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Ref.: Digitalizarea procedurii de completare și autentificare a certificatelor de origine 

 

 

Stimate Dle Director, 

 

Prin prezenta scrisoare, A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în continuare „AmCham Moldova”), 

propune atenției Dvs. analiza oportunității de instituire a posibilității  de completare și autentificare digitală a 

certificatelor de origine preferențială a mărfurilor. 

 

Hotărîrea Guvernului nr. 761 din 17.09.2014, vine să implementeze prevederile Protocolului II, din cadrul 

Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, inclusiv procedura de autentificare și 

eliberare a certificatelor de circulație a mărfurilor EUR.11.  

 

Analizând practicile regionale de administrare a procedurii de autentificare și eliberare a certificatelor de 

origine, atestăm că în Georgia, de altfel țară care de asemenea a semnat Acordul de Asociere cu Uniunea 

Europeană, exportatorii acestei țări au posibilitatea de a solicita eliberarea certificatului EUR.1, online2. 

 

În cadrul portalului web www.rs.ge, se accesează cererea de eliberare a certificatului de origine. Ulterior 

agentul economic încarcă actele ce atestă originea bunurilor. De asemenea, există posibilitatea de a selecta 

postul vamal unde se va elibera respectivul certificat.  După analiza datelor puse la dispoziția organului vamal, 

acesta informează exportatorul vizavi de decizia luată privind solicitarea eliberării certificatului de origine 

(https://eservices.rs.ge/ServiceRequestNew.aspx?p=448#). 

 

Conchidem că digitalizarea procedurii respective ar permite reducerea costurilor administrative ale Serviciului 

Vamal. Pe de altă parte s-ar optimiza procesele logistice ale exportatorilor, în cazurile în care aceștia sunt 

constrânși de a efectua naveta la cel mai apropiat post vamal, odată la momentul depunerii cererii de 

autentificare și eliberare a certificatelor de circulație a mărfurilor, și ulterior la momentul ridicării certificatelor.  

 

Suntem deschiși în vederea stabilirii unei întrevederi pentru a detalia cele expuse mai sus. 

 

Cu respect, 

 

Mila Malairău 

Director Executiv 

A. P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” 

                                                           
1 Art. 16, Titlul V, Protocolul II, Acordul de Asociere RM - UE 
2 HG Georgia nr. 420 din 29.12.2010, privind criteriile de determinare a originii, completarea și eliberarea certificatelor 
de origine  
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