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Pe scurt 

În contextul implementării Acordului de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană 

(„Acordul de Asociere”), Guvernul a aprobat Regulamentul care reglementează administrarea 

contingentelor tarifare aplicate de Republica Moldova în relaţia cu statele membre ale Uniunii 

Europene la importul şi exportul de mărfuri. Regulamentul a intrat în vigoare din 4 decembrie 2014. 

 

În detaliu 

Regulamentul prevede că 
pentru exportul din Republica 
Moldova a mărfurilor 
contingentate în statele 
membre ale Uniunii Europene, 
organele vamale autentifică şi 
eliberează certificate de 
circulaţie a mărfurilor EUR. 1 
pentru mărfurile originare. 

Potrivit Acordului de Asociere, 
se consideră că produsele sunt 
originare dintr-o parte dacă 
acestea: 

 sunt obţinute în 
întregime în una dintre 
părţi; 

 sunt obţinute în una 
dintre părţi din 
materiale ce nu au fost 
obţinute în întregime în 
acea parte, cu condiţia 
ca aceste materiale să fi 
fost supuse în partea 
respectivă la prelucrări 
sau transformări 
suficiente. 

Agenţilor economici din stânga 
Nistrului cu înregistrare 

permanentă sau temporară la 
Camera Înregistrării de Stat a 
Republicii Moldova li se vor 
elibera certificate de origine 
preferențiale EUR. 1 la 
exportul mărfurilor în Uniunea 
Europeană conform 
Regulamentului (CE) nr. 
55/2008.  

Repartizarea cotelor la 
exportul zahărului alb cu 
anumite caracteristici se va 
efectua în baza autorizaţiei 
eliberate de Camera de 
Licenţiere conform unui 
mecanism stabilit în 
Regulament.  

Astfel, producătorii de zahăr 
din Republica Moldova vor 
putea aplica tratamentul 
preferenţial la exportul în 
Uniunea Europeană doar în 
baza acestei autorizaţii 
eliberate pentru fiecare 
operaţiune de export. 

Atât exportul cât şi importul 
mărfurilor contingentate 
potrivit Acordului de Asociere 
vor fi autorizate de Serviciul 
Vamal după efectuarea 

obligatorie a controlului vamal 
documentar  şi a controlului 
fizic.  

Totodată, contingentele 
tarifare vor fi administrate de 
către Serviciul Vamal prin 
intermediul sistemului SIIV 
„Asycuda World”, bazându-se 
pe principiul „primul venit, 
primul servit”. 

[Sursa: Hotărârea Guvernului 

nr. 971 din 17 noiembrie 2014 

pentru aprobarea 

Regulamentului privind 

administrarea contingentelor 

tarifare la importul / exportul 

mărfurilor în / din Republica 

Moldova şi abrogarea unor 

hotărâri ale Guvernului, 

Monitorul Oficial nr. 358-363 

(4997 - 5002) din 4 decembrie 

2014] 

 

De reţinut 

Administrarea contingentelor 

tarifare aplicate la importul / 

exportul mărfurilor originare din 

statele membre ale Uniunii 
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Europene şi Republica Moldova 

se va efectua potrivit 

reglementărilor aprobate de 

Guvern. 

Aceste reglementări prevăd, de 

asemenea, necesitatea obţinerii 

de către producătorii de zahăr a 

unei autorizaţii eliberate de 

Camera de Licenţiere pentru 

fiecare operaţiune de export în 

statele Uniunii Europene a 

zahărului alb cu anumite 

caracteristici. 
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Să discutăm 

Pentru o discuţie mai detaliată despre impactul pe care aceste prevederi îl pot avea în cazul 

dumneavoastră specific, puteţi contacta următoarele persoane: 
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Manager 
Tatiana.Stavinschi@ro.pwc.com 
 

Alexandru Munteanu 
Manager, Avocat 
Alexandru.Munteanu@ro.pwc.com 
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