea agenţilor economici din R. Moldova,
care efectuează operaţiuni de import carne şi subproduse de carne,
lapte şi produse lactate, de a obţine Autorizaţia de import, eliberată de o comisie specială. Autorizaţia se eliberează în termen de
maxim 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii şi are o
valabilitate de 2 (două) luni din momentul eliberării.
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Autorizaţii la import se solicită pentru următoarele categorii de
mărfuri:

1

Restricţii la importul alcoolului
În prezent importul distilatelor de vin este restricţionat şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare prin hotărâri guvernamentale. Anual, începând cu anul 2001 se atribuie cote de import
al acestor produse (100 000 dal de alcool absolut în 2001, 180 000
dal – 2002, 2003-2008 nu sunt indicate volumele în actele normative) care ulterior sunt repartizate doar agenţilor economici care
dispun de baza tehnico-tehnologică respectivă pentru fabricarea
divinurilor şi garantează calitatea producţiei. Acestor agenţi economic, de asemenea li se acordă vacanţe fiscale la plata drepturilor
de import.
Se interzice importul vinurilor fabricate din soiuri de hibrizi
simpli (direct producători) prin LP280-XVI din 14.12.07, MO9496/30.05.08 art.349.

6. Bariere tehnice în calea comerţului (TBT)
Republica Moldova, ca orice altă ţară, îşi exercită dreptul său de a
solicita conformitatea produsele importate cu standardele obligatorii pe care aceasta le adoptă pentru protecţia sănătăţii, siguranţa
populaţiei şi prezervarea mediului înconjurător. Desigur, standarde
obligatorii nu trebuie să fie aplicate într-o manieră care să creeze
obstacole inutile în calea comerţului internaţional.
Pentru asigurarea conformităţii cu standardele naţionale, autorităţile vamale la importul mărfurilor solicită Certificate de conformitate, eliberate de instituţiile naţionale acreditate în acest domeniu. Nomenclatorul mărfurilor supuse certificării obligatorii este
aprobat de Guvernul Republicii Moldova prin HG nr.1469 din
30.12.2004 privind aprobarea Nomenclatorului produselor din
domeniul reglementat, supuse certificării conformităţii obligatorii
(MO nr.001-01.01.2005, art.14).
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Certificatul de conformitate
La importul produselor din domeniul reglementat, organelor vamale, în mod obligatoriu, se prezintă declaraţia de conformitate
sau certificatul de conformitate eliberat în modul stabilit. Produsele importate trebuie să fie marcate cu marca naţională de conformitate SM, dacă astfel de marcare este prevăzută de legislaţie.

Produselor certificate în ţara de origine, cu care Republica Moldova are încheiate acorduri de recunoaştere a rezultatelor activităţilor
în domeniul evaluarii conformităţii, li se aplică o procedură simplificată de validare a certificatelor de conformitate eliberate în ţara
de origine a produselor. Recunoaşterea certificatelor de conformitate este efectuată de organismele desemnate şi notificate, printr-o
procedură unică adoptată de Organismul Naţional de Asigurare a
Conformităţii Produselor. Republica Moldova are încheiate câteva
acorduri Acorduri bilaterale de recunoaştere reciprocă a certificatelor de conformitate (doar cu ţările membre CSI).
În cazul lipsei certificatelor de conformitate sau declaraţiilor, produsele importate sunt supuse evaluării conformităţii potrivit procedurilor aplicate produselor indigene similare.
Procesul de obţinere a certificatelor de conformitate pentru mărfurile de import este foarte complex. Există câteva scheme de certificare a produselor (certificarea în lot, certificarea în serie, certificarea conform contractului pe termen lung). Importatorii pot alege
una dintre aceste scheme.
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Importul produselor se efectuează în baza contractelor de livrare,
cu indicarea obligatorie în ele a documentelor normative pentru
produsele respective sau a cerinţelor esenţiale faţă de calitatea şi
inofensivitatea produselor.

1

În funcţie de alegerea schemei de certificare, anexat la Cererea
completată pe formularul tipizat al OC se prezintă un şir de documente.
Lista acestora este următoarea în cazul shemei nr.7 - certificarea în
lot este prezentată în Boxa nr.1. A fost aleasă această schemă deoarece, în cazul primului import majoritatea importatorilor recurg la
această schemă.

Boxa nr.1 Certificarea în LOT (Schema 7)
1. Cererea completată pe formularul OC (organismul de certificare);
2. Anexa la cerere cu indicarea produselor solicitate divizate pe grupe conform codului produsului, cu indicarea tipurilor şi cantităţii
pentru fiecarea poziţie;
3. Certificatul de înregistrare a agentului economic (copia);
4. Declaraţia vamală (original + copia);
5. Invoice/Factura (original + copia);
6. Certificat de calitate de la producător;
7. Certificat de confomitate (copia + ştampila autentică, dacă există);
8. Copia rapoartelor de încercări, la care se dă referinţă în certificatul
de conformitate, cu ştampila autentică;
9. Certificatul igienic;
10. Ghid (manual) de utilizare;
11. Informaţia pentru consumatori în limba de stat conform legislaţiei
în vigoare în Republica Moldova SM 196, Hotărârea Guvernului
nr.996 din 20.08.2003 (pentru produsele alimentare);
12. Informaţia pentru consumatori în limba de stat conform legislaţiei
în vigoare în Republica Moldova SM 197, Hotărârea Guvernului
nr.996 din 20.08.2003 (pentru produse industriale);
13. Licenţă pentru domeniile de activitate prevăzute în legislaţia Republicii Moldova.
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O altă schemă des utilizată pentru certificarea produselor importate
în mod regular, este Certificarea conform contractului pe termen
lung. Adiţional la cele 13 condiţii mai sunt necesare:
1. Contractul pe termen lung cu fabricantul/distribuitorul (copie)
2. Certificatul sistemului calităţii al fabricantului ISO 9000, dacă
există

Termenul de valabilitate a certificatelor de conformitate se stabileşte ţinând cont de schema de certificare aplicată, după cum urmează:
a) pentru loturi de produse – pe termenul de valabilitate a produselor sau termenul de garanţie, stabilite de documentele normative sau de producător;
b) pentru produsele fabricate în serie: 5 ani - pentru întreprinderile
înzestrate cu utilaj şi tehnologii moderne, care au implementat
sistemul de management al calităţii ISO seria 9000 şi/sau sistemul de analiză a pericolului şi de control al circuitului alimentar în punctele critice de control (HACCP), şi cu evaluarea periodică o dată pe an; 3 ani – pentru întreprinderile care certifică
produsele de mai mulţi ani în şir; 1 an – pentru întreprinderile
care certifică produsele prima dată. În toate cazurile se face o
evaluarea periodică o dată pe an.
Pentru produsele destinate exportului, existenţa certificatului de
conformitate eliberat în cadrul Sistemului Naţional de Asigurare
a Conformităţii Produselor nu este obligatorie, dacă în contractele
de export nu este indicată obligativitatea acestui certificat sau dacă
certificatul de conformitate respectiv nu este o necesitate a ţării
importatoare.
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3. Alte documente în cazuri neordinare

1

În pofida faptului că legislaţia naţională conţine prevederi în Legea cu privire la evaluarea conformităţii ce ţin de asigurarea cu
informaţii necesare persoanelor interesate, inclusiv importatorii,
obţinerea certificatului de conformitate în practică este un proces
foarte complex pentru furnizorii străini şi nivelul de transparenţă a
informaţiei este foarte redus.

7. Măsuri sanitare şi fitosanitare (SPS)
Certificatul igienic
Este un document ce certifică că mărfurile importate corespund
cu standarde igienice ale Republicii Moldova. Certificatul este
solicitat pentru perfectarea vamală a majorităţii mărfurilor. Certificatul este solicitat de către importator Centrului Republican de
Medicină.
În cazul produselor farmaceutice, Certificatul igienic se solicită de
către importator de la Institutul Naţional de Farmacie al Ministerului Sănătăţii.
Nu există un formular tipizat de solicitare, însă solicitantul trebuie
să aplice pentru una din următoarele scheme de certificare:
a) certificarea unui lot de marfă
b) certificarea conform contractului, dacă există (în asemenea cazuri se eliberează certificate valabile pe o perioada de 1 an sau
pentru termenul de valabilitate a produselor importate)
c) certificarea sistemului de calitate a producătorului de către experţii moldoveni
În cazul selectării ultimei opţiuni este nevoie de a contacta două
instituţii, atât Centrul de Medicină Preventivă, cât şi Centrul Naţional de standardizare, metrologie şi certificare (CNSMC). În aces-
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te cazuri certificatele se eliberează pentru o perioadă de 3 ani, şi
este valabil pentru toate mărfurile producătorului certificat.
Termenul de eliberare a Certificatului igienic este de 10 zile. Conţinutul minim şi documentele necesare pentru emiterea acestuia
includ:
i) Numele şi forma organizatorico-juridică a companiei care aplică sau numele persoanei fizice care aplică;
ii) Cererea
iv) Certificatul de calitate, emis de producător, cât şi rezultatele
testelor de laborator
v) Certificatul sanitar, dacă este cazul
vi) Factura comercială (ce atestă volumul importului)
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iii) Certificatul igienic emis de ţara exportatoare

1

vii) Declaraţia vamală
viii) Certificatul de origine
ix) Contractul de vânzare-cumpărare
x) Probe, mostre comerciale
Permisul fitosanitar de carantină pentru import
Reglementarea fitosanitară a importului şi tranzitului mărfurilor
supuse carantinei are ca scop prevenirea introducerii obiectelor
de carantină pe teritoriul ţării. Importul mărfurilor supuse carantinei se efectuează în baza Permisului de carantină pentru import
(tranzit) prin punctele de trecere a frontierei de stat menţionate în
permis.
Pentru obţinerea permisului de carantină pentru import (tranzit),
posesorul încărcăturii prezintă Agenţiei Fitosanitare în termen de
cel puţin 10 zile înainte de expediere următoarele documente:
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i) Cererea persoanei fizice sau juridice privind eliberarea permisului fitosanitar de carantină pentru import (tranzit), şi
ii) Actul controlului fitosanitar al încăperii în care urmează a fi
descărcată încărcătura importat
Permisul de carantină pentru import (tranzit) se eliberează posesorului încărcăturii destinate importului de către Agenţia Fitosanitară
pe perioada valabilităţii contractului de vânzare-cumpărare şi trebuie, în mod obligatoriu, să însoţească mărfurile importate.
Introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a producţiei vegetale
şi a altor încărcături supuse carantinei fitosanitare se admite numai
la prezentarea permiselor de carantină pentru import, eliberate de
Agenţia Fitosanitară, în care ur, eliberat de către organele de stat
de carantină fitosanitară ale ţării exportatoare, care certifică starea
fitosanitară a materialelor supuse carantinei.
Prin Legea Republicii Moldova nr.506/1995 cu privire la carantina
fitosanitară, importatorii sunt obligaţi la încheierea contractelor şi
angajamente comerciale în Republica Moldova, condiţiile fitosanitare de conformitate a producţiei ce urmează a fi importată şi să
asigure cu rigurozitate executarea întocmai a acestor condiţii de
către exportator. De asemenea, la procurarea din alte ţări a unor
loturi mari de seminţe, plante şi de producţie de origine vegetală,
să detaşeze specialişti pentru carantina fitosanitară în scopul investigării stării fitosanitare a semănăturilor şi plantaţiilor de culturi
agricole din aceste ţări.
Permisul de carantină fitosanitară şi/sau Certificatul fitosanitar se
solicită atât pentru perfectarea vamală cât şi pentru plasarea produsului pe piaţă. Autorităţile fitosanitare moldoveneşti acceptă certificate fitosanitare emise de autorităţile competente ale oricărei ţări
membre, dacă toate informaţiile necesare sunt incluse. Certificatul
fitosanitar poate fi în orice limbă, totuşi se recomandă traducerea
acestuia în una din limbile română, rusă sau engleză.
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Acordul de mediu şi Certificatul CITES

Persoanele fizice şi juridice care organizează şi desfăşoară activităţi de import cu specii de plante şi animale sălbatice în stare vie
vor solicita eliberarea acordului de mediu pentru import, care se
obţine de la autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor
naturale şi cu protecţia mediului înconjurător. Acordul de mediu
pentru import se eliberează pentru fiecare tranşă de import. Modelul acordului de mediu pentru import este prezentat în anexa nr.4
a Procedurii.
În toate cazurile în care obiectul importului îl constituie speciile de
plante şi de animale înscrise în anexele I-III ale Convenţiei CITES,
persoanele fizice sau juridice interesate să desfăşoare aceste activităţi, vor solicita eliberarea Permisului/Certificatului CITES, care
se obţine de la Organul de gestiune. Permisele CITES se eliberează
atât pentru operaţiuni de export, cât şi pentru operaţiuni de tranzit
sau de import.
Permisele CITES se eliberează pentru fiecare operaţiune de export/
import sau de tranzit, iar certificatele CITES - pentru fiecare operaţiune de reexport şi sunt valabile, conform prevederilor Convenţiei, un termen de 6 luni. Modelul permisului/certificatului CITES
este prezentat în anexa nr.6 a Procedurii.
Persoanele fizice şi juridice care solicită acorduri de mediu pentru
export sau permise CITES, conform prevederilor art.4, 10 şi 11,
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Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de import al plantelor şi
animalelor sălbatice în stare vie se efectuează conform Procedurii
de autorizare a activităţilor de export-import a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică, a părţilor şi derivatelor acestora,
precum şi a importului/exportului sau reexportului speciilor de faună şi floră reglementate de Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie –
CITES.

1

au obligaţia să achite tarifele prevăzute în Anexa 7 a Procedurii.
Tarifele se plătesc la depunerea documentelor necesare în vederea
eliberării acordurilor pentru export şi a permiselor CITES pe contul Fondului Ecologic Naţional.
Autorizaţia sanitară veterinară reprezintă un document oficial
ce confirmă că deţinătorul acesteia este autorizat să importe şi să
manipuleze cu produse de origine animală. Această autorizaţie se
solicită atât pentru perfectarea vamală, cât şi pentru plasarea acestor produse pe piaţa internă.
Autorizaţia sanitar veterinară este emisă de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Direcţia Generală Medicină Veterinară
sau de către oficiile veterinare regionale abilitate, autoritatea sanitar-veterinară competentă, şi atestă respectarea cerinţelor sanitar-veterinare în instituţiile şi întreprinderile supuse supravegherii
sanitar-veterinare. Autorizaţia se completează fie în limba română,
fie în limba rusă.
Autorizaţia sanitar-veterinară se eliberează într-un termen ce nu va
depăşi 20 de zile de la data depunerii cererii de către solicitant în
cazul în care obiectivul răspunde cerinţelor sanitar-veterinare din
domeniul respectiv.
Certificatul sanitar-veterinar
Conform noii legi a Republicii Moldova, nr.221 din 19.10.2007
privind activitatea sanitar-veterinară, în vigoare din 14.09.2008:
Comerţul, importul, circulaţia internă, tranzitul şi exportul de animale vii şi material germinativ de origine animală se realizează în
baza Certificatelor sanitar-veterinare, care se eliberează de medicii veterinari oficiali în baza următoarelor condiţii:
a) respectarea strictă de către medicii veterinari a regulilor etice şi
profesionale;
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b) neadmiterea includerii în certificatele sanitar-veterinare a unor
date ce nu sunt autentificate de către medicul veterinar oficial
care eliberează certificatele;

Supravegherea sanitar-veterinară a mărfurilor supuse controlului
sanitar-veterinar de stat aflate în regim de import, tranzit sau export
se efectuează la posturile de control sanitar-veterinar, organizate în
cadrul posturilor vamale. Organele vamale nu vor permite intrarea
(sub formă de tranzit sau de import) a mijloacelor ce transportă
animale vii, material germinativ, produse şi subproduse de origine
animală supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar dacă
acestea nu au primit avizul de liberă trecere din partea medicului
veterinar oficial de la postul respectiv de control sanitar-veterinar.
Animalele provenite din import se supun, în mod obligatoriu, carantinei profilactice pe o perioadă de maximum 30 de zile, în locuri
izolate şi special amenajate, autorizate de direcţiile raionale/municipale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa produselor de origine
animală, care permit introducerea animalelor în aceste locuri numai
după verificarea îndeplinirii cerinţelor sanitar-veterinare specifice.
Pentru a primi avizul menţionat, agenţii economici depun următoarele documente: a) certificatul sanitar-veterinar; b) certificatul
de origine; c) după caz, certificatul de calitate; d) avizul sanitarveterinar eliberat de Agenţia sanitar-veterinară.
Reglementarea sanitară, veterinară şi fitosanitară, cât şi aplicarea
măsurilor în aceste domenii trebuie să corespundă prevederilor
Acordului OMC SPS (Acord privind măsuri sanitare şi fitosanitare). Aceste măsuri reprezintă instrumente de reglementare şi elaborare a politicilor comerciale ale Republicii Moldova şi sunt utilizate de către autorităţi în vederea atingerii obiectivelor legitime ale
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c) respectarea cerinţelor internaţionale privind principiile de elaborare şi întocmire a certificatelor sanitar-veterinare.

1

statului, cum sunt protecţia sănătăţii şi mediului şi protecţia vieţii
animalelor şi plantelor.
Aplicarea măsurilor sanitare şi fitosanitare de către autorităţile Republicii Moldova în conformitate cu angajamentele OMC şi standardele internaţionale prevede elaborarea, adoptarea şi punerea în
aplicare a cadrului legislativ şi instituţional în domeniul carantinei
fitosanitare, supravegherii sanitaro-epidimiologice şi veterinare.
De asemenea, un rol important în facilitarea comerţului Republicii
Moldova îl joacă semnarea Acordurilor bilaterale de colaborare cu
principalele ţări partenere în vederea facilitării comerţului şi asigurarea transparenţei aplicării măsurilor sanitare şi fitosanitare.
Odată cu aprobarea Legii RM nr.221/2007, Parlamentul a aprobat
şi un Plan de acţiuni privind implementarea legii şi activitatea sanitar-veterinară (vezi Anexa la lege).
Normele sanitare ce trebuie respectate în aranjamentele comerciale
cu Uniunea Europeana sunt reglementate prin Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr.172 din 14.07.2006 cu
privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile
sanitare veterinare pentru producerea, comerţul cu statele membre
ale Uniunii Europene şi importul din alte ţări al unor alimente
şi al unor produse comestibile neprelucrate pentru animalele de
companie, in vigoare din 30.03.2007.
Este salutabil faptul că în ultimii trei ani în afara celor menţionate
mai sus fost elaborate şi actualizate un şir de acte normative care
reglementează activitatea în domeniu a măsurilor sanitare şi fitosanitare, şi anume:
– cu privire la importul şi exportul resurselor de prăsilă;
– regulile sanitare referitoare la importul de materii prime şi produse alimentare în Republica Moldova;
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– Regulamentul cu privire la importul, stocarea, comercializarea
şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor,
– lista documentelor necesare obţinerii certificatelor fitosanitare
de export şi permiselor fitosanitare de carantină pentru import
(tranzit);
– norme sanitare veterinare privind condiţiile sanitare veterinare
la exportul şi importul de păsări şi ouă de incubaţie;

– norme sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor şi modelul de certificat veterinar pentru exportul şi importul cărnii proaspete de pasăre;
– norme sanitare veterinare privind condiţiile sanitare veterinare
pentru producerea, comerţul cu statele membre ale Uniunii Europene şi importul din alte ţări al unor alimente şi al unor produse comestibile neprelucrate pentru animalele de companie,
şi
– unele măsuri de protecţie a consumatorilor.
Pentru facilitarea comerţului între UE şi Republica Moldova este
nevoie de un studiu aprofundat al măsurilor sanitare şi fitosanitare
aplicate de ambele părţi. În cazul Republicii Moldova, autorul a
identificat aplicarea unor măsuri care necesită o evaluare profundă
din punct de vedere al justificării acestora cu probe ştiinţifice.
De exemplu, bariere nejustificate ştiinţific în contextul prevederilor OMC pot fi considerate:
Interzicerea importului de carne de pasăre şi al altor produse
de origine animală neambalate, neetichetate, neinscripţionate şi
fără date despre producător (HG nr. 883/02.08.2006).
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– norme sanitare veterinare privind stabilirea condiţiilor de sănătate, ce reglementează importul şi exportul de animale, material
seminal, ovule şi embrioni de la specii;

1

Interzicerea produselor de origine animală (preparatelor) din
carne congelate sau refrigerate (parizere, cârnăciori, crenvurşti
şi safalade) (HG nr. 883/02.08.2006)
Restrictionarea importului de subproduse comestibile de origine animală, care poate fi efectuat doar în scopul prelucrării
industriale, conform programelor de fabricare a unor produse
din carne şi contractelor coordonate cu MAIA.
Interzicerea importului de produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi, menţionată în Anexa 1 a HG 1045/2005. para 74.” al căror termen de valabilitate va expira mai devreme de 1 an de la
introducerea lor în ţară”.
Din pacate, cadrul de reglementare din Moldova creează bariere
neformale pentru comerţ ceea ce afectează negativ competitivitatea produselor moldoveneşti (BM, Donato de Rosa).

B. CERINŢE LA EXPORT SPRE UE
1. Înregistrarea pentru efectuarea exportului
Proceduri de export ca şi cele de import sunt reglementate de Codul Vamal al Republicii Moldova, actele normative pentru punerea
în aplicare a acestuia.
Toate bunurile exportate în afara teritoriului vamal al Republicii
Moldova cad sub incidenţa supravegherii vamale a procedurilor
normale de vămuire.
Birourile vamale, subdiviziuni teritoriale ale Serviciului vamal,
sunt împuternicite cu atribuţii de a autoriza/permite scoaterea mărfurilor din teritoriul vamal al Republicii Moldova numai întreprinderilor care sunt înregistrate în baza de date a organelor vamale
ca participanţi la comerţul exterior. Prin urmare, orice întreprindere care intenţionează să desfăşoare activităţi de comerţ exterior
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(import/export) este obligată să fie înregistrată la birourile vamale
teritoriale.
Documente necesare pentru înregistrarea întreprinderii în
organele vamale

Pentru o întreprindere care intenţionează să exporte este necesar să
se înregistreze în calitate de agent economic care efectuează tranzacţii externe. Pentru aceasta potenţialul Exportator va prezenta la
unul din birourile vamale:
1.1.1. Cererea de înregistrare în formă liberă, pe numele directorului general, privind înregistrarea întreprinderii sau organizaţiei ca
participant la comerţul exterior.
1.1.2. Certificatul de înregistrare a întreprinderii şi copia acestuia,
eliberat de Camera înregistrării de stat a Ministerului Dezvoltării
Informaţionale, autentificată de către solicitant cu ştampilă.
1.1.3. Codul teritorial sau Codul statistic (eliberat de Biroul Naţional de statistică) şi copia acestuia, autentificată de solicitant cu
ştampilă.
1.1.4. Extrasul de la Camera de Înregistrare.
Întreprinderile urmează să depună documentele menţionate mai
sus la biroul vamal din raza de activitate în care îşi au adresa juridică, urmând să efectueze toate operaţiunile de export nemijlocit la acest birou. În cazuri temeinic argumentate, întreprinderile,
printr-un anumit demers, pot solicita de la biroul vamal, unde au
înregistrare, permisiunea de a vămui mărfurile exportate la un alt
birou vamal. Autorizaţia se va elibera pentru o perioadă de timp
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Documentaţia de export constă în perfectarea declaraţiei vamale şi
toate documentele suplimentare ce trebuie anexate (licenţe, autorizaţii, certificate de origine etc.)

1

limitată, despre care se informează biroul vamal împuternicit şi solicitantul.
După recepţionarea acestora, organele vamale au sarcina de a verifica veridicitatea actelor prezentate de solicitant cu înregistrarea
după caz a întreprinderii în calitate de subiect al comerţului exterior. Această înregistrare nu scuteşte întreprinderea de obligaţia de
a prezenta organelor vamale şi alte acte prevăzute de legislaţie în
funcţie de natura mărfurilor importate/exportate.
Documentele necesare pentru realizarea procedurii de înregistrare
ca subiect al comerţului exterior sunt prezentate la prima tranzacţie
vamală efectuată de către Exportator, ulterior ele vor fi adăugate
în dosarul acestuia numai în cazul apariţiei unor modificări. http://
www.customs.gov.md/index.php?id=53

2. Procedurile interne şi vamale pentru export
Realizarea propriu-zisă a tranzacţiilor de export presupune efectuarea de către exportator a unor proceduri de ordin tehnic, cum sunt
pregătirea unor seturi de documente, efectuarea unor operaţiuni
legate de organizaţii specializate în prestarea anumitor servicii aferente exportului.
În calitate de proceduri interne efectuate de către exportatori pot
fi considerate acele proceduri pe care exportatorul trebuie să le înfăptuiască pentru ca marfa destinată exportului să poată ajunge la
frontiera Republicii Moldova.
Din punct de vedere al locului de efectuare a procedurilor pentru
export, există proceduri prevamale, proceduri vamale şi proceduri
postvamale.
Procedurile prevamale reprezintă procedurile care se vor efectua
până la prezentarea în vamă a documentelor şi transportului cu încărcătura pentru export:
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− Pregătirea documentelor şi înregistrarea Exportatorului la Serviciul Vamal (vezi para i) de mai sus).
− Pregătirea documentelor referitoare la marfă (Contractul de export-import, Factura comercială, Copia licenţei (pentru mărfirile exportul cărora este licenţiat).
− Colectarea informaţiei privind transportul (Scrisoare de trasură
(CMR), carnetul TIR, starea tehnică a mijlocului de transport,
documentele aferente soferului şi expeditorului).

− Perfectarea declaraţiei vamale (contractarea declarantului (brokerului vamal), depozitarea provizorie a mărfurilor şi mijloacelor de transport, completarea declaraţiei vamale, calcularea şi
achitarea drepturilor de export pentru mărfurile şi mijloacele de
transport declarate).
Proceduri vamale - sunt procedurile care vor fi efectuate o dată cu
prezentarea în organul vamal a documentelor, mărfii şi transportului şi se vor finisa la punerea în circulaţie a mărfii încărcate în
transport şi vămuite:
− Plasarea mărfii şi a mijloacelor de transport sub supraveghere
Vamală (prezentarea pachetului de documente necesar; plasarea
mărfii şi a mijloacelor de transport sub regim vamal de export;
şi achitarea drepturilor de export).
− Controlul vamal (Controlul corespunderii mărfii şi a mijloacelor de transport; efectuarea expertizelor şi a altor operaţiuni de
vămuire; Lichidarea obiecţiilor şi introducerea modificărilor).
− Vamuirea (însemnări vamale în documente; sigilarea transportului; punerea în circulaţie a transportului încărcat).
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− Perfectarea certificatelor (de origine, de conformitate, fitosanitar, igienic, sanitar-veterinar).

1

Proceduri postvamale - sunt procedurile efectuate de către exportator din momentul vămuirii şi până la finalizarea tranzacţiei de
export:
− Monitorizarea transportării mărfurilor exportate (informarea
importatorului despre expedierea mărfurilor; confirmarea privind sosirea mărfii; transmiterea mărfii importatorului).
− Monitorizarea încasărilor şi recuperarea taxei pe valoarea adăugată.
Din spectrul procedurilor prevamale au fost selectate pentru abordare cele mai complexe/problematice aspecte ce ţin de exportul
mărfurilor.

3. Licenţierea exportului
Exportatorul trebuie ţină cont de două aspecte în acest domeniu:
I. Licenţierea sau autorizarea mărfurilor pentru export din Republica Moldova.
II. Licenţierea mărfurilor pentru importul mărfurilor in Uniunea
Europeană.
Copia licenţei de export trebuie prezentată Serviciului vamal la
etapa de prevămuire.
O matrice analitică ce include Lista genurilor de activitate supuse
licenţierii – ce includ import-export al mărfurilor, Condiţiile de obţinere a licenţei, Cadrul normativ şi Documentele necesare şi taxele aferente pentru obţinerea licenţei pentru fiecare gen de activitate
este prezentată în ANEXA la acest studiu.
Conform Legii nr.451- XV din 30.07.2001 privind licenţierea unor
genuri de activitate, doar aceste activităţi ce includ exportul de
mărfuri sunt supuse licenţierii.
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exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase,
de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată;

-

exportul, utilizarea, transportul, deservirea şi stocarea surselor
de radiaţii ionizante şi a materialelor radioactive (inclusiv a deşeurilor radioactive) şi de efectuarea măsurărilor câmpurilor de
radiaţii ionizate;

-

exportul, reexportul substanţelor care distrug stratul de ozon,
precum şi al echipamentelor şi produselor ce conţin asemenea
substanţe;

-

exportul, comercializarea armamentului şi muniţiilor;

-

exportul mijloacelor criptografice şi tehnice de protecţie a informaţiei, dispozitivelor tehnice speciale pentru obţinerea ascunsă a informaţiei.

În ANEXA VII: Lista mărfurilor supuse cotelor tarifare la import
în UE. Sunt enumerate toate mărfuri, la nivel de tip şi cod tarifar,
care sunt supuse licenţierii la importul pe piaţa Uniunii Europene.
De asemenea, în Tabelul 2 din această Anexă sunt referinţe privind
legislaţia comunitară care descrie cerinţele faţă de importul acestor
categorii de mărfuri.

4. Originea mărfurilor. Certificatele de origine
Certificatul de origine este documentul care confirmă univoc ţara
de origine a mărfurilor destinate exportului şi care este eliberat de
Serviciul vamal al Republicii Moldova împuternicit în conformitate cu legislaţia naţională.
Certificatul de origine nu este unul cu caracter obligatoriu, dar, de
regulă, exportatorul este solicitat să perfecteze acest certificat, deoarece în baza lui poate obţine importante beneficii. Posesia acestui certificat permite părţilor contractuale (Exportatorul şi Importatorul) să se folosească de anumite înlesniri acordate Republicii
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-

1

Moldova prin acordurile bilaterale şi/sau multilaterale (vezi Anexa
VI ), şi anume de:
I. Preferinţe Comerciale Autonome (PCA) cu statele membre ale
UE (grupa I)
II. Sistemul Generalizat de Preferinţe (GSP) (Grupa II)
III. Comerţ liber/facilităţi comerciale cu statele membre CEFTA şi
CSI (Grupa III)
În Republica Moldova sunt eliberate certificate de origine la export
de două tipuri de bază: preferenţiale şi nepreferenţiale.
Certificatele de origine preferenţiale la export sunt perfectate şi autentificate pentru mărfuri de origine autohtonă destinate exportului
în Uniunea Europeană, şi în ţările cu care Republica Moldova are
încheiate Acorduri de liber schimb sau Acord de comerţ preferenţial. La eliberarea certificatelor de origine preferenţiale la export,
autoritatea împuternicită aplică prevederile fiecărui acord cu privire la comerţul liber la care Republica Moldova este parte.
Pentru efectuarea exporturilor în ţările cu care nu sunt încheiate
acorduri de liber schimb este suficientă perfectarea certificatului de
origine nepreferenţiale la export.
Certificatul de transport EUR.1 care confirmă ţara de origine a
mărfurilor la exportul lor în statele membre la regimul de comerţ
liber instituit în baza Acordului Central European de Comerţ Liber
(CEFTA). Procedura de emitere a certificatelor este stabilită în Ordinul Serviciului Vamal nr.244-O din 03.07.2007.
Certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1 - care confirmă
originea mărfurilor exportate în statele Uniunii Europene în cadrul
Preferinţelor Comerciale Autonome (ATP), acordate Republicii
Moldova conform prevederilor Regulamentului (CE) nr.55/2008
al Consiliului din 21 ianuarie 2008 de introducere a unor preferinţe
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comerciale autonome pentru Republica Moldova şi de modificare
a Regulamentului (CE) nr.980/2005 şi a Deciziei 2005/924/CE a
Comisiei. Procedura de eliberare a certificatului este stabilită în
Ordinul Serviciului Vamal nr.50-O din 18.02.2008.

Certificat de origine a mărfurilor Forma CT-1 - care confirmă
ţara de origine a mărfurilor la exportul lor în statele membre la
Acordul de Creare a Zonei de Comerţ Liber în cadrul Comunităţii
Statelor Independente în conformitate cu procedura stabilită de Regulile de determinare a ţării de origine a mărfurilor (aprobate prin
Decizia Consiliului Şefilor de Guvern din Comunitatea Statelor Independente (CSI) din 30.11.2000) pentru mărfurile originare din
Republica Moldova la exportul lor în statele membre la Acordul
de Creare a Zonei de Comerţ Liber în cadrul Comunităţii Statelor
Independente. Procedura de eliberare a certificatului este stabilită
în Ordinul Serviciului Vamal nr.331-O din 07.09.2007.

5. Facilităţi tarifare la exportul în UE
În comerţul cu statele membre ale UE, Sistemul Generalizat de
Preferinţe (GSP Plus) a intrat în vigoare din 1 ianuarie 2006. UE a
acordat regimul GSP+ doar unui numră de 15 ţări, printre care numai Moldova şi Georgia, ca membre ale CSI, beneficiază de acest
regim.
Începând cu anul 2008, Comisia Europeană acordă Republicii
Moldova preferinţe comerciale autonome (PCA), care includ practic toate felurile de mărfuri autohtone destinate exportului. PCA
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Certificatul de origine Forma A - care confirmă ţara de origine
a mărfurilor exportate în statele care nu sunt membre ale Uniunii
Europene şi acordă Republicii Moldova Sistemul Generalizat de
Preferinţe (GSP). Procedura de eliberare a certificatului este stabilită în Ordinul Serviciului Vamal nr.50-O din 18.02.2008.

1

este un regim de comerţ asimetric, care nu presupune facilităţi comerciale reciproce.
Astfel, în conformitate cu „Regulamentul Consiliului Uniunii
Europene nr.55/2008 de introducere a unor preferinţe comerciale. Astfel, în conformitate cu „Regulamentul Consiliului Uniunii
Europene nr.55/2008 de introducere a unor preferinţe comerciale
autonome pentru Republica Moldova...” produsele originare din
Moldova, cu unele excepţii, sunt admise la import în statele membre UE fără restricţii cantitative şi cu scutire de taxe vamale cu
efect echivalent.
Pentru produsele lactate, carne şi produse din carne, ouă de pasăre,
vinuri din struguri, altele decât vinurile spumoase, cereale de bază
(grâu, porumb, orz), zahăr sunt stabilite cote în limita cărora produsele menţionate pot fi exportate în UE, cu scutirea de drepturi
vamale.
Distribuirea cotelor şi gestionarea contingentelor tarifare la export
mărfurilor pe piaţa UE se efectueaza de către Ministerul Economiei şi Comerţului3. Mecanismul de distribuire a cotelor la exportul
produselor originare din Republica Moldova în ţările Uniunii Europene este aprobat prin Regulamentul Anexa la Hotărârea Guvernului nr.262 din 7 martie 2008.
Principiile de distribuire stipulate în acest Regulament sunt următoarele:
a) Repartizarea cotelor la export la produsele în cazul cărora au
fost stabilite cote tarifare va fi realizată reieşind din volumul
de producţie a întreprinderilor exportatoare şi/sau capacitatea
acestora de a valorifica cotele oferite.
3
Cotele pentru exporturile de vinuri în Uniunea Europeană, conform preferinţelor comerciale autonome, au fost distribuite unui număr de 14 întreprinderi vinicole, inclusiv „Lion
Gri”, „Bostаvan”, „Vinăria Bardar”, „Cricova”, „Dionis Club”, „Acorex Wine Holding”,
„Mileştii Mici”,
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b) Eliberarea autorizaţiilor la exportul mărfurilor în Uniunea Europeană se va face în ordinea recepţionării cererilor, în baza
principiului general „primul sosit-primul servit”, cu limitarea
cotelor oferite de până la 10% din contingentul tarifar existent,
cu excepţia mărfurilor prevăzute la poziţiile tarifare 0408 şi
1701 ale Nomenclatorului Mărfurilor (nr.1525 /29.12.2007).

d) Evidenţa solicitărilor recepţionate se va ţine în registrul Ministerului Economiei şi Comerţului în ordinea în care acestea au
fost depuse.
e) Agenţii economici care fac dovada utilizării cotelor eliberate
prin prezentarea copiei declaraţiei vamale de export pot beneficia de noi cote în limitele cantităţilor disponibile. În cazul în
care livrările de mărfuri la export se perfectează simultan în
diferite ţări-membre ale Uniunii Europene, Ministerul Economiei şi Comerţului va elibera agentului economic mai multe
autorizaţii de export, în limita cotei menţionate la punctul b) şi
conform procedurii stabilite în Regulament.
În cazul în care cota anuală pentru un anumit produs a fost complet
folosită, pentru exportul în continuare a acestui produs se aplică
regimul GSP plus. De asemenea este necesar de avut în vedere că
din regimul GSP sunt păstrate plafoanele de preţuri pentru anumite
produse agricole. Produsele pentru care se operează exonerarea de
elementul ad valorem al taxei de import sunt tomatele, usturoiul,
castraveţii, dovlecii, strugurii, merele, perele, gutuiul, caisele, cireşele, piersicii şi prunele.
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c) Eliberarea autorizaţiilor de export pentru produsele din cadrul
poziţiilor tarifare 0407 00 şi 1701 99 10 Zahăr alb se vor acorda în exclusivitate producătorilor de zahăr şi ouă din Republica Moldova, în funcţie de volumul producţiei fabricate în anul
precedent şi stocurile disponibile.

1

Perfectarea exportului în regim preferenţial în ţările Uniunii Europene va fi autorizat de catre Serviciul Vamal doar in prezenta
autorizaţiei de export, eliberate de către Ministerul Economiei şi
Comerţului.

6. Măsuri sanitare şi fitosanitare la export
Practic, aceleaşi certificate necesare pentru introducerea mărfurilor
în Republica Moldova sunt necesare şi pentru vămuirea mărfurilor
destinate exportului.
În mod normal, pentru vămuirea mărfurilor la export trebuie să fie
solicitate următoarele documente:
a) cu caracter obligatoriu: Certificatul de conformitate, Certificatul fitosanitar sau Certificatul veterinar;
b) cu caracter opţional: Certificatul de origine, Certificatul igienic,
Certificatul de calitate al producătorului/exportatorului.
Notă: Pentru exportul mărfurilor în regim preferenţial către Uniunea Europeană – Certificatul de origine poartă un caracter obligatoriu.
Prezentarea după caz a certificatelor enumerate mai sus sunt necesare pentru a obţine aşa-numitele ”avize de liberă trecere” peste
frontieră.
a) Exportul de animale vii, material germinativ de origine animală, produse şi subproduse supuse supravegherii sanitar-veterinare şi controlului sanitar-veterinar se realizează în condiţii
similare importului, la care se adaugă respectarea condiţiilor
sanitar-veterinare de sănătate a animalelor, certificarea sanitarveterinară solicitată de ţara importatoare şi existenţa notificării
de acceptare a importului din partea acesteia şi din partea autorităţilor veterinare competente ale ţărilor de tranzit.
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Organele vamale nu vor aproba ieşirea de pe teritoriul Republicii Moldova (sub formă de export sau de tranzit) a mijloacelor ce
transportă animale vii, material germinativ, produse şi subproduse
de origine animală supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar dacă acestea nu au primit avizul de liberă trecere din partea
medicului veterinar oficial de la postul respectiv de control sanitarveterinar organizat în cadrul postului vamal.

b) Certificatele de sănătate prevăzute în anexele nr.1-4 la Norma
sanitară veterinară pot fi folosite pentru exportul din Republica Moldova al produselor menţionate către statele membre ale
Uniunii Europene, pentru importul acestor produse din alte ţări
şi din ţări membre ale Uniunii Europene, până la aderarea Republicii Moldova la forul european.
c) Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de import al plantelor
şi animalelor sălbatice în stare vie se efectuiază conform Procedurii de autorizare a activităţilor de export-import a plantelor
şi animalelor din flora şi fauna sălbatică, a părţilor şi derivatelor acestora, precum şi a importului/exportului sau reexportului
speciilor de faună şi floră reglementate de Convenţia privind
comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe
cale de dispariţie – CITES.
Acordul de mediu pentru export – se eliberează pentru activitatea de export a resurselor biologice de animale şi plante din categoriile prevăzute la art.2 alin.(2) al Procedurii de autorizare a activităţilor de export şi import al plantelor şi animalelor din flora şi
fauna sălbatică, colectate sau capturate din flora şi fauna sălbatică
în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată. Acestea sunt:
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Pentru a primi Avizul veterinar de liberă trecere, agenţii economici depun următoarele documente: a) certificatul sanitar-veterinar; b) certificatul de origine; c) după caz, certificatul de calitate;
d) avizul sanitar-veterinar eliberat de Agenţia sanitar-veterinară.

1

a. plantele medicinale, aromatice, alimentare, furajere, tanante,
colorante şi ornamentale din flora sălbaică, sub formă întreagă
sau de rădăcini, rizomi, bulbi, tulpini, ramuri, coji, flori, frunze,
fructe, seminţe şi muguri, în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată;
b. ciupercile, ferigile, muşchii, lichenii, ramurile de vâsc, răşinile
naturale, precum şi alte plante sălbatice sau părţile şi produsele
acestora, în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată;
c. lipitorile, melcii, scoicile, broaştele, racii, şerpii, păsările, peştii
şi mamiferele, precum şi alte animale din fauna sălbatică, terestră şi acvatică, sau părţile şi derivatele acestora, în stare vie,
proaspătă sau semiprelucrată;
d. animalele sălbatice de interes vânătoresc şi produsele rezultate
din acestea.

7. Taxe la export, cheltuieli şi alte plăţi
Drepturile de export sunt taxa vamală, taxa pentru procedurile vamale, taxa pe valoarea adăugată, accizele şi orice alte sume pe care
le aplică statul la exportul de mărfuri, încasate de organul vamal în
conformitate cu legislaţia. Regulile de plată sunt similare drepturilor de import.
Drepturile de export se plătesc în prealabil, până la/în ziua depunerii declaraţiei vamale (Obligaţia vamală la export apare la data înregistrării declaraţiei vamale – art127/8 al Codului Vamal). Drepturile de export sunt plătite nemijlocit de către declarant, brocher
vamal sau de o altă persoană abilitată conform legislaţiei.
În cazul în care la momentul vămuirii apare o diferenţă dintre suma
calculată şi suma plătită în prealabil, această diferenţă se achită la
vămuire. Persoanele juridice şi persoanele fizice plătesc drepturile
de export în numerar sau prin virament (inclusiv prin carduri) la
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conturile respective ale Trezoreriei Centrale a Ministerului Finanţelor. Suma achitată în numerar nu poate depăşi 10 mii lei.
Drepturile de export neplătite în modul stabilit se percep în mod
incontestabil de către organul vamal din contul plătitorului în baza
documentelor executorii sau a documentelor echivalente acestora.
Pentru fiecare zi de întârziere a plăţii drepturilor de export se încasează o penalitate în mărimea stabilită de Codul fiscal.

Taxa vamală - la exportul mărfurilor nu se aplică taxe vamale. Excepţii de la fac taxele la export pentru dezvoltarea unor ramuri, şi
anume:
− Taxa la exportul de nuci sau derivatele acestora. Aceasta este
calculată din valoarea exportului în mărime de 1,5% şi se achită în mod obligatoriu în avans până în momentul efectuării exportului mărfurilor. Aceste taxe sunt aplicate în scopul formării
Fondului pentru încurajarea dezvoltării culturii nucului şi exportul de nuci, derivatelor de nuci şi lemnului de nuc.
Taxa pentru procedurile vamale - este aceeaşi ca la importul de
mărfuri şi cuantumul acestora este stabilit prin Anexa II a Legii cu
privire la tariful vamal „Lista serviciilor vamale şi cuantumul taxei
pentru proceduri vamale”.
Principalele taxe aferente acestor procedurilor de export sunt:

4
DAF (Delivered at frontier…) Livrat la frontieră (… locul convenit) – vânzătorul îndeplineşte obligaţia de livrare în momentul în care marfa a fost pusă la dispoziţia cumpărătorului, vămuită pentru export, la punctul si locul convenit, la frontieră, dar înainte de punctul
vamal de frontieră al ţării limitrofe.
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Valoarea în vamă a mărfurilor de export, de la care se calculează
drepturile de export, se determină în baza valorii contractuale, luând în considerare condiţiile DAF4, conform INCOTERMS.

1

− taxa pentru proceduri vamale la vămuirea mărfurilor plasate la
export – 0,1% din valoarea în vamă a mărfii, dar nu mai mult de
500 euro;
− aplicarea sigiliului vamal (inclusiv costul sigiliului) – 4 euro;
− prelucrarea informaţională a declaraţiei vamale primare – 4
euro;
− prelucrarea informaţională a fiecărei declaraţii vamale complementare – 1 euro;
− eliberarea certificatului de origine a mărfii – 6 euro.
Taxa pe valoarea adăugată (T.V.A) - mărfurile şi serviciile pentru
export se impozitează la cota zero T.V.A.
La scoaterea mărfurilor străine de pe teritoriul vamal, plasate sub
destinaţia vamală de reexport, se restituie suma T.V.A achitată la
introducerea acestora pe teritoriul vamal. T.V.A. se restituie, în
modul stabilit de Serviciul Vamal, într-un termen ce nu va depăşi
5 zile.
Exportatorii pot să restituie sumele TVA conform Regulamentului
privind modul de restituire a sumelor taxei pe valoarea adaugata
(TVA).
Declararea sumelor TVA spre restituire se efectuează pentru fiecare perioadă fiscală separat. Subiecţii impozabili solicită restituirea
TVA, adresându-se la inspectoratele fiscale teritoriale de la locul
de deservire prin depunerea cererii de restituire a taxei pe valoarea
adaugată, unde indică în mod obligatoriu suma TVA solicitată spre
restituire, iar cererea este examinată doar în cazul în care subiectul
impozabil a depus la organul fiscal declaraţia TVA pentru perioada
fiscală corespunzătoare. Restituirea sumei TVA se efectuează în
termen de 45 de zile din data depunerii cererii de restituire, 37 de
zile din acest termen sunt destinate pentru efectuarea controlului
şi adoptarea deciziei de restituire, celelalte 8 zile pentru efectua56
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rea restituirii efective. Subiecţii impozabili la care se efectuează
controlul tematic privind restituirea TVA urmează să depună, la
solicitarea funcţionarilor fiscali, următoarele documente şi/sau informaţii:
Copia contractului în baza căruia a fost efectuat exportul de
mărfuri şi/sau servicii;
Declaraţia vamală de export al mărfurilor, inclusiv al mărfurilor
supuse prelucrării, cu însemnările organelor vamale;
Declaraţiile privind TVA din care rezultă suma ce urmează să
fie restituită;
Registrele de evidenţă a livrărilor şi procurărilor în care sunt
înregistrate operaţiunile de livrare şi procurare;
Bonul postal privind achitarea serviciilor şi/sau factura de expediţie; la expedierea bunului;
În cazul exportului de servicii, legate de livrarea bunurilor materiale, se prezintă suplimentar şi documente ce atestă transportul bunurilor materiale în cauză în afara teritoriului vamal al
Republicii Moldova;
În cazul exportului de servicii este necesară prezentarea confirmării scrise în original de la beneficiarul serviciilor exportate ţi
documentele de plată ce confirmă achitarea serviciului;
Confirmarea Serviciului Vamal privind veridicitatea operaţiunilor de export declarate în vamă, efectuate de subiectul impozabil etc.
Restituirea TVA la export, pare mai mult o măsură de susţinere
a bugetului de stat, decât a exportatorilor. Lista documentelor,
termenii şi procedura de restituire a TVA, alături de divizarea exportatorilor în subiecţi impozabili cu grad înalt de credibilitate, cu
grad mediu de credibilitate şi cu grad mic de credibilitate pare atât
57
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Documentul de transport internaţional al mărfurilor (copie);

1

o barieră în calea exportului, cât şi o măsură discriminatorie faţă de
unii agenţi economici defavorizaţi.
Accizele nu se achită în cazul în care subiectul impunerii exportă mărfuri supuse accizelor în mod independent sau în baza contractului de comision, cu condiţia respectării prevederilor art.123
alin.(4).
Mărfurile supuse accizelor sunt scutite la introducerea lor în zona
economică liberă din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, din alte zone economice libere, din restul teritoriului vamal
al Republicii Moldova, precum şi mărfurile originare din această
zonă şi scoase în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova.
Alte plăţi
Plata pentru susţinerea plantaţiilor vinicole: Taxa se stabileşte în
următoarele mărimi pentru volumele producţiei vinicole livrate de
producători şi/sau exportate, la un decalitru: a) vinuri de struguri
(naturale şi speciale) - 3,0 lei/dal; b) divinuri - 20,0 lei/dal; c) brandy şi alte băuturi din struguri - 20,0 lei/dal. Plata pentru susţinerea
plantaţiilor vinicole este o plată obligatorie efectuată atât de către
importatorii, cât şi de producători şi exportatorii de producţie vinicolă.

8. Licenţiere, restricţii, prohibiţii ale exportului
Restricţionarea exportului nu ar trebui să fie un scop al Republicii
Moldova. De asemenea, Republica Moldova s-a obligat să respecte prevederile OMC în cazuri de introducere a restricţiilor sau procedurilor de licenţiere la export. Sub incidenţa acestor reguli cad şi
cerinţele de licenţiere a genurilor de activitate ce implică importul
şi exportul marfurilor. Condiţiile de licenţiere a activităţilor de export trebuie să fie de natura legitimă a statului şi nu nu trebuie să
limiteze dreptul de a exporta.
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-

distilatelor de vin, divinului şi cupajelor de divin în vrac;

-

produse alcoolice de către alti agenţi economici, decât cei producători de produse alcoolice [Legea RM 110/30.06.2000 si
H.G. 1255/31.10.06].

De asemenea, exportul din Republica Moldova spre UE este influenţat şi de sistemul de licenţiere a importurilor în UE, care administrează importurile anumitor mărfuri supuse restricţiilor cantitative, măsurilor de salvgardare/protecţie sau măsurilor de supraveghere a importurilor. Pe lângă la aceste produse, produsele din
oţel şi produsele agricole fac obiectul supravegherii comunitare în
scopuri statistice.
În prezent, UE administrează 98 de cote tarifare, dintre care 91
sunt în produse agricole5. Aceste cote sunt administrate prin licenţe
de import, şi includ bovinele, ovinele, caprinele, carne de pui şi
curcan, produse lactate, ouă, cartofi, fructe şi legume, griâu, ovăz,
orez, porumb, ciuperci, mezeluri, zahăr şi suc de struguri.
Lista cotelor şi mărfurilor agricole supuse licenţierii la import în
UE este prezentată în ANEXA VI: Lista produselelor agricole supuse licenţierii la import în UE, la acest document. Obiectivul sistemului de licenţiere comunitar este de a asigura o administrare
corectă a cotelor tarifare aplicate de UE în cadrul OMC, acestea
fiind prezentate în Tabelul 1. Legislaţia ce reglementează sistemul
de licenţiere a importului pentru aceste cote este menţionat în Tabelul 2.
Nu toate produsele supuse licenţierii la import cu aplicarea cotelor
tarifare OMC sunt cuprinse în Acordul de preferinţe autonome cu
Republica Moldova.
5

Commission Regulation No. 1719/2005 of 27 October 2005.
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Cu toate acestea este interzis exportul din Republica Moldova a:

1

În următoarea ANEXA IX - Produsele care fac obiectul contingentelor tarifare anuale scutite de taxe vamale - sunt prezentate
volumele exporturilor pasibile scutirilor de taxe vamale la import
în UE, pe perioada 2008-2012.
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Ordinul Ministeruluui Agriculturii şi Industriei Alimentare
nr.218 din 26.09.2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare
veterinare privind stabilirea condiţiilor de sănătate, ce reglementează importul şi exportul de animale, material seminal,
ovule şi embrioni de la specii ce nu sunt prevăzute de legislaţia
specifică.
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nr.14 din 25.01.2002: „Procedura de autorizare a activităţilor de
export şi import a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică, a părţilor şi derivatelor acestora, precum şi a importului/
exportului sau reexportului speciilor de faună şi floră reglementate de Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie – CITES” Aprobată
şi Înregistrată, la Ministerul Justiţiei, nr.274 din 21.05.2002,
publicată în Monitorul Oficial, 2002, nr.96-99).
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Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare,
nr.220 din 26.09.2006, cu privire la aprobarea Normei sanitare
veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor şi modelul de certificat veterinar pentru exportul şi importul cărnii
proaspete de pasăre, Publicat: 18.05.2007 în Monitorul Oficial
nr. 067, art nr: 324.

Limbă de bovine, congelată

Ficat de bovine, congelat

Ficat din specia porcine domestice, congelat
Carne şi organe comestibile ale pasărilor galinacee, raţe, gâşte,
curcani şi bibilici din specii domestice, proaspete, refrigerate
sau congelate
Găini întregi, fără pene, eviscerate, fără cap, picioare, gât, inimă,
ficat şi pipotă, denumite „65 la sută pui” sau altfel tăiate - Carne
de găini întregi, greutatea 1 – 1,5kg, congelate
Pulpe şi părţi de pulpe din specia galinacee, pulpe de găină de
import, congelate. Se produc în vrac.
Aripi întregi, cu sau fără vârfuri, de curcan, nedezosate, congelate

0206 21 000

0206 22 000

0206 41 200

0401

0209 00 110

0207 27 300

0207 14 600

0207 12 900

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

U.M. suplim
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Slănină de porc
kg
Lapte şi smântână, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alţi
îndulcitori (edulcoranţi).

Carne de bovine, proaspătă sau refrigerată dezosată (muşchi)

0201 30 000

0207

Carne de bovine, proaspătă sau refrigerată

Denumirea mărfii

0201

Poziţia tarifară
(HS)

11,14

21,16

21,70

24,88

23,29

21,91

37,65

35,71

Valoarea în
vamă (lei)

Lista mărfurilor cu valori minime în vamă la import
Extras din OSV nr.361 din 25.09.2007 privind monitorizarea tranzacţiilor comerciale de import

Anexa I

Anexe
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2003

0902 30 000

0902

040510110

0405 10190

040130110

040130110

040130110

0401 30

04012091

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

Cu un conţinut de grăsimi între 1% şi până la 6% din greutate
Care să nu depăşească 3% din greutate: Lapte proaspăt pasteurizat, conţinutul de grăsime 2,5%, ambalat în pachete de plastic sau
carton. Preţ pentru 1l.
Care să depăşească 3% din greutate: Lapte proaspăt pasteurizat,
conţinutul de grăsime 3,2%, ambalat în pachete de plastic sau
carton. Preţ pentru 1l.
Cu un conţinut de grăsimi de peste 6% din greutate.
Care să nu depăşească 21% din greutate: Smântână obţinută din
lapte proaspăt, pasteurizat, conţinutul de grăsime 10%, ambalată
în pachete sau cutii de plastic.
Smântână obţinută din lapte proaspăt, pasteurizat, conţinutul de
grăsime 15%, ambalată în pachete sau cutii de plastic.
Smântână obţinută din lapte proaspăt, pasteurizat, conţinutul de
grăsime 20% ambalată în pachete sau cutii de plastic.
Unt: Unt de casă „Ţărănesc” conţinutul de grăsime – 72,5%. Se
produce în vrac.
Unt de casă „Ţărănesc” conţinutul de grăsime – 72,5%. Se produce ambalat în pachete de 200g
Ceai, chiar aromatizat:
Ceai negru (fermentat) şi ceai parţial fermentat, prezentat în ambalaje directe cu un conţinut de maximum 3kg.
Ciuperci şi trufe, preparate sau conservate altfel decât în oţet
sau acid acetic:

0401 20

04012011

kg

U.M. suplim

Cu un conţinut de grăsimi care să nu depăşească 1% din greutate

Denumirea mărfii

0401 10

Poziţia tarifară
(HS)

193,67

34,09

18,40

24,39

18,48

11,75

6,69

4,90

Valoarea în
vamă (lei)
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200950

200980

200990

20097

200980

2009

120210900

2008 11 920

200540000

200570

200570

200580000

200190500

Poziţia tarifară
(HS)
U.M. suplim
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Măsline: Măslină neagră de mărime mijlocie. Se produce în vrac.
Măslină neagră de tip „Hutesa”, ambalată de producător în cutii
de metal
Mazăre (Pisum sativum): Mazăre verde conservată, naturală,
întreagă, mărime mijlocie, ambalată în borcane de sticlă sau în
cutii de metal.
Arahide prăjite de tip „Fiesta” ambalate de producător în pacheţele, greutatea 40-50g.
Alte arahide necurăţite se realizează în vrac.
Sucuri de fructe (inclusiv must de struguri) şi sucuri de legume, nefermentate, fără adaos de alcool, cu sau fără adaos de
zahăr sau de alţi îndulcitori (edulcoranţi):
Suc de prune natural – 100% fără apă, zahăr, ambalat în cutii
TetraPak – 1 litru.
Suc de mere natural – 100% fără apă, zahăr, ambalat în cutii
TetraPak – 1 litru.
Suc de struguri şi mere natural – 100% cu adaos de zahăr, ambalat
în cutii TetraPak – 1 litru.
Suc de piersici natural – 100% cu adaos de zahăr, ambalat în cutii
TetraPak – 1 litru.
Suc de roşii natural ambalat în cutii TetraPak – 1 litru.
L

L

L

L

L

kg

kg

kg

kg

kg

Şampinioni întregi marinaţi, ambalaţi în borcane de sticlă sau cutii
kg
de metal.
Porumb dulce (Zea mays var. saccharata), conservat
kg

Denumirea mărfii

8,38

9,29

8,89

8,64

8,97

23,30

54,12

12,40

62,04

58,68

22,64

33,00

Valoarea în
vamă (lei)
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4203 29 99

4203 29 91

4203

4202 92 91

4202 92 91

3209

3209

3208

3208

2402 20 901

2402 20 901

2402

Poziţia tarifară
(HS)

– Cu filtru „Monte-Carlo”
Lacuri şi vopsele (inclusiv emailuri) pe bază de polimeri sintetici sau de polimeri naturali modificaţi, dispersaţi sau dizolvaţi
într–un mediu neapos:
Vopsea emailată rezistentă la influenţa atmosferică pentru lucrări
în exterior pentru suprafeţele de lemn şi metal ambalaj: cutii
de 1-3 kg.
Lacuri şi vopsele (inclusiv emailuri) pe bază de polimeri sintetici sau de polimeri naturali modificaţi, dispersaţi sau dizolvaţi
într–un mediu apos:
Vopsea nedispersată în apă se dizolvă în apă, albă, se usucă uşor în
cutie de metal sau plastic volum 2-3 kg.
Geantă pentru călătorii confecţionată din material textil dimens.:
60 x 30 x 30cm cu două toarte scurte şi una lungă, care se scoate,
cu două buzunare laterale, se închide cu fermoar.
Geantă pentru şcolari tip „Rucsac”.
Articole de îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, din
piele naturală sau reconstituită:
Mănuşi pentru bărbaţi din piele naturală dosala - 100% acril,
unicolore.
Mănuşi din piele naturală pentru dame, lungimea 20 cm, dosala
100% acril, unicolore.

Ţigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate), trabucuri şi ţigarete, din tutun sau din înlocuitori de tutun:
– Cu filtru „Marlboro”

Denumirea mărfii

per

per

buc

buc

kg

kg

1000 buc.

1000 buc.

U.M. suplim

148,04

182,94

94,17

101,91

17,87

26,27

156,26

433,00

Valoarea în
vamă (lei)
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6103 43

6103 42

6103 12 00

6103 12 00
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Covor – articole de covor, 100% sintetică.
Costum pentru bărbaţi (2 piese) lână – 100% veston: - clasic, cu
un rând de nasturi sau două rânduri două buzunare, un buzunar la
piept dosala din poliester, acetat sau vâscoza pantaloni: - stil clasic, drepţi, dosala până la genunchi – două buzunare, un buzunar
din spate cusut bine.
Costum pentru bărbaţi (2 piese) Sintetică – 100% veston: - clasic,
cu un rând de nasturi sau două rânduri, două buzunare, un buzunar
la piept, dosala din poliester, acetat sau viscoza, pantaloni: - stil
clasic, drepţi, dosala până la genunchi – două buzunare, un buzunar din spate cusut bine.
Costum pentru bărbaţi (2 piese) lână – 45%, poliester: 55% veston: - clasic, cu un rând de nasturi sau două rânduri două buzunare, un buzunar la piept dosala din poliester, acetat sau viscoza
pantaloni: - stil clasic, drepţi, dosala până la genunchi - două
buzunare, un buzunar din spate cusut bine.
Pantaloni - blugi pentru bărbaţi 100% bumbac din ţesătură deasă
din bumbac culoarea indigo, neagră cusuturi în contrast cheutori
late pentru curea cu fermoar, fără dosală nu mai puţin de 4 buzunare.
Pantaloni pentru bărbaţi 100% sintetică stil clasic, două buzunare
prin părţi, unul sau două buzunare din spate se încheie cu fermoar,
bine finisaţi.

5701 90

6103 11 00

Covor pluşat tip persan lână – 100%.

Denumirea mărfii

5701 10

Poziţia tarifară
(HS)

138,66

305,03

per.

per.

923,33

583,60

1 costum

1 costum

1909,72

95,80

303,00

Valoarea în
vamă (lei)

1 costum

m

2

m2

U.M. suplim
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6206 40 00

6206 30 00

6206

6205 3000

6205

6115 99 00

6115 93

6115 92 00

6115 19 00

6115 11 00

6115

611011

6103 43

Poziţia tarifară
(HS)

buc

buc

per.

per.

per.

per.

per.

buc

per.

U.M. suplim

Bluze, cămăşi şi bluze-cămăşi pentru femei sau fete, din bumbac. buc
Bluze, cămăşi şi bluze-cămăşi pentru femei sau fete. din fibre
buc
sintetice sau artificiale.

Pantaloni pentru bărbaţi 45% lână, poliester-55% stil clasic, parţial
cu dosala din poliamidă sau viscoză, 2 buzunare laterale, cheutori
pentru curea, dar fără curea cu fermoar, finisaţi bine.
Cardigan-jachet tricotat semilână, unicolor, mâneci lungi, nasturi
din masă plastică, bine prelucrat.
Ciorapi–chiloţi, dresuri, ciorapi, şosete şi alte articole similare,
inclusiv ciorapi pentru varice şi încălţăminte fără talpă aplicată, tricotate sau croşetate:
Ciorapi–chiloţi din fibre sintetice, având fineţea firului simplu sub
67 decitex – ciorapi-chiloţi pentru dame.
Ciorapi–chiloţi din alte materiale textile – ciorapi-chiloţi pentru
dame din fire semilână.
Dresuri, şosete şi alte articole similare din bumbac - Ciorapi pentru bărbaţi, 100% bumbac.
Dresuri, şosete şi alte articole similare din fibre sintetice – Ciorapi
pentru bărbaţi, 100% sintetice.
Dresuri, şosete şi alte articole similare din alte materiale textile
– Ciorapi pentru bărbaţi, fire în amestec.
Cămăşi pentru bărbaţi sau băieţi:
Cămăşi pentru bărbaţi 80% - poliester, 20% - bumbac mânecă
lungă, cu manşetă, unicoloră, cu buzunar la piept.
Bluze, cămăşi şi bluze–cămăşi pentru femei sau fete:

Denumirea mărfii

276,16

253,16

159,96

11,87

3,85

10,73

61,98

29,84

317,72

261,48

Valoarea în
vamă (lei)
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8520

7113 19 000

7113

6908 90 210

6908

6404 19 100

640590100

6404

6301 90

6301 20

6301

Poziţia tarifară
(HS)

EXP ER T -GR U P

Pături şi pleduri:
Pături (altele decât cele electrice) şi pleduri de lână sau păr fin de
animale, plapumă din lână.
Pături şi pleduri din fibre artificiale şi din în pled 100% acril Mărimea 130x170cm.
Încălţăminte cu tălpi exterioare din cauciuc, material plastic,
piele naturală sau reconstituită şi cu feţe din materiale textile:
Adidaşi sportivi
Faţa: combinaţie din piele naturală cu artificială, Talpă sintetică.
Papuci de casă şi altă încălţăminte de interior cu tălpi exterioare
din cauciuc sau din material plastic şi cu feţe din materiale textile.
Plăci şi dale pentru pavaj sau pentru acoperit pereţii, lăcuite
sau smălţuite, din ceramică; cuburi şi articole similare din
ceramică, pentru mozaicuri, lăcuite sau smălţuite, chiar pe
suport:
Plăci şi dale, borduri, frize, colţuri ş.a. din ceramică comună de o
grosime de maximum 15 mm. Placă de teracotă importată. Dim:
20x30cm.
Articole de bijuterie sau de giuvaergerie şi părţi ale acestora,
din metale preţioase sau din metale placate sau dublate cu
metale preţioase:
Articole de bijuterie sau de giuvaergerie şi părţi ale acestora din
alte metale preţioase chiar acoperite, placate sau dublate cu metale
preţioase. Bijuterii de aur
Magnetofoane şi alte aparate pentru înregistrarea sunetului,
chiar încorporând un dispozitiv de reproducere a sunetului:

Denumirea mărfii

g

m2

per.

303,59

78,47

40,12

300,01

72,29

1 m2

per.

139,98

Valoarea în
vamă (lei)

buc

U.M. suplim

74

EXPERT - GRUP

8527 12 100

8527

8525 40 990

8525 40 110

8525

8521 90 000

8521

8520 33 90

Poziţia tarifară
(HS)

Alte aparate de înregistrare şi de reproducere a sunetului, pe benzi
magnetice, cu casete. Audio player de calitate înaltă, marcă: „Panasonic CT-510” sau alte firme renumite.
Aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporând un receptor de semnale videofonice:
Aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporând
un receptor de semnale videofonice pe discuri magnetice. Video
magnetofon.
Aparate de emisie pentru radiotelefonie, radiotelegrafie, radiodifuziune sau televiziune, chiar încorporând un aparat de recepţie sau înregistrare sau de reproducere a sunetului; camere
de televiziune; aparate de luat imagini fixe şi alte camere video
cu înregistrare; aparate fotografice numerice:
Aparate de luat imagini fixe; aparate fotografice numerice digitale
Aparat foto „Olimpus FE100” digital.
Alte camere video (digital) Camera de luat vederi SONY TR 425
E sau alt tip.
Aparate de recepţie pentru radiotelefonie, radiotelegrafie sau
radiodifuziune, chiar combinate în acelaşi corp, cu un aparat
de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau cu un ceas:
Radiocasetofoane de buzunar cu sistem de citire analog/numeric
(digital) Centru muzical LG LM-M140 sau alt de această firmă.

Denumirea mărfii

buc.

buc.

buc.

buc.

buc.

U.M. suplim

2052,83

4421,85

1774,15

825,79

1406,62

Valoarea în
vamă (lei)

75

părţi şi accesorii ale acestora;
medii de cultură preparate pentru dezvoltarea microorganismelor;
reactive chimice, teste de diagnostic, dezinfectanţi;

3822, 38084
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tehnică optică şi instrumente medicale;

produse parafarmaceutice;

3821

produse farmaceutice;

armamente, muniţii, tehnică militară şi articole speciale de completare
pentru producerea acestora, lucrări şi servicii în domeniul colaborării
tehnico-militare;
substanţe explozive
materiale nucleare, tehnologii, utilaj şi instalaţii pentru fabricarea
acestora;

Descrierea

1204, 1207, 1211,
2924, 2935-2938,
2941, 3001-3006
370110, 4014
4015, 481840,
481890, 7017
9001-9004,
9018-9022

Ministerul Sănătăţii

2844, 8401

3601-3604

93

Comisia specială a Guvernului RM

Codul sistemului armonizat

Nomenclatorul mărfurilor exportul, al căror import şi reexport se efectuează pe bază de licenţe
eliberate de alte organe decât CL

Anexa II
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27100021-27100039*

71121000

7106,7108,7113, 7114,7115,7118

Ministerul Finanţelor

1302, 2921, 2922,
2926, 2929, 2932,
2933, 2939, 280610,
2807, 28416,
290230, 290911,
291411, 291412,
29143, 291524,
291633, 29242950,
29329073-29329071,
293332, 29394, 29396
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei
280480, 280540, - otrăvuri;
2837, 2838,
284160, 2904,
2907, 2908,
291521
31,3808*
- 9018-9022

Codul sistemului armonizat

metale preţioase (argint, aur) şi obiecte din acestea, aliaje, semifabricate
resturi şi deşeuri ce conţin metale preţioase (cu excepţia produselor
electronice, ce conţin metale preţioase);
benzină;

instrumente şi aparate pentru medicina veterinară;

produse chimice şi biologice de protecţie şi stimulare a creşterii plantelor;

materiale pentru obţinerea acestora;

stupefiante şi substanţe psihotrope,

Descrierea

77

Codul sistemului armonizat

Descrierea

produse textile (pentru exportul în ţările CE)

motorină;
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* - pasibile licenţierii doar la import;
** - importul acestor produse se efectuează în conformitate cu prevederile HG nr.305 din 27 martie 1997 „Cu privire la acţiunile organizatorice, juridice şi administrative de combatere a evaziunii fiscale şi fraudelor financiare la importul şi exportul
benzinei şi motorinei”.

57-63

Ministerul Economiei şi Comerţului

2710006**
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- Naftalină

2707 40 000

- „ - Cu un conţinut de sulf peste 1% în greutate, dar de maximum 2%

- „ - Cu un conţinut de sulf peste 2% în greutate, dar de maximum 2,8%

- „ - Cu un conţinut de sulf peste 2,8% în greutate

2710 00 760

2710 00 770

2710 00 780

- Păcură:

1,0
1,0

- Ţigarete conţinând tutun

2402 20

2402 10 000

1,5

1,0

0,5

1,5

1,0

1,0

Normativul de
plată (în % din
costul mărfii la
frontieră)

3824 71 000

Denumirea mărfii conform
Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova

Lista mărfurilor importate supuse plăţii pentru poluarea mediului
Anexa nr.8 la Legea 1540 privind plata pentru poluarea mediului

Derivaţi halogenaţi ai hidrocarburilor
- Amestecuri conţinând hidrocarburi aciclice perhalogenate numai cu clor şi fluor (Substanţe ce distrug stratul de ozon şi produse ce conţin aceste substanţe de la
poziţiile menţionate mai sus - conform Legii nr.852-XV din 14 februarie 2002 pentru
aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial şi reglementarea utilizării
hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon), ţigări de foi (inclusiv cele cu
capete tăiate), trabucuri şi ţigarete, din tutun sau din înlocuitori de tutun.
- Ţigări de foi (inclusiv cele cu capetele tăiate), trabucuri, ţigări fine, conţinând tutun.

2903

Poziţia
tarifară

Anexa III
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- Cu litiu

- Cu aer-zinc

- Altele
Acumulatoare electrice, inclusiv elementele lor separatoare, chiar de formă pătrată sau
dreptunghiulară:
- Cu plumb, de tipul celor utilizate pentru demararea motoarelor cu piston

- Alte acumulatoare cu plumb

- Cu nichel-cadmiu

8506 50

8506 60

8506 80

8507 20

8507 30

EXP ER T -GR U P

- Cu oxid de mercur

8506 30

8507 10

- Cu bioxid de mangan

8506 10

4012 10

4011

Pile şi baterii de pile electrice:

- Pe bază de polimeri acrilici sau vinilici.
Articole de transport sau de ambalare din materiale plastice; buşoane, dopuri, capace,
capsule şi alte dispozitive de închidere, din materiale plastice.
Anvelope pneumatice noi, din cauciuc; bandaje pline sau semipline, benzi de rulare
amovibile pentru pneuri şi flapsuri, din cauciuc:
- Anvelope reşapate

3208 20

3923

- Pe bază de poliesteri

Lacuri şi vopsele:

Denumirea mărfii conform
Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova

3208 10

Poziţia
tarifară

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,0

0,5

3,0

5,0

5,0

Normativul de
plată (în % din
costul mărfii la
frontieră)
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3,0
3,0

- Fluorescente, cu catod cald

- Lămpi şi tuburi cu vapori de mercur sau de sodiu; lămpi cu halogenuri metalice.

8539 31

8539 32

Nota: Anexa 8. Introdusă prin LP1566/20.12.02, MO20/14.02.03 art.59.

8524

8523

0,5

0,5

1,5

- Alte acumulatoare
Suporturi pregătite pentru înregistrarea sunetului sau pentru înregistrări similare, dar
neînregistrate, altele decât produsele de la capitolul 37
Discuri, benzi şi alte suporturi pentru înregistrarea sunetului sau pentru înregistrări
similare, înregistrate, inclusiv matriţele sau formele galvanice pentru fabricarea discurilor, cu excepţia produselor de la capitolul 37
- Lămpi şi tuburi cu descărcare, altele decât cele cu ultraviolete:

8507 80

1,5

Normativul de
plată (în % din
costul mărfii la
frontieră)

- Cu nichel-fier

Denumirea mărfii conform
Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova

8507 40

Poziţia
tarifară
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În dosarul DVM

X
X
-X
X

X
X
-X
X

Copie autenCopie autenAutentificate
Original
tific.agentul
2
tif.notar
DVM
economic
Exempl
Nr.1
X
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Documentele de transport
Aerian: Scrisoarea de trăsură (fraht);
Auto: Scrisoarea de transport internaţional (CMR/Road Consignment
Note); Carnetul TIR şi voletele acestuia
Feroviar: scrisoare de trăsură RCN (Railway consignment Note)
Naval: conosamentul

Contractul de livrare a mărfurilor

Declaraţia Vamală

Denumirea documentului1

Documentele necesare pentru vămuirea mărfurilor
Ordin al Departamentului Vamal al Republicii Moldova, N 276-O din 24 octombrie 2002 „Cu privire
la perfectarea actelor vamale la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacţiile economice externe”
(Monitorul Oficial nr. 162-165 6 decembrie 2002) (cu ultimele modificări din nr. 327, 58-O,
6 martie 2003

Anexa IV
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Airbill - A document proving the transport contract between the
consignor and the carrier’s company. One Air Waybill may be used for
multiple transshipment of goods. Required for customs clearance.
To be issued by the carrier’s agent. Containing three originals and several extra copies. One original is kept by each of the parties involved
in the transport (the consignor, the consignee and the carrier). The copies may be required for the purposes of the airport of departure/destination, for the delivery, and in some cases for further freight carriers.
Documentele comerciale:
Facturi comerciale
Pro-forme comerciale
Alte documente, ce conţin informaţii despre costul mărfurilor deplasate
Licenţe de import-export (HG 777):
cerere de formă liberă;
cerere-tip;
contractul de vînzare-cumpărare, încheiat cu partenerul străin;
copia certificatului de înregistrare al agentului economic;
certificatul Inspectoratului Fiscal privind onorarea necondiţionată a
angajamentelor faţă de bugetul de stat, bugetul local şi Fondul Social.

Denumirea documentului1

X

X

X

Copie autenCopie autenAutentificate
Original
tific.agentul
2
tif.notar
DVM
economic

În dosarul DVM
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În dosarul DVM
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X
X

Acte de expertiză

X

X

Copie autenAutentificate
Copie autenOriginal
tific.agentul
2
DVM
tif.notar
economic
X

Certificat de conformitate
Certificatul de origine, pentru eliberarea CO preferenţial se prezintă o
cerere suplimentată de:
a) certificatul de înregistrare a întreprinderii în RM;
b) licenţa sau autorizarea (în cazul exportului mărfurilor licenţiate
sau cotate);
c) certificatul de calitate eliberat de producător;
d) procura eliberată reprezentantului întreprinderii, ce confirmă
dreptul de a perfecta docum. de export-import în numele întreprinderii; şi
e) actul de expertiză privind determinarea producătorului pentru
noile genuri de activitate.
Certificatul de origine, pentru verificarea veridicităţii se solicită:
contractul de vânzare-cumpărare; certificatul de origine eliberat de
autoritatea emitentă respectivă a statului exportator;
documentele de însoţire a mărfii; declaraţia de export.
Declaraţii de repatriere

Autorizaţii

Denumirea documentului1
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*Se prezintă BV numai la perfectarea primei tranzacţii

Acte de constituire ale agentului economic*
- Certificatul de inregistrare
- Statutul/decizia de fondare
- Contractul de constituire
- Certificatul de atribuire a codului statistic
- Certificatul de atribuire a codului fiscal
- Certificatul de înregistrare ca plătitor al TVA
- Actele/ordine/procese verbale privind numirea în funcţie a conducător. întreprind. şi contabilul şef
Certificate ce confirmă conturile bancare*
Acte ce confirmă mostrele ştampilelor*
Acte ce confirmă specimenele de semnături ale persoanelor ce au
drept de activitate în numele întreprinderii*
Demersurile agenţilor economici
Acte traduse de persoane juridice autorizate
Procura persoanei împuternicită să efectueze declararea mărfurilor
Actele de identitate ale persoanei care declară marfa
Paşaportul tehnic al mijlocului de transport ce transportă mărfur.
Permisul de conducere a şoferului
Alte acte necesare în scopuri vamale

Denumirea documentului1

X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

Copie autenCopie autenAutentificate
Original
tific.agentul
2
tif.notar
DVM
economic

În dosarul DVM

Anexa V
Gruparea ţărilor după forma certificatului de origine
I.Statele membre ale UE (preferinţe autonome)
Luxemburg
Malta
Marea Britanie
Olanda
Polonia
Portugalia
Republica Cehă
România de la 1.01.2007
Slovacia
Slovenia
Spania
Suedia
Ungaria
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Austria
Belgia
Bulgaria de la 1.01.2007
Cipru
Danemarca
Estonia
Finlanda
Franţa
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
II. State care acordă preferinţe GSP
1. Australia
2. Belarus
3. Canada
4. Elveţia
5. Japonia

6. Noua Zeelandă
7. Norvegia
8. Federaţia Rusă
9. Statele Unite ale Americii
10. Turcia

85

III. Statele cu acorduri de comerţ liber

CEFTA
1. Albania
2. Bosnia şi Herţegovina
3. Croaţia
4. Macedonia
5. Muntenegru
6. Serbia
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CSI
1. Armenia
2. Azerbaidjan
3. Belarus
4. Georgia
5. Kirgiztan
6. Kazahstan
7. Federaţia Rusă
8. Tadjikistan
9. Ucraina

Anexa VI

CEREALS:

Grain: common wheat, durum wheat, barley, rye,
oats, maize, buckwheat, canary seed, millet, other
grain.

PROCESSED

Flour, wheat groats and meal, malt, starches, glucose, cereal products, brans,
wheat gluten, malto-dextrine, caramel, manioc
roots, cereal based animal compounds.

PRODUCTS:

RICE:

Paddy rice, husked rice, semi-milled or wholly
milled rice, broken rice, rice flour, groats and meal
of rice, pellets of rice, flaked rice, rice starch.

SUGAR:

Beet sugar and cane sugar, in solid form, sugar
beet, whole or sliced, fresh, dried or powdered,
sugar cane, molasses, maple sugar and syrup, other sugars and syrups (but not including syrups of
lactose, glucose, malto-dextrine and isoglucose),
artificial honey, whether or not mixed with natural honey, caramel containing in the natural state
50% or more by weight of sucrose, flavoured or
coloured sugar syrups, beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture, certain isoglucose,
flavoured or coloured isoglucose syrups.

OILS AND FATS:

See Council Regulation (EC) No 865/2004 of 29
April 2004 with corrigendum (OJ L 206 of 9 June
2004).

MILK PRODUCTS:

Milk and cream, not concentrated nor containing
added sugar or other sweetening matter milk or
cream, concentrated or containing added sugar or

1

G/LIC/N/3/EEC/10
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Lista produselor agricole supuse licenţierii la import în UE1

other sweetening matter, buttermilk, curdled milk
and cream, yoghurt, kephir and other fermented or
acidified milk and cream whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit,
nuts or cocoa, whey, whether or not concentrated
or containing added sugar or other sweetening
matter, products consisting of natural milk constituents, whether or not containing added sugar or
other sweetening matter, not elsewhere specified
or included; butter and other fats and oils derived
from milk; dairy spreads; cheese and curd; lactose
and lactose syrup, not containing added flavouring
or colouring matter and containing by weight 99%
of pure product; flavoured or coloured lactose syrup; preparations of a kind used in animal feeding.
BEEF AND VEAL:

Live bovine animals, except pure-bred breeding
animals; meat of bovine animals, fresh, chilled or
frozen; edible offal of bovine animals: thick and
thin skirt, fresh, chilled or frozen.

FRESH FRUIT AND

See Council Regulation (EC) No 2200/96 of 28
October 1996 (OJ L 297 of
21 November 1996).

VEGETABLES:
PROCESSED
FRUIT AND
VEGETABLES:

See Council Regulation (EC) No 2201/96 of 28
October 1996 (OJ L 297 of
21 November 1996).

BANANAS:

Bananas, excluding plantains, fresh.

WINE:

Grape juice (incl. grape must); other than in
fermentation or with fermentation arrested otherwise than by addition of alcohol; sparkling wine;
other wine than sparkling wine; grape must with
fermentation prevented or arrested by the addition
of alcohol.
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Lista mărfurilor supuse cotelor tarifare la import în UE

No.

1

2

Quota

Live bovine
animals

Live young male
bovine animals

Tariff item numbers
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(b) Bulls, cows and heifers (other than for slaughter)
of the following mountain breeds: spotted Simmental,
Schwyz and Fribourg
Live young male bovine animals of a weight not exceeding 300 kg intended for fattening

ex 0102 90 05, ex 0102 90 29,
ex 0102 90 49, ex 0102 90 59,
ex 0102 90 69, ex 0102 90 79
ex 0102 90 05, ex 0102 90 29,
ex 0102 90 49

(a) Heifers and cows (other than for slaughter) of the
ex 0102 90 05, ex 0102 90 29,
mountain breeds: grey, brown, yellow, spotted Simmental ex 0102 90 49, ex 0102 90 59,
and Pinzgau
ex 0102 90 69

Products covered

Tabelul 1. Produsele acoperite de cote în UE

Obiectivul sistemului de licenţiere comunitar este de a asigura o administrare corectă a cotelor tarifare
aplicate de UE în cadrul OMC, acestea fiind prezentate în Tabelul 1. Legislaţia ce reglementează sistemul de licenţiere a importului pentru aceste cote este menţtionată în Tabelul 2. În ce preveşte cerinţele
faţă de aplicanţii pentru licenţele de import informaţia poate fi prezentată la solicitare (Q6: LIC-N10).

Anexa VII
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No.

3

Quota

High quality beef
and frozen buffalo meat

II.(c) Boneless meat of bovine animals, fresh or chilled
Boneless meat of bovine animals, frozen:
- Other
Edible offal of bovine animals:
- Thick skirt and thin skirt, fresh or chilled
- Thick skirt and thin skirt, frozen

II.(b) Boneless meat of bovine animals, fresh or chilled
Edible offal of bovine animals: thick skirt and thin skirt,
fresh or chilled

II. (a) Meat of bovine animals, fresh or chilled
Meat of bovine animals, frozen
Edible offal
- Of bovine animals, fresh or chilled
-- Thick skirt and thin skirt
- Of bovine animals, frozen
--Thick skirt and thin skirt

I. (a) Meat of bovine animals, frozen
- Boneless
-- Buffalo meat

Products covered

ex 0206 10 95
ex 0206 29 91

ex 0202 30 90

ex 0201 30 00

ex 0206 10 95

ex 0201 30 00

ex 0206 29 91

ex 0206 10 95

ex 0201
ex 0202

ex 0202 30 90

Tariff item numbers

91

Quota

No.
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II.(f) Meat of bovine animals, fresh, chilled or frozen
Meat of bovine animals, fresh or chilled :
- Other cuts with bone in, other
- boneless
Meat of bovine animals, frozen:
- Other cuts with bone in, other
- boneless
Thick and thin bovine skirt, fresh or chilled
Thick and thin bovine skirt, frozen

II.(e) Meat of bovine animals, fresh, chilled or frozen
Meat of bovine animals, fresh or chilled :
- Other cuts with bone in, other
- boneless
Meat of bovines animals, frozen:
- Other cuts with bone in, other
- boneless
Thick and thin bovine skirt, fresh or chilled
Thick and thin bovine skirt, frozen

ex 0201 30 00

II.(d) Boneless meat of bovine animals, fresh or chilled
Boneless meat of bovine animals, frozen:
- Other
Edible offal of bovine animals:
- Thick skirt and thin skirt, fresh or chilled
- Thick skirt and thin skirt, frozen

ex 0202 20 90
ex 0202 30
ex 0206 10 95
ex 0206 29 91

ex 0201 20 90
ex 0201 30 00

ex 0202 20 90
ex 0202 30
ex 0206 10 95
ex 0206 29 91

ex 0201 20 90
ex 0201 30 00

ex 0206 10 95
ex 0206 29 91

ex 0202 30 90

Tariff item numbers

Products covered
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No.

4

5

6

7

Quota

Frozen meat of
bovine animals

Frozen beef
intended for
processing

Frozen thin skirt
of bovine animals

Dairy
Current access

Butter, at least six weeks old, of a fat content by weight
of not less than 80 % but less than 82 %, manufactured
directly from milk or cream without the use of stored
materials, in a single, self-contained and uninterrupted
process which may involve the cream passing through a
stage where the butterfat is concentrated and/or fractionated (the processes referred to as „Ammix” and „Spreadable”)

Meat of bovine animals, frozen
Edible offal
- Of bovine animals, frozen
-- Thick skirt and thin skirt
Meat of bovine animals, frozen
- Unseparated or separated forequarters
- Boneless
Edible offal
- Of bovine animals, frozen
-- Thick skirt and thin skirt
Edible offal
- Of bovine animals, frozen
-- Thin skirt (whole)
Butter, at least six weeks old, of a fat content by weight of
not less than 80% but less than 82%, manufactured directly from milk or cream without the use of stored materials,
in a single, self-contained and uninterrupted process

Products covered

ex 0405 10 30

ex 0206 29 91
ex 0405 10 11
ex 0405 10 19

ex 0206 29 91

ex 0202 20 30
ex 0202 30

ex 0206 29 91

ex 0202

Tariff item numbers
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Quota

No.

0406 90 01

Cheese for processing
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Cheddar made from unpasteurised milk, of a fat content ex 0406 90 21
of 50% or more, by weight, in the dry matter, matured for
at least nine months, of a free-at-frontier value per 100 kg
net, of not less than:
- € 334,20 in whole cheeses
- € 354,83 for cheeses of a net weight of not less than 500
g
- € 368,58 for cheeses net weight less than 500 g
The expression whole cheeses means:
- Cheeses of the conventional flat cylindrical shape of a
net weight of not less than 33 kg but not more than 44 kg
- Cubic blocks or parallelepipeds of cheese of a net
weight of 10 kg or more

Whole Cheddar cheeses (of the conventional flat cylindri- ex 0406 90 21
cal shape of a net weight of not less than 33 kg but not
more than 44 kg and cheeses in cubic blocks or in parallelepiped shape, of a net weight of 10 kg or more) of a
fat content of 50% or more by weight in the dry matter,
matured for at least three months

Tariff item numbers

Products covered
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No.

8

Quota

Dairy Minimum
access

ex 0406 10 20
ex 0406 10 80
0406 20 90
0406 30 31
0406 30 39
0406 30 90

ex 0406 30 10
0406 90 15
0406 90 21
0406 90 01
ex 0406 10 20
ex 0406 10 80

Processed Gruyère
Gruyère, Sbrinz
Cheddar
Cheese for processing
Pizza cheese, frozen, cut into pieces each weighing not
more than 1 g, in containers of a net content of 5 kg or
more, of a water content, by weight, of 52% or more, and
a fat content by weight in the dry matter of 38% or more
Fresh (unriped or uncured) cheese including whey cheese,
and curd, other than pizza cheese
Other grated or powdered cheese
Other processed cheese

Emmentaler

Processed Emmentaler

0402 10 19
0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 10 90
0405 90 10
0405 90 90
ex 0406 30 10
0406 90 13

Tariff item numbers

Skimmed-milk powder
Butter and other fats and oils derived from milk

Products covered

95

Quota

No.
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Kefalo-Tyri
Finlandia
Jarlsberg
Cheese of sheep’s milk or buffalo milk
Pecorino
Other
Provolone
Caciocavallo
Danbo, Fontal, ,Fynbo,Havarti, Maribo, Samso
Gouda
Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Paulin
Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester,
Blarney, Colby, Monterey

0406 90 37
0406 90 39
0406 90 50
ex0406 90 63
0406 90 69
0406 90 73
ex0406 90 75
ex0406 90 76
0406 90 78
ex0406 90 79
ex0406 90 81

0406 90 23
0406 90 25
0406 90 27
0406 90 29
0406 90 32
0406 90 35

0406 40 10
0406 40 50
0406 40 90
0406 90 17
0406 90 18

Blue-veined cheese

Bergkäse and Appenzell
Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d’Or and Tête de
Moine
Edam
Tilsit
Butterkäse
Kashkaval
Feta

Tariff item numbers

Products covered
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12

13

14

Millet

Cane sugar

Raw cane sugar for refining

(c) Manioc starch
Broken rice intended for the production of foodstuffs of
tariff heading 1901 10
Millet

0714 20 90

(b) Sweet potatoes
- Other than for human consumption

Broken rice

0714 20 90

(a) Sweet potatoes
- Other than for human consumption

11

1701 11 10

1008 20 00

ex 1108 14 00
1006 40 00

ex 0714 90

ex 0714 10

Manioc (casava), other than pellets of flour and meal
Arrowroot, salep and similar roots and tubers with high
starch content

10

Manioc, arrowroot, salep and
similar roots and
tubers
Sweet potatoes
and manioc starch

0714 10

0406 90 82
0406 90 84
0406 90 86
0406 90 87
0406 90 88
0406 90 93
0406 90 99

Camembert
Brie
Exceeding 47% but not exceeding 52%
Exceeding 52% but not exceeding 62%
Exceeding 62% but not exceeding 72%
Exceeding 72%
Other
Manioc

Tariff item numbers

Products covered

9

No.

Manioc

Quota
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18

19

20

Bran, sharps and
other residues

Preparations of
a kind used in
animal feeding

Certain pigmeat
products

0703 20 00

1701

Tariff item numbers

ex 0203 19 55
ex 0203 29 55

Tenderloins, fresh, chilled or frozen

EXP ER T -GR U P

ex 0203 19 55
ex 0203 29 55

Loins and hams boneless, fresh, chilled or frozen

2003 10 20
2003 10 30
0711 51 00
Bran, sharps and other residues of wheat and cereals other 2302 30 10
than maize and rice falling within tariff headings
2303 30 90
2302 40 10
2302 40 90
Preparations of a kind used in animal feeding
2309 90 31
2309 90 41
2309 90 51
2309 90 95
2309 90 99
0203 11 10
Carcasses and half-carcasses fresh, chilled or frozen
0203 21 10
Cuts of domestic swine, fresh, chilled or frozen, with or ex 0203
without bone, excluding tenderloin presented alone

Preserved mushrooms

Garlic

17

16

Preserved Mushrooms

Cane or beet sugar

15

Cane or beet
sugar
Garlic

Products covered

No.

Quota
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21

22

Poultry and turkey products

No.

Certain pigmeat
products

Quota

ex 1602 41
ex 1602 42
ex 1602 49

Preserved meat of domestic swine

ex 0207 13
ex 0207 14
0207 24 0207 25 ex 0207 26
ex 0207 27

Chicken cuts, fresh, chilled or frozen

Turkey meat, fresh, chilled or frozen

0203 29 15
0207 11
0207 12

0203 19 13

1601 00 91
1601 00 99

Sausages, dry or for spreading, uncooked
Other sausages

Meat of swine, fresh, chilled or frozen:
- Fresh or chilled:
--- of domestic swine
---- loins and cuts thereof, bone-in
- Frozen:
---of domestic swine
----bellies, streaky and cuts thereof
Chicken carcass, fresh, chilled or frozen

Tariff item numbers

Products covered
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No.

23

24

25

26

27

28

Quota

Products in the
egg sector and
egg albumin

Common and
durum wheat

Barley

Maize and Grain
Sorghum

Worked oats

Rice

0408 91 80
0408 99 80
3502 11 90
3502 19 90
1001 10 00
1001 90 99

Bird eggs, not in shell

Egg albumin

1006 30

Semi-milled or wholly milled rice
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1006 20

1005 10 90
1005 90 00
1007 00 90
1104 22 98

1003 00

Husked brown rice

Worked oats

Maize and grain sorghum

Feed and malting barley

Low and medium quality common wheat

1001 90 99

0408 11 80
0408 19 81
0408 19 89

Eggs yolks

Quality common and durum wheat

0407 00 30

Tariff item numbers

Poultry eggs, for consumption, in shell

Products covered

100
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29

Grape juice and
grape must

- Of a density not exceeding 1.33 g/cm3 at 20° C:
-- Of a value exceeding 18 €/100 kg net weight:
--- Concentrated
-- Of a value not exceeding 18 €/100 kg net weight:
--- Other

- Of a density exceeding 1.33 g/cm3) at 20° C:
--Of a value not exceeding 22 €/100 kg net weight
-- Other

Grape juice (including grape must):

Products covered

2009 61 90
2009 69 90

2009 69 51

2009 69 11
2009 69 19

Tariff item numbers

Commission Regulation (EC) No 558/2007 of 23 May 2007 (OJ L 132).
Commission Regulation (EC) No 936/97 of 27 May 1997 (OJ L 137) as amended.

2
3

Live young male
bovine animals
High quality beef and
frozen buffalo meat

Commission Regulation (EC) No 659/2007 of 14 June 2007 (OJ L 155).

1

Live bovine animals

Relevant legislation

No.

Quota

Tabelul 2. Legislaţia relevantă adiministrării licenţelor de import pentru cotele tarifare

Sistemul se aplică în Uniunea Europeană la produsele sus-menţionate ce provin din ţările terţe.

No.

Quota

101

Commission Regulation (EC) No 2449/96 of 18 December 1996 (OJ L 333) as amended.

Commission Regulation (EC) No 2402/96 of 17 December 1996 (OJ L 327) as amended.
Commission Regulation (EC) No 2058/96 of 28 October 1996 (OJ L 276) as amended.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Manioc, arrowroot,
salep and similar
roots and tubers
Sweet potatoes and
manioc starch
Broken rice

Millet

Cane sugar

Cane or beet sugar

Garlic

Preserved Mushrooms

Bran, sharps and
other residues

EXP ER T -GR U P

Commission Regulation (EC) No 2133/2001 of 30 October 2001 (OJ L 287) as amended.

Commission Regulation (EC) No 1979/2006 of 22 December 2006 (OJ L 368).

Commission Regulations (EC) No 951/2006 of 30 June 2006 (OJ L 178) as amended and
No 950/2006 of 28 June 2006 (OJ L178) as amended.
Commission Regulation (EC) No 341/2007 of 29 March 2007 (OJ L 90).

Commission Regulation (EC) No 950/2006 of 28 June 2006 (OJ L 178) as amended.

Commission Regulation (EC) No 2133/2001 of 30 October 2001 (OJ L 287) as amended.

Commission Regulation (EC) No 1885/2006 of 19 December 2006 (OJ L 364).

9

Commission Regulation (EC) No 2535/2001 of 14 December 2001 (OJ L 341) as amended.

7

Commission Regulation (EC) No 2535/2001 of 14 December 2001 (OJ L 341) as amended.

Commission Regulation (EC) No 996/97 of 3 June 1997 (OJ L 144), as amended.

6

8

Commission Regulation (EC) No 545/2007 of 16 May 2007 (OJ L129).

5

Dairy minimum
access
Manioc

Commission Regulation (EC) No 529/2007 of 11 May 2007 (OJ L 123)..

4

Frozen Meat of bovine animals
Frozen beef intended
for processing
Frozen Thin skirt of
bovine animals
Dairy current access

Relevant legislation

No.

Quota

102
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Commission Regulations (EC) No 1431/94 of 22 June 1994 as amended, No 533/2007 of 14
May 2007 (OJ L 125) and No 536/2007 of 15 May 2007 (OJ L 128).
Commission Regulation (EC) No 539/2007 of 15 May 2007 (OJ L 128).

Commission Regulation (EC) No 2133/2001 of 30 October 2001 (OJ L 287), as amended
[Quality common and durum wheat].
Commission Regulation (EC) No 2375/2002 of 27 December 2002 (OJ L 358), as amended
[Low and medium quality wheat).
Commission Regulation (EC) No 2305/2003 of 29 December 2003 (OJ L342), as amended
[Feed barley].
Commission Regulation (EC) No 2377/2002 of 27 December 2002 (OJ L 358), as amended
[Malting barley].
Commission Regulations (EC) No 1839/95 of 26 July 1995 (OJ L 177) as amended and No
969/2006 of 29 June 2006 (OJ L 176).
Commission Regulation (EC) No 2094/2004 of 8 December 2004 (OJ L 362).

21

22

24

25

26

27

28

29

Barley

Maize and grain
sorghum
Worked oats

Rice

Grape juice and grape
must

Commission Regulation (EC) No 1472/2003 of 20 August 2003 (OJ L 211) as amended.

Commission Regulation (EC) No 327/98 of 10 February 1998 (OJ L 37) as amended.

Commission Regulations (EC) No 1556/2006 of 18 October 2006 (OJ L 288).

20

23

Commission Regulation (EC) No 806/2007 of 10 July 2007 (OJ L 181).

19

Relevant legislation
Commission Regulation (EC) No 2133/2001 of 30 October 2001 (OJ L 287) as amended.

No.

Quota

Preparations of a
kind used in animal
feeding
Certain pigmeat
products
Certain pigmeat
products
Poultry and turkey
products
Products in the
egg sector and egg
albumin
Common and durum
wheat

Anexa VIII
Cote preferenţiale
oferite de Republica Moldova la importul produselor agricole
din ţările-membre CEFTA
Ţara de
origine

Taxa preferen- Taxa vamală la imţială în cadrul port pentru cantităcotei
ţile ce depăşesc cota

Poziţia
tarifară

Cota
(tone)

03
0403
0406
0805
100190
100590
1101
1509
1602
1604
170490
1806
190110
1905
210210
210410

100
100
100
100
2.000
500
100
300
100
100
150
150
300
150
100
150

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

NCF1
NCF
NCF
NCF
NCF
NCF
NCF
NCF
NCF
NCF
NCF
NCF
NCF
NCF
NCF
NCF

2105

100

0%

NCF

210690

150

0%

NCF

2202

100

0%

NCF

2204

100

0%

NCF

240120

100

0%

NCF

240220

100

0%

NCF
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Croaţia

1
NCF-se aplică taxa vamală aplicată conform principiului Clauza Naţiunii celei mai Favorizate (Most Favorite Nation)

103

Ţara de
origine

Taxa preferen- Taxa vamală la imţială în cadrul port pentru cantităcotei
ţile ce depăşesc cota

Poziţia
tarifară

Cota
(tone)

070490
070700
070960
0904
1006
1601
1602
1704
1806
1905
20019020
20019050
20019070
200590801
200590809
2009
2101
2103
2104
2201
2202
2203
2402

200
100
100
10
200
50
50
50
50
50
100
100
100
100
50
50
10
150
150
300
200
3,000 hl
100

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

NCF
NCF
NCF
NCF
NCF
NCF
NCF
NCF
NCF
NCF
NCF
NCF
NCF
NCF
NCF
NCF
NCF
NCF
NCF
NCF
NCF
NCF
NCF

2204
2205
2206
2207
2208
2401
2402
2403

30
20
20
20
20
50
10
10

10%
15%
15%
15%
10%
0%
5%
0%

NCF
NCF
NCF
NCF
NCF
NCF
NCF
NCF

Macedonia

Muntenegru

104
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Ţara de
origine

Poziţia
tarifară

Cota
(tone)

2204
2205
2206
2207
2208
2401
2402
2403

270
80
80
80
80
450
40
40

Taxa preferen- Taxa vamală la imţială în cadrul port pentru cantităcotei
ţile ce depăşesc cota

Serbia
NCF
NCF
NCF
NCF
NCF
NCF
NCF
NCF
EXP ER T -GR U P

10%
15%
15%
15%
10%
0%
5%
0%

105
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20081 20091 20101

20111

20121

20 0002 25 0002 30 0002 35 0002 45 0002

2

1

De la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie, cu excepţia anului 2008, începând cu prima zi a punerii în aplicare până la 31 decembrie.
Tone (greutate netă), 3 Milioane de unităţi.; 4 Hectolitri.

Orz

1003 00 90

ex 0408

0407 00

1001 90 91

Carne proaspătă de animale din specia bovină, porcină, ovină şi
3 0002 3 0002 4 0002 4 0002 4 0002
caprină, refrigerată sau congelată
Carne şi organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate,
de păsări de la poziţia 0105, alta decât ficatul gras din subpoziţia 4002
4002
5002
5002
5002
0207 34
Carne şi organe comestibile din specia porcină şi bovină sărate
sau în saramură, uscate sau afumate; făină şi pudră comestibile,
4002
4002
5002
5002
5002
de carne sau de organe interne comestibile, de carne din specia
bovină sau porcină
Produse lactate
1 0002 1 0002 1 5002 1 5002 1 5002

Denumirea mărfurilor

Ouă de păsări, în coajă
903
953
1003
1103
1203
Ouă de pasare, fără coajă, şi gălbenuşuri de ouă, altele decât cele
2002
2002
3002
3002
3002
improprii consumului alimentar
Grâu comun
25 0002 30 0002 35 0002 40 0002 50 0002

0401-0406

ex 0210

ex 0207

0201-0204

Codul NC

Produsele care fac obiectul contingentelor tarifare anuale scutite de taxe vamale
(HG nr. 262 din 07.03.2008 privind administrarea cotelor tarifare la exportul mărfurilor în Uniunea
Europeană)

Anexa IX
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2204 21 şi
2204 29

5002

6002

6002

6002

15 0002 18 0002 22 0002 26 0002 34 0002
100
120
60 0004 70 0004 80 0004
0004
0004

5002

15 0002 20 0002 25 0002 30 0002 40 0002
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Vinuri din struguri proaspeţi, cu titru alcoolic volumic existent
de maximum 15%, altele decît vinurile spumoase

1005 90
Porumb
1601 00 91 şi Cârnaţi şi cârnăciori din carne, din organe sau din sânge; prepa1601 00 99 rate alimentare pe baza acestor produse
Alte preparate şi conserve din carne, din organe sau din sânge
din păsări de curte din specia Galuss domesticus, nefierte
ex 1602
din animale domestice din specia porcină
din animale din specia bovină, nefierte
1701 99 10 Zahăr alb

108
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▪

▪

Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu legislaţia în
vigoare
Deţinerea în proprietate a încăperilor pentru depozite specializate
de construcţie capitală, cu o suprafaţă de depozitare de cel puţin
500 m2, acoperite, îngrădite, dotate cu sistem de evidenţă computerizată (pentru comercializarea angro a producţiei alcoolice).
Marcarea obligatorie a producţiei alcoolice importate cu timbre
de acciz.
Importul alcoolului etilic, importul şi (sau) comercializarea angro
a producţiei alcoolice şi (sau) a berii importate în limita prognozei prezentate Camerei de Licenţiere.
Respectarea documentaţiei normativ-tehnologice la păstrarea
şi comercializarea en-gros a producţiei alcoolice şi (sau) a berii
importate.
Respectarea normelor privind protecţia muncii, sanitare şi antiincendiare.
Neadmiterea păstrării în depozite specializate a altei producţii
decât s celei alcoolice.
Depozitarea alcoolului etilic importat numai în depozite–tip.
Neadmiterea comercializării alcoolului etilic importat.
▪

▪

Documente suplimentare
Copia actului de proprietate
asupra depozitelor specializate
(pentru comercializarea en-gros a
producţiei alcoolice), cu excepţia
spaţiilor depozitare destinate
circulaţiei berii importate, pentru
care se admite şi contractul de
locaţiune.
Prognoza sortimentului şi
cantităţilor alcoolului etilic şi
(sau) producţiei alcoolice şi (sau)
a berii planificate spre importul
şi (sau) comercializare en-gros
(în două exemplare, dintre care
unul se remite ulterior Agenţiei
Agroindustriale „Moldova-Vin”).

Cadrul Legislativ şi Normativ
* Legea nr.1100-XIV din 30.06.2000 cu
privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice;
* Legea viei şi vinului nr.57-XVI din 10
martie 2006 nr. 8-XVI din 09.02.2007
Hotărârea Guvernului Nr. 249 din
11.04.2001 pentru punerea în aplicare a
Legii cu privire la fabricarea şi circulaţia
alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice;
Hotărîrea Guvernului ,nr.22 din
10.01.2002 privind activitatea practică a
vinificătorului;
Ordunul Departamentului Agroindustrial „MOLDOVA-VIN” nr.16 din
10.03.2004

Notă: Documentele se depun în original sau în copii cu prezentarea originalelor pentru verificare (art.10 alin.2 lit.b) din Legea nr.451-XV
din 30 iulie 2001)

1

▪
▪

c) importul şi comercializarea ▪
angro a berii importate
▪

b) importul şi comercializarea
▪
angro a băuturilor alcoolice
importate

a) importul alcoolului etilic

8. Importul alcoolului etilic;
▪
importul băuturilor alcoolice şi
al berii importate:
▪
Taxa: 40 000 lei

Condiţiile de licenţiere

Genurile de activitate supuse licenţierii – ce includ Import-Export
al mărfurilor in/din Republica Moldova
[în conformitate cu art. 8, alin. (1), p. 1-37 al LRM nr. 451-XV din 30 iulie 2001
„Privind licenţierea unor genuri de activitate”]

Genul de activitate

Anexa X
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Genul de activitate

14. Importul şi (sau) comercializarea produselor de uz
fitosanitar şi a fertilizanţilor

b) importul şi prelucrarea
industrială a tutunului şi/sau
comercializarea angro a tutunului fermentat

a) importul articolelor din
tutun

1. Importul articolelor din
tutun si a tutunului
Taxa: 20 000

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Condiţiile de licenţiere

Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul
legislativ şi normativ.
Prezentarea trimestrial, până la data de 5 a primei luni din trimestru, Inspectoratului Republican de Stat pentru Protecţia Plantelor
a informaţiei privind cantităţile importate şi (sau) comercializate
a produselor de uz fitosanitar şi (sau) a fertilizaţilor.
Importul şi (sau) comercializarea doar a produselor de uz fitosanitar şi (sau) a fertilizaţilor, omologate în Republica Moldova şi
incluse în Registrul de Stat al produselor de uz fitosanitar şi al
fertilizaţilor.
Ţinerea evidenţei importului, comercializării şi stocului produselor de uz fitosanitar şi (sau) al fertilizaţilor în registrul de
evidenţă, înregistrat şi sigilat de Inspectoratul Republican de Stat
pentru Protecţia Plantelor.
Neadmiterea importului produselor de uz fitosanitar şi (sau) a
fertilizaţilor, al căror termen de valabilitate expiră mai devreme
de un an de la introducerea lor pe teritoriul vamal al Republicii
Moldova.
Respectarea normelor privind protecţia muncii, antiincendiare şi
sanitare.

Documente suplimentare

Copiile diplomelor de studii ale
specialiştilor în domeniu.

▪
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Copia actului de proprietate sau
a contractului de locaţiune a
imobilului, unde se va desfăşura
activitatea licenţiată.

Copia actului de proprietate sau
a contractului de locaţiune a
imobilului, unde se va desfăşura
activitatea licenţiată.
Copia autorizaţiei de import şi
comercializare a fiecărei mărci
de articole din tutun, eliberată de
proprietarul mărcii comerciale
sau de producătorul ei licenţiat
(pentru importul articolelor din
tutun).
Copiile diplomelor de studii ale
specialiştilor în domeniu (pentru
fabricarea articolelor din tutun
şi (sau) prelucrarea industrială a
tutunului).

▪

▪
Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul
legislativ şi normativ.
Dispunerea de utilaj pentru prelucrarea industrială a tutunului şi
(sau) fabricarea articolelor din tutun.
▪
Respectarea parametrilor tehnologici la prelucrarea industrială a
tutunului şi (sau) fabricarea articolelor din tutun, utilizarea în procesul fabricării articolelor din tutun doar a ingredientelor (sosuri,
arome, aditivi etc.) şi altor materiale (filtre, vopsele, hârtie etc.)
autorizate de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale.
Efectuarea importului şi (sau) comercializării doar a articolelor
din tutun care au aplicate direct pe pachet timbre de acciz.
Efectuarea importului şi (sau) comercializării en gros a articolelor ▪
din tutun prin depozite dotate cu sistem de evidenţă computerizată.
Utilizarea mijloacelor de măsură şi control verificate metrologic
(pentru fabricarea articolelor din tutun şi (sau) prelucrarea industrială a tutunului).
Respectarea normelor privind protecţia muncii, antiincendiare şi
sanitare.

Cadrul Legislativ şi Normativ

Regulamentul privind gestionarea
produselor de uz fitosanitar în economică naţională, aprobat prin Ordinul
Ministerului Agriculturii nr.231 din
28.11.2003

Regulamentul cu privire la importul,
comercializarea şi utilizarea produselor
de uz fitosanitar, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.1045 din 05.10.2005;

Legea nr.612-XIV din 01.10.1999 cu
privire la protecţia plantelor;

Legea nr.119 din 22.06.2004 cu
privire la produsele de uz fitosanitar şi
la fertilizanţi;

Legea nr.278-XVI din 14.12.2007 cu
privire la tutun şi la articolele din tutun.
Hotărârea Guvernului nr. 883 din
21.06.2002 privind importul şi comercializarea en gros a articolelor din tutun.
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▪

▪

▪

▪

Taxa: 2500 lei

▪

▪
▪

▪

▪
▪

▪
21. Colectarea, păstrarea,
prelucrarea, comercializarea,
precum şi exportul resturilor
şi deşeurilor de metale feroase
şi neferoase, de baterii de
acumulatoare uzate, inclusiv în
▪
stare prelucrată

Genul de activitate

Condiţiile de licenţiere

Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul
legislativ şi normativ.
Ţinerea evidenţei resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi
neferoase conform formularelor de evidenţă statistică, aprobate
de Biroul Naţional de Statistică.
Neadmiterea achiziţionării resturilor şi deşeurilor de cablu şi conductoare, a părţilor componente ale echipamentelor electrice şi
de telecomunicaţii, capacelor şi grilajelor de la fîntînile reţelelor
de apă şi de canalizare, termoficare, prize, obiecte funerare din
metale feroase şi neferoase.
Neadmiterea colectării şi achiziţionării de la persoane fizice a
resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, cu excepţia
bateriilor de acumulatoare uzate.
Neadmiterea livrării resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi
neferoase către agenţii economici aflaţi pe teritoriul Republicii
Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar de stat,
cu excepţia cazurilor, cînd agentul economic dispune de licenţă
pentru comercializare, obţinută prin concurs conform regulamentului aprobat de Guvern.
Dispunerea de actul de provenienţă a resturilor şi deşeurilor de
metale feroase şi neferoase achiziţionate conform modelului
aprobat de Guvern, precum şi de actele ce confirmă existenţa în
stocuri a resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase cu
caracteristica lor tehnică.
Dispunerea de cadre calificate în domeniu.
Dispunerea de oficiu cu drept de proprietate sau locaţiune, dotat
cu tehnică de organizare.
Deţinerea de imobil şi suprafeţe utilate, inclusiv încăperi închise
pentru păstrarea resturilor şi deşeurilor de metale neferoase,
dispozitive de încărcare, aparate de măsurare şi cântărire.
Dispunerea de bază tehnico-materială (pentru prelucrare).
Dispunerea de proces tehnologic elaborat pentru prelucrarea
resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, aprobat în
modul stabilit.
Respectarea normelor şi regulilor sanitare, ecologice, antiincendiare, securităţii industriale şi protecţiei muncii.
▪

▪

▪

▪

Cadrul Legislativ şi Normativ

* Legea nr.787 din 26.03.1996 cu privire la resursele materiale secundare;
Legea nr.803-XIV din 11.02.2000
privind securitatea industrială a obiectivelor industriale periculoase;
Regulamentul cu privire la modul de
achiziţionare (predare) şi comercializare
a resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, aprobat prin Hotărârea
Copiile certificatelor şi/sau ale
proceselor-verbale de atestare în Guvernului nr.276 din 20.03.2000
domeniul securităţii industriale a Legea nr.787-XIII din 26.03.1996 cu
privire la resursele materiale secundare
specialiştilor în domeniu, eliberate de Serviciul Standardizare şi Legea nr.1347 din 09.10.97 privind
deşeurile de producţie şi menajere
Metrologie.
Hotărârea guvernului Republicii MolLista tehnicii, utilajului şi
dova nr.276 din 20.03.2000 cu privire la
mecanismelor specializate de
reglementarea colectării, achiziţionării şi
care dispune agentul economic
comercializării resurselor secundare
cu drept de proprietate şi/sau
locaţiune.
Notă: Comercializarea resturilor
şi deşeurilor de metale feroase
şi neferoase, de baterii de
acumulatoare uzate, inclusiv în
stare prelucrată, către agenţii
economici aflaţi pe teritoriul
Republicii Moldova şi care nu au
relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, precum şi exportul acestora se
va efectua de agenţii economici
câştigători ai concursului, în
modul stabilit de Guvern.

Documente suplimentare
Copia actului de proprietate sau
a contractului de locaţiune a imobilului (suprafeţe utilate, încăperi
închise pentru păstrarea resturilor
şi deşeurilor de metale neferoase),
unde se va desfăşura activitatea
licenţiată.
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▪
-

▪

Taxa: 2500 lei

▪

▪

▪

▪
22. Activitatea legată de
importul, exportul, utilizarea,
transportul, deservirea şi
▪
stocarea surselor de radiaţii
ionizante şi a materialelor radioactive (inclusiv a deşeurilor
radioactive) şi de efectuarea
▪
măsurărilor cîmpurilor de
radiaţii ionizate

Genul de activitate

Condiţiile de licenţiere

Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul
legislativ şi normativ.
Dispunerea de încăperi dotate cu:
gratii, safeuri şi uşi metalice;
sistem automat de semnalizare pentru situaţii excepţionale;
pază tehnică;
planul măsurilor de prevenire, localizare şi lichidare a avariilor şi
consecinţelor acestora.
Transportarea surselor de radiaţii ionizante şi a materialelor radioactive (inclusiv a deşeurilor radioactive) cu transport specializat,
marcat în modul stabilit.
Respectarea normelor şi regulilor stabilite pentru desfăşurarea
activităţii licenţiate, securităţii industriale şi radioactive, regulilor
şi normelor ecologice, sanitare, antiincendiare şi de protecţie a
muncii.
Dispunerea de cadre calificate în domeniu şi neadmiterea angajării şi/sau menţinerii în serviciu a persoanelor netestate psihic şi
medical.
Dispunerea de autorizaţie sanitară pentru funcţionarea şi efectuarea lucrului cu sursele de iradiere ionizantă.
Respectarea normelor fundamentale de radioprotecţie (NFRP2000).
Efectuarea exportului, reexportului, importului, şi tranzitului
surselor de radiaţii ionizante şi a materialelor radioactive exclusiv
în baza autorizaţiei eliberate de Comisia interdepartamentală
de control în domeniu, conform Regulamentului aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.606 din 15.05.2002.

Documente suplimentare
Copia actului de proprietate sau
a contractului de locaţiune a
imobilului, unde se va desfăşura
activitatea licenţiată.
Copiile diplomelor de studii a
conducătorului întreprinderii
şi persoanei responsabile de
integritatea şi securitatea păstrării
radiaţii ionizante şi a materialelor
radioactive.

EXP ER T -GR U P

▪

▪

Cadrul Legislativ şi Normativ
Legea nr.1236-XIII din 03.07.1997 cu
privire la regimul produselor şi substanţelor nocive;
Legea nr.111-XVI din 11.05.2006
privind desfăşurarea în siguranţă a
activităţilor nucleare şi radiologice
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-

-

▪

▪

▪

▪

23. I. Pentru importul si
(sau) fabricarea, depozitarea,
comercializarea angro a
▪
substantelor si materialelor
chimice toxice, articolelor si
▪
produselor chimice de menaj
Taxa: 2500 lei
-

Genul de activitate

Condiţiile de licenţiere

Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul
legislativ şi normativ.
Dispunerea de încăperi pentru depozitarea substanţelor şi materialelor chimice toxice dotate cu:
echipament special (costume de protecţie, măşti antigaz, trusă
medicală);
sistem automat de semnalizare pentru situaţii excepţionale şi
inventar antiincendiar;
pază tehnică;
planul măsurilor de prevenire, localizare şi lichidare a avariilor şi
consecinţelor acestora.
Transportarea substanţelor şi materialelor chimice toxice cu
transport specializat, marcat în modul stabilit.
Dispunerea de încăperi pentru depozitarea articolelor şi produselor chimice de menaj, dotate cu:
inventar antiincendiar;
planul măsurilor de prevenire, localizare şi lichidare a avariilor şi
consecinţelor acestora.
Efectuarea exportului, reexportului, importului, şi tranzitului
substanţelor şi materialelor chimice toxice exclusiv în baza
autorizaţiei eliberate de Comisia interdepartamentală de control
în domeniu, conform Regulamentului aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.606 din 15.05.2002.
▪

▪

▪
Copia actului de proprietate sau
a contractului de locaţiune al
imobilului, unde se va desfăşura
activitatea licenţiată.
Copiile diplomelor de studii ale
specialiştilor în domeniu (pentru
fabricare).

Documente suplimentare

* Regulamentul cu privire la regimul
comercial şi reglementarea utilizării
hidrocarburilor halogenate care
distrug stratul de ozon, aprobat prin
Legea nr. 852-XV din 14.02.2002;
Programul naţional de suprimare
eşolonată a substanţelor ce distrug
stratul de ozon în RM, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 1064 din
11.01.1999
*Legea nr.1236-XIII din 03.07.97
cu privire la regimul produselor şi
substanţelor nocive

Cadrul Legislativ şi Normativ
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▪

▪

▪

Taxa: 2500 lei

▪

▪

▪
23. II. Pentru producerea,
importul si (sau) exportul,
reexportul substantelor
▪
care distrug stratul de ozon,
precum si al echipamentelor si
produselor ce contin asemenea
▪
substante

Genul de activitate

Condiţiile de licenţiere

Documente suplimentare
Copia actului de proprietate sau
a contractului de locaţiune a
imobilului unde se va desfăşura
activitatea licenţiată.
Copiile diplomelor de studii ale
specialiştilor în domeniu.

EXP ER T -GR U P

Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul
▪
legislativ şi normativ.
Dispunerea de încăperi speciale amenajate conform cerinţelor
stabilite.
Neadmiterea importului şi (sau) exportului, reexportului, tranzi▪
tului şi punerii în circulaţie substanţelor ce distrug stratul de ozon
din ţările care nu sunt parte la Protocolul de la Montreal.
Respectarea normelor şi regulilor stabilite pentru desfăşurarea
activităţii licenţiate a securităţii industriale, regulilor şi normelor
ecologice, sanitare, antiincendiare şi de protecţie a muncii.
Transportarea substanţelor care distrug stratul de ozon, precum şi
al echipamentelor şi produselor ce conţin asemenea substanţe cu
transport specializat, marcat în modul stabilit.
Transportarea substanţelor ce distrug stratul de ozon în prezenţa
unui însoţitor, specialist în domeniu, desemnat de conducerea
unităţii şi instruit în modul corespunzător.
Recuperarea obligatorie a substanţelоr care distrug stratul de ozon
la operaţiunile de întreţinere şi defectare a echipamentelor, precum şi la utilizarea lor în calitate de agent de curăţire sau solvent.
Ţinerea registrelor speciale privind producerea, importul şi (sau)
exportul, reexportul, comercializarea sau utilizarea substanţelor
care distrug stratul de ozon, al echipamentelor şi produselor ce
conţin asemenea substanţe, precum şi prezentarea rapoartelor
statistice în termenul şi în modul stabilit.

Cadrul Legislativ şi Normativ
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Taxa: 2500 lei

28. Importul, depozitarea şi
(sau) folosirea materialelor
explozive (inclusiv materialelor pirotehnice), efectuarea
lucrărilor de dinamitare

Taxa: 2500 lei

27. I. Pentru importul si (sau)
exportul, comercializarea,
armamentului si munitiilor

Genul de activitate

▪

▪

▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul
▪
legislativ şi normativ.
Dispunerea de încăperi dotate cu:
gratii, safeuri, uşi metalice;
sistem automat de semnalizare pentru situaţii excepţionale;
pază tehnică;
▪
planul măsurilor de prevenire, localizare şi lichidare a avariilor şi
consecinţelor acestora.
Transportarea materialelor explozive (inclusiv a materialelor
pirotehnice) cu transport specializat, marcat în modul stabilit.
Respectarea tehnologiei de folosire a materialelor explozive (inclusiv materialelor pirotehnice), securităţii industriale, regulilor
şi normelor ecologice, sanitare, antiincendiare şi de protecţie a
muncii.
Efectuarea exportului, reexportului, importului, şi tranzitului
materialelor explozive exclusiv în baza autorizaţiei eliberate de
Comisia interdepartamentală de control în domeniu, conform
Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.606 din
15.05.2002.
Neadmiterea angajării şi (sau) menţinerii în serviciu a persoanelor
cu antecedente penale, cu tulburări psihice şi dependente de
alcool.

▪

▪

Condiţiile de licenţiere

Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul
legislativ şi normativ.
Asigurarea păstrării armelor în dulapuri metalice (safeuri) în
încăperi izolate, înzestrate cu dispozitive de semnalizare şi utilaje
cu mijloace de protecţie în conformitate cu cerinţele stabilite de
Ministerul Afacerilor Interne.
Comercializarea armelor de foc după prezentarea la Ministerul
Afacerilor Interne a informaţiei despre armele primite spre
comercializare în scopul includerii acesteia în Registrul de stat al
armelor.
Neadmiterea angajării şi/sau menţinerii în serviciu a persoanelor
cu antecedente penale, cu tulburări psihice şi dependente de
alcool.
5. Respectarea normelor sanitare, antiincendiare şi de protecţie a
muncii.

▪

Documente suplimentare

Copia actului de proprietate sau
a contractului de locaţiune a
depozitului şi (sau) laboratorului,
unde se va desfăşura activitatea
licenţiată.
Copiile diplomelor de studii a
conducătorului întreprinderii
şi a persoanei responsabile de
integritatea, securitatea păstrării
materialelor explozive (inclusiv
materialelor pirotehnice) şi efectuarea lucrărilor de dinamitare,
precum şi copiile diplomelor de
studii a specialiştilor în domeniu
(inginerilor şi tehnicienilor.

Copia statutului sau a deciziei de
fondare.
Copia actului de proprietate sau
a contractului de locaţiune a
imobilului, unde se va desfăşura
activitatea licenţiată.
Copiile diplomelor de studii a
conducătorului întreprinderii
şi persoanei responsabile de
integritatea şi securitatea păstrării
armelor şi muniţiilor.

Cadrul Legislativ şi Normativ

Hotărârea Guvernului nr.606 din
17.12.2004 privind sistemul naţional
de control al exportului, reexportului şi
tranzitării de mărfuri strategice în RM.

Hotărârea Guvernului Nr. 126 din
15.02.2000 cu privire la aprobarea listei
cu tipurile de arme şi muniţii aferente
posibile de vânzare persoanelor fizice
şi juridice

Regulamentul cu privire la comercializarea, achiziţionarea, păstrarea, portul,
aplicarea şi transportarea armelor
individuale şi muniţiilor, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.44 din
18.01.1995;

* Legea nr.110-XIII din 18.05.1994 cu
privire la arme;
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Genul de activitate

Taxa: 2500 lei

29. Importul, exportul,
elaborarea, producerea şi
comercializarea mijloacelor criprografice şi tehnice
de protecţie a informaţiei,
dispozitivelor tehnice speciale
pentru obţinerea ascunsă a
informaţiei, prestarea serviciilor în domeniul protecţiei
criptografice şi tehnice a
informaţiei (cu excepţia activităţii desfăşurate de autorităţile
publice învestite cu acest drept
prin lege)

▪

▪

▪
▪

▪

▪

Condiţiile de licenţiere

Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul
legislativ şi normativ.
Dispunerea de bază tehnico-materială şi informativ-instructivă
pentru desfăşurarea activităţii licenţiate.
Dispunerea de încăperi dotate cu:
sistem automat de semnalizare pentru situaţii excepţionale;
pază tehnică.
Elaborarea şi producerea mijloacelor şi dispozitivelor în corespundere cu standardele naţionale şi internaţionale, normativele
tehnice şi alte documente ce determină indicii calităţii în conformitate cu reglementările în vigoare.
Dispunerea de cadre calificate în domeniu şi neadmiterea angajării şi/sau menţinerii în serviciu a persoanelor cu antecedente
penale, cu tulburări psihice şi dependente de alcool.
Respectarea normelor sanitare, antiincendiare şi de protecţie a
muncii.

Documente suplimentare

Cadrul Legislativ şi Normativ

Copia actului de proprietate sau Legea nr.753-XII din 23.12.1999 pria contractului de locaţiune a
vind Serviciul de Informaţii şi Securitate
imobilului, unde se va desfăşura al RM
activitatea licenţiată.
Copiile actelor de studii ale
specialiştilor în domeniu.
Copia actelor ce atestă provenienţa legală a utilajului, a mijloacelor
tehnice speciale şi a materialului
folosit în domeniul dat (cu
excepţia importului, exportului
mijloacelor criptografice şi
tehnice de protecţie a informaţiei,
dispozitivelor tehnice speciale
pentru obţinerea ascunsă a informaţiei).

EXP ER T -GR U P

▪

▪

▪
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▪

▪

▪

▪

▪

Condiţiile de licenţiere

Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul
▪
legislativ şi normativ.
Neadmiterea producerii, depozitării şi comercializării articolelor
de parfumerie şi cosmetică cu încălcarea cerinţelor de calitate
stabilite de documentele normative.
▪
Dispunerea cu drept de proprietate sau în locaţiune a capacităţilor
de producţie pentru fabricarea articolelor de parfumerie şi cosmetică.
Dispunerea de autorizaţii la importul în Republica Moldova
pentru fiecare tip de articole de parfumerie şi cosmetică, eliberat
▪
de posesorul mărcii comerciale sau de producătorul licenţiat al
acesteia (pentru import).
Inscripţionarea, nemijlocit pe etichetă şi pe ambalajul articolelor
de parfumerie şi cosmetică a informaţiei în limba de stat, conform
standardelor naţionale SM 197: 1999 „Produse nealimentare.
Informaţie pentru consumator. Condiţii generale”.
Dispunerea de certificat de conformitate, igienic şi fito-sanitar
pentru articolele de parfumerie şi cosmetică privind corespunderea lor regulilor sanitare, eliberate de organele abilitate din
Republica Moldova.
Neadmiterea importării articolelor de parfumerie şi cosmetică al
căror termen de valabilitate a rămas mai puţin de două treimi.
Respectarea normelor sanitare, antiincendiare, ecologice în localul unde se desfăşoară activitatea licenţiată, precum şi a regulilor
privind protecţia muncii.

Documente suplimentare
Copia actului de proprietate sau
a contractului de locaţiune a
imobilului, unde se va desfăşura
activitatea licenţiată.
Copia documentului ce confirmă
dispunerea în proprietate sau locaţiune a capacităţilor de producţie (pentru fabricarea articolelor
de parfumerie şi cosmetică).
Copiile diplomelor de studii ale
specialiştilor în domeniu (pentru
producere).

Cadrul Legislativ şi Normativ
* Legea nr.1456-XII din 25.05.1993 cu
privire la activitatea farmaceutică;
* Legea nr.411-XIII din 28.03.1995
ocrotirii sănătăţii;
Legea nr.451-XV din 30.07.2001 privind licenţierea unor genuri de activitate
Hotărîrea nr.11 din 29.09.2005 cu
privire la aprobarea şi implementarea
Regulilor şi normativelor sanitaroepidemiologice „Privind amplasarea,
dotarea şi exploatarea întreprinderilor şi
instituţiilor farmaceutice”
Hotărârea Guvernului Republicii
Moldova nr.603 din 02.07.97 despre
aprobarea Regulamentului privind
formarea preţurilor la medicamente,
articole de uz medical şi alte produse
farmaceutice
Legea nr.1513-XII din 16.06.1993 privind asigurarea sanitaro-epidemiologică
a poporului;
Legea nr.1409-XIII din 17.12.1997 cu
privire la medicamente;
Regulamentul privind supravegherea
sanitaro-epidemiologică de Stat în RM,
aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.423 din 03.05.2000.

Notă: - Taxa pentru eliberarea licenţei pentru unităţile farmaceutice din localităţile rurale este de 1800 lei. Pentru solicitanţii de licenţă înregistraţi cu cel mult un
an înainte de data depunerii cererii de eliberarea licenţei, taxa pentru eliberarea licenţei constituie 50% din taxa stabilită.

Taxa: 2500 lei

II. importul şi (sau) producerea
articolelor de parfumerie şi
▪
cosmetică

31. Activitatea farmaceu▪
tică, inclusiv cu folosirea
preparatelor narcotice şi (sau)
psihotrope, desfăşurată de întreprinderile şi (sau) instituţiile
▪
farmaceutice private;

Genul de activitate

