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Importanța exportului pentru Moldova 

• Economic – valoarea exportului, tendințele 
actuale (lărgirea, diversificarea transportului, 
tipurilor de export etc.) 

• Legal (HG nr. 478 din 22.04.2003 privind 
excluderea barierelor la exportul mărfurilor) 

• Statistica (cifre – nr. declarații pe an) 



 
Realizări recente ale Serviciului Vamal 

 
Au fost extinse orele de lucru a posturilor vamale 
la care se efectuează vămuirea exporturilor: 

 
• La 11 posturi vamale mari orele de lucru sunt: de la 8:00 

pînă la 20:00, inclusiv în zilele de sâmbăta și duminică 

• La 18 posturi mai mici orele de lucru sunt: de la 8:00 pînă la 
18:00, iar în zilele de sâmbăta și duminică vămuirea 
exportului mărfurilor pomilegumicole se face la solicitarea 
prealabilă a exportatorului 

• De asemenea, exportul poate fi efectuat la oricare post vamal 
de frontieră, care activează în regim de 24 /24 ore, 7 zile pe 
săptămână 



A fost liberalizată competența teritorială 
a posturilor vamale la care se efectuează 
vămuirea exporturilor: 

 

 
• La 10 posturi vamale interne mari pot fi vămuite 

mărfuri exportate de către toți agenții 
economici, indiferent de adresa juridică a 
acestora  

• Vămuirea mărfurilor poate fi efectuată la oricare 
post vamal de frontieră 

 
Realizări recente ale Serviciului Vamal 

 



Extinderea programului de muncă: 
luni – duminica (800  - 2000) 
   11 din 45 – posturi vamale 
(operațiuni de export / import) 
 
luni – duminica (800  - 1800) 
18 din 45 – posturi vamale interne 
(export producție pomi-       
legumicolă) 
 
toate posturile vamale interne – 
informarea în prealabil  
export producție pomi-  
                 legumicolă) 

 
Realizări recente ale Serviciului Vamal 

 



• Excluderea declarației de tranzit T1 la 
vămuirea exportului 

 

• Stabilirea termenului unic pentru 
realizarea exportului (scoaterea mărfurilor 
din țară) – 8 zile 

 
Realizări recente ale Serviciului Vamal 

 



ACTUAL 

DV EX 
Post vamal 

frontieră Marfa Broker 

DV EX 
Post vamal 

intern T1 

Termen tranzit  

limitat (1-3 zile) 

Post vamal 

frontieră Marfa Broker Sigiliu 

SIMPLIFICAREA   1 

X X X X X X X 

 
Realizări recente ale Serviciului Vamal 

 



 

A fost stabilit timpul maxim de examinare 
de către organele vamale a declarației de 
pe culoarul verde -  20 minute.  

 

Declarațiile de pe culoarul verde 
reprezintă 80% din numărul total al 
declarațiilor de export. 

 
Realizări recente ale Serviciului Vamal 

 



Comitetul Consultativ și-a reluat activitatea. 

Acesta reprezintă un mecanism eficient de 
dialog public-privat. 

• Secretariatul asigurat de către sectorul 
privat – la moment de către Programul 
USAID Comerț, Investiții și Reglementarea 
Activității de Întreprinzător BRITE  

• Participarea sectorului privat extinsă de la 
7 la 12 asociații de business  
 

 
Realizări recente ale Serviciului Vamal 

 



Membrii Comitetului Consultativ: 
• Serviciul Vamal al Republicii Moldova 
• Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Auto din Moldova, AITA  
• Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, CCI  
• Asociaţia Brokerilor Vamali din Republica Moldova  
• Asociaţia Expeditorilor şi Brokerilor Vamali (AEM-Trans) 
• Asociaţia Patronală a Brokerilor Vamali din Republica Moldova  
• Clubul Republican al Oamenilor de Afaceri, TIMPUL  
• Camera de Comerţ Americană din Moldova, AMCHAM  
• Asociaţia Patronală Confindustria Moldova  
• Asociaţia Businessului European  
• Asociaţia de companii private din domeniul TIC din Republica 

Moldova, ATIC  
• Proiectul USAID ”Comerţ, Investiţii şi Reglementarea Activităţii de 

Întreprinzător”, BRITE 
• Misiunea UE de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina (EUBAM) 
 

 
Realizări recente ale Serviciului Vamal 

 



Facilitarea exportului de mărfuri pe piaţa Federației Ruse 

Proceduri vamale simplificate şi condiţii mai favorabile pentru exportul 

mărfurilor din Republica Moldova către Federaţia Rusă, ca urmare a 

semnării protocoalelor de către Tudor Balițchi, Directorul general al 

Serviciului Vamal al Republicii Moldova şi Andrei Belianinov, Conducătorul 

Serviciului Vamal Federal al Rusiei. 

 
Realizări recente ale Serviciului Vamal 

 



Obiective 

• Implementarea procedurilor simplificate 
după modelul european – declarare 
incompletă, periodică, simplificată 

 

• Implementarea conceptului de agent 
economic autorizat (AEO) 

 

• Anularea taxei pentru proceduri la 
efectuarea exportului 

 

 



Obiective 
Implementarea procedurii de vămuire electronică 
a exportului: 
- Depunerea declarației doar în format electronic, 

semnată cu certificat digital (fără suport de hârtie) 
- Excluderea contactului fizic între agent economic și 

inspectorul vamal 
- Reducerea esențială a timpului de vămuire (pînă la 

7 min.) 
- Reducerea cheltuielilor legate de deplasarea 

declarantului la oficiul postului vamal pentru 
prezentarea suportului de hîrtie 

- Reducerea cheltuielilor legate de deplasarea 
mărfurilor pînă la terminal vamal 
 
 

 
 



Obiective 

Implementarea statutului de exportator 
agreat: 

 

- certificarea de sine stătător a originii 
mărfurilor exportate 

-  certificarea simplificată a originii numai 
pentru mărfurile exportate în țările CEFTA 

 



Obiective 

Simplificarea procedurii de restituire a TVA: 

 

- anularea documentului de confirmare de 
către Serviciul Vamal a exportului; 

 

- anularea taxei pentru eliberarea 
documentului respectiv 

 



Obiective 

Optimizarea cadrului normativ pentru 
export: 

• Lista exhaustivă a documentelor permisive 

• Raportarea acestora la poziții tarifare 

• Optimizarea listei documentelor permisive 

• Aprobarea listei optimizate printr-un 
singur document normativ 



Unele întrebări care pot fi puse în 
discuție  de către exportatori 

• Anularea scanării totale cu scanere X a 
mărfurilor exportate 

• Excluderea scrisorilor de însoțire (pe suport 
de hârtie) între autoritățile vamale Moldovei 
și României 

• Excluderea documentelor permisive pentru 
export (în special – certificate de export 
eliberate de ANSA) 



Vă mulțumim! 

 

 

Tudor DABIJA, șef adjunct 
Departamentul Venituri și Control Vamal  

al Serviciului Vamal al RM 
E-mail: tudor.dabija@customs.gov.md 

Tel. 022 574 218 
www.customs.gov.md  
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