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CUVÂNT DE DESCHIDERE

Această publicație este produsă în cadrul Proiectului finanțat de Uniunea 
Europeană “Vizibilitate și comunicare pentru acțiunile referitoare la 
implementarea Acordului de Asociere/Zona de Liber Schimb Aprofundat şi 
Cuprinzător (AA/DCFTA) în cadrul programelor de asistență finanțate de 
Uniunea Europeană”. 

Principalele obiective ale proiectului se referă la proiectarea și implementarea 
unui program de sensibilizare a opiniei publice cu scopul promovării 
beneficiilor AA/DCFTA, inclusiv diseminarea informațiilor specifice și utile, ce 
vizează necesitățile agenților economici din toate domeniile de referință ale 
Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) dintre 
Uniunea Europeană și Republica Moldova. Scopul final este de a sprijini 
participarea mediului de afaceri la implementarea integrală a acordului. 

În cadrul acestui proiect au fost realizate un șir de materiale de informare 
adresate mediului de afaceri, companiilor și exportatorilor mari, dar și 
întreprinderilor mici și mijlocii, referitoare la cerințele pieței Uniunii 
Europene, pașii de urmat și asistența disponibilă pentru agenții economici din 
Republica Moldova, pentru a profita la maximum de oportunitățile oferite de 
către Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA).

Această publicație face parte din seria de materiale elaborate în cadrul 
proiectului și are ca scop furnizarea informațiilor de bază și aplicate pentru a 
ajuta agenții economici să înțeleagă mai bine care sunt principalele 
intervenții, rezultate și oportunități ale Acordului de Liber Schimb Aprofundat 
și Cuprinzător (DCFTA). 

Mai multe informații pot fi consultate pe site-ul www.EU4Business.eu/moldova
Conținutul acestui material este responsabilitatea exclusivă a autorilor și nu 
poate fi atribuit Uniunii Europene.
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Prezentul Ghid este destinat agenților economici care doresc să-și dezvolte 
relațiile comerciale cu partenerii din UE, să beneficieze de procedurile vamale 
simplificate și alte avantaje ale comerțului preferențial în baza Acordului
privind Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA).

Informația din Ghid va fi utilă și companiilor care deja au experiență în 
domeniul operațiunilor vamale și care vor putea regăsi în acest ghid referințe 
la surse on-line cu informații ce clarifică regulile de taxare, aplicarea 
restricțiilor cantitative (cote) în comerțul cu UE, regulile de origine, 
clasificarea mărfurilor etc. De asemenea, veți afla mai multe detalii despre 
formele controlului vamal, drepturile și obligațiile declarantului și a brokerului
vamal.
 
Citind acest ghid, veți parcurge toate etapele procesului de vămuire la export 
și import și veți găsi recomandări ce vă vor ajuta să preveniți și să evitați unele
probleme la perfectarea actelor vamale. 

INTRODUCERE

1
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DCFTA, care este parte componentă a
Acordului de Asociere.

Comerțul internațional al RM în baza 
acordurilor de liber schimb prevede 
anularea taxei vamale de import pentru 
majoritatea mărfurilor și reducerea 
graduală a acestora pentru produsele 
care fac excepție de la regimul de liber 
schimb. Excepțiile sunt stipulate în 
fiecare acord în parte, astfel, agentul 
economic care importă mărfuri din mai 
multe țări, în unele cazuri, va achita taxa 
vamală la import, iar în altele, va fi scutit 
de această taxă, conform regimului
preferențial de comerț.

Este de precizat că, Acordul de Liber 
Schimb cu UE se referă la scutiri doar de 

taxe vamale și nu are impact asupra 
aplicării altor tipuri de plăți vamale, și 
anume TVA, accize. Cât privește taxa 
pentru proceduri vamale, percepută 
actualmente pentru fiecare declarație 
vamală, conform proiectului Noului cod 
vamal al RM, aceasta va fi abrogată, în 
schimb, va fi implementat tariful pentru 
vămuire în afara programului oficial de 
lucru al vămii sau în alte locuri decât
postul vamal.

Regimul preferențial de comerț se aplică 
și în comerțul cu țările CSI și Turcia. 
Totodată, RM negociază acorduri de 
comerț liber cu China și Egipt.  
Suplimentar la acordurile existente de 
instituire a zonei libere, exporturile din 
RM se bucură  de scutiri de taxe vamale 
conform Sistemului Generalizat de 
Preferințe (SGP), acordat de către
Elveția, Japonia, SUA și Canada.

elațiile comerciale dintre RM și UE 
se desfășoară în regim 
preferențial, conform prevederilor R

01
COMERȚUL PREFERENȚIAL
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Explicație și beneficii. Pot fi exportate 
temporar doar mărfurile autohtone, dar 
această noțiune nu este sinonim al 

mărfurilor originare din Moldova. În 
scopuri vamale, prin mărfuri autohtone 
se înțeleg toate mărfurile aflate în liberă 

destinația acestora, se va aplica o
anumită procedură de export: 

ărfurile pot fi scoase din țară în 
diferite scopuri și, pornind de la M

EXPORT TEMPORAR  

Se aplică în cazul contractului de vânzare - cumpărare. În această situație,  
mărfurile părăsesc țara definitiv, pentru a fi consumate sau utilizate în diferite 
scopuri în afara țării, fără obligația reintroducerii lor în țară. La export nu se
percep taxe vamale și impozite. 

EXPORT

Permite scoaterea mărfurilor pentru a fi supuse operațiunilor de prelucrare 
(montarea, asamblarea, repararea etc). Vama fixează termenul în care produsele 
compensatoare trebuie să fie reintroduse, ținând cont de specificul prelucrării
(durata poate fi confirmată prin actul de expertiză, eliberat de CCI a RM). 

PERFECȚIONARE PASIVĂ 

Prevede scoaterea din țară a mărfurilor care au fost anterior plasate în regim de 
admitere temporară, antrepozit sau alte proceduri sub supravegherea vamală și
sunt scoase în aceiași stare în care au fost introduse. 

REEXPORT

Mărfurile pot fi exportate pe o perioadă determinată de timp, cu reintroducerea
ulterioară a acestora în țară. 

EXPORT TEMPORAR 

OPERAȚIUNI  DE EXPORT
02



06

Legislația:
 
•.Codul Vamal al RM, Legea Nr. 1149 din 20.07.2000;
•.Hotărîrea Guvernului RM pentru aprobarea Regulamentului 
...de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal
...al RM, Nr.1140 din 02.11.2005;
•.Legea pentru aderare a Republicii Moldova la Convenţia
...privind admiterea temporară Nr. 253-XVI din 05.12.2008;
•.Hotărîrea Guvernului RM cu privire la desemnarea asociaţiei 
...emitente şi asociaţiei garante a titlurilor de admitere
...temporară (carnete ATA)  Nr.495 din 14.08.2009;
•.Regulamentul Camerei de Comerţ şi Industrie cu privire la 
...eliberarea carnetelor ATA pentru admiterea temporară a 
...mărfurilor, aprobat prin decizia Biroului executiv nr. 03/2 din
...24.11.2017.

circulație, implicit, cele străine importate anterior cu achitarea
taxelor și a impozitelor la import.
 
Durata exportului temporar este aprobată de vamă pornind 
de la solicitarea agentului economic și scopul utilizării 
mărfurilor, dar nu poate depăși 3 ani (termenul poate fi 
prelungit doar în cazuri justificate). La expirarea termenului, 
mărfurile trebuie reintroduse în starea lor inițială, fără 
schimbări (cu excepția uzurii lor normale sau a pierderilor
naturale).
 
Vămuirea exportului temporar se efectuează în baza 
declarației vamale, însă, pentru a simplifica formalitățile, se 
utilizează Carnetul ATA – document vamal internațional, care 
substituie declarația vamală, garanția financiară și permite 
tranzitarea în regim simplificat (cu reducerea timpului și 
costurilor) pe teritoriul a 70 de state - membre ale sistemului 
internațional ATA (Temporary Admission/Admission
Temporaire). 
 
Cine poate beneficia. Exportul temporar cu Carnet ATA se 
aplică cel mai des de către agenții economici care participă la 
expoziții internaționale. Totodată, în baza Carnetului ATA, pot 
fi exportate temporar, cu diferite tipuri de transport și chiar cu 
mașina personală, mai multe mărfuri, printre care: echipament 
profesional (echipament de televizare,  instrumente muzicale); 
mărfuri importate cu scop educativ, științific sau cultural etc. 
Excepție sunt: produse alimentare, bunuri pentru reparație și
cele consumabile.
 
Proceduri de urmat. În Moldova, Carnetul ATA este pus la 
dispoziția agenților economici de către Camera de Comerț și 
Industrie a RM, care este instituția emitentă și garantă a 
Carnetelor, membră a lanțului internațional de garanție,
gestionat de Camera de Comerț Internațională.
 
Pentru a obține Carnetul ATA, agentul economic depune o 
cerere în forma stabilită, cu anexarea actelor ce se referă la 
marfă și confirmă scopul operațiunii. Totodată, se constituie o 
garanție (în forma scrisorii de garanție, contract sau 
depunerea mijloacelor bănești pe cont) care asigură achitarea, 
în caz de nerespectare a regimului vamal. Valoarea garanției se 
stabilește la nivel de la 30% până la 110% din valoarea de 
piață a mărfurilor și se restituie după reintroducerea
mărfurilor. 

carnet

Ce este carnetul ATA?

De ce ai nevoie de carnetul ATA?

Obține Carnetul ATA
la Camera de Comerț
și Industrie: 
www.chamber.md FĂRĂ CARNET ATA

CU CARNET ATA

ata@chamber.md
022 238 860
022 238 141
069 580 828

Document vamal internațional, care oferă posibilitatea de a exporta în regim temporar mărfuri

-   Simplifică procedurile vamale;
-   Descoperi noi piețe de desfacere pentru afacerea ta;
-   Utilizezi același document, pe parcursul mai multor călătorii;
-   Este valabil 12 luni;
-   Poți exporta mărfuri temporar, chiar și cu mașina personală;
-   Reduce costurile vamale și pierderile financiare la convertirea valutei;
-   Elimină obligația de plată a garanțiilor financiare adiționale de tranzit;
-   Permite vizitarea mai multor țări în cursul aceleiași călătorii;

(cu excepția mijloacelor de transport), în 75 de țări, pentruo perioadă de 12 luni.

DACĂ AI CARNETUL ATA.
E MAI SIMPLU,

DE MĂRFURI
TEMPORAR
EXPORTUL

Materialele de comunicare au fost elaborate cu susținerea Programului Agenției SUA pentru Dezvoltare internațională USAID “Comerț, Investiții și Reglementarea Activității de Întreprinzător” BRITE. Opiniile exprimate în
materiale nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA.
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DECLARANT

Persoana - cheie în procesul de 
vămuire, care își asumă 
responsabilitățile pentru declararea 
mărfurilor este declarantul. Anume 
declarantul este responsabil pentru 
achitarea taxelor și impozitelor la 
import, depunerea declarației 
vamale și a actelor necesare, 
prezentarea mărfurilor și acordarea 
asistenței vămii în procesul de
control vamal.

Perfectarea formalităților vamale la 
import și export pot fi realizate în 
condiții optime, dacă se recurge la 
serviciile persoanelor specializate 
în domeniul vamal și care sunt 
profesioniști în completarea actelor
vamale – brokerii vamali.

În activitatea de comerț internațional, mai 
multe operațiuni sunt asigurate de 
diferite organizații care activează în 
calitate de intermediari și prestează o 
gamă largă de servicii, precum 
transportare, garantarea mărfurilor aflate 
sub supravegherea vamală, depozitarea, 
dar și îndeplinirea altor formalități vamale.

BROKER VAMAL

Rolul brokerului vamal este de a facilita 
procesul de vămuire prin completarea 
declarației vamale, calcularea taxelor și 
impozitelor datorate vămii și 
prezentarea mărfii pentru control.  
Serviciile oferite de un broker vamal 
cuprind: consultanța în domeniul vamal, 
asistența în procesul de vămuire, 
depozitarea și garantarea mărfurilor în 
tranzit sau în alte situații când mărfurile
sunt sub supravegherea vamală. 

Brokerul vamal poate acționa în numele 
clientului (reprezentare directă) sau din 
nume propriu (reprezentare indirectă - 
în acest caz brokerul își asumă toate
responsabilitățile declarantului).  

 
Din punct de vedere financiar, brokerul 
întotdeauna acționează pe contul altei 
persoane și, dacă în cazul reprezentării 
directe acesta nu răspunde pentru 
achitarea taxelor și impozitelor la 
import, atunci, în cazul când brokerul 
este și declarant (reprezentare 
indirectă), acesta devine plătitor vamal, 
responsabil pentru achitarea obligației 
vamale. Cu toate acestea, în acest caz, și 
clientul brokerului (importatorul) 
răspunde solidar pentru plata taxelor și
impozitelor vamale. 

03
PARTICIPANȚII OPERAȚIUNILOR DE 
VĂMUIRE ȘI INTERMEDIARII 
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Observații utile și recomandări

• Declararea în vamă poate fi efectuată nemijlocit de către agentul economic importator/exportator sau prin intermediul 
....brokerului vamal. Decizia aparține companiei și se bazează pe raționamentul economic, luând în considerare frecvența
....și volumul operațiunilor de import și export, specificul regimului, dar și oferta unui broker vamal.

• Activitatea de broker vamal este licențiată, iar lista companiilor cu dreptul de a efectua această activitate poate fi
....accesată pe pagina web http://www.licentiere.gov.md/licenta.php?l=ro, iar la câmpul „Genul de activitate” alegeți
....„39. *Activitatea de broker vamal*”.

• La selectarea brokerului, este important de a lua în considerare experiența acestuia, reputația bună, profesionalismul 
....specialiștilor, dar și condițiile contractuale propuse. Prin urmare, se recomandă alegerea unui broker care activează de 
....mult timp în acest domeniu, are reprezentanțe în mai multe regiuni ale țării și a cărui experiență este confirmată și de
....necontestat. 

• Cu referire la alți intermediari, precum expeditorul, transportatorul, depozitarul, este important ca toți partenerii în
....lanțul logistic să fie profesioniști, cu reputație bună, care se conformează cadrului legal. 

BROKER VAMAL

brokerul acționează în numele și pe contul altei
persoane;
 
brokerul vamal NU ESTE declarant.

brokerul acționează în numele propriu, dar pe contul
altei persoane;
 
brokerul vamal ESTE declarant.

Reprezentare DIRECTĂ Reprezentare INDIRECTĂ





Ministerul Economiei și Infrastructurii 
str. Piața Marii Adunări Naționale, 1MD-2033, mun. Chișinău, 
e-mail: mineconcom@mei.gov.md
Tel: (+373 22) 250 - 535
Comerțul cu țările UE: (+373 22) 250-623, 250-637, 250-554 
www.mei.gov.md 

BENEFICIARI AI PROIECTULUI

 INSTITUȚIE PARTENERĂ

Agenția de Investiții din Republica Moldova
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 134, et. 3 (sediul Poșta Moldovei)
Chișinău, Republica Moldova, MD-2012
Tel: (+373 22) 27 36 54
Fax: (+373 22) 22 43 10
www.invest.gov.md 

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului ÎMM
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 134, et. 3 (sediul Poșta Moldovei)
Chișinău, Republica Moldova, MD-2012
Tel: (+ 373 22) 29 57 41
Fax: (+ 373 22) 29 57 97
e-mail: office@odimm.md
www.odimm.md 

Serviciul Vamal al Republicii Moldova
str. N. Starostenco nr. 30
Chișinău, Republica Moldova, MD-2065
Tel: (+373 22) 57 41 11
Fax: (+373 22) 27 30 61
e-mail: vama@customs.gov.md
www.customs.gov.md
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Pentru mai multe informații:
 
Proiectul “Vizibilitate și Comunicare pentru 
AA/DCFTA”
Piața Marii Adunări Naționale, nr. 1, oficiul 224,
MD-2033 Chișinău, Republica Moldova
Tel.: (+373) 22 250 633
e-mail: dcfta.moldova@weglobal.org

Informații utile despre UE:
 
Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova
Str. Kogălniceanu nr. 12
MD 2001 Chișinău, Republica Moldova
Tel: (+373 22) 505210    Fax: (+373 22) 272622

Delegation-Moldova@eeas.europa.eu
https://eeas.europa.eu/delegations/moldova_en

Informații pentru IMM-uri în domenii precum 
accesul la finanțare, instruire de calitate și 
domenii cum ar fi exportul și importul din UE:

EU4Business
www.eu4business.eu/mo/moldova

Informații specifice sectoarelor economice și 
produselor privind tarifele, cerințele de producere, 
acorduri preferențiale, cotele și statisticile pentru 
exportul către statele membre ale UE:

Trade Help Desk (Biroul de asistență pentru comerț) 
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/


