
SERVICIUL VAMAL AL  
REPUBLICII MOLDOVA 



 

  Codul vamal al  Republicii Moldova nr. 1149/2000 

- Sectiunea 271 proceduri simplificate de vămuire 

 Hotărîrea Guvernului nr.647/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor secţiunilor a 27/1-a şi a 28/1-a 

din Codul vamal al Republicii Moldova; 

  Ordinul Serviciului Vamal (SV) nr. 565-O/2019 cu privire la aprobarea Normelor Tehnice privind aplicarea 

procedurii de vămuire la domiciliu; 

 Ordinul SV nr. 346-O/2009 referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea 

declarației vamale în detaliu; 

 Ordinul SV nr. 480-O/2006 cu privire la aprobarea Metodologiei de prelucrare a declarației vamale în detaliu: 

- Capitolul II  - Autorizarea în calitate de utilizator al sistemului informatic 

 

CADRUL LEGAL 



VĂMUIREA LA DOMICILIU - permite ca plasarea mărfurilor și mijloacelor de transport sub un regim 

vamal să se desfășoare la sediul declarantului sau în alte locuri desemnate sau aprobate de organul vamal. 

 

Acordarea mai rapidă a liberului de vamă 
Reducere timp și costuri (deplasare, staționare 

terminal, sigiliu propriu) 

Vămuirea  la sediul declarantului sau în alte 
locaţii autorizate de către SV 

O mai bună organizare a activității (excluse 
depășiri alte termenilor de livrare, cauzate de 

efectuarea formalităților vamale) 

BENEFICII 



CONDIȚII PVD REFERINȚĂ 

Lipsa încălcărilor repetate ale legislaţiei vamale şi fiscale X Art. 1953  alin.(1) pct. 3) CV 

Dispunerea de un sistem de gestiune a evidenţei operaţiunilor 

comerciale 

 

X Art. 1953  alin.(1) pct. 4) CV 

Standardele practice de competenţă sau calificările 

profesionale  

X 

 

Art. 1953  alin.(1) pct. 5) CV 

CONDIȚII DE AUTORIZARE 

Condiții înaintate față de locul care urmează a fi autorizat: 

•  amplasamentele  utilizate în cadrul efectuării controlului vamal să fie construite din material care rezistă la 

tentativele de acces ilegal şi oferă protecţie împotriva imixtiunilor ilegale; 

• dispun de echipamente şi personal necesare manipulării mărfurilor; 

• există măsuri privind excluderea introducerii, substituirii sau pierderii mărfurilor şi defectarea unităţilor de 

încărcare. 



AUTORIZAREA PVD 

• Autorizația PVD se acordă de către Serviciului Vamal, pe un termen nelimitat; 

• Cererea se depune la Aparatul Central (mun. Chișinău str. Nicolae Starostenco 30) sau poate fi remisă la 

vama@customs.gov.md; 

• La cerere se anexează : 

 o declaraţie-angajament; 

 descrierea şi localizarea punctelor în care se vor desfăşura operaţiunile vamale în procedura de vămuire la 

domiciliu, inclusiv anexe cu planurile clădirii; 

 precizarea adresei la care pot fi examinate documentele şi evidenţele ce trebuie păstrate în conformitate cu 

reglementările vamale. 

 
Acceptarea Cererii 

• Cererea se verifică și urmează a fi acceptată în termen de 10 de zile de la primire; 

• Pentru a fi acceptată urmează să întrunească următoarele condiții:  

 cererea este completată corect, și este însoțită de toate actele necesare; 

 solicitantul este rezident în sensul art.5 pct.5) din Codul fiscal nr.1163/1997; 

 solicitantul este înregistrat la Serviciul Vamal ca participant la activitatea economică externă; 

 cererea nu se referă la o decizie care are acelaşi obiect ca o decizie anterioară adresată aceluiaşi solicitant, care 

a fost anulată sau retrasă pe parcursul unui an anterior depunerii cererii pe motiv că solicitantul nu a reuşit să 

îşi îndeplinească o obligaţie impusă în temeiul deciziei respective. 

 

mailto:vama@customs.gov.md


AUDITUL PREALABIL 

• Serviciul Vamal efectuează un audit prealabil înainte de a acorda Autorizația PVD, în cadrul căruia se verifică 

îndeplinirea condiţiilor de autorizare prevăzute de Codul Vamal; 

• Pentru titularii statutul de AEOC (simplificări vamale) SV nu verifică condițiile verificate la momentul 

acordării statutului AEO; 

• Verificarea condițiilor se realizează de către un grup de audit și are loc atît din oficiu cît și la sediul 

solicitantului; 

• La finalul auditului se întocmește un Raport de audit;  

• Termenul limită pentru luarea unei decizii vizavi de cererea înaintată este de 60 de zile 

 

  Decizia poate fi: 

 nefavorabilă; 

 favorabilă. 

• După eliberarea Autorizației PVD, SV monitorizează respectarea de către titular a condiţiilor de acordare a 

autorizaţiei; 

 

• SV va iniția o reevaluare a autorizației PVD ca urmare: 

 a modificărilor legislaţiei vamale ce reglementează condiţiile de autorizare; 

 a monitorizării efectuate; 

 a informaţiilor furnizate de către titularul autorizaţiei sau de către alte autorităţi competente.   



SUSPENDAREA, RETRAGEREA ȘI ANULAREA AUTORIZAŢIEI 

Autorizația se suspendă în următoarele cazuri:  

• se constată nerespectarea unor condiţii de autorizare; 

• se constată nerespectarea obligaţiilor stipulate în declaraţia-angajament, fapt ce a condus la sporirea riscului de 

neconformare la condiţiile de autorizare;  

• există motive suficiente de a considera că titularul a comis o încălcare a legislaţiei vamale.  

• titularul autorizaţiei solicită respectiva suspendare deoarece se află temporar în imposibilitate de a îndeplini condiţiile 

prevăzute în autorizaţie sau de a se conforma obligaţiilor care îi revin prin această autorizaţie. 

 

Autorizaţia se retrage în următoarele cazuri: 

• titularul autorizaţiei suspendate nu a întreprins măsurile necesare pentru a se conforma cerinţelor pînă la expirarea 

termenului de suspendare; 

• titularul autorizaţiei a comis o încălcare a legislaţiei vamale, iar sancţiunea aplicată pentru aceasta a devenit 

irevocabilă conform unei proceduri legale.  

• la solicitarea titularului autorizaţiei 

 

Autorizaţia se anulează dacă sînt întrunite concomitent următoarele condiţii: 

• decizia de acordare a autorizaţiei a fost luată pe baza unor informaţii eronate; 

• titularul autorizaţiei ştia sau trebuia să ştie că informaţiile erau eronate;  

• decizia urma a fi diferită în cazul în care informaţiile erau corecte 

 

Decizia privind suspendarea, retragerea sau anularea autorizaţiei poate fi atacată în instanţa de judecată. 



PVD se aplică prin depunerea declaraţiei vamale şi a actelor necesare vămuirii, în format electronic, cu autentificare prin 

aplicarea semnăturii electronice, conform Legii nr.91/2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic. 

 

Regimuri  și destinații vamale utilizate: 
• import,  

• export, 

• admiterea temporară,  

• perfecţionare activă, 

• transformare sub control vamal,  

• antrepozit vamal, cu excepția antrepozitului vamal de tip B,  

• reexport.  

 

PVD nu poate fi utilizat pentru: 

• mărfurile transportate în grupaj; 

• mărfurile care cad sub incidenţa Legii nr.1163/2000 cu privire la controlul exportului, reexportului, importului şi 

tranzitului de mărfuri strategice; 

• mărfurile care cad sub incidenţa Legii nr.132/2012 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi 

radiologice; 

• mărfurile pentru care legislaţia prevede prelevarea de către Serviciul Vamal, la fiecare operaţiune, a probelor şi 

mostrelor în vederea efectuării cercetărilor (expertizei). 

 



PROCEDURA DE VĂMUIRE LA DOMICILIU (PVD) 
IMPORT 

Post vamal intern 

Post vamal de frontieră 

Etapa 1 – prezentarea mărfurilor în locul autorizat de SV (sediul agentului economic); 

Etapa 2 – depunerea DV în format electronic; 

Etapa 3 – controlul declarației vamale: 

                 -  răspunsul OV -  pînă la 3 ore;  

                     - intervenție – se așteaptă prezența OV până la 2 ore; 

                     - neintervenție – rupere sigiliu, descărcarea mărfii . 

Etapa 4 – ,,liber de vamă”.    Depozit AE 



PROCEDURA DE VĂMUIRE LA DOMICILIU (PVD) 
EXPORT 

Post vamal intern 

Post vamal de frontieră 

Etapa 1 – depunerea DV în format electronic; 

Etapa 2 – prezentarea mărfurilor în locul autorizat de SV 

                 - răspunsul OV -  pînă la 1 oră; 

                    - intervenție – se așteaptă prezența OV până la 2 ore; 

                    - neintervenție – încărcarea mărfii și aplicarea sigiliului. 

Etapa 3 – ,,export release”.    

Depozit AE 



Igor IURCO 

Direcția organizarea controlului vamal și facilitarea comerțului  

Email: igor.iurco@customs.gov.md 

Tel. 022 574-139 

mailto:igor.iurco@customs.gov.md



