
SERVICIUL VAMAL 

 AL REPUBLICII MOLDOVA  

 

 

  
NOUL PACHET DE SOLUȚII  

PRIVIND  LIBERALIZAREA   

PROCEDURILOR VAMALE   

  



1. Liberalizarea exportului 

 

2. Extinderea facilităților pentru 

titularii procedurilor simplificate  

 

3. Simplificarea operațiunilor 

prealabile de vămuirii 

SOLUTII PENTRU  

SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR VAMALE  



Liberalizarea exportului 



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 



DV EX 
Post vamal 

intern T1 

Termen tranzit  

limitat (1-3 zile) 

Post vamal 

frontieră Marfa 

ACTUAL 

SIMPLIFICAREA   2 

Broker 

DV EX 
Post vamal 

intern 

8 zile 

Post vamal 

frontieră Marfa Broker 

Sigiliu 

Sigiliu 

X X 



Extinderea programului de muncă: 

1. luni – duminica (800  - 2000) 

             11 din 45 – posturi vamale 

      (operațiuni de export / import) 

2. luni – duminica (800  - 1800) 

     18 din 45 – posturi vamale interne 

    (export producție pomi-legumicolă) 

3. toate posturile vamale interne – 

informarea în prealabil  

      export producție pomi-legumicolă) 

 

 



Extinderea facilităților pentru 

titularii procedurilor simplificate  

 



Condiții mai accesibile  

pentru proceduri simplificate  

 Transportator de încredere: 

Exluderea obigației de a confirma documentar greutatea 

mijlocului de transport  

 Acceptarea agenților economici de bună-credinţa chiar 

dacă au încălcări minore.   

  Contravenții vamale minore vor fi examinate în baza 

următoarelor elemente: 

frecvenţa încălcărilor 

notificarea organului vamal, din proprie iniţiativă, privind greşelile 

sau neregulile depistat. 

luare măsurilor de către agentul economic pentru prevenirea  

eventualelor nereguli 

 



Extinderea facilităților 

Proceduri simplificate 

aplicabile unui număr limitat 

de destinații vamale.  

 

 

 

 

 

 Garantarea obligatorie a 

drepturilor de import în 

procedura de tranzit (T1)  

Destinații vamale acceptate: 

Import  

Export  

Perfecționare activă  

Reexport   

Admitere temporară 

  

 Tranzit (T1) liberalizat – 

scutit de garanții 

ACTUAL:                                                   FACILITAT: 





Post vamal Birou vamal Cerere Post vamal 

Post vamal Cerere 

ACTUAL 

SIMPLIFICAT 



 

 

 

• Declarantul depune cerere de 
verificare prealabilă care se acceptă 
tăcit 

Cerere 

• Declarantul efectuează controlul 
mărfurilor supuse declarării 

• Inspectorul vamal asistă la 
efectuarea verificării 

Control 

• Declarantul întocmește actul de 
verificare, consemnat de inspectorul 
vamal 

• În baza actului semnat se întocmește 
declarația vamală 

Act 



SERVICIUL VAMAL 

 AL REPUBLICII MOLDOVA  

 

 

  
NOULUI PACHET DE SOLUȚII  

DE  LIBERALIZARE A   

PROCEDURILOR VAMALE   

  


