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Creată in 1951, OIM este principala organizație interguvernamentală în domeniul migrației și din 2016 și de Agenția Na-
țiunilor Unite pentru Migrație. OIM conlucrează activ cu parteneri guvernamentali, interguvernamentali și non-guverna-
mentali.

Având 169 de state membre și 8 state cu statut de observator, precum și oficii in peste 100 de țări, OIM are drept scop pro-
movarea migrației organizate și umane pentru beneficiul tuturor. Această activitate este realizată prin intermediul diferitor 
servicii, inclusiv serviciilor de consultanță acordate guvernelor din diferite țări ale lumii, precum și migranților.

OIM activează pentru a asigura gestionarea migrației organizate și umane, pentru a promova cooperarea internațională pe 
probleme de migrație, pentru a asista în căutarea soluțiilor practice pe problemele de migrație și a acorda asistență socială 
migranților, inclusiv refugiaților.

www.iom.md

Uniunea Europeană este compusă din 28 de state membre, care au decis să-și unească treptat abilitățile, resursele și 
destinele. Împreună, pe parcursul unei perioade de extindere de 50 de ani, aceste state au edificat o zonă de stabilitate, 
democrație și dezvoltare durabilă, păstrand în același timp diversitatea culturală, toleranța și libertățile individuale.

Uniunea Europeană și-a asumat angajamentul de a-și partaja realizările și valorile sale cu țările și națiunile dincolo de fron-
tierele sale. Comisia Europeană este organul executiv al UE.

http://www.europa.eudelegation-moldova@eeas.europa.eu
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DVU declarația vamală unică
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GCL gospodărie comunală și de locuințe
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IFA impozit fix pe agricultură

ISU impozit social unic

IT inventariere tehnică
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ÎU întreprindere unitară
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NM AEE nomenclatorul mărfurilor activității economice externe
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OCF Organul de control fitosanitar al Transnistriei

OCV Organul de control veterinar al Transnistriei

ONA organizație necomercială autonomă

p.p. punct procentual

PCM post de control mograțional

PCM punct de control migrațional

PF persoană fizică

PFE permis fitosanitar pentru export
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OPINII ALE ExPERŢILOR

Analizând ghidul am avut deosebita satisfacție să constat abundența de informații statistice colectate în teren și analizele 
autorilor care expun într-un limbaj accesibil diferitor grupe de părți interesate, aspectele ce țin de procedurile de bază 
ale comerțului reciproc între cele doua maluri ale Nistrului, pe domeniile de export și import, procedurile și modul de 
desfășurare a controlului vamal și vămuirii, cerințele principale privind certificarea obligatorie și licențierea, decontările, 
controlul valutar și repatrierea mărfurilor. Publicația menționată constituie, la fel, o referință utilă și practică pentru mediul 
de afaceri în cunoașterea aspectelor juridice de bază ale formelor de organizare a afacerilor și modul de înregistrare a lor, 
gestionarea relațiilor cu organele de control de pe ambele maluri ale Nistrului. Acest aspect este cardinal și în impulsiona-
rea integrării economice a mediului de afaceri de pe ambele maluri ale râului Nistru în contextul oportunităților și premi-
selor apărute la semnarea Acordului de Asociere (AA) dintre Republica Moldova și Uniunea Europeana și instituirea Zonei 
de liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZlSAC). Această lucrare valoroasă este una dintre puținele lucrări publicate în 
ultimii 10 ani dedicată cooperării economice între antreprenorii de pe ambele maluri ale Nistrului. 

Anatolie Fala, 
vice-Director al Agenției Naționale de Dezvoltare Rurala (ACSA), 

Doctor în științe, Magistru în agricultură și dezvoltare rurală

În practică, piețele din dreapta și stânga Nistrului rămân deschise pentru importul de bunuri. Odată cu importul produselor 
în economie apar și unele provocări de stabilire a prețurilor și a calității produselor din țările învecinate. În același timp, 
procesul de transportare a mărfurilor prin posturile vamale este însoțită de birocrație, uneori justificată, uneori nu. Dar, în 
orice caz, întreprinderea suportă costuri neproductive, care se adaugă în prețul bunurilor și afectează capacitatea consu-
matorului de a o cumpăra. Această situație pentru malul stâng este o problemă și mai mare decât pentru malul drept. În 
acest sens, ghidul nu doar prezintă într-o formă accesibilă antreprenorilor aspectele procedurilor relevante de pe ambele 
maluri ale Nistrului, ci și sugerează serviciilor competente faptul că reducerea costurilor administrative poate reduce cos-
turile produselor finite. Este important că propunerile formulate țin cont de realitățile reflectate de conducătorii micro-în-
treprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, asociațiilor de afaceri, sindicatelor de antreprenori și furnizorilor de servicii 
pentru sectorul IMM. În general, ghidul este necesar pentru sectorul IMM de pe malul stâng, reflectând pe deplin realitatea 
și utilitatea atât pentru antreprenori, cât și pentru organele de control. În același timp, având în vedere modificările de 
perspectivă ale procedurilor vamale, controlului fitosanitar fiscal, reformarea unui număr de servicii și a competențelor 
acestora, acest ghid ar trebui de publicat anual. În cadrul reeditării ghidului se propune să se ia în considerare recoman-
dările pentru malul drept, în special, în ceea ce privește caracterul complet al reflectării procedurilor pentru antreprenorii 
transnistreni și pentru persoanele care comercializează surplusul de produse crescute în propria gospodărie auxiliară.

Anatolie Frunză, 
Președintele Consiliului Uniunii Profesionale a Antreprenorilor din Transnistria
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13Introducere

INTRODUCERE

Prezenta publicație este destinată sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, întreprinzătorilor individuali și persoanelor 
care furnizează surplusul de produse crescute în propria gospodărie auxiliară, lucrătorilor migranți reîntorși, care inten-
ționează să inițieze sau să reia activitatea de afaceri pe malul drept și malul stâng al râului Nistru, precum și potențialilor 
investitori și parteneri de afaceri în realizarea unor legături de afaceri în domeniul desfășurării afacerilor, achiziționării și 
furnizării bunurilor, stabilirii cooperării cu agenții economici de pe malul drept și de pe malul stâng al Nistrului. Publicația 
poate fi utilă pentru cercetătorii și analiștii specializați în probleme legate de climatul de afaceri și de barierele administra-
tive în calea comerțului.

Publicația reprezintă în sine un ghid pentru procedurile de bază ale comerțului reciproc între cele două maluri ale Nistrului, 
pentru export și import, și pune accentul pe problemele specificate de comunitatea de afaceri în acest context: procedurile 
și modul de desfășurare a controlului vamal și vămuirii, stabilirea valorii în vamă și a taxelor vamale, controlul veterinar-sa-
nitar și fitosanitar la export și import, cerințele principale privind certificarea obligatorie și licențiere, decontări, controlul 
valutar și repatrierea mărfurilor. În acest sens, reieșind din faptul că grupul-țintă al acestei publicații caută noi modele de 
afaceri și din necesitatea prezentării într-o formă succintă a unui șir de condiții de afaceri suplimentare importante, publica-
ția acordă atenție și formelor juridice de organizare a afacerilor și caracteristicilor acestora pe malul drept și pe malul stâng 
al Nistrului, impozitării și regimurilor fiscale speciale, documentării informației aferente activității financiar-economice și 
de raportare, cerințelor privind procedurile de migrare și circulație a vehiculelor în scopul călătoriilor de afaceri și migrației 
forței de muncă. În legătură cu cota semnificativă de specializare a grupului țintă în sectorul agricol, prezenta publicație 
este în mare parte orientată către această categorie a mediului de afaceri.

În general, publicația constituie o referință pentru aspectele menționate ale activității de afaceri, și trebuie să faciliteze în-
țelegerea de către oamenii de afaceri a unui șir de factori externi ai mediului de afaceri și a relațiilor cu organele de control 
de pe ambele maluri ale Nistrului. Creșterea nivelului de transparență și a argumentării interacțiunii agenților economici cu 
organele de control în procesul de circulație a mărfurilor (încărcăturii) ar trebui să simplifice activitățile antreprenoriale și 
să schimbe abordarea în scopul optimizării activității antreprenoriale, asupra reducerii timpului și a costurilor pentru func-
țiile care nu țin de profilul agenților economici, asupra sporirii gradului de cunoaștere a aspectelor juridice de către agenți 
economici și persoanele care comercializează surplusul de produse crescute în propria gospodărie auxiliară.

Pentru o mai bună orientare a utilizatorilor prezentei publicații, în lista de referință sunt specificate tarifele pentru unele 
servicii sau cotele de impozitare în euro. Însă valoarea reală a tarifelor și cotelor ar trebui să fie concretizată în momentul 
necesității efectuării plății. 

Publicația conține un număr mare de referințe la actele normative de pe malul dreapt și malul stâng al Nistrului. Autorii 
au actualizat ediția la situația din decembrie 2017. În legătură cu aceasta, din cauza volumului mare de reforme și mo-
dificări în cadrul normativ atât din stânga, cât și din dreapta Nistrului, se propune, după caz, să fie consultate versiunile 
actualizate ale actelor normative marcate. Drept surse de căutare și actualizare a informației pot servi resursele de pe 
rețeaua de Internet:

Pentru malul drept:
• https://www.monitorul.md/ru/# • http://lex.justice.md/

Pentru malul stâng:
• https://www.ulpmr.ru/
• http://pravopmr.ru/ 
• http://justice.idknet.com/web.nsf/all/publication 
• http://www.vspmr.org/legislation/laws/
• http://president.gospmr.org/pravovye-akty/

• http://gov-pmr.org/documents
• http://www.cbpmr.net/norm.php#
• http://minfin-pmr.org/info-doc
• http://mer.gospmr.org/
• http://customs.gospmr.org/category/s5-zakonodatelstvo

Comun:
• https://businessportal.md/ 

Unicitatea publicației constă în compilarea informațiilor relevante despre malul drept și malul stâng Nistrului într-un ghid 
pentru formarea unei viziuni comune asupra condițiilor de desfășurare a activității de afaceri și îmbunătățirii climatului de 
afaceri pe ambele maluri ale Nistrului. În partea finală a publicației sunt propuse unele recomandări de reducere a barie-
relor administrative și creștere a transparenței în domeniul comerțului la acest nivel, prin prisma problemelor de afaceri în 
sectorul întreprinderilor mici.
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METODOLOGIE

Aceast ghid a fost publicat în cadrul proiectului „Susținerea implementării componentei de migrație și dezvoltare a Par-
teneriatului de Mobilitate, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Organizația Internațională pentru Migrație, 
Misiunea în Republica Moldova”, implementată în perioada anilor 2015-2017.

Elaborarea și publicarea Ghidului privind aspectele ce țin de export și import, precum și schimburile comerciale bilaterale 
pentru întreprinzătorii individuali, întreprinderi mici și mijlocii de pe malul stâng și de pe malul drept al Nistru constituie 
realizarea următorului obiectiv: informarea oamenilor de afaceri (individuali, sectorului întreprinderilor mici, mijlocii și 
medii) cu privire la aspectele de bază aplicabile în cazul operațiunilor de export-import, relațiilor comerciale și cooperării 
cu partenerii de pe celălalt mal al Nistrului prin intermediul unei publicații accesibile. 

În acest sens au fost realizate următoarele sarcini:

• dezvoltarea unui dialog privind problemele actuale de desfășurare a afacerilor și barierele administrative, cu 
participarea agenților economici de pe malul drept și de pe malul stâng al Nistrului;

• prezentarea foii de parcurs (ghidului) a procedurilor de bază de organizare și dezvoltare a afacerilor, comerțului 
și cooperării cu autoritățile competente de pe ambele maluri ale Nistrului, ținând cont de diferențele existente 
între bazele normative și aplicarea practică a acestor proceduri ;

• elaborarea unor recomandări privind reducerea barierelor în comerț.

Etapele metodologiei au inclus:

1. Identificarea problemelor cheie și structurii de bază a îndrumarului
2. Cercetarea de teren și construirea dialogului:

2.1. Desfășurarea a patru focus grupuri în regiunile situate de-a lungul Nistrului, cu participarea concomitentă a 
întreprinzătorilor de pe ambele maluri ale Nistrului, conform regiunilor teritoriale potențiale de colaborare 
și cooperare: 
1.1.1. Coșnița pentru regiunile Dubăsari-Criuleni (centru, 8 persoane);
1.1.2. Râbnița pentru regiunile Râbnița-Rezina (nord, 10 persoane);
1.1.3. ștefan-vodă pentru regiunile ștefan-vodă-Căușeni-Bender-Slobozia (sud, 12 persoane);
1.1.4. Chișinău pentru regiunile îndepărtate Tiraspol-Chișinău-Cahul (8 persoane);

2.2. Realizarea a 22 de interviuri aprofundate și consultări cu ministerele și agențiile, asociațiile de afaceri, 
organizațiile infrastructurii de susținere a afacerilor de pe ambele maluri ale Nistrului și cu Misiunea EU de 
asistență la frontieră în Moldova și Ucraina (EUBAM).

3. Analiza și compilarea actelor normative și publicațiilor de referință, datelor statistice din surse deschise și adapta-
rea textului.

Fig. 1. Structura respondenților în funcție de 
ramurile în care activează, %

Fig. 2. Structura respondenților în funcție de forma 
juridică de organizare, %
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Structura respondenților: 

Pentru realizarea focus grupurilor a fost efectuată evaluarea situației și condițiilor de dezvoltare ale mediului de afaceri, 
conform următoarelor secțiuni:

1) valorile și motivația pentru dezvoltarea afacerii.
2) Problemele asociate cu percepția cooperării de afaceri între oamenii de afaceri de pe cele două maluri ale Nis-

trului și comunicarea de afaceri.
3) Barierele administrative asociate politicii de reglementare.
4) Probleme de contabilitate, raportare și impozitare.
5) Probleme de vămuire, repatriere și decontări.
6) Probleme de consolidare a comunității de afaceri. 

În baza ghidului elaborat pentru realizarea interviurilor aprofundate și consultărilor în cadrul autorităților a fost efectuată 
evaluarea politicii de reglementare pentru activitatea de afaceri și bariere administrative, conform următoarelor secțiuni:

1) Aspecte generale de reglementare (reglementare juridică) a controlului departamental;
2) Probleme ale mediului de afaceri identificate în cadrul focus grupurilor.

În baza ghidului de interviu elaborat pentru realizarea interviurilor aprofundate a fost efectuată evaluarea modului în care 
sunt percepute barierele administrative, participarea și lobby-ul asociațiilor de întreprinzători și furnizori de servicii de 
afaceri, conform următoarelor secțiuni:

1) Barierele administrative și depășirea acestora, inclusiv în baza rezultatelor focus grupurilor;
2) Problemele privind consolidarea comunității de afaceri, atât pe domenii, cât și în interiorul teritoriului din stân-

ga, respectiv, din dreapta Nistrului, precum și între malurile Nistrului. 

Cercetarea a fost desfășurată de către experții independenți de pe ambele maluri ale râului Nistrului. 

la etapa finală a fost organizat un seminar de evaluare în satul hrușevo, în cadrul căruia proiectul ghidului a fost supus 
examinării, iar oamenii de afaceri de pe ambele maluri ale Nistrului au avut posibilitatea să se expună asupra conținutului 
și structurii versiunii finale. 

Respondenți %
Vârsta respondentului

Până la 30 de ani 6 15,8% 

De la 31 la 45 de ani 14 36,8% 

De la 46 la 60 de ani 15 39,5% 

Peste 60 de ani 3 7,9%

Rolul în afacere

Proprietar 26 68,4% 

Conducător 4 10,5% 

Angajat 8 21,1%

Durata proiectului de afaceri

Până la 3 ani 9 23,7% 

De la 4 până la 10 an 13 34,2%

De la 11 până la 20 de ani 9 23,7%

Peste 20 de ani 7 18,4%

Respondenți %
Mărimea afacerii

Până la 5 persoane 15 39,5% 

De la 6 la 10 persoane 8 21,1%

De la 11 la 50 persoane 9 23,7%

De la 51 la 100 persoane 2 5,3%

Peste 100 persoane 4 10,5%

Sexul respondentului

Bărbați 26 68,4%

Femei 12 31,6%
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1. ESENȚA PROBLEMELOR

În acest capitol vor fi prezentate problemele de bază (barierele administrative) din punctul de vedere al antreprenorilor de 
pe ambele maluri ale Nistrului în activitatea de afaceri, care au fost identificate în timpul focus grupurilor.

Barierele identificate în cadrul posturilor vamale interne și în cadrul controlului fiscal de pe malul drept al Nistrului:

1) Diferența dintre cota TvA de 8% și de 20% pentru grupe de produse similare (agricole) în timpul circulației bu-
nurilor de pe malul stâng pe malul drept al Nistrului la diferite posturi vamale interne. 

2) Dubla achitare a TvA pentru o parte a valorii bunurilor întreprinderilor de pe malul stâng atribuită materiilor 
prime și materialelor achiziționate anterior pe malul drept, (pentru care TvA a fost deja plătită), ceea ce crează 
prețuri și condiții concurențiale inegale cu companiile de pe malul drept al Nistrului.

3) Modificarea permanentă a cerințelor și plata obligatorie a TvA de 20% la trecerea prin posturile vamale interne 
de pe malul drept al Nistrului a produselor agricole ale fermierilor și proprietarilor gospodăriilor individuale 
auxiliare de pe malul stâng, pe piețele din localitățile din dreapta Nistrului, ceea ce crează prețuri și condiții 
concurențiale inegale cu fermierii și gospodăriile individuale auxiliare de pe malul drept;

4) Reflectarea mijloacelor de achitare a TvA în chitanța serviciului vamal de pe malul drept al Nistrului în coloana 
„accize“, fapt care nu permite fermierilor să conteste achitarea TvA.

5) lipsa accesului la baza de date a prețurilor de piață aplicată de organele vamale de pe malul drept al Nistrului, 
ceea ce creează situații controversate la determinarea valorii în vamă a mărfurilor;

6) Ridicarea prețului de piață a mărfurilor la calcularea taxelor vamale la posturile vamale interne de pe malul 
drept al Nistrului, care determină necompetitivitatea mărfurilor de pe malul stâng;

7) lipsa clarității asupra cadrului de lucru al misiunii EUBAM la posturile vamale interne de pe malul drept al Nis-
trului și la punctele vamale de trecere ale Ucrainei, asupra procedurii și posibilitatea de antrenare a personalu-
lui misiunii EUBAM la monitorizarea situațiilor conflictuale în timpul trecerii pe malul drept a producției agricole 
produse pe malul stâng (inclusiv confirmată prin actele Camerei de Comerț și Industrie a RM).

Barierele identificate în cadrul posturilor vamale externe de pe malul drept al Nistrului:

1) Complicarea operațiunilor de logistică (prelungirea parcursului transportului rutier) în timpul vămuirii importu-
rilor pe malul stâng al Nistrului și exportului bunurilor transnistrene.

2) Restricții majorate privind importurile pe malul stâng al Nistrului a produselor supuse controlului fitosanitar și 
veterinar, în legătură cu efectuarea controlului de către ANSA exclusiv la cele patru posturi vamale.

3) lipsa informațiilor suficiente privind procedura de vămuire a mărfurilor (încărcăturilor) și mijloacelor de trans-
port ale agenților economici de pe malul stâng și antreprenorilor în cazul funcționării posturilor vamale comune 
moldo-ucrainene.

4) lipsa posibilității pentru întreprinzătorii individuali și gospodăriile țărănești (de fermieri) de pe malul drept al 
Nistrului de a prezenta în mod independent declarația electronică preliminară la import. 

Barierele identificate în cadrul posturilor vamale de pe malul stâng al Nistrului:

1) lipsa unei înțelegeri clare a categoriilor de mărfuri și a locurilor de vămuire ale acestora: postul vamal sau biroul 
vamal, modul de circulație a mărfurilor care se află sub însoțire vamală și tarifele aferente;

2) Neclaritatea procedurii, inclusiv a locurilor, termenelor și formularelor-tip a declarațiilor de vămuire a mărfu-
rilor (încărcăturii), transportate de persoane fizice – angajații întreprinderilor de pe malul stâng al Nistrului;

Barierele identificate în cadrul procedurii de calculare a plăților vamale pe malul stâng pentru importurile din UE și din 
alte țări:

1) Informații insuficiente privind fundamentarea și modul de aprobare a eliberării de la taxa vamală pentru im-
portul mărfurilor din UE; 

2) Informații insuficiente privind modul de aplicare a taxelor vamale și categoriile de mărfuri la care se aplică ce-
rința de achitare a accizului la import și export, precum și procedura de impozitare a mărfurilor cu taxe vamale.

Barierele identificate în procesul decontărilor, controlului valutar și repatrierii:

1) Problemele de decontare ale agenților economici de pe malul stâng, inclusiv restricționarea de către Banca 
Națională de pe malul drept al Nistrului a decontărilor efectuate de băncile de pe malul stâng în alte țări în 
favoarea clienților săi, precum și dificultatea de constituire a lanțului de decontări prin intermediul băncilor 
corespondente și transferurilor în adresa agenților economici din stânga Nistrului;
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2) Dificultatea deschiderii conturilor în valută în străinătate de către întreprinderile de pe malul stâng, inclusiv 
dificultatea argumentării necesității acestora la Banca Centrală de pe malul stâng al Nistrului;

3) Imposibilitatea de a deschide conturi în băncile comerciale de pe malul drept de către persoanele juridice de 
pe malul stâng, având în vedere codul fiscal obținut în momentul înregistrării temporare care diferă de codul 
fiscal al persoanelor juridice de pe malul drept, obținut în momentul înregistrării permanente (de facto, din 
cauza lipsei legăturii cu bugetele de pe malul drept), precum și deschiderea conturilor de către întreprinzătorii 
individuali și gospodăriile țărănești (de fermieri) de pe malul stâng, în calitate de subiecți ai relațiilor juridice;

4) Necunoașterea procedurii de import a valutei pentru includerea acesteia în capitalul social (pe malul drept al 
Nistrului);

5) Informații contradictorii și lipsa informației privind inovațiile aferente modului de efectuare a controlului valu-
tar și repatrierii venitului în valută și a mărfurilor;

6) Informație insuficientă cu privire la procedura de efectuare a controlului valutar și repatrierea mărfurilor atunci 
când angajații întreprinderilor efectuează achiziții în numerar;

7) Tensiunea în ceea ce privește achiziționarea valutei pentru procurarea materiei prime și materialelor de către 
agenții economici de pe malul stâng; deficitul valutar periodic și costuri mari la achiziționarea acesteia.

Barierele identificate în procesul controlului fitosanitar și veterinar:

1) Controlul fitosanitar și veterinar dublu pentru întreprinzătorii de pe malul stâng al Nistrului;
2) lipsa informațiilor și a unui regulament clar pentru producătorii de produse agricole care nu și-au înregistrat 

afacerea (apicultură);
3) lipsa informației accesibile privind procedurile de obținere a permisului fitosanitar pentru import și a celui 

pentru export, privind tarifele existente și justificarea prelevării probelor;
4) lipsa unui spectru larg de cercetări de laborator a produselor de origine animală și vegetală pentru livrarea în 

UE. 

Barierele identificate în procesul certificării obligatorii:

1) lipsa informației referitoare la cerințele privind modul de efectuare a certificării obligatorii în cadrul procedurii 
de vămuire. 

Barierele identificate în procesul înregistrării și dezvoltării afacerii, impozitării și evidenței contabile:

1) Imposibilitatea reînregistrării întreprinzătorilor individuali în Republica Moldova într-o altă formă juridică de 
organizare a afacerii, fapt care, în cazul necorespunderii administratorului întreprinderii individuale cu fondato-
rul, face imposibilă solicitarea unui împrumut, obținerea unui grant etc.

2) Imposibilitatea menținerii unui regim fiscal special simplificat în momentul extinderii afacerii prin atragerea mai 
multor lucrători în cadrul întreprinderilor individuale de pe malul stâng. 

3) Absența unei proceduri de înregistrare temporară a ÎI și GțF de pe malul stâng al Nistrului pe malul drept; ex-
cluderea acestor entități din relațiile de piață dintre ambele maluri ale Nistrului;

4) lipsa posibilității de a obține asistență tehnică pentru dezvoltarea afacerii fără IDNO obținut pe malul drept al 
Nistrului, aspect destul de important pentru întreprinzătorii de pe malul stâng al Nistrului;

5) lipsa transparenței procedurilor de rambursare și de calculare a TvA pentru agenții economici de pe malul 
stâng al Nistrului, care achită TvA atunci când circulă prin posturile vamale interne de pe malul drept;

6) Familiarizarea insuficientă a ÎI, GțF și întreprinderilor micro de pe malul stâng al Nistrului despre utilizarea fac-
turilor fiscale emise de agenții economici pe malul drept;

7) lipsa unui regulament de recunoaștere în evidența contabilă a agentului economic de pe malul drept a docu-
mentelor primare de pe malul stâng, inclusiv la achitarea în ruble de către întreprinzătorul individual sau repre-
zentant al persoanei juridice de pe malul drept a bunurilor/lucrărilor/serviciilor furnizate de agentul economic 
de pe malul stâng;

8) limitarea numărului genurilor de activitate pentru întreprinzătorii individuali, schimbările frecvente și lipsa 
unei liste actualizate a genurilor de activitate care pot fi practicate în baza patentei de întreprinzător individual 
pe malul drept și stâng al Nistrului;

9) Dificultatea achitării separate ale plăților pentru patentă, asigurare medicală și socială și necesitatea prezenței 
întreprinzătorului individual la Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM), Casa Națională de Asi-
gurări Sociale (CNAS) și organul fiscal de pe malul drept al Nistrului (pentru înregistrare, confirmare a plății, 
inclusiv plății suplimentare în cazul neaprobării la timp a bugetului și cotelor de asigurare socială, precum și 
pentru efectuarea unor formalități documentare), în comparație cu efectuarea unei plăți unice și lipsa necesi-
tății prezentării la organul fiscal pentru prelungirea patentei pe malul stâng al Nistrului;
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10) lipsa clarității asupra procedurii și locului de deservire ai agenților economici de pe malul stâng, inclusiv din 
diferite unități administrativ teritoriale de către organul fiscal de pe malul drept al Nistrului; 

11) Nivel excesiv de licențiere (autorizare) a multor genuri de activitate; schimbări frecvente și lipsa unei liste actu-
alizate a genurilor de activitate licențiate, precum și informații insuficiente despre schimbările aferente proce-
durii de licențiere (autorizare) pe malul drept și pe malul stâng al Nistrului;

12) Proceduri de lungă durată pentru deschiderea, reînregistrarea și închiderea afacerii pe malul stâng al Nistrului; 
restricții privind înregistrarea noilor companii, fondatori ai cărora sunt persoane juridice cu datorii nesemnifi-
cative sau persoane fizice cu datorii nesemnificative care constituie entități juridice.

Barierele identificate în cadrul deplasărilor de afaceri, controlului migrațional și la nivelul cerințelor stabilite pentru 
mijloacele de transport :

1) Informații contradictorii privind modul de trecere a posturilor vamale de pe malul stâng, înregistrare și perfec-
tare a permisului de ședere;

2) Insuficiența informațiilor cu privire la subiecții și procedura de perfectare a introducerii temporare a mijloacelor 
de transport, plata taxelor pentru folosirea drumurilor și asigurării obligatorii de răspundere civilă auto la intra-
rea pe teritoriul din dreapta și stânga Nistrului;

3) Imposibilitatea circulației în țările UE cu mijloacele de transport cu numere de înmatriculare transnistrene; 
4) Insuficiența informațiilor despre regulile și posibilitățile de angajare, precum și despre deschiderea și gestiona-

rea afacerii în corelație cu evidența migrațională.

Barierele instituționale:

1) Nerecunoașterea documentelor pe malul drept al Nistrului care atestă dreptul de proprietate asupra bunurilor 
agenților economici și al persoanelor fizice aflate pe malul stâng al Nistrului;

2) limitarea participării agenților economici de pe malul stâng al Nistrului la tenderele organizate de către au-
toritățile și instituțiile municipale de pe malul drept din cauza imposibilității efectuării plăților de pe conturile 
trezoreriei;

3) Băncile comerciale de pe malul drept nu sunt pregătite să crediteze dezvoltarea afacerilor pe malul stâng;
4) lipsa posibilităților pentru agenții economici de pe malul stâng de a participa la majoritatea programelor de 

asistență tehnică pentru dezvoltarea și îmbunătățirea eficienței energetice și a competitivității afacerilor;
5) Diminuarea interesului oamenilor de afaceri de pe malul drept de a crea relații comerciale și cooperare cu agen-

ții economici de pe malul stâng al Nistrului în legătură cu barierele administrative existente;
6) lipsa structurilor instituționale, în cadrul cărora afacerile de pe malul drept și stâng Nistrului ar coopera pentru 

apărarea intereselor comune și pentru depășirea barierelor administrative;
7) Subdezvoltarea sectorului de consultanță și crearea de către donatori a unor condiții inegale pentru diverși 

furnizori ai serviciilor de afaceri, în special pentru cei de pe malul stâng al Nistrului.

Este nevoie de remarcat faptul că unele din problemele indicate mai sus se referă la lipsa unei forme clare și accesibile de 
prezentare a informației existente. În același timp, o serie de întrebări constituie obiectul unor discuții și dispute acute, 
creând obstacole administrative reale în cadrul comerțului reciproc și cooperării economice.
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2. O PRIVIRE DE ANSAMBLU  
A MEDIULUI DE AFACERI

MALUL DREPT

RELAțIILE EcONOMIcE ExTERNE șI cOMERțuL. PRIVIRE dE ANSAMbLu

Conform datelor statistice oferite de Biroul Național de Statistică, în Republica Moldova, în primul semestru al anului 2017 
PIB-ul a constituit 29 de miliarde 670 de milioane lei, ceea ce reprezintă cu 0,7 la sută mai puțin decât perioada similară a 
anului 2016.

În primul semestru al anului 2017 PIB-ul a crescut datorită următoarelor genuri de activități economice:

• comerțul cu ridicata și cu amănuntul; transportarea și depozitarea; alimentația publică (+ 2%), ceea ce reprezin-
tă 20,1% din PIB și o creștere a valorii adăugate cu 10,5%;

• informare și comunicare (+ 0,3%), cu o cotă de 7,5% din PIB și o creștere a valorii adăugate cu 3,8%;
• producerea și furnizarea de energie electrică, gaze, apă caldă; alimentare cu apă; canalizare, eliminarea deșeu-

rilor (+ 0,2%), ceea ce reprezintă 15,8% din PIB și o creștere a valorii adăugate cu 1,2%;
• agricultura și piscicultura (+ 0,1%), cu o pondere de 3,3% la PIB și o creștere a valorii adăugate cu 1,8%.

volumul exporturilor moldovenești în primul semestru al anului 2017 a crescut cu 13,6% față de perioada similară a anului 
2016. Republica Moldova a exportat produsele sale în țările Uniunii Europene în volum de 63,4%, în țările CSI -21,1% și în 
alte țări -15,5%.

volumul importurilor moldovenești a crescut cu 16,8% în primul semestru al anului 2017 față de perioada similară a anului 
2016. Republica Moldova a importat din țările Uniunii Europene produse în proporție de 49,2%, din țările CSI -24,9%, iar 
din alte țări -25,9%. Importul în Moldova depășește de două ori exportul.

Uniunea Europeană (UE) este principalul partener comercial al Republicii Moldovei și cel mai mare investitor în Republica 
Moldova. În anul 2016 UE i-a revenit 66% din exporturile totale ale Republicii Moldova și 55% din totalul comerțului. În 
anul 2016 importurile UE din Republica Moldova au crescut cu 7,7% față de anul 2015. Astfel, începând cu anul 2014, data 
intrării în vigoare a Acordului de asociere și decizia de a crea o zonă de liber schimb aprofundat și cuprinzător (DCFTA), 
importurile per ansamblu au crescut cu 13,5%. Acordul de liber schimb cu UE se conformează cu toate celelalte acorduri 
privind zonele de liber schimb semnate de Republica Moldova. Uniunea Europeană facilitează accesul la finanțare pentru 
sectorul întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova. Potrivit UE, proiectele de cooperare au ajutat 5000 de în-
treprinderi din Republica Moldova și au oferit locuri de muncă în sectorul întreprinderilor mici și mijlocii. Cu sprijinul UE au 
fost înființate 11 incubatoare de afaceri. Incubatoarele de afaceri nu numai că sprijină deschiderea noilor întreprinderi, ci 
și sunt conectate la proiectele de dezvoltare externă. 

Al doilea partener comercial important al RM este SUA. Între Republica Moldova și SUA au fost încheiate 48 de acorduri 
în domeniul economiei, dreptului, educației și cercetării științifice. Din anul 2003 funcționează comitetul moldo-american 
pentru comerț și cooperare economică. În anul 2014 a fost înființat o comuniune moldo-americană pe problemele ener-
getice. În anul 2015 Republica Moldova a vândut SUA produse în valoare de 22,0 de mil. de dolari SUA, și a importat din 
această țară produse în valoare de 50,7 de milioane de dolari SUA. Potrivit Biroului Național de Statistică, volumul comer-
țului extern al Republicii Moldova cu SUA în perioada ianuarie-iunie 2017 s-a ridicat la peste 48 de milioane de dolari SUA, 
ceea ce reprezintă cu 21% mai mult față de perioada similară a anului trecut. În prezent, în Republica Moldova există 379 
de întreprinderi cu capital american. volumul total al investițiilor în capitalul social a constituit 544 de milioane de lei. În 
ceea ce privește importanța capitalului investit, SUA se situează pe locul 6 printre țările partenere ale Republicii Moldova.

Timp de mulți ani locuitorii de pe ambele maluri ale râului Nistru trăiesc în spații de informare și comunicare complet dife-
rite - pornind de la faptul că nu există acces la posturile de radio și televiziune, și terminând cu faptul că pentru a comunica 
la telefon cu satul vecin de peste Nistru trebuie de achitat tarife internaționale. În Republica Moldova activează următorii 
operatori de telefonie mobilă:   Moldcell, Orange, Unite. Pentru a telefona în Transnistria sunt utilizate rețelele standard 
GSM Moldcell, Orange și Unite. 
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ZONELE dE cOMERț ExTERNE / PORTuRILE LIbERE / FAcILITAREA cOMERțuLuI

Un instrument de atragere a investițiilor în Republica Moldova, precum și de promovare a exporturilor reprezintă zonele 
economice libere. Zonele economice libere sunt asociate cu regimuri fiscale și juridice speciale. Procedura de funcționare 
a zonelor economice libere din Republica Moldova este reglementată de legea cu privire la zonele economice libere. Pe 
teritoriul zonei libere se acordă condiții preferențiale societăților de investitori pentru desfășurarea activităților de afacere.

Frontiera zonei libere coincide cu frontiera vamală a Republicii Moldovei, adică pentru trecerea ei funcționează sistemul 
de acces destinat persoanelor fizice și mijloacelor de transport. Scopul creării zonelor economice libere este de a stimula 
dezvoltarea economică a țării prin: atragerea de investiții, modernizarea/creșterea competitivității producției, dezvoltarea 
resurselor de export, crearea noilor locuri de muncă.

Principalele activități desfășurate în cadrul zonelor economice libere sunt:

• producerea mărfurilor orientate spre export (cu excepția produselor alcoolice);
• sortarea, ambalarea, marcarea produselor care tranzitează teritoriul vamal al Republicii Moldova;
• activități de comerț extern (comerțul cu ridicata a mărfurilor, importate în zona liberă și destinate către export);
• activități de transport (transportul mărfurilor importate sau exportate prin zonă liberă cu mijloacele de trans-

port terestre, pe cale aeriană, maritimă);
• activități de depozitare.

În Republica Moldova există 7 zone economice libere: Ungheni-Business, Bălți, Expo-Business-Chișinău, Taraclia, Tvardița, 
vulcănești, Otaci-Business. Portul internațional liber din Giurgiulești și Aeroportul Internațional din Mărculești au de ase-
menea statutul de zonă liberă. În prima jumătate a anului 2017, un număr de 167 de locuitori au fost înregistrați în zonele 
economice libere din Republica Moldova. În anul 2017 zonele economice libere din Republica Moldova au atras investiții 
de peste 22 de milioane de dolari SUA.

Republica Moldova este o platformă de afaceri pentru cetățenii săi, precum și pentru rezidenți din alte țări. 

Motivele principale pentru începerea unei afaceri în Republica Moldova:

1) Climatul investițional favorabil;
2) Acces la sistemul de creditare cu dobânzi atractive;
3) Existența unei componente de grant care constituie un aspect atrăgător pentru desfășurarea afacerilor, ce per-

mite atragerea fondurilor fără costuri;
4) Existența unor programe și granturi europene pentru sectorul întreprinderilor mici și mijlocii;
5) Reguli de afaceri transparente: nu există bariere artificiale din partea statului;
6) Baza de impozitare bună și aplicarea legislației fiscale conform normelor;
7) Îmbunătățirea mediului de afaceri prin reducerea numărului de permise și implementarea conceptului de 

„one-stop-shop„ (ghișeu unic) pentru obținerea acestora;
8) Introducerea unei platforme electronice prin intermediul căreia orice entitate comercială care are o semnătură 

electronică va putea să depună o cerere pentru obținerea documentului necesar;
9) Forța de muncă accesibilă și ieftină;
10) Creșterea competitivității și accesului către piețe noi.

SuRSE dE FINANțARE A AFAcERILOR

Începerea unei afaceri în Republica Moldova este foarte costisitoare. Având idei, dar lipsa de bani pentru punerea în apli-
care a ideii este principala problemă pentru întreprinzători. Astfel, băncile comerciale vin în ajutorul întreprinzătorilor, 
oferind diferite produse de împrumut.

Una din modalitățile de a obține finanțare reprezintă acordarea împrumuturilor bancare sau solicitarea unui împrumut 
de la companiile de microcreditare. Instituțiile de microcreditare sunt convenabile pentru sectorul întreprinderilor mici. 
Aceste instituții de microfinanțare sunt dispuse să își asume un risc mai mare, având în vedere că lucrează cu propriul capi-
tal. Acestea oferă credite într-un timp relativ scurt în comparație cu băncile. Instituțiile sunt dispuse să ofere împrumuturi 
fără garanții, dar rata dobânzii este mult mai mare decât la băncile comerciale, în unele cazuri chiar mai mult de 21%. 
Tinerii întreprinzători care nu au acces la credite pe motiv că nu pot oferi o garanție, se pot adresa la Fondul de Garantare 
a Creditelor, gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (denumit în continu-
are ODIMM). ODIMM devine garant al mijloacelor financiare împrumutate de către întreprinzător care vor fi rambursate 
în proporție deplină instituțiilor bancare în cazul unor posibile eșecuri. ODIMM este una dintre cele mai mari organizații 
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implicate în susținerea dezvoltării sectorului IMM din Republica Moldova. ODIMM oferă sprijin financiar pentru sectorul 
întreprinderilor mici și mijlocii prin următoarele programe: 

1) Programul de atragere a remitențelor în economie „PARE 1 + 1” 
2) Programul pilot „Femei în afaceri” 
3) Programul Național de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET)
4) Proiectul „Academia de afaceri pentru femei” din Tighina, singurul proiect cu participarea locuitorilor de pe 

malul stâng al Nistrului.

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii oferă întreprinderilor existente o garanție până la 
50% din valoarea creditului de până la 700 de mii de lei / 34580,20 de euro, iar pentru întreprinderile noi create – până la 
70% din valoarea creditului pentru suma de până la 300 de mii de lei / 14820,08 de euro.

În ultima perioadă statul alocă unele resurse financiare pentru a sprijini producătorii din Republica Moldova. Cu toate 
acestea, mulți experți financiari consideră că în timpul crizei este necesar să se ofere asistență doar acelor entități care 
funcționează eficient.

Creditarea întreprinzătorilor de pe malul stâng de către băncile comerciale moldovenești nu are loc, deoarece acestea nu 
pot verifica disponibilitatea exactă a garanției, nu pot analiza situațiile financiare și corectitudinea completării acestora, 
respectiv, există un risc ridicat de nerambursare a creditului acordat.

În vederea dezvoltării sectorului privat, organele puterii executive din Moldova au oferit sprijin financiar pentru agenții 
economici prin diferite garanții financiare, credite preferențiale cu dobânzi joase, granturi și subvenții. Astfel, organele 
puterii executive din Moldova oferă întreprinzătorilor o sursă de finanțare accesibilă și pe termen lung pentru dezvoltarea 
afacerilor. Evident, agenții economici au nevoie de finanțare la costuri accesibile și pe termen lung pentru a genera profit, 
pentru a realiza o creștere economică și pentru a crea noi locuri de muncă. Denumirea programului, tipul de finanțare, 
instituțiile financiare și bugetul de finanțare este reflectat pe pagina de internet www.finantare.gov.md. 

MALUL STÂNG

cONJuNcTuRA ExTERNĂ șI dEZVOLTAREA PIEțELOR

Teritoriu: 4,163 km2. Cuprinde 7 unități administrativ teritoriale: or. Tiraspol, or. Tighina, raioanele Camenca, Râbnița, Du-
băsari, Grigoriopol și Slobozia. 

Populația: 470,6 mii de persoane. Densitatea: 113 persoane/km2. 

limbile oficiale: rusa, ucraineana și moldoveneasca (cu grafie chirilică). Utilizarea preponderentă a limbii ruse, inclusiv în 
lucrări de secretariat. În contactele dintre oamenii de afaceri de pe malul drept și de pe malul stâng al Nistrului se utilizează 
în preponderență limba rusă. În același timp la încheierea contractelor, în calitate de loc de soluționare a litigiilor se indică 
instanțele de pe malul drept al Nistrului.

Circulația persoanelor, mijloacelor de transport și a mărfurilor de pe malul stâng al Nistrului se efectuează cu respectarea 
cerințelor controlului migrațional, vamal și de frontieră la punctele de trecere respective de pe malul stâng. Pe drumurile 
principale care duc către malul stâng, pe partea malului drept sunt plasate puncte vamale interne, unde se asigură con-
trolul vamal (verificarea mijloacelor de transport, vămuirea pentru loturile de mărfuri comerciale) și controlul migrațional 
și de frontieră (cu caracter declarativ). Teritoriul de-a lungul Nistrului cu localitățile corespunzătoare constituie zona de 
securitate care este controlată suplimentar de către punctele de control ale forțelor de pacificare, care nu restricționează 
circulația persoanelor civile, mărfurilor și mijloacelor de transport.

Pe malul stâng nu există proprietate privată asupra pământului. Pământul este dat pentru prelucrare sau în arendă.

Rata de refinanțare este de 7%. Banca Centrală a Transnistriei reglementează activitățile din sectorul monetar, valutar și 
bancar. Serviciile de decontare, de casierieși de creditare sunt oferite de trei bănci comerciale. la data de 31 decembrie 
2017, creditele acordate sectorului real al economiei au constituit 3,380 mln. de ruble1/172,3 mln. de euro. Rata medie 

1 Conform datelor Băncii Centrale a Transnistriei / http://www.cbpmr.net/data/opdkb_18_01_18.pdf
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ponderată a creditelor în ruble acordate populației pentru o perioadă mai mare de 1 an constituie 23,5%, în valută străină 
constituie 16,2% pe an. Rata medie ponderată a dobânzii la creditele acordate în ruble întreprinderilor pentru o perioadă 
mai mare de 1 an constituie 11,9%, în valută străină constituie 11,3% pe an.2 Totuși, pentru sectorul întreprinderilor mici 
rata dobânzii pe credite este mai mare; există probleme cu asigurarea creditelor. 

Decontările pe teritoriul malului stâng se efectuează în ruble transnistrene. Unele entități economice, cu condiția obținerii 
unei licențe, au dreptul de a efectua decontări pe malul stâng în valută străină. Rublele nu se convertesc în afara teritoriu-
lui Transnistriei. Decontările cu malul drept se efectuează în lei moldovenești. Decontările cu țările terțe se efectuează, în 
general, în ruble rusești, în dolari SUA și în euro. Totodată, decontările cu țările terțe sunt efectuate în baza unui lanț de 
decontări pe conturile corespondente ale băncilor din Transnistria în băncile din Rusia, SUA, Germania și alte câteva țări. la 
transferarea mijloacelor către Transnistria, în calitate de beneficiar al plății devine o bancă comercială din Transnistria care 
acționează în favoarea unui client (întreprindere) concret.

În primele 11 luni ale anului 2017 transferurile bănești în Transnistria au constituit 72,2 mln. de dolari/58,9 mln. de euro 
(70,8% din Rusia), de 1,8 ori mai mult decât în   perioada similară a anului 2016. Transferurile din Transnistria au constituit 
26,4 mln. de dolari/21,5 mln. de euro, afluxul net al valutei în Transnistria din contul transferurilor populației a constituit 
la 45,8 mln. de dolari/37,4 mln. de euro în perioada ianuarie-noiembrie 2017.3 Transferurile bănești confirmă contribuția 
diasporei din Transnistria în susținerea economiei acesteia.

Conform recensământului din anul 2015, aproximativ 70 de mii de persoane sunt recunoscute drept temporar absente, din 
cauza migrației forței de muncă în Rusia. Însă, în realitate se consideră că numărul acestora este mai mare. la începutul 
anului 2017 populația activă din punct de vedere economic a constituit 136,6 mii de persoane din numărul total de 282,1 
mii de persoane a forței de muncă.4 Deși rata oficială a șomajului constituie 2,5%5 piața forței de muncă din Transnistria se 
caracterizează prin surplusul ofertei de forță de muncă din cauza deficitului locurilor de muncă, instabilității acestora sau 
închiderii unui număr de întreprinderi. În același timp, forța de muncă se caracterizează printr-o pregătire de bază suficient 
de bună în sfera învățământului secundar profesional, precum și învățământului superior tehnic și tehnologic, dar există o 
neconcordanță dintre structura de pregătire a specialiștilor (numărul specialiștilor) și necesitățile economiei, precum și o 
legătură slabă cu domeniul real de producere și necesitățile susținerii afacerilor.

Funcțiile de reglementare în materie de impozitare și dezvoltare economică sunt realizate de instituția responsabilă de dez-
voltare economică și de instituția responsabilă de domeniul finanțelor din Transnistria. În Transnistria este aplicat impozitul 
pe venit al organizațiilor, în loc de TvA și impozitul pe profit. În plus, sunt prevăzute regimuri preferențiale fiscale speciale și 
juridice pentru întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești (de fermieri), întreprinderi mici cu statut de persoană ju-
ridică, entitățile ce activează în zonele economice libere. Desfășurarea afacerii în baza patentei de întreprinzător individual 
se bucură de succes și a primit un nou impuls prin introducerea în anul 2017 a patentei pentru gospodărie cu dreptul de a 
atrage în activitatea acesteia până la 5 lucrători. Întreprinderile individuale și cele mici activează predominant în sectorul 
comercial. În același timp, nici stimulentele și facilitățile pentru activitățile inovatoare și investiționale, nici crearea zonelor 
economice libere nu au adus un flux semnificativ de investiții. Aproximativ 61 de genuri de activitate sunt supuse licențierii.

la finalul anului 2016 PIB a constituit 11 464,6 mln. de ruble6/955,4 mln. de euro ( a fost utilizat cursul de schimb valutar din 
decembrie 2017), PIB pe cap de locuitor a constituit 24 361 de ruble/2 030 de euro. Ponderea sectorului întreprinderilor 
mici în structura PIB constituie 10,7%7.

2 Conform datelor Băncii Centrale a Transnistriei / http://www.cbpmr.net/content.php?id=10
3 Conform datelor Băncii Centrale a Transnistriei / http://www.cbpmr.net/data/ddp_29_12_17.pdf
4 Conform datelor Serviciului de statistică al Transnistriei cu referință la datele Instituției de asigurări sociale și a muncii din Transnistria: Anuarul 

statistic pentru 2017 / http://mer.gospmr.org/gosudarstvennaya-sluzhba-statistiki/informacziya/ezhegodnik-gosudarstvennoj-sluzhby-statistiki/sta-
tisticheskij-ezhegodnik-2017.html 

5 Estimat în baza datelor din Anuarul statistic pentru anul 2017, având în vedere numărul șomerilor de 3,4 mii persoane la început de 2017.
6 Conform datelor Serviciului de statistică din Transnistria / http://mer.gospmr.org/gosudarstvennaya-sluzhba-statistiki/informacziya/o-soczial-

no-ekonomicheskom-polozhenii-pmr/press-vypusk-deyatelnost-strahovyh-organizacij-respubliki-za-2016-god.html
7 Planul de acțiuni («foaia de parcurs»), privind îmbunătățirea condițiilor interne de desfășurare a activității de întreprinzător în Transnistria: Anexă 

la Dispoziția șefului Executivului din Transnistria din 04.10.2017 nr.860р
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Principalele ramuri ale sectorului real sunt: construcția de mașini, prelucrarea metalelor, industria alimentară și ușoară, 
metalurgia feroasă, industria energiei electrice, producția de materiale de construcție, vinuri și divinuri, agricultura. Pe 
parcursului anului 2017 s-a înregistrat o creștere a producției industriale (fără a lua în considerație sectorul întreprinderi-
lor mici8) la prețuri curente față de indicatorul de bază al anului 2016 cu 23,6% la prețuri comparabile – cu 14,9%, fapt ce 
determină tempoul dezvoltării economiei. În structura producției domină: industria energiei electrice 30,8%, metalurgia 
feroasă 29,3%, industria ușoară 13,5%, industria materialelor de construcții 13,3%, industria alimentară 4,8%. În același 
timp, pentru sectorul întreprinderilor micro și mici prezintă interes piața de consum, care a crescut la prețurile curente 
cu 15,2%, până la 8 840,3 mln de ruble / 552,5 mln. de dolari / 474,9 mln. de euro, iar la prețuri comparabile creșterea a 
constituit 6,9%, în timp ce vânzările cu amănuntul au crescut cu o rată de accelerare de 10,0%9. Totuși, acest lucru are loc 
în contextul declinului și diminuării bazei perioadei anterioare, iar un șir de experți menționează faptul că creșterea poartă 
un caracter de restabilire.10

O mare parte a întreprinderilor rămân deocamdată neprivatizate. În diferite sectoare activează 175 de întreprinderi uni-
tare. O serie de întreprinderi mari activează în calitate de societăți pe acțiuni, în care statul deține o cotă semnificativă.

Registrul entităților monopoliste cuprinde 13 întreprinderi11 în următoarele sectoare: transportul electric urban, furnizarea 
de energie termică, gaz, producerea și furnizarea energiei electrice, alimentare cu apă și salubritate. Registrul entităților 
economice care ocupă o poziție dominantă pe piața unui anumit produs cuprinde 68 de întreprinderi12 în următoarele 
sectoare: alimentar, producția de vinuri, divinuri și bere, confecții, textil, poligrafie, industria constructoare de mașini, in-
dustria metalurgică, industria materialelor de construcții, telecomunicații, comerțul cu medicamentele, comerțul cu com-
bustibil, transportul de călători, servicii de audit.

Piața telecomunicațiilor este monopolizată, fiind prezent doar un singur operator. Standardul de comunicare folosit este 
CDMA-2000 și CDMA-800. În 2017 a fost anunțată trecerea treptată pe parcursul a 3 ani la standardul volTE. Într-un șir de 
localități există acoperire a operatorilor GSM din partea malului drept și Ucraina, care nu sunt oficial reprezenți pe malul 
stâng. Pentru apelurile de pe malul stâng către malul drept și din țări terțe către malul stâng, se utilizează codul +373. 
Pentru apelurile către malul stâng de pe malul drept, se utilizează codurile diferitor operatori de telefonie: Orange +00373, 
Moldcell +0373, Moldtelecom 01600373. 

În comerțul cu malul drept al Nistrului, agenții economici de pe malul stâng efectuează vămuirea mărfurilor în organele de 
pe malul stâng al Nistrului în conformitate cu cerințele aferente activității economice externe (AEE). 

Politica de reglementare în domeniul AEE este asigurat de Comitetul vamal al Transnistriei. În legătură cu aranjamentele 
speciale privind Transnistria în partea regimului comercial cu UE, în 2017 au fost întreprinse acțiuni de reducere la zero a 
taxelor de import pentru majoritatea mărfurilor din UE, a fost actualizată nomenclatura mărfurilor AEE (NM AEE), au fost 
introduse modificări în Codul vamal al Transnistriei, au fost simplificate procedurile de vămuire, a crescut nivelul de trans-
parență a informației din partea organelor vamale.

În conformitate cu acordurile la care au ajuns participanții la procesul de negociere, Transnistria are dreptul să desfășoare 
în mod independent activități economice externe. Cu toate acestea, în practică, pentru aceste activități întreprinderile de 
pe malul stâng al Nistrului efectuează suplimentar vămuirea mărfurilor pe malul drept. În această situație, apare necesita-
tea pregătirii a două seturi de documente, iar vămuirea are loc consecutiv în cadrul organelor vamale de pe malul stâng și 
de pe malul drept al Nistrului, cu condiția perfectării simultane a unor documente. În aceste scopuri, persoanele juridice 
se înregistrează temporar pe malul drept al Nistrului, unde pot obține o licență eliberată de autoritățile de pe malul drept 
pentru unele genuri de activitate (în domeniul metalelor și pietrelor prețioase, case de amanet; importul și depozitarea al-
coolului etilic; importul, depozitarea și comercializarea cu ridicata a alcoolului etilic, berii și băuturilor alcoolice, cu excepția 
vinurilor și a băuturilor obținute în baza acestuia; importul și comercializarea cu ridicata a produselor din tutun, prelucrarea 
industrială a tutunului etc.13), și se acreditează la organele vamale de pe malul drept. 

8 Rapooartele statistice de către întreprinderile mici și mijlocii (cu un număr de până la 50 de angajați) se prezintă la sfârșit de an, iar la momentul 
publicației nu au servit drept bază pentru datele statistice .

9 Instituția responsabilă de dezvoltare economică a Transnistriei: Dezvoltarea social-economică a Transnistriei în ianuarie-decembrie 2017 / http://
mer.gospmr.org/novosti/yanvar1/socialno-ekonomicheskoe-razvitie-pridnestrovskoj-moldavskoj-respubliki-v-yanvare-dekabre-2017-goda.html

10 va crește oare economia Transnistriei și de ce factori va depinde aceasta? / Agenția de știri «Новости Приднестровья» https://novostipmr.com/
ru/news/17-12-29/budet-li-rasti-ekonomika-pridnestrovya-i-ot-chego-eto-zavisit

11 Serviciul de prețuri și activitate antimonopol al Instituției responsabile de dezvoltarea economică a Transnistriei / http://gscad.gospmr.org//assets/
templates/content/file/pdf/inform/2/registr.20.06.2016.pdf

12 Serviciul de prețuri și activitate antimonopol al Instituției responsabile de dezvoltarea economică a Transnistriei / http://gscad.gospmr.org//assets/
templates/content/file/pdf/inform/3/reestr111116.PDF

13 Informația Agenției servicii publice a Republicii Moldova privind numărul real al licențelor eliberate întreprinzătorilor din Transnistria 
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Exportul de mărfuri către UE în cadrul acordurilor de subcontractare se efectuează în condițiile „franco transportator” 
(FCA). Companiile au remarcat că în acest caz ele sunt responsabile doar pentru încărcarea mărfurilor pe mijlocul de trans-
port al cumpărătorului. De regulă, mijlocul de transport al cumpărătorului vine cu materii prime, care sunt descărcate la 
întreprindere înainte de a fi încărcate mărfurile pentru export. Exportul în Federația Rusă se efectuează în condițiile „livrării 
la punctul de destinație” (DAP) la cererea cumpărătorilor. Doar o mică parte din mărfurile de export se livrează în condiții 
„transport plătit până la” (CPT) și „franco destinație vămuit” (DDP), iar acest lucru se face numai la cererea cumpărătoru-
lui.14

Exportul mărfurilor către UE se realizează prin utilizarea certificatelor de tip EUR.1 în conformitate cu sistemul de preferințe 
comerciale autonome (ATP), eliberate de Serviciul vamal al Republicii Moldova în baza Certificatului de expertiză al Came-
rei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

Exportul de mărfuri în baza certificatelor de origine preferențiale forma A (inclusiv A+, A*) se efectuează către țările care 
utilizează sistemul generalizat de preferințe (GSP), pentru țările în curs de dezvoltare, cu excepția țărilor UE, care lucrează 
conform ATP. Printre țările care acceptă de la companiile de pe malul stâng al Nistrului certificate de forma A sunt: Canada, 
SUA, Noua Zeelandă etc.

În cazul relațiilor comerciale externe cu țările Uniunii vamale euroasiatice (Uniunea vamală), Transnistria se bucură de regi-
muri preferențiale corespunzătoare. Exportul de mărfuri are loc în baza certificatului forma CT-1, eliberat de către Camera 
de comerț și industrie a Transnistriei. Exportul de produse agricole în Rusia este permis doar agenților economici înregis-
trați în lista corespunzătoare a Instituției responsabile de domeniul de agricultură, care este prezentată organelor compe-
tente din Rusia. Importul bunurilor din țările Uniunii vamale se realizează prin utilizarea unor tarife și proceduri comune.

În cazul relațiilor comerciale externe cu alte țări nu sunt prevăzute anumite regimuri speciale, întreprinderile din Transnis-
tria utilizează pentru export certificatele de origine forma C-1.

dATELE STATISTIcE PRIVINd cOMERțuL ÎNTRE cELE dOuĂ MALuRI ALE NISTRuLuI,  
ExPORTuL șI IMPORTuL

În cadrul analizei relațiilor comerciale de pe malul stâng al Nistrului, comerțul dintre cele două maluri ale Nistrului este 
privit ca relații de export. Cu toate acestea, în lipsa unor date dezagregate ale biroului de statistică de pe malul drept al 
Nistrului privind comerțul între cele două maluri și ținând cont de vămuirea mărfurilor transportate de pe malul stâng 
către malul drept al Nistrului de către organele vamale de pe malul drept în baza regimului „Import 4”, datele statistice 
oficiale de pe malul stâng sunt destul de reprezentative. Pentru a ajuta agenții economici de pe ambele maluri ale Nistrului 
și investitorii în determinarea potențialului de comerț pe diverse direcții și cunoașterea schimbărilor structurale, pentru 
această ediție este important de a prezenta comerțul între cele două maluri ale Nistrului nu în mod separat, ci raportat la 
export-import. Trebuie remarcat faptul că agenții economici de pe malul drept deseori acționează în calitate de cei care 
prelucrează materiile prime sau asamblează loturi de mărfuri din stânga Nistrului pentru exportul ulterior.

Compararea relațiilor comerciale dintre malul stâng și malul drept al Nistrului pe parcursul a 11 luni din 2017 demonstrează 
prevalarea circulației mărfurilor de la agenți economici de pe malul stâng către malul drept, în valoare de 179,7 mln. de 
dolari, asupra achizițiilor malului drept, în mărime de 108,3 mln. de dolari, respectiv un flux mai mare de mărfuri și servicii 
de pe malul stâng către malul drept, decât invers. Acest aspect este confirmat și de cercetările de teren care au avut drept 
scop evaluarea intereselor și aspectelor de cooperare în domeniul afacerilor ale celor două maluri ale Nistrului, care au 
fost desfășurate în timpul pregătirii acestei publicații, dar în același timp este necesară revizuirea abordărilor și reducerea 
barierelor administrative (simplificarea procedurilor) pentru circulația mărfurilor de pe malul stâng către malul drept al 
Nistrului.

În comerțul extern al malului stâng al Nistrului, conform rezultatelor pentru 11 luni ale anului 2017, cifra de afaceri a cres-
cut cu 13,2%, ajungând la 1 499,0 mln. de dolari. În același timp, se constată dinamica excedentară a ratei de creștere a ex-
porturilor, de 116,5%, față de rata de creștere a importurilor – 111,2%. Cu toate acestea, disproporțiile existente păstrează 
prevalența importurilor asupra exporturilor și soldul negativ al comerțului exterior, care a constituit -336,4 mln. de dolari, 
în comparație cu -326,2 mln. de dolari pentru 11 luni ale anului 2016.

14 UNECE: Bariere regulatorii și procedurale în comerțului din Republica Moldova: Evaluarea necesităților / https://www.unece.org/index.
php?id=46677&L=0
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Fig. 3. Dinamica comerțului extern al Transnistriei pentru 11 luni ale anilor 2016 și 2017, mln. dolari 
SUA15 

1324,4

499,1

825,3

-326,2

1,499,0

581,3

917,7

-336,4-500,0

0,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

ВТО Export Import

Sold

ianuarie-noiembrie 2016 ianuarie-noiembrie 2017

Fig. 4. Dinamica exportului mărfurilor din Transnistria pe țări, pentru 11 luni ale anilor 2016 și 2017, 
mln. dolari SUA
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În anul 2017 lipsa livrărilor de energie electrică și scăderea ulterioară a prețurilor de vânzare în contractele de energie pe 
parcursul a două luni, a afectat în mod semnificativ schimbarea structurii exporturilor de pe malul stâng al Nistrului. Pe 
parcursul a primelor 11 luni ale anului 2017, ponderea livrărilor de mărfuri către malul drept în structura exportului malului 
stâng a scăzut cu 15,5 p.p. și a constituit 30,9% sau 179,7 mln. de dolari SUA, menținând totuși poziția malului din dreapta 
Nistrului de partener comercial principal al agenților economici de pe malul stâng.

Ucraina, România, Rusia, Italia, Germania sunt următorii parteneri comerciali ai întreprinderilor de pe malul stâng al Nis-
trului după importanță, atât după   valorile absolute, cât și în structura exporturilor.

Structura mărfurilor exportate relevă o creștere semnificativă de +18,9 p.p. (până la 34,9% în structură) din exportul produ-
selor metalurgice, care s-a plasat pe primul loc și care a constituit 203,1 mln. dolari sau de 2,5 ori față de perioada similară 
în 2016. În același timp, exportul industriei ușoare (materiale textile, confecții, produse textile, încălțăminte) a constituit 
108,7 mln. de dolari și s-a plasat pe locul doi, iar exportul de produse alimentare și materii prime a constituit 89,5 mln. de 
dolari (113,1% – rata de creștere, raportată la perioada similară din anul 2016). Exportul acestor și altor grupuri de mărfuri 
a permis nivelarea aportului din partea sectorului electroenergetic și chiar asigurarea creșterii totale a exporturilor.

15 Conform datelor Instituției responsabile de domeniul de dezvoltare a economiei din Transnistria / http://mer.gospmr.org/
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Fig. 5. Dinamica structurii mărfurilor exportate ale Transnistriei, pentru 11 luni ale anilor 2016 și 2017, 
mln. dolari SUA.16
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Conform rezultatelor a 11 luni ale anului 2017, partenerii comerciali principali ai agenților economici de pe malul stâng 
al Nistrului la import sunt întreprinderile din Rusia (314,0 mln. de dolari), care dețin mai mult de o treime în structura 
importurilor, deși aceasta a înregistrat o descreștere de 11,6 p.p. Urmează Ucraina (203,1 mln. de dolari sau cu o creștere 
de aproape două ori, în comparație cu perioada similară a anului 2016), malul drept al Nistrului (108,3 mln. de dolar), 
Germania, România și Italia.

Fig. 6. Dinamica importului mărfurilor în Transnistria pe țări, pentru 11 luni ale anilor 2016 și 2017, 
mln. dolari SUA
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Modificările în structura importului în stânga Nistrului sunt legate de achiziția de materii prime. Importul de combustibil 
și produse energetice a scăzut până la 296,7 mln. de dolari, sau cu -19,2%, menținând în același timp o poziție de lider în 
structura importului, constituind 32,3%, -12,2 p.p. Creșterea volumului de producție al industriei metalurgice a determinat 
creșterea achizițiilor de fier vechi până la 162,3 mln. de dolari, de 2,9 ori, cota acestora constituind 17,7%, plus 11,0 p.p. 
Dinamica pozitivă similară a materiilor prime este atestată în industria chimică și cea ușoară. Creșterea importurilor produ-
selor alimentare până la 118,5 mln. de dolari, sau de 18,6%, a determinat cota acestora în import de 12,9%, adică +0,8 p.p.

16 Conform datelor Instituției responsabile de domeniul de dezvoltare a economiei din Transnistria / http://mer.gospmr.org/
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Fig. 7. Dinamica structurii mărfurilor importate în Transnistria, pentru 11 luni ale anilor 2016 și 2017, 
mln. dolari SUA.17
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dATELE EubAM PRIVINd ExPORTuL TRANSNISTRIEI 

Datele privind exportul de mărfuri de pe malul stâng al Nistrului sunt confirmate de datele oficiale ale misiunii EUBAM în 
baza datelor furnizate de organele vamale de pe malul drept. În același timp, diferite cercetări18 confirmă orientarea ex-
portului din stânga Nistrului către piețele din Europa, ceea ce necesită o abordare specială care să țină seama de cerințele 
reciproce pentru deschiderea piețelor.

Fig. 8. Piața de desfacere a exportatorilor transnistrieni
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17 Conform datelor Instituției responsabile de dezvoltare economică din Transnistria / http://mer.gospmr.org/
18 EUBAM: Raport anual 1 decembrie 2015 – 30 noiembrie 2016 / http://eubam.org/ru/publications/eubam-annual-report-2016/



28 Ghid cu privire la import/export și comerțul  reciproc pe malurile Nistrului

Fig. 9. Categoriile principale ale mărfurilor exportate și piețelor acestora, în perioada decembrie 
2016-noiembrie 2017, în funcție de valoarea exportului (USD)
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EubAM, ScOPuRI șI uNELE ASPEcTE ALE AcTIVITĂțII

Misiunea Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina (EUBAM) este o misiune consultativă pentru 
promovarea normelor și practicilor de control la frontieră, activității vamale și de comerț, care trebuie să corespundă stan-
dardelor relevante ale UE, și în interesul țărilor partenere. EUBAM este reprezentată de aproximativ 170 de colaboratori în 
sediul central (Odesa) și de șase birouri teritoriale în zona de responsabilitate. 

Obiectivele EUBAM:

1) Armonizarea standardelor și procedurilor de gestionare a frontierelor, activității vamale și de comerț în Republi-
ca Moldova și Ucraina la Codul Frontierelor Schengen, Codul vamal al UE și Standardele vamale ale UE;

2) Îmbunătățirea cooperării transfrontaliere dintre autoritățile de frontieră și cele vamale și alte organe de drept, 
precum și contribuirea la coordonarea cooperării internaționale;

3) Acordarea sprijinului Republicii Moldova și Ucrainei în aplicarea Acordurilor de asociere și a zonelor de liber 
schimb aprofundat și cuprinzător;

4) Contribuirea la reglementarea pașnică a conflictului transnistrean prin intermediul măsurilor de consolidare a 
încrederii și prin prezența sa pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene în scopul monitorizării.

luând în considerare problemele menționate de întreprinzători, trebuie să specificăm următoarele direcții de activitate în 
parteneriat cu EUBAM:

1) Introducerea conceptului de agenți economici autorizați (AEA). Acest concept a fost adoptat de Organizația 
Mondială a vămilor (OMv). Subiecții AEE care se conformează unui șir de criterii și cooperează îndeaproape 
cu organele vamale pentru a asigura securitatea lanțului de aprovizionare, au dreptul de a obține un șir de 
beneficii în UE. Acestea prevăd reducerea numărului controalelor fizice și documentare, precum și notificare 
prealabilă în cazul selectării bunurilor pentru controlul fizic. UE a adoptat conceptul AEA în anul 2008. Pe malul 
drept al Nistrului conceptul AEA se aplică din anul 2014, iar pe malul stâng – din anul 2017.

2) Introducerea sistemului „ghișeului unic” permite subiecților AEE să prezinte documentele necesare într-un sin-
gur loc unei singure persoane: declarații vamale, cereri pentru eliberarea autorizației de import/export și alte 
documente de însoțire, cum ar fi certificatele de origine, sanitare, epidemiologice, veterinare, fitosanitare, eco-
logice și radiologice. Sistemul ghișeului unic este bazat pe schimbul structurat de date între mai multe agenții 
de control a frontierei.
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ÎNcĂLcĂRI LA FRONTIERA MOLdO-ucRAINEANĂ AFERENTE cIRcuLAțIEI MĂRFuRILOR 

Trebuie de remarcat faptul că formatul controlului cu participarea misiunii EUBAM la frontiere se desfășoară din punctul 
de vedere al protejării intereselor teritoriilor vamale ale țărilor vecine. În acest sens, în timpul pregătirii acestei publicații, 
întreprinzătorii au manifestat interes pentru datele independente ale EUBAM privind încălcările identificate la circulația 
mărfurilor:

Fig. 10. Rețineri/confiscări la frontiera moldo-ucraineană în decembrie 2015 – noiembrie 201619
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19 EUBAM: Raport anual 1 decembrie 2015 - 30 noiembrie 2016 / http://eubam.org/ru/publications/eubam-annual-report-2016/
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3. CONTROLUL MIGRAȚIONAL ȘI ASPECTELE 
CIRCULAȚIEI CU TRANSPORTUL AUTO

MALUL DREPT

Conform legislației din Moldova străinii au aceleași drepturi ca și cetățenii Moldovei. Sunt și anumite excepții, însă care 
nu lezează interesele statului, drepturile cetățenilor și ale altor persoane. Toate persoanele fizice, cetățenii sau străinii 
sînt egali în fața legii fără deosibire de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, aparteneță politică, avere sau 
origine socială și au dreptul:

• la muncă și protecția ei în conformitate cu legislația în vigoare; 
• la odihnă și la ocrotirea sănătății;
• la asigurări sociale avînd dreptul să primească indemnizații, pensii și alte tipuri de prestații de asigurări sociale;
• la domiciliu;
• etc. 

Toată informația despre șederea provizorie, șederea permanentă, prelungirea vizei, procedura de azil, drepturi și obligații 
fiecare străin o poate găsi pe situl oficial al Biroului de migrație și azil: http://bma.gov.md 

Toți străinii au obligația:

• de a respecta legislația Moldovei și de a se supune controlului organelor abilitate, în conformitate cu legislația 
în vigoare;

• de a desfășura activitatea de muncă pe teritoriul Moldovei, doar cu permisiunea organelor abilitate în baza unui 
permis de ședere eliberat în acest scop;

• de a achita impozitele, taxele și alte plăți conform legislației în vigoare;
• de a legaliza șederea pe teritoriul Moldovei în modul stabilit de legislație;
• de a declara Biroului migrație și azil al Ministerului Afacerilor Interne (în continuare MAI), în termen de 15 zile 

calendaristice, schimbarea documentului de trecerea frontierei de stat;
• de a informa Biroul migrație și azil al MAI despre schimbarea adresei în termen de 15 zile de la data mutării la 

noua adresă, pentru luarea la evidență;
• de a informa Biroul migrație și azil al MAI, în termen de 15 zile, despre schimbarea cetățeniei, desfacerea sau 

anularea căsătoriei.

Străinii care doresc să se stabilească cu reședința în Moldova pe un termen mai mare de 90 de zile pot solicita acordarea 
dreptului de ședere provizorie.

Dreptul de ședere provizorie poate fi acordat în scop de: 

• muncă;
• studii;
• tratament medical de lungă durată;
• investiții;
• etc.

În vederea obținerii dreptului de ședere, toți străinii se obligă să se prezinte la Ghișeul unic de documentare a străinilor pe 
adresa:

Adresa: mun. Chişinău, 
bd. Ştefan cel Mare 124

La nivel regional: or. Bălţi, str. Dostoevschii 12
or. Comrat str. Comsomolului 22

Străinii se prezintă cu cererea de solicitare a dreptului de ședere completată și semnată și setul corespunzător de acte jus-
tificative (în original și copie), cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea termenului de aflare legală în Moldova. 
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Pe lîngă șederea provizorie străinul poate solicita și dreptul de ședere permanentă cu întrunirea următoarelor condiții:

• străinul are ședere provizorie pentru reîntregirea familiei, cel puțin 3 ani;
• străinul are ședere provizorie pe o perioadă de 5 ani, pentru alte categorii;

Termenul de examinare a cererii depuse pentru acordarea dreptului de ședere permanentă este de 90 zile. Acest termen 
poate fi diminuat pînă la 1-2 luni sau la o lună, la solicitarea străinului. 

Condițiile pentru acordarea dreptului de ședere permanentă străinilor sunt următoarele:

• deținerea permisului de ședere provizorie, sau obținerea dreptului de dobîndire a cetățeniei Moldovei prin 
recunoaștere;

• dispunerea de spațiu de locuit;
• vorbirea limbii de stat la un nivel satisfăcător (certificat de cunoaștere a limbii de stat eliberat de Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării);
• lipsa antecedentelor penale în ultimii 3 ani .

Documentele necesare pentru solicitarea dreptului de ședere permanentă (original și copie) – pentru străinul căsătorit cu 
cetățeanul RM:

1) Cererea de forma stabilită;
2) Originalul și copia pașaportului național;
3) Originalul și copia permisului de ședere;
4) Originalul și copia certificatului de căsătorie;
5) Originalul și copia buletinului de identitate valabil al cetățeanului Republicii Moldova;
6) Originalul și copia certificatului de naștere al copilului;
7) Originalul certificatului ce atestă nivelul de cunoaștere a limbii de stat, eliberat de Ministerul Educației, Culturii 

și Cercetării;
8) Originalul cazierului judiciar din țara de origine, legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat și 

autentificat notarial sau consular;
9) Originalul și copia de pe dovada spațiului de locuit (declarația proprietarului autentificata notarial , copia actu-

lui de proprietate);
10) Originalul și copia poliței de asigurare medicală, procurată la Compania Națională de Asigurări în Medicină;
11) 1 foto color 3×4.

Documentele necesare pentru solicitarea dreptului de ședere permanentă (original și copie) – pentru străini din alte cate-
gorii:

1) Cererea de forma stabilită;
2) Originalul și copia a pașaportului național;
3) Originalul și copia permisului de ședere;
4) Originalul și copia documentelor de constituire a întreprinderii (extrasul recent din Registrul de Stat al persoa-

nelor juridice, licența privind genul de activitate, confirmare );
5) Originalul certificatului ce atestă nivelul de cunoaștere a limbii de stat, eliberat de Ministerul Educației, Culturii 

și Cercetării;
6) Originalul cazierului judiciar din țara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat și 

autentificat notarial sau consular;
7) Originalul și copia de pe dovada spațiului de locuit (declarația proprietarului autentificata notarial , copia actu-

lui de proprietate);
8) Originalul și copia poliței de asigurare medicală, procurată la Compania Națională de Asigurări în Medicină;
9) Originalul și copia de pe dovada mijloacelor de întreținere în cuantumul corespunzător categoriei dreptului de 

ședere solicitat;
10) Confirmarea contribuțiilor sociale, salariale și fiscale în ultimii 5 ani de activitate desfășurată în Republica Mol-

dova.
11) 1 foto color 3×4.
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Persoanele străine care s-au născut pe teritoriul Moldovei, precum și urmașii acestora au dreptul la Repatriere.

În vederea solicitării dreptului de repatriere este necesar de a prezenta următoarele documente în original și copie: 

1) cererea de acordare a dreptului de repatriere;
2) pașaportul național, cu mențiunile aplicate de organul de control al frontierei de stat și copia de pe viza de lungă 

ședere pentru acea categorie de străini care au nevoie de viză conform legii;
3) certificatul de naștere/căsătorie/divorț (al solicitantului) legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba 

de stat și autentificat notarial sau consular; 
4) certificatele de naștere/căsătorie/deces ale părinților și bunicilor (este suficient o singură linie, exemplu: bunicii 

din partea mamei/tatălui) și copiile acestora, traduse și autentificate notarial.
5) dovada spațiului de locuit (declarația autentificată notarial a proprietarului, copia contractului de vînzare-cum-

părare a locuinței);
6) două fotografii color cu deminsiuni 3×4 cm;
7) alte acte în dependență de caz.

Biroul de Migrație și Azil prestaeză servicii electronice prin intermediul cărora e posibil de a depune cereri sau demersuri. 
În acest sens este necesar de autentificat prin intermediul serviciului guvernamental de autentificare și control al accesului 
(MPass). Cuantumurile tarifare ale taxei de stat a Biroului de Migrație și Azil sunt următoarele:

Denumirea serviciului
Costul

lei euro

Pentru examinarea cererii de acordare sau prelungire a 
dreptului de şedere provizorie 180 8,89

Pentru examinarea cererii de acordare a dreptului de ședere 
permanentă 200 9,88

Pentru acordarea dreptului la muncă 1440 71,14

Pentru prelungirea dreptului la muncă 720 35,57

Pentru eliberarea confirmării de repatriere 20 lei 0,99

Pentru eliberarea permisului de ședere provizorie sau 
permanentă 50 2,47

Taxa de stat 20 0,99

Sursa: http://bma.gov.md 

IMPORTuL uNITĂțILOR dE TRANSPORT

Înmatricularea vehiculelor și agregatelor cu numere de fabricare se efectuează pe numele persoanelor juridice și fizice, în 
temeiul unuia dintre titlurile de proprietate. vehiculele ce nu au fost luate la evidența în Registrul de stat al transporturilor 
sunt înmatriculate doar cu permisiunea scrisă a organelor vamale.

Pentru vehiculele și agregatele importate dreptul de proprietate se autentifică prin documentele eliberate de instituțiile 
vamale la perfectarea vamală ale acestora.

vehiculele și agregatele importate în Moldova, cu numere de fabricare, se înmatriculează doar pe numele persoanelor 
juridice și fizice, cărora le-au fost eliberate documentele vamale. 

Schimbul agregatelor sau marcarea lor cu numere de identificare convenționale se admite numai cu permisiunea Instituției 
Publice „Agenția Servicii Publice”, deținător al „Registrului de stat al transporturilor”.

Înmatricularea vehiculelor pe numele persoanelor fizice și juridice care au obținut dreptul de proprietate în baza con-
tractului semnat se efectuează la prezentarea documentelor necesare conform legislației în vigoare pentru introducerea 
modificărilor în Registrul transporturilor.

Titlurile de proprietate întocmite în alte limbi, cu excepția limbii ruse, se traduc în limba de stat și se autentifică de notar.

Procedura de înmatriculare se efectuează numai după identificarea vehiculului.
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Pînă la înmatricularea vehiculului importat, toate documentele obligatoriu sunt supuse examinării de către un expert au-
torizat, care determină autenticitatea documentului, eventualele modificări ale textului inițial sau numerelor agregatelor 
/ vehiculelor.

Înmatricularea vehiculelor nu se permite fără a prezenta dovezile achitării taxelor pentru folosirea drumurilor, a controlului 
tehnic periodic de stat, precum și asigurării obligatorii de răspundere civilă, cu anumite excepții.

Informația despre anul de fabricare, parametrii tehnici ai vehiculelor se întroduc în Registrul de stat al transporturilor în 
baza documentelor obținute în procesul vămuirii, și altor certificate eliberate de către Ministerul Economie și Infrastruc-
turii.

În cazul constatării faptelor de indicare greșită a datelor vehiculelor în procesul vămuirii, certificării acestora, înmatricula-
rea transportului nu se efectuează. Documentele se expediază Serviciului vamal, iar copiile lor - Ministerului Economiei și 
Infrastructurii pentru reexaminare.

ÎNMATRIcuLAREA uNITĂțILOR dE TRANSPORT 

vehiculele sunt înmatriculate pe numele persoanelor fizice, conform adresei lor de domiciliu, la prezentarea actelor de 
identitate, iar în cazul în care din numele proprietarului se prezintă un reprezentant legal, pe lîngă actele de identitate 
acesta prezintă și documentele ce confirmă împuternicirile.

Înmatricularea vehiculelor pe numele persoanelor juridice, conform adresei juridice, se realizează la prezentarea certi-
ficatului înregistrării de stat și a adeverințelor despre codurile atribuite. Înmatricularea vehiculelor introduse temporar 
pe teritoriul Moldovei pe un termen mai mare de 3 luni, cu condiția scoaterii ulterioare obligatorii, se efectuează dupa 
perfectarea vamală a acestora, cu eliberarea certificatelor și plăcilor de înmatriculare pe durata aflării lor pe teritoriul țării, 
menționată în documentele vamale. Pentru vehiculele înmatriculate se eliberează certificate și plăci de înmatriculare de 
model stabilit.

Fiecare vehicul pentru a fi admis să participe la traficul rutier, trebuie să fie supus controlului tehnic, în vederea cores-
punderii normelor și standardelor naționale de securitate a circulației rutiere. Un astfel de control se numește – testare 
(inspecție) tehnică periodică.

Înainte de a trece testarea tehnică persoana trebuie să se asigure că deține polița de asigurare obligatorie de răsundere 
civilă auto și chitanțele ce atestă achitarea taxei de folosire a drumurilor. Deținerea acestora este obligatorie. Mai mult ca 
atît, în chitanțe trebuie să fie indicat numărul de înregistrare al unității de transport și marca acestuia. În caz contrar, nu 
este posibil de a trece testarea tehnică. Această normă a intrat în vigoare din 1 ianuarie 2017. la achitarea taxei de folosire 
a drumurilor la ghișeele băncilor, obligatoriu este necesar de cerut casierului să indice datele automobilului. 

Pentru efectuarea testării tehnice e nevoie să fie prezentate documentele: 

• buletinul de identitate; 
• permisul de conducere; 
• certificatul de înmatriculare a autovehiculului.

După ce unitatea de transport a trecut testarea tehnică, i se eliberează ecusonul și raportul de inspecție tehnică periodică. 
Din 1 ianuarie 2017, sunt puse în circulație ecusoane de tip nou pentru inspecția tehnică periodică a vehiculelor auto. Aces-
ta reprezintă un autocolant, confecționat din material autoadeziv, protejat cu elemente de securitate avansată. Ecusonul 
trebuie să fie plasat pe parbriz în situația cînd plăcuțele de înmatrculare sunt de tip vechi sau va fi aplicat pe plăcile de 
înmatriculare în față și spate, pe spații special prevăzute în acest scop.

Taxele de drum se calculează de către proprietar (beneficiar) de sine stătător, în funcție de unitatea de transport și de cota 
impunerii.

Taxa se achită de către proprietar (beneficiar), cu întocmirea documentului de plată, în care se indică obligatoriu numărul 
de identificare (codul vIN), tipul și marca autovehiculului.

Taxa se calculează ținîndu-se cont de caracteristicile tehnice ale autovehiculului, specificate în certificatul de înmatriculare 
al acestuia, și se indică în documentul de plată.
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Taxa se achită pentru autovehiculele care se află în posesia proprietarului (beneficiarului) la data apariției obligației de 
achitare a taxei. 

Pentru unitățile de transport ce nu sunt înmatriculate în Moldova se achită taxa pentru folosirea drumului – vinieta. Per-
ceperea vinietei se efectuează de către organul vamal, care eliberează un certificat standardizat ce confirmă achitarea 
vinetei și termenul de valabilitate. vinieta poate fi achitată la orice oficiu al BC Moldova AgroindBank SA sau online prin 
intermediul sistemului mPay.

vinieta moldovenească poate fi procurată pentru 7 zile (4 euro), 15 zile (8 euro), 30 de zile (16 euro), 90 de zile (45 de 
euro) și 180 de zile (85 de euro). Pentru prima intrare a autoturismului și remorcii pe teritoriul Republicii Moldova pentru 
o perioada de 180 de zile se achită vinieta de 85 euro. Pentru următoarele perioade consecutive sau incomplete de 180 de 
zile se alege opțiunea ”Peste 180 zile” și se achită obligatoriu taxa de 180 euro.

În conformitate cu legea nr.221 din 19 octombrie 2012, taxa pentru folosirea drumurilor „vinieta» nu se aplică asupra uni-
tăților de transport cu numere de înregistrare pe malul stîng al Nistrului.

Conform Codului Contravențional al Moldovei în baza art.232, alin. 3 și 4 conducerea vehicului neînmatriculat în Moldova, 
fără certificatul ce atestă achitarea vinietei pentru o perioadă mai mică de 7 zile se sancționează cu o amendă de 2000 
lei/98,80 euro. Dacă această faptă se repetă pe parcursul anului calendaristic persoana fizică este sancționată deja cu o 
amendă de 2600 lei/128,44 euro, iar o persoană juridică achită o amendă de 4000 lei/197,60 euro. Conducerea vehiculului 
pe drumurile publice fără certificatul ce atestă achitarea vinietei pentru o perioadă mai mare de 7 zile se sancționează cu 
o amendă de 2600 lei/128,44 euro, iar la încălcarea legii repetat persoană fizică se sancționează cu o amendă de 3000 lei/ 
148,20 euro și persoanei juridice i se aplică o amendă de 6000 lei/296,40 euro.

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (AORCA) are menirea să apere interesul economic și social al întregii 
comunități precum și să protejeze victimele unor accidente. Astfel, lipsa AORCA este pedepsită conform Codului Contra-
vențional al Moldovei.

Polița de asigurare AORCA este valabilă pe întreg teritoriul Moldovei.

Contractul de asigurare AORCA este reglementat de următoarele acte normative:

• legea Nr. 407 din 21.12.2016 cu privire la asigurări; 
• legea Nr. 414 din 22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse 

de autovehicule; 
• Codul Civil al Moldovei art.1301-1330.

Un alt tip de asigurare este Cartea verde. Fără Cartea verde nu se permite de a trece controlul vamal. Totodată, este nece-
sar de a verifica dacă Cartea verde este valabilă în țara de destinație. Este necesar ca persoana să se asigure că polița este 
emisă prin sistemul AORCA, cu prezentarea bonului fiscal. 

Următoarea categorie de asigurare este CASCO. CASCO este o asigurare auto facultativă ce acoperă daunele aduse proprie-
tarului autovehiculului. Polița de asigurare AORCA acoperă daunele produse persoanelor terțe, iar CASCO acoperă integral 
pagubele produse de asigurat, indiferent cine este vinovat de accident. CASCO acoperă daunele produse prin accidente, 
acțiuni răufăcătoare ale persoanelor terțe, calamități naturale, cît și ca urmare a furtului autovehiculului, părților compo-
nente sau pieselor acestuia. 

MALUL STÂNG

cONTROLuL MIGRAțIONAL

Controlul migrațional are o importanță deosebită pentru efectuarea deplasărilor în interes de serviciu, cât și pentru lansa-
rea afacerilor și circulația forței de muncă.

Intrarea/ieșirea deținătorilor de documente de identificare de pe malul stâng 

Intrarea pe malul stâng și ieșirea de pe malul stâng de către deținătorii documentelor de identitate transnistrene, cu excep-
ția cetățenilor străini, are loc în baza documentelor de identitate valabile, care includ:
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1) Pașaportul eliberat de secția de pașapoarte de 
pe malul stâng;

2) Pașaportul URSS cu mențiunea corespunzătoa-
re sau fișa Transnistriei eliberat de secția de pa-
șapoarte din Transnistria;

3) Certificatul de naștere (până la primirea pașa-
portului la 16 ani);

4) Certificatul de eliberare (pentru persoanele eli-
berate din instituțiile penitenciare);

5) Carnetul militar (pentru militarii, care își satisfac 
serviciul militar în termen). 

Deținătorii documentelor transnistrene care nu au viză de 
reședință sau înregistrare la locul aflării în Transnistria sunt 
înregistrați la punctul de control migrațional (PCM) pe un 
termen de până la 90 de zile. 

Controlul migrațional în privința deținătorilor de documen-
te transnistrene este efectuat fără perfectarea unor docu-
mente suplimentare.

Intrarea/ieșirea cetățenilor străini și apatrizilor

Cetățenii străini și apatrizii pot intra și ieși din Transnistria în 
baza documentelor de identitate valabile destinate utilizării 
peste hotare:

1) pașaportul străin;
2) pașaportul de serviciu;
3) pașaportul marinarului;
4) alte documente în baza acordului internațional sau actului legislativ-normativ al Transnistriei;

Reprezentantul autorității de migrație la punctul de trecere 
avizează formularul completat al Fișei de migrație (în cazul 
lipsei mijloacelor tehnice) sau completează și eliberează 
Fișa de migrație (în cazul disponibilității mijloacelor tehni-
ce). Dacă persoana comunică adresa la care se va afla pe 
teritoriul Transnistriei, atunci persoana este înregistrată la 
adresa respectivă pe un termen de cel mult 45 de zile. În 
cazul ieșirii temporare din Transnistria în limitele temporale 
stabilite de Fișa de migrație, nu este necesară completarea 
unei noi Fișe de migrație. În caz de necesitate, după expira-
rea celor 45 de zile, Fișa de migrație poate fi prelungită de 
mai multe ori pentru o perioadă de 45 de zile de către sec-
ția de pașapoarte a autorității afacerilor interne de la locul 
de aflare.

Dacă în momentul intrării în Transnistria cetățeanul străin 
nu cunoaște adresa exactă la care va sta în Transnistria, Fișa 
de migrație este eliberată fără indicarea locului și termenu-
lui de aflare. În acest caz, cetățeanul străin este obligat să se 
adreseze, în decurs de 48 ore, la secția de pașapoarte de la 
locul aflării sale pentru a-și înregistra adresa aflării.

Înregistrarea cetățeanului străin la locul aflării la hotel, sa-
natoriu, casă de odihnă, pansionat, camping, organizație medicală, bază turistică sau orice altă instituție similară este efec-
tuată de secția de pașapoarte a autorității afacerilor interne de la locul amplasării instituției respective.

Alte informații importante

Lista punctelor de control migrațional (PCM)

1.	 „Pervomaisc” / internațional
2.	 „Glinoe”
3.	 „Nezavertailovca”
4.	 „Blijnii Hutor”
5.	 „Gara feroviară Tiraspol”/ internațional
6.	 „Bender – Chișinău” / internațional
7.	 „Bender – Căușeni” / internațional
8.	 „Bender – Varnița” / internațional
9.	 „Gara feroviară – 2” / internațional
10.	„Goianul Nou” / internațional
11.	„Podul Lunga” / internațional 
12.	„Coșnița”
13.	„Doroțcaia” 
14.	„Pohrebea”
15.	„Centrala hidroelectrică” 
16.	„Podul – Rîbnița” / internațional
17.	„Voroncovo – Rîbnița” 
18.	„Broșteni” 
19.	„Camenca-Pod” / internațional
20.	„Hrustovaia” / internațional
21.	„Caterinovca”
22.	„Hrușca”

Tarife și prețuri

Înregistrarea și eliberarea Fișei de migrație este gratuită. 

Fișa de migrație este eliberată pe un termen de 45 de zile 
cu dreptul de a o prelungi de mai multe ori la postul de 
trecere sau la secția de pașapoarte de la locul de aflare. 

Alte informații importante

Pentru înregistrare la o adresă este suficient de a comunica 
adresa aflării la post. Nu este necesară înregistrarea supli-
mentară la secția de pașapoarte, cu excepția cazurilor când 
persoana de la post nu cunoștea și nu a comunicat adresa 
aflării sale. 
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Intrarea refugiatului

Cetățenii străini sau apatrizii, care doresc să primească sta-
tut de refugiat, intră pe teritoriu în baza actelor de identita-
te valabile și depun cerere la autoritățile de migrație pentru 
a le fi recunoscut statutul de refugiați. Cetățeanul străin 
sau apatridul, care dorește să primească statut de refugiat 
și nu dispune de acte de identitate, are dreptul să intre cu 
condiția că va depune la punctul de trecere cererea pentru 
recunoașterea statutului de refugiat. 

Dacă persoana respectivă a fost nevoită, în situații excepțio-
nale, să treacă ilegal teritoriul în afara punctelor de trecere 
a Transnistriei în vederea primirii statutului de refugiat, ea 
este obligată să depună, în decurs de 24 de ore, o cerere la autoritățile de migrație pentru acordarea statutului de refugiat. 
Persoana este considerată admisă temporar pe teritoriul Transnistriei și nu poate fi pedepsită pentru intrare ilegală dacă 
în privința sa este inițiată procedura de acordare a statutului de refugiat. Tratamentul față de o asemenea persoană cores-
punde standardelor internaționale în domeniul drepturilor omului.

Permis de ședere temporară 

șederea temporară a cetățeanului străin pe teritoriul Trans-
nistriei are loc în baza permisului de ședere temporară 
(PșT). Permisul de ședere temporară este eliberat cetă-
țeanului străin pe un termen de până la trei ani cu drep-
tul ulterior de a o prelungi de mai multe ori. la fel, pot fi 
stabilite cote la eliberarea permiselor de ședere temporară. 
Permisul de ședere temporară este eliberat cetățeanului 
străin și apatridului fără luarea în considerație a cotelor în 
cazuri speciale. 

În baza cererii depuse de către cetățeanul străin sau apatri-
dul, care se află temporar pe teritoriu, secția de pașapoarte 
a autorității afacerilor interne eliberează, în decurs de zece 
zile lucrătoare, cetățeanului străin permisul de ședere tem-
porară sau respinge această cerere în mod argumentat.

În cazul în care persoana, care nu este rudă cu solicitantul, 
îi oferă acestuia spațiu locativ pentru ședere temporară, 
trebuie să fie anexată cererea persoanei care oferă spațiu 
locativ, precum și consimțământul membrilor familiei aces-
tei persoane pentru primirea cetățeanului străin sau apa-
tridului. 

Permisul de ședere 

șederea permanentă a cetățeanului străin pe teritoriul Transnistriei are loc în baza Permisului de ședere (Pș). Permisul de 
ședere este eliberat cetățenilor străini, care au atins vârsta de 16 ani, pe perioada valabilității pașaportului străin cu stabi-
lirea vizei de reședință pe un termen de cel mult doi ani. Cetățeanul străin trebuie să prelungească termenul de ședere cu 
două luni înainte de expirarea valabilității Pș. Termen de ședere poate fi prelungit pe o perioadă nu mai mare de cinci ani. 
Permisul de ședere este eliberat cetățeanului străin în baza cererii completate în modul stabilit de autoritățile de migrație 
cu anexarea documentelor solicitate. 

Rezident al Transnistriei

În scopul calculării unui șir de impozite și taxe, este im-
portant de a determina statutul de rezident al Transnis-
triei. Rezidenți ai Transnistriei sunt persoanele fizice care 
au reședința permanentă în Transnistria. Conform actului 
normativ Privind bazele sistemului fiscal, persoanele cu re-

Baza normativă

1.	 Actul normativ din 19.06.2017, nr. 170-3-VI Privind 
evidența migrației cetățenilor străini și apatrizilor;

2.	 Decretul Președintelui Transnistriei din 09.01.2017, nr. 
6 Privind modalitatea de intrare și ieșire din Transnistria și 
regulile de aflare (trai), înregistrare, punere și scoatere de la 
evidență a localnicilor, cetățenilor străini și apatrizilor;

3.	 Actul normativ din 19 iunie 2017, nr. 144-КЗ-VI Privind 
cetățenia;

4.	 Alte acte normative emise în corespundere cu legile 
menționate mai sus.

Tarife și prețuri

1.	 Permisul de ședere este întocmit inițial pe un termen de 
până la doi ani, iar repetat pe un termen de până la cinci 
ani. Numărul prelungirilor permisului de ședere nu este 
limitat. 

2.	 Taxa pentru PȘT din 01.01.2018: 4 CMS/58 ruble/3,2 
euro. 

Lista documentelor și a datelor

Lista documentelor pentru PȘT

1.	 cerere;
2.	 unul din documentele care conține date despre supra-

fața spațiului locativ: ordin/pașaport tehnic/certificat de 
înregistrare a autorizației/pentru bunurile imobile ampla-
sate în localități rurale, care nu au trecut inventarierea 
tehnică, schema locuinței avizată de către specialistul 
administrației publice locale a satului; 

3.	 fișa de migrație; 
4.	 fotografii personale; 
5.	 bonul de plată a taxei. 

Termeni și definiții

Rezidentul este persoana care locuiește consecutiv cel puțin 
183 de zile în Transnistria.
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ședință permanentă în Transnistria sunt persoanele, care, 
cu cel puțin două luni înainte de data încheierii contractului 
de vânzare-cumpărare a bunului imobil, au trăit consecu-
tiv în Transnistria cel puțin 183 de zile în baza înregistrării 
corespunzătoare. Conform actului normativ Privind impo-
zitul pe venit al persoanelor fizice, rezidenți sunt persoa-
nele, care trăiesc permanent în Transnistria cel puțin 183 
de zile calendaristice în baza înregistrării corespunzătoare, 
cu excepția următoarelor cazuri (când ieșirea nu întrerupe 
termenul): 

• ieșirea persoanei din Transnistria pentru tratament sau studii de scurtă durată (mai puțin de șase luni);
• deplasare de serviciu peste hotarele Transnistriei;

schimbarea locului de trai/locului de aflare a persoanei pe teritoriul Transnistriei în decurs de cel mult două luni din mo-
mentul ieșirii.

PARTIcuLARITĂțILE INTROducERII TEMPORARE, TRANZITuLuI șI INTRĂRII MIJLOAcELOR dE 
TRANSPORT AuTO PENTRu dEPLASĂRI PERSONALE / dE AFAcERI șI SERVIcII cOMERcIALE

Taxa-vinietă pentru introducerea temporară a mijlocului de transport pentru utilizare personală 

Pentru introducerea temporară a mijloacelor de transport, 
va fi colectată o taxă-vinietă, conform articolelor Nomen-
clatorului Mărfurilor Activității Economice Externe 8703, 
8704 (a căror greutate deplină admisă nu depășește 5,000 
kg), 8,711 și 8,716 (remorci) pentru utilizare personală. 

Plătitorii taxei-viniete sunt persoanele fizice – proprietarii 
sau deținătorii dreptului de utilizare (confirmat prin do-
cumentele corespunzătoare) a vehiculelor înmatriculate 
în alte țări. la expirarea valabilității taxei-viniete, o vinietă 
nouă poate fi procurată fără a ieși din Transnistria. Taxa-vi-
nietă nu depinde de vârsta și capacitatea motorului vehicu-
lului și include taxa pentru drumuri, taxa pentru documen-
tarea vamală și, parțial, taxa vamală. Taxa-vinietă poate fi 
plătită pe conturile autorităților vamale cu mijloace bănești 
în numerar și prin transfer în ruble transnistrene sau în va-
lute străine. Persoanele fizice străine care sunt cetățeni ai 
statelor membre ale CSI sunt scutite de plata taxei-viniete 
la introducerea temporară pe teritoriul Transnistriei a vehi-
culelor înmatriculate în statele membre ale CSI.

la declararea vamală a mijloacelor de transport în vederea 
perfectării taxei-viniete, persoana care introduce mijlocul 
de transport prezintă autorității vamale:

1) documentul extern sau intern sau alte acte de 
identitate ale persoanei fizice, care indică cetă-
țenia și înregistrarea, precum și evidența consu-
lară;

Baza normativă

1.	 Actul normativ din 4 aprilie 1995 Privind bazele sistemului 
fiscal;

2.	 Actul normativ din 28 decembrie 2001, nr. 87-З-III 
Privind impozitul pe venit al persoanelor fizice

Lista documentelor și a datelor

Date în PȘ

1.	 numele, prenumele, patronimicul (scrise cu litere din 
alfabetul rusesc);

2.	 fotografia;
3.	 data și locul nașterii;
4.	 sexul;
5.	 situația familială;
6.	 date despre copiii mai mici de 16 ani;
7.	 cetățenia cetățeanului străin;
8.	 numărul pașaportului;
9.	 numărul și data eliberării permisului de ședere;
10.	termenul de valabilitate a permisului de ședere;
11.	adresa reședinței permanente;
12.	autoritatea emitentă a PȘ.

Alte informații importante

1.	 Din 01.01.2018 va fi anulată declararea obligatorie 
în scris a vehiculelor conform procedurii introducerii 
temporare.

2.	 Pentru această procedură este prevăzută declararea sub 
forma perfectării taxei-viniete.

3.	 Pentru prelungirea vinietei nu este necesar de a ieși 
din Transnistria, iar achitarea poate fi făcută la cea mai 
apropiată autoritate vamală.

Tarife și prețuri

Tarifele taxei-viniete 

1.	 taxa pentru 7 zile: 
4 CMS / 58 ruble / 3,2 euro;

2.	 taxa pentru 15 zile: 
8 CMS / 116 ruble / 6,4 euro;

3.	 taxa pentru 30 zile: 
16 CMS / 232 ruble / 12,7 euro;

4.	 taxa pentru 90 zile: 
25 CMS / 363 ruble / 19,8 euro;

5.	 taxa pentru 180 zile: 
45 CMS / 653 ruble / 35,7 euro.
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2) certificatul de înmatriculare a vehiculului sau documentul care îl înlocuiește;
3) documentele, care confirmă reședința sau aflarea temporară în Transnistria, iar pentru cetățenii străini – ter-

menul aflării temporare a lor.

Taxa-vinietă este achitată în ruble transnistrene, precum și 
în valute străine, ale căror rate de schimb sunt stabilite de 
Banca Centrală a Transnistriei. Taxa-vinietă poate fi achitată 
la orice autoritate vamală: la vamă, la postul vamal, la punc-
tul de trecere a frontierei.

Transmiterea de către declarant a mijloacelor de transport 
în utilizare personală unei alte persoane pentru efectuarea 
serviciilor tehnice, reparației (cu excepția reparației capita-
le, modernizării) și/sau pentru păstrare, precum și pentru 
utilizare personală – soțului (soției) și rudelor apropiate 
ale declarantului este posibilă fără permisiunea autorității 
vamale și fără declararea vamală. Transmiterea drepturilor 
asupra mijlocului de transport supuse procedurii de „in-
troducere temporară” altor persoane și în alte cazuri este 
interzisă. Este interzisă utilizarea acestor mijloace de trans-
port în scopuri comerciale, pentru activități de producție, precum și dezasamblarea sau radierea de la evidență a lor în țara 
de înmatriculare fără acordul autorității vamale ale Transnistriei.

Taxa pentru intrare și circulație pe drumurile Transnistriei 
a mijloacelor de transport, inclusiv celor care tranzitează 
teritoriul

Plătitorii taxei sunt persoanele fizice și juridice – utilizatori 
ai mijloacelor de transport neînmatriculate în Transnistria, 
care folosesc teritoriul acesteia pentru circulația mijloacelor 
de transport, transportarea mărfurilor și pasagerilor. Taxa 
este colectată pentru intrarea și circulația (inclusiv tranzita-
rea), conform tarifelor prevăzute de actele normative. 

Mijloacele de transport înmatriculate în statele membre ale CSI, care nu colectează această taxă de la mijloacele de trans-
port înmatriculate în Transnistria, sunt scutite de achitarea taxei. Achitarea taxei la buget are loc la intrarea mijlocului de 
transport pe teritoriul Transnistriei conform tarifelor stabilite de actele normative.

Taxa pentru circulația mijloacelor de transport cu greutatea mai mare de 18 tone, cu excepția celor de tranzit

Persoanele fizice și juridice – proprietari ai mijloacelor de transport cu greutatea (tonajul conform documentației tehnice 
indiferent de greutatea încărcăturii transportate) mai mare de 18 tone, înmatriculate în alte țări, sunt obligate să achite 
taxa pentru circulația mijloacelor de transport pe drumurile Transnistriei la intrarea în Transnistria. 

Proprietarii mijloacelor de transport care tranzitează Transnistria sunt scutiți de plata acestei taxe.

AORCA/Cartea verde

Asigurarea răspunderii civile auto pentru mijloacele de 
transport înmatriculate în Transnistria trebuie, în mod obli-
gatoriu, să fie făcută de toate persoanele fizice și juridice 
pentru cel puțin 1 an.

În același timp, prezentul ghid informează că persoanele, 
care se află în deplasări de serviciu, trebuie să știe că obli-
gativitatea asigurării nu se răsfrânge asupra următoarelor 
persoane:

Baza normativă

1.	 Codul Vamal;
2.	 Legea din 29 septembrie 2005, nr. 630-З-III privind 

Fondul Rutier;
3.	 Ordinul Serviciului Transport și Administrare a Dru-

murilor al Transnistriei și al Comitetului Vamal din 11 
aprilie 2013, nr. 76/114 privind aprobarea Instrucțiunii 
privind procedura de colectare a taxelor pentru intrarea 
și tranzitul mijloacelor de transport neînmatriculate în 
Transnistria pe drumurile Transnistriei;

4.	 Legea din 16 ianuarie 2017, nr. 18-З-VI Privind asigurar-
ea obligatorie a răspunderii civile auto.

Tarife și prețuri

Taxa pentru circulația MT cu greutatea mai mare de 18 
tone:

1.	 o singură deplasare: 15 CMS / 255 ruble / 14 euro;
2.	 în decurs de 30 zile: 20 CMS / 340 ruble / 18,6 euro;
3.	 în decurs de 1 an: 150 CMS / 2 550 ruble / 139,6 euro.

Alte informații importante

Majoritatea persoanelor, care intră în Transnistria cu mij-
loacele de transport înmatriculate în alte țări nu au nevoie 
de asigurare suplimentară conform sistemului AORCA al 
Transnistriei. Cu toate acestea, dacă AORCA/Cartea Verde 
lipsește, în caz de accident, conducătorul auto va purta 
răspundere civilă.
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• proprietarii mijloacelor de transport înmatriculate în statele membre ale CSI cu care au fost încheiate acorduri 
internaționale cu privire la recunoașterea reciprocă a polițelor de asigurare AORCA pe teritoriul lor;

• proprietarii mijloacelor de transport înmatriculate în state străine, cu excepția celor indicate în punctul anterior 
(adică, în toate celelalte țări).

Pe malul stâng este valabilă „Cartea verde” sau polița AORCA eliberată pe malul drept, procurate în țara de înmatriculare 
a mijlocului de transport. În același timp, dacă persoana din anumite motive nu a perfectat AORCA (inclusiv în baza Cărții 
verzi) în țara de înmatriculare a mijlocului de transport sau dacă țara de înmatriculare a mijlocului de transport nu are un 
acord privind recunoașterea reciprocă a AORCA cu malul stâng, această persoană va purta răspundere civilă și de altă natu-
ră în cazul unui accident. În astfel de cazuri, se recomandă persoanei de a perfecta polița AORCA în același mod ca și pentru 
mijloacele de transport înmatriculate în Transnistria. În Anexa 1 sunt prezentate informații despre primele de asigurare pe 
piața malului stâng pentru mijloacele de transport înmatriculate pe malul drept și pe cel stâng.
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4. FORMELE JURIDICE DE ORGANIZARE A 
AFACERILOR

MALUL DREPT

Să inițiezi o afacere și să o desfășori în Moldova ar însemna să fii o persoană ambițioasă, să faci față provocărilor, să fii fle-
xibil, realist, să ai puterea de convingere, să găsești soluția la problemele apărute și operativ să iai decizii.

Orice persoană care dorește să lanseze o afacere trebuie să se gândească bine la forma oraganizatorico-juridică ținând cont 
de specificul afacerii pe care o va lansa. 

Una dintre primele decizii, dar, și una dintre cele mai importante, pe care ar trebui să o ia antreprenorului în momentul 
lansării activității sale, este alegerea formei organizatorico- juridice a afacerii sale.

Dat fiind faptul că nu există o formă organizatorică și juridică perfectă pentru toate tipurile de afaceri, ca urmare a adoptării 
unei decizii corecte și motivate trebuie să fie luat în considerare domeniul de aplicare al activităților care vor fi desfășurate, 
resursele disponibile, precum și așteptările antreprenorului pentru viitoarea afacere.

Pentru a face o alegere corectă fiecare antreprenor trebuie să-și răspundă la următoarele întrebări:

1) Care va fi domeniul de activitate?
2) Are abilități și deprinderi necesare pentru a gestiona o afacere?
3) Ce responsabilitate își asumă pentru desfășurarea afacerii? 
4) Riscurile și le asumă de unul singur sau își caută parteneri de afaceri?
5) Care este mărimea intereselor financiare pe care planifică să le obțină? 
6) Care este modalitatea de organizare a contabilității? 

Având răspunsuri la întrebările de mai sus antreprenorul își va alege statutul juridic. 

În conformitate cu legea nr. 845 din 03.01.1992 Cu privire la antreprenoriat și antreprinderi, activitatea de antreprenoriat 
poate fi practicată sub următoarele forme organizatorico-juridice:

a) întreprindere individuală;
b) societate în nume colectiv;
c) societate în comandită;
d) societate pe acțiuni;
e) societate cu răspundere limitată;
f) cooperativă de producție;
g) întreprindere de arendă;
h) întreprindere de stat și întreprindere municipală.

la data de 01.09.2017, Registrul de stat conținea informații despre 170 500 persoane juridice și întreprinzători individuali, 
dintre care:

• 97 190 societăți cu răspundere limitată
• 58 313 întreprinzători individuali
• 4 530 societăți pe acțiuni
• 3 829 cooperative (cooperative de producție, cooperative de consum și cooperative de întreprinzător)
• 1 580 întreprinderi de stat și municipale
• 1 978 organizații necomerciale
• 3 080 altele (filiale, reprezentanțe, societăți în comandită, întreprinderi de arenă, întreprinderi intergospodă-

rești, colhozuri, asociații de gospodării țărănești și alte întreprinderi)
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Fig. 11. Structura numărului de întreprinderi care sînt înregistrate în Moldova, conform formelor 
juridice de organizare
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După cum se observă din figura 11 antreprenorii preferă societățile cu răspundere limitată, consituind la 1 septembrie 
2017 – 57% din numărul total al entităților economice, după care urmează întreprinderile individuale cu o pondere de 34% 
din totalul întreprinderilor fondate. 

Datele prezentate de către Instituția Publică ”Agenția Servicii Publice” ne arată statistica lansării afacerilor în perioadele 
2000-2017: 

Fig. 12. Întreprinderile înregistrate în anii 2000-2017
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Fig. 13. Evoluția numărului de întreprinderi înregistrate în ianuarie - iulie anii 2016-2017
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Selectînd forma organizatorico-juridică antreprenorul studiază piața genurilor de activtate practicate în Moldova. În baza 
datelor oferite de către Instituția Publică ”Agenția Servicii Publice”, la data de 01.01.2017 se observă că cele mai practicate 
genuri de activitatesunt următoarele:

Fig. 14. Genurile de activitate declarate la momentul înregistrării pînă la data de 01.01.2017
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Începînd cu 01.01.2008 a intrat în vigoare concepția „ghișeul unic” pentru simplificarea procesului acordării serviciilor de 
stat de către o instituție abilitată, mediului de afaceri și populației în întregime. Pentru Camera Înregistrării de Stat acest 
mecanism a implicat integrarea serviciilor prestate de mai multe instituții: Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Centrul 
Național de Terminologie, Comisia Națională de Asigurări Sociale, Biroul Național de Statistică, Compania Națională de 
Asigurări în Medicină etc.

Introducerea sistemului „ghișeul unic” a avut ca scop eliminarea barierelor birocratice și administrative din procesul înre-
gistrării de stat atrăgînd o serie de avantaje: reducerea circuitului de documente pe suport de hîrtie, a costurilor și terme-
nelor de înregistrare.

În conformitate cu forma organizatorico-juridice persoanele se divizeză în:

1) fizice;
2) juridice.

Pentru a înregistra afacerea, potențialul antreprenor depune pachetul de documente la Instituția Publică ”Agenția Servicii 
Publice”.

Înregistrarea de stat a persoanelor juridice, filialelor și reprezentanțelor acestora, precum și a întreprinzătorilor individuali, 
se efectuează în zi lucrătoare în termen de 24 de ore, care se calculează din ziua lucrătoare imediat următoare celei în care 
au fost prezentate documentele necesare înregistrării. Înregistrarea persoanei juridice se efectuiază și în regim de urgență 
(4 ore).

De asemenea, Instituția Publică ”Agenția Servicii Publice” înregistrează agenții economici de pe malul stîng care decid să 
inițieze afaceri pe malul drept, atît cu înregistrare permanentă, cît și cu înregistrarea temporară.

Instituția Publică ”Agenția Servicii Publice” oferă următoarele condiții de înregistrare a afacerii în Moldova:
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Tab. 1. Condițiile de înregistrare a afacerilor

Criterii de înregistrare a afacerii Forma organizatorico-juridice

Persoane fizice (Întreprinderi individuale) Persoane juridice

Perioada de înregistrare 1. Înregistrare standardă în timpul zilei de 
lucru, timp de 24 de ore, calculate din ziua 
lucrătoare următoare a zilei în care au fost 
prezentate documentele necesare pentru 
înregistrare. 

2. În regim de urgență 4 ore. 

1. Înregistrare standardă în timpul zilei de 
lucru, timp de 24 de ore, calculate din ziua 
lucrătoare următoare a zilei în care au fost 
prezentate documentele necesare pentru 
înregistrare. 

2. În regim de urgență 4 ore. 

Nomenclatorul prețurilor 
privind înregistrarea afacerii

24 ore - 364 lei/17,98 euro
4 ore - 1456 lei/71,93 euro

24 ore –1149 lei /56,76 euro 
4 ore -4596 lei /227,04 euro

Nomenclatorul documentelor 
necesare

1. Cererea de înregistrare, conform modelului 
aprobat de organul înregistrării de stat;

2. Buletinul de identitate al fondatorului sau 
reprezentantului acestuia, împuternicit prin 
procură autentificată în modul stabilit de 
lege;

3. Documentul ce confirmă achitarea taxei de 
înregistrare.

1. Buletinele de identitate ale fondatorilor 
sau reprezentanţilor acestora, împuterniciţi 
prin procură autentificată în modul stabilit 
de lege, precum şi al administratorului 
persoanei juridice;

2. Dovada achitării taxei de înregistrare;
3. Cererea de înregistrare conform modelului 

aprobat de organul înregistrării de stat;
4. hotărîrea de constituire şi actele de 

constituire ale persoanei juridice, în funcţie 
de forma juridică de organizare, în două 
exemplare.

Reînregistrarea persoanei 
juridice și a întreprinzătorului 
individual, condiționată de 
modificarea legislației

24 ore - gratuit 24 ore - gratuit

Radierea persoanei juridice și a 
întreprinzătorului individual, din 
Registrul de stat al persoanelor 
juridice și al întreprinzătorilor 
individuali

3 zile lucrătoare - gratuit 3 zile lucrătoare - gratuit

Capital social Nu se formează capital social Mărimea capitalului social al societăţii se 
stabileşte de către fondatori în statut. Prin 
urmare mărimea capitalului social poate fi 
stabilit şi în mărime de 1 lei/0,05 euro.
Mărimea capitalului social la SA se determină 
în dependență de numărul de acțiuni și 
valoarea nominală a acțiunilor. 

Numărul fondatorilor Proprietarul este pesoana care a inițiat afacerea, 
inclusiv și membrii acestora dacă au participat la 
inițierea ei.

Conform legislației în vigoare societatea cu 
răspundere limitată poate fi constituită de unul 
sau de mai mulţi fondatori, persoane fizice şi/
sau juridice.
Numărul de asociaţi la SRl nu poate fi mai 
mare de 50.

Responsabilitatea fondatorilor Patrimoniul întreprinderii individuale este 
indispensabil de bunurile personale ale 
antreprenorului. Acest fondator (fondatorii) 
poartă răspundere nelimitată pentru obligaţiile 
întreprinderii cu întreaga avere pe care o deține.

Răspunderea fondatorilor este în limita 
participării acestora la capitalul social al 
entității.

Instituția Publică ”Agenția 
Servicii Publice” după 
înregistrarea entității eliberează 
următoarele documente 

1. Număr unic de identificare de stat (IDNO) 
atribuit persoanei fizice, considerat cod 
fiscal;

2. Actele de constituire;
3. Extrasul din registrul Instituției Publice 

”Agentia Servicii Publice”;
4. ștampila după necesitate.

 

NOTĂ: Denumirea întreprinderii individuale, trebuie să includă cuvintele „întreprindere individuală” sau „Î.I. ”, precum și numele cel puțin a unui 
posesor. 
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Orice cetățean al Moldovei este în drept să realizeze activiatea de întreprinzător conform normelor legale. locuitorii cu 
documente de pe malul stîng al Nistrului pot înregistra afacerea pe teritoriul malului drept, temporar sau permanent. 

Înregistrarea entităților de pe ambele maluri ale rîului Nistru în Chișinău este efectuată pe următoarea adresă:

Adresa: mun. Chișinău, str. Pușkin,47

Birouri: 203 și 205

Program de lucru: De luni până vineri
De la 800-1600, pauză de masă de la 1200-1300

Telefoane de contact: tel: (022) 277-318 
fax: (022) 210-925

Entitățile economice de pe malul stîng al Nistrului care intenționează să înregistreze temporar activitatea pe malul drept 
trebuie să prezinte Instituției Publice „Agenția Servicii Publice” următoarele documente:

Nr. Nomenclatorul documentelor
1. Acte de constituire emise de către organele executive ale Transnistriei

2. Buletin de identitate

3. Procura în cazul în care societatea este înregistrată prin reprezentant

Înregistrarea temporară a întreprinderilor transnistrene la Chișinău are loc pe adresa: 

Adresa: mun. Chișinău, str. Pușkin,47

Birouri: 203 și 205

Program de lucru: De luni până vineri
De la 800-1600, pauză de masă de la 1200-1300

Telefoane de contact: tel: (022) 277-318 
fax: (022) 210-925

De asemenea, Instituția Publică ”Agenția Servicii Publice” are în autoritatea sa subdiviziuni teritoriale în următoarele raioa-
ne în care persoanele fizice și juridice pot înregistra afacerea: 

• Serviciul înregistrare a unităților de drept mun.Chișinău
• Serviciul înregistrare a unităților de drept mun.Bălți
• Serviciul înregistrare a unităților de drept Cahul
• Serviciul înregistrare a unităților de drept Căușeni
• Serviciul înregistrare a unităților de drept hîncești
• Serviciul înregistrare a unităților de drept Edineț
• Serviciul înregistrare a unităților de drept Orhei
• Serviciul înregistrare a unităților de drept Soroca
• Serviciul înregistrare a unităților de drept Ungheni
• Serviciul înregistrare a unităților de drept UTA Gagauzia

Costul serviciilor pentru a lua la evidență agenții economici înregistrați de autoritățile din Transnistria (inclusiv schimbarea 
datelor înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice, precum și radierea din registru):

1 oră 440 lei / 21,74 euro

4 ore 330 lei/16,30 euro

24 ore 220 lei/10,87 euro

zile lucrătoare 110 lei /5,43 euro
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Fondarea unei Gosodării țărănești are loc în baza legii nr. 1353 din 03.11.2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier). 
Conform legislației în vigoare activitatea unei gospodării țărănești este bazată pe proprietatea privată asupra terenurilor 
agricole și a altor bunuri, pe munca personală a membrilor unei familii, avînd ca scop obținerea de produse agricole, prelu-
crarea lor primară și comercializarea lor. Doar gospodăriile țărănești pot desfășura activitatea individuală de întreprinzător 
în agricultură.

Pentru înregistrarea gospodăriei țărănești, fondatorul trebuie să prezinte la primăria din localitatea unde își are sediul, 
actele necesare care vor fi supuse ulterior unei verificări.

În termen de 7 zile din ziua prezentării documentelor, primăria:

1) adoptă decizia de înregistrare a gospodăriei țărănești,
2) efectuează înscierea datelor în Registrul gospodăriilor țărănești, 
3) eliberează certificatul de înregistrare. 

Patenta de întreprinzător- este un certificat, ce atestă dreptul de a desfășura genul de activitate de întreprinzător indicat în 
ea în decursul unei anumite perioade de timp.

În conformitate cu legislația în vigoare, patenta este valabilă timp de o lună, sau la cererea solicitantului pentru o perioadă 
mai îndelungată. Patenta de întreprinzător poate fi obținută de orice cetățean al Moldovei sau străin cu domiciliul perma-
nent în țară.

Patenta de întreprinzător este eliberată de organele teritoriale ale Serviciului Fiscal de Stat după locul de reședință sau în 
baza locului activităților desfășurate de solicitant în termen de 3 zile de la data depunerii cererii sau după efectuarea plății 
corespunzătoare. Patenta de întreprinzător este acordată de primărie în aceleași condiții, în cazul în care în localitate nu 
este o inspecție fiscală. Patenta va fi eliberată de primărie și este valabilă numai în limitele regionale ale acesteia.

1) Cererea pentru patenta de întreprinzător este însoțită de următoarele documente:
2) Buletinul de identitate;
3) Polița de asigurare;
4) Certificat de la locul de muncă, care confirmă faptul că cetățeanul are un loc de muncă cu venituri asigurate din 

care achită contribuții sociale și medicale;
5) Confirmarea plății contribuțiilor la asigurările sociale și medicale pentru întreaga perioadă a activității sau do-

cumente care atestă scutirea de la plata contribuțiilor;
6) Pentru anumite genuri de activități este necesară diploma care să confirme cunoștințele în domeniu; 
7) Pentru activități supuse autorizării - autorizația corespunzătoare; 
8) Contractul cu piața autorizată.

Titularul de patentă, prin lege, este scutit de a se înregistra în calitate de antreprenor. Asupra titularului de patentă nu se 
răspîndesc cerințele aferente prezentării rapoartelor financiare și statistice, organizarea contabilității, dispunerea aparatu-
lui de casă cu memorie fiscală.

Obținînd patenta, titularul ei are dreptul să se ocupe exclusiv de acest tip de activitate, care este specificat în document. 
Patenta de întreprinzător conține limitări în ceea ce privește locul de desfășurare a activității. De asemenea, titularul de 
patentă nu are dreptul să angajeze lucrători și să acorde patenta unei alte persoane.

locuitorii de pe malul stîng pot obține patenta de întreprinzător în mun. Chișinău, la Departamentul de Admnistrare Fiscală 
din sectorul Rîșcani pe adresa: 

Adresa: mun.Chișinău, str. Kiev 3 

Birou: Etajul patru, biroul 421

Program de lucru: De luni până vineri
De la 800-1600, pauză de masă de la 1200-1300

Telefon de contact: (022) 82-31-14
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MALUL STÂNG

STATISTIcI PRIVINd FORMELE dE ORGANIZARE A MIcuLuI buSINESS 

Afacerile în Transnistria pot fi realizate atât în calitate de persoană juridică, cât și în calitate de întreprinzător individual.

la situația de la sfârșitul primelor 11 luni ale anului 2017, în Transnistria funcționau 4,688 de întreprinderi, fără a lua în 
considerație întreprinderile și băncile. Cele mai răspândite formele juridice de organizare a activității comerciale a persoa-
nelor juridice sunt următoarele:

• Societățile cu răspundere limitată, inclusiv filialele, companiile mixte și străine;
• Societățile pe acțiuni, inclusiv de tip închis și deschis;
• Cooperativele de producție și alte forme.

Fig. 15. Structura formelor juridice principale de organizare a companiilor existente din sectorul privat 
în Transnistria
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Marea majoritate a persoanelor juridice preferă forma SRl (92%) comparativ cu SA (4%) și altele (4%).

În același timp, în Transnistria este foarte populară forma de organizare a afacerii – întreprinderea individuală în baza pa-
tentei de întreprinzător. la sfârșitul anului 2016, 18,631 persoane activau în baza acestei patente. Această formă a primit 
un impuls din toamna anului 2017 odată cu introducerea patentei de întreprinzător și a dreptului de a atrage (angaja) până 
la cinci lucrători. Una din formele întreprinderei individuale cu dreptul de angajare în agricultură este gospodăria țărăneas-
că (de fermier). 

Fig.16. Structura formelor principale de organizare din sectorul privat din Transnistria
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Corelația diferitor forme de organizare a afacerilor confirmă prevalența ÎI și GțF (în total constituie 80%) asupra persoane-
lor juridice SA și SRl (20%) și prezintă următorul tablou:

la sfârșitul a primelor nouă luni ale anului 2016, numărul lucrătorilor angajați în întreprinderile mici a constituit 13,606 
persoane sau 73,1% în ÎI, inclusiv GțF. Numărul total de ÎI și lucrători în întreprinderile mici (cu mai puțin de 50 de angajați) 
este de circa 32,213 persoane. 

ASPEcTELE JuRIdIcE dE bAZĂ ALE FORMELOR dE ORGANIZARE A AFAcERILOR

În cadrul principalelor forme de organizare a afacerilor mai sus menționate sunt consemnate următoarele aspecte juridice 
cheie, în conformitate cu actuala bază normativă a Transnistriei:

1. Persoane fizice – întreprinzători:
1.1. Întreprinzător Individual (ÎI), inclusiv:

1.1.1. ÎI angajați pe cont propriu;
1.1.2. ÎI cu dreptul de a atrage până la cinci lucrători.

Activitatea antreprenorială individuală este o activitate sistematică realizată independent, sub numele persoanei și în baza 
răspunderii acesteia în vederea obținerii profiturilor. ÎI poartă răspundere cu întreg patrimoniul său, care îi aparține ca 
persoană fizică. Activitatea în calitate de ÎI este posibilă din momentul înregistrării și achitării taxei pentru patenta de în-
treprinzător individual (PÎI). Persoana fizică are dreptul să perfecteze patenta de întreprinzător cu dreptul atragerii până la 
cinci lucrători sau patenta familială, care permite implicarea în activitatea economică a tuturor membrilor familiei (soțului 
sau soției și copiilor majori, care nu și-au format propria familie), care sunt indicați în această PÎI.

1.2. GȚF cu dreptul atragerii membrilor familiei și a unui număr maxim de cinci lucrători;
GțF este o formă a ÎI, care se specializează în activități agricole. GțF este înregistrată pe numele conducătorului său. Con-
ducătorul GțF are dreptul să atragă în activitate rudele sale (soțul/soția, părinții și copiii), precum și un număr maxim de 
cinci persoane, care nu-i sunt rude. Între conducător și membrii GțF se încheie un acord. Conducătorul GțF achită 100% 
din plata pentru PÎI personală, 50% din plata pentru PÎI a fiecărui membru al GțF, precum și soluționează toate aspectele 
legate de documentarea terenului de pământ în utilizare/arendă.

2. Întovărășiri economice:
2.1. Întovărășire deplină.
2.2. Întovărășire bazată pe încredere.
2.3. Societate pe acțiuni în comandită.

În practică se aplică doar întovărășirea deplină a între-
prinzătorilor individuali. Aceasta este creată în baza ÎI nou 
înregistrate sau a celei existente, între care se încheie un 
acord de întovărășire deplină (AÎD). Acest acord stabilește 
activitatea comună, modalitatea de introducere și utilizare 
comună a patrimoniului în afacere, modalitatea de repar-
tizare a veniturilor etc. AÎD este prezentat la inspectoratul 
fiscal teritorial, iar întreprinzătorii individuali – participanți 
la întovărășirea simplă, trebuie să plătească tariful maxim 
prevăzut pentru PÎI pentru UAT respectivă sau pentru Trans-
nistria conform genului corespunzător de activitate, dacă 
activitatea este realizată în mai multe UAT. 

3. Societăți economice:
3.1. Societate cu răspundere limitată (SRL)

Societate cu răspundere limitată (SRl) este cea mai populară formă juridică de organizare a afacerilor în calitate de persoa-
nă juridică (PJ). SRl este o societate fondată de una sau mai multe persoane, iar capitalul său social este divizat în părți so-
ciale conform actelor de constituire. Fondatorii SRl nu poartă răspundere pentru obligațiile SRl și suportă riscul pierderilor 
ce rezultă din activitatea SRl în limitele participării sau contribuției lor la capitalul social. Actele de constituire ale SRl sunt 
acordul de constituire (decizia – în cazul unui singur fondator) și statutul. Capitalul social al SRl se constituie din aporturile 
asociaților și determină valoarea minimă a activelor, care garantează interesele creditorilor. Decizia cu privire la stabilirea 
profitului ce va fi  repartizat  între fondatori  este luată la adunarea generală a fondatorilor. Distribuirea este proporțională 
cotelor părțiîn capitalul social al societății sau este efectuată în alt mod prevăzut de statut.

Baza normativă

1.	 Partea I a Codului Civil;
2.	 Actul normativ din 10 iulie 2002, nr. 153-З-III Privind 

societățile cu răspundere limitată;
3.	 Actul normativ din 23 noiembrie 2007, nr. 342-З-IV 

Privind cooperativele de producție;
4.	 Actul normativ din 10 ianuarie 2004, nr. 384-З-III Privind 

societățile pe acțiuni;
5.	 Actul normativ din 07 august 2002, nr. 183-З-III Privind 

piața hârtiilor de valoare;
6.	 Actul normativ din 26 septembrie 2008, nr. 557-З-IV 

Privind patenta de întreprinzător individual.
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3.2. Societate cu răspundere suplimentară (SRS)
În SRS, capitalul social este divizat în cote prevăzute în documentele de constituire, dar asociații poartă solidar răspundere 
subsidiară pentru obligațiile societății cu patrimoniul lor în mărime egală pentru toți multiplicată la valoarea aporturilor 
lor. În cazul insolvabilității (falimentului) unuia dintre asociați, răspunderea sa este împărțită conform obligațiilor SRS între 
ceilalți asociați proporțional aporturilor acestora, dacă documentele de constituire nu prevăd altfel.

3.3. Societate pe acțiuni (SA, de tip deschis – SATD sau de tip închis – SATÎ)
SA răspunde pentru obligațiile sale cu întreg patrimoniul ce îi aparține conform dreptului de proprietate. SA nu răspun-
de pentru obligațiile acționarilor săi. Constituirea SA implică emiterea acțiunilor în formă documentară (certificate) sau 
non-documentară (persoana care ține registrul duce evidența).

SA de tip deschis este în drept să plaseze și să vândă public acțiunile sale. Numărul acționarilor SATD nu este limitat. În ca-
drul SATD nu se permite stabilirea dreptului prioritar al societății sau acționarilor săi asupra procurării acțiunilor înstrăinate 
de către acționarii acestei societăți.

SA de tip închis este SA ale cărei acțiuni sunt distribuite doar între fondatorii săi sau într-un alt grup de persoane stabilit din 
timp. SATÎ nu este în drept să plaseze public acțiunile sale sau să le ofere în alt mod pentru procurare unui număr nelimitat 
de persoane. Acționarii SATÎ se bucură de dreptul prioritar de a achiziționa acțiuni la prețurile fixate pentru persoane terțe 
proporțional numărului de acțiuni care aparțin fiecărui acționar care dorește să achiziționeze acțiuni. Numărul acționarilor 
SATÎ nu trebuie să depășească 50 de persoane.

4. Cooperativă de producție (CP):
Cooperativa de producție (artel, colhoz) reprezintă asocie-
rea benevolă a persoanelor cu acte transnistrene în baza 
calității de membru în scopul desfășurării în comun a acti-
vității de producere și a altei activități economice, bazate 
preponderent pe munca personală a membrilor săi și pe 
asocierea cotelor de contribuții la capitalul acesteia. Cota 
de contribuție este formată din cota de participare achitată 
de membrul CP și o parte corespunzătoare a activelor nete 
ale CP (cu excepția fondului indivizibil).

Numărul membrilor cooperativei nu trebuie să fie mai mic 
de cinci persoane. Membrii CP pot fi localnicii, cetățenii 
străini, apatrizii, care au atins vârsta de 16 ani, persoane 
juridice, care au achitat cota de contribuție prevăzută de 
statutul CP. În CP este permisă acordarea calității de mem-
bru asociat persoanelor, care au achitat cota de contribuție, 
dar care nu contribuie cu munca lor. Proporția membrilor 
asociați cu drept de vot nu poate depăși 20%.

Profitul CP este distribuit între membrii săi proporțional aportului în muncă sau în altă natură și mărimei cotei de contribu-
ție. Între membrii CP, care nu participă cu munca lor în activitatea CP – profitul este distribuit proporțional mărimei cotei 
de contribuție.

ÎNREGISTRAREA AFAcERII

Înregistrarea este efectuată de Serviciul Înregistrare și Notariat din cadrul Instituției responsabile de domeniul justiției din 
Transnistria. Pentru înregistrare este necesar de a prezenta actele la filiala teritorială a Serviciul Înregistrare și Notariat în 
corespundere cu nomenclatorul în vigoare și cu cerințele pentru desfășurarea activității antreprenoriale individuale sau 
pentru persoanele juridice. 

Formularele cererilor utilizate pentru înregistrarea persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali sunt plasate pe pagi-
na web a Instituției responsabile de domeniul justiției din Transnistria: http://justice.idknet.com/web.nsf/all/28.03.17-blanki .

Alte informații importante

Adresele organelor de înregistrare:

1.	 Secția de înregistrare din Tiraspol, str. Mira, 5, tel. +533-
96521;

2.	 Secția de înregistrare din Bender, str. Pușkin, 75, tel. 
+552-42302;

3.	 Secția de înregistrare din Râbnița, str. Kirov, 88/2a, tel. 
+555-30878;

4.	 Secția de înregistrare din Slobozia, str.Frunze, 23, tel. 
+557-24137;

5.	 Secția de înregistrare din Grigoriopol, str. Mira, 8, ap. 39, 
tel. +210-32955;

6.	 Secția de înregistrare din Dubăsari, str. Dzerjinski, 47, tel. 
+215-32190;

7.	 Secția de înregistrare din Camenca, str. Proletarscaia, 7, 
tel. +216-21692.
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Tabel 2. Comparația principalelor forme juridice de organizare activității economice  
din Transnistria

Criterii ÎI GȚF SRL SA
Desfășurarea activității antreprenoriale fără constituirea 

persoanei juridice
Desfășurarea activității antreprenoriale cu 

constituirea persoanei juridice
Întreprinzător individual Gospodărie țărănească 

(de fermier)
Societate cu 
Răspundere 

Limitată

Societate pe Acțiuni, 
inclusiv de tip deschis 

și de tip închis
Numărul 
proprietarilor 
afacerii 

1 1 Până la 5020 De tip închis: până la 
5021

De tip deschis: 
nelimitat

Organele de 
conducere

Întreprinzător individual Conducătorul GțF Adunarea generală 
a participanților;
Consiliul 
directorilor (nu este 
obligatoriu);
Directorul sau 
Administrația

Adunarea generală a 
acționarilor;
Consiliul directorilor 
(dacă sunt mai mult 
de 50 de acționari);
Directorul sau 
Administrația

Date despre 
proprietar / 
participanți la 
Camera Înregistrării 

Există Există Există Nu există

Termenul de 
înregistrare

3 zile 3 zile 10 zile
(5 zile)22

10 zile
(5 zile)23

Taxa de înregistrare 81 ruble / 4,4 euro 160 ruble / 8,8 euro 40 CMS / 580 ruble 
/ 31,7 euro

40 CMS / 580 ruble / 
31,7 euro

Lista documentelor 
necesare pentru 
înregistrare (intrare)

1. Cerere conform formularului 
standard cu confirmarea că 
datele sunt veridice și cores-
pund cerințelor pentru ÎI;

2. Pașaportul sau alt act de iden-
titate al solicitantului și copia 
acestui act; 

3. Confirmarea achitării taxei;
4. Dacă solicitantul este cetățean 

străin sau apatrid: documentul 
care confirmă dreptul aces-
tuia de a locui temporar sau 
permanent în Transnistria, și 
copia acestui document; 

5. Documentul, care confirmă 
adresa locului de trai în Trans-
nistria al solicitantului și copia 
acestui document; 

6. Dacă solicitantului este minor: 
acordul părinților, adoptato-
rilor sau curatorilor legalizat 
notarial pentru realizarea de 
către solicitant a activității de 
întreprinzător sau documente 
ce confirmă capacitatea sa 
juridică (certificatul de că-
sătorie, decizia organului de 
tutelă/curatelă sau a instanței 
de judecată).

1. Cerere conform for-
mularului standard, 
semnată de către toți 
membrii GțF, cu con-
firmarea că datele sunt 
veridice și corespund 
cerințelor pentru con-
stituirea GțF;

2. Pașapoartele sau alte 
acte de identitate ale 
tuturor membrilor GțF 
și copiile acestor acte;

3. Pentru rudele condu-
cătorului GțF: docu-
mentele care confirmă 
gradul de rudenie și 
copiile acestor docu-
mente;

4. Acordul privind consti-
tuirea GțF, dacă aceas-
ta este creată de mai 
mult de o persoană;

5. Decizia privind acorda-
rea pentru utilizarea 
terenului de pământ 
pentru activitate agri-
colă;

6. Confirmarea achitării 
taxei.

1. Cerere conform formularului standard, 
semnată de către solicitant în prezența 
registratorului; 

2. Decizia privind constituirea persoanei 
juridice în formă de proces-verbal, acord 
sau alt document; 

3. Documentele constitutive ale persoanei 
juridice pe suport de hârtie în 2 exempla-
re și în format electronic;

4. Pentru persoana juridică străină cu statut 
de fondator: extrasul din registrul per-
soanelor juridice din țara de origine sau o 
confirmare cu putere juridică echivalentă 
a statutului de persoană juridică (copii 
legalizate notarial ale documentelor și 
traducerea legalizată notarial a acestor 
documente în limba rusă);

5. Documente, care confirmă împuterniciri-
le solicitantului sau copiile acestora (lega-
lizate notarial);

6. Confirmarea achitării taxei;
7. Documentul, care confirmă adresa locului 

de trai permanent al conducătorului per-
soanei juridice pe teritoriul Transnistriei 
(conducătorul persoanei juridice nu poa-
te fi o persoană, care nu are loc de trai 
permanent în Transnistria)

20 Dacă numărul participanților în SRl este mai mare de 50, aceasta trebuie să fie reînregistrată în SATD sau în cooperativă de producție.
21 Dacă numărul participanților în SATÎ este mai mare de 50, aceasta trebuie să fie reînregistrată în SATD.
22 la momentul publicării, este examinat proiectul actului normativ privind reducerea termenului de înregistrare a persoanelor juridice până la 5 zile 

lucrătoare.
23 la momentul publicării este examinat proiectul actului normativ privind majorarea până la 300 CMS / 4 350 ruble / 238,1 euro.
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Criterii ÎI GȚF SRL SA
Desfășurarea activității antreprenoriale fără constituirea 

persoanei juridice
Desfășurarea activității antreprenoriale cu 

constituirea persoanei juridice
Întreprinzător individual Gospodărie țărănească 

(de fermier)
Societate cu 
Răspundere 

Limitată

Societate pe Acțiuni, 
inclusiv de tip deschis 

și de tip închis
Documente de 
înregistrare (ieșire)

Certificatul de înregistrare a 
întreprinzătorului individual 

Certificatul de înregistrare 
a gospodăriei țărănești 
(de fermier)

Certificatul de 
înregistrare a 
societății cu 
răspundere limitată 

Certificatul de 
înregistrare a societății 
pe acțiuni 

Extras din Registrul Unic al Persoanelor Juridice 

Suma minimă a 
capitalului social 

Nu există Nu există 300 CMS / 4 350 
ruble / 238,1 euro

2 000 CMS / 29 000 
ruble / 1 587,3 eurp

Criterii pentru refuz Date incomplete sau neveridice Date incomplete sau 
neveridice

Date incomplete sau neveridice; 
Existența datoriilor mai mari de 25 CMS4 
/ 363 ruble / 19,8 euro în alte persoane 
juridice în care fondatorul este participant și 
deține peste 50% din voturi sau în persoane 
juridice care sunt fondatorii persoanei 
juridice noi

Asigurarea 
intereselor 
participanților

Profitul (venitul) ÎI Profitul (venitul) Gț Dividende conform 
cotelor-părți (din 
profitul net)

Dividende conform 
acțiunilor

Răspunderea 
proprietarilor pentru 
obligațiile afacerii

Poartă răspundere cu toată 
patrimoniul ce aparține ÎI ca 
persoană fizică 

Poartă răspundere cu 
patrimoniul ce aparține 
conducătorului Gț ca 
persoană fizică

Poartă răspundere 
în limitele cotei-
părți în capitalul 
social

Poartă răspundere 
în limitele costului 
acțiunilor

Comisia de revizie 
(revizorul)

lipsește lipsește Obligatoriu pentru 
SRl cu mai mult de 
15 participanți 

Obligatoriu

Audit lipsește lipsește la solicitarea 
oricărui din 
participanți

la solicitarea a 
cel puțin 10% din 
acționari

Proceduri 
suplimentare 
în legătură cu 
înregistrarea 
(pentru lansarea 
afacerii)

an
te

rio
ar

e

lipsesc Obținerea Autorizației 
de transmitere pentru 
utilizare a terenului de 
pământ pentru activitate 
agricolă

verificarea unicității și atribuirea denumirii24 
(29 ruble / 1,6 euro).

Constituirea 
capitalului social 
(cel puțin 50% în 
ziua înregistrării)

ul
te

rio
ar

e

Obținerea patentei de 
întreprinzător individual 

Încheierea acordului 
de arendă/utilizare a 
terenului de pământ*

Achitarea sau 
depunerea 
patrimoniului 
pentru partea 
neachitată a 
capitalului social (în 
decurs de 1 an)

Decizia privind 
emiterea acțiunilor;
Emiterea acțiunilor în 
formă de certificate 
sau încheierea 
Acordului cu persoana 
care ține registrul;
Raportul privind 
emiterea acțiunilor25

Serviciul Înregistrare și Notariat oferă servicii suplimentare de pregătire a pachetului de documente pentru înregistrare. 
Costul acestui serviciu este stabilit corespunzător taxei pentru înregistrarea persoanei juridice și în prezent constituie 580 
ruble/31,7 euro. După înregistrarea persoanei juridice, Serviciul Înregistrare și Notariat informează imediat despre aceasta 
organele fiscale, statistice și de asigurare socială și pensii. Datele privind înregistrarea persoanei juridice sunt incluse în 
Registrul Unic al Persoanelor Juridice (RUPJ) care este accesibil publicului larg.

24 Se efectuează de către subdiviziunea Instituției responsabile de domeniul justiției din Transnistria, care se ocupă de aspectele proprietății intelec-
tuale, înregistrarea denumirilor și mărcilor comerciale: or. Tiraspol, str. lenin 46, tel.+533-95491.

25 Conform actului normativ Privind piața hârtiilor de valoare din 07.08.2002, nr. 183-З-III
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Criterii ÎI GȚF SRL SA
Desfășurarea activității antreprenoriale fără constituirea 

persoanei juridice
Desfășurarea activității antreprenoriale cu 

constituirea persoanei juridice
Întreprinzător individual Gospodărie țărănească 

(de fermier)
Societate cu 
Răspundere 

Limitată

Societate pe Acțiuni, 
inclusiv de tip deschis 

și de tip închis
Documente de 
înregistrare (ieșire)

Certificatul de înregistrare a 
întreprinzătorului individual 

Certificatul de înregistrare 
a gospodăriei țărănești 
(de fermier)

Certificatul de 
înregistrare a 
societății cu 
răspundere limitată 

Certificatul de 
înregistrare a societății 
pe acțiuni 

Extras din Registrul Unic al Persoanelor Juridice 

Suma minimă a 
capitalului social 

Nu există Nu există 300 CMS / 4 350 
ruble / 238,1 euro

2 000 CMS / 29 000 
ruble / 1 587,3 eurp

Criterii pentru refuz Date incomplete sau neveridice Date incomplete sau 
neveridice

Date incomplete sau neveridice; 
Existența datoriilor mai mari de 25 CMS4 
/ 363 ruble / 19,8 euro în alte persoane 
juridice în care fondatorul este participant și 
deține peste 50% din voturi sau în persoane 
juridice care sunt fondatorii persoanei 
juridice noi

Asigurarea 
intereselor 
participanților

Profitul (venitul) ÎI Profitul (venitul) Gț Dividende conform 
cotelor-părți (din 
profitul net)

Dividende conform 
acțiunilor

Răspunderea 
proprietarilor pentru 
obligațiile afacerii

Poartă răspundere cu toată 
patrimoniul ce aparține ÎI ca 
persoană fizică 

Poartă răspundere cu 
patrimoniul ce aparține 
conducătorului Gț ca 
persoană fizică

Poartă răspundere 
în limitele cotei-
părți în capitalul 
social

Poartă răspundere 
în limitele costului 
acțiunilor

Comisia de revizie 
(revizorul)

lipsește lipsește Obligatoriu pentru 
SRl cu mai mult de 
15 participanți 

Obligatoriu

Audit lipsește lipsește la solicitarea 
oricărui din 
participanți

la solicitarea a 
cel puțin 10% din 
acționari

Proceduri 
suplimentare 
în legătură cu 
înregistrarea 
(pentru lansarea 
afacerii)

an
te

rio
ar

e

lipsesc Obținerea Autorizației 
de transmitere pentru 
utilizare a terenului de 
pământ pentru activitate 
agricolă

verificarea unicității și atribuirea denumirii24 
(29 ruble / 1,6 euro).

Constituirea 
capitalului social 
(cel puțin 50% în 
ziua înregistrării)

ul
te

rio
ar

e

Obținerea patentei de 
întreprinzător individual 

Încheierea acordului 
de arendă/utilizare a 
terenului de pământ*

Achitarea sau 
depunerea 
patrimoniului 
pentru partea 
neachitată a 
capitalului social (în 
decurs de 1 an)

Decizia privind 
emiterea acțiunilor;
Emiterea acțiunilor în 
formă de certificate 
sau încheierea 
Acordului cu persoana 
care ține registrul;
Raportul privind 
emiterea acțiunilor25

Serviciul Înregistrare și Notariat oferă servicii suplimentare de pregătire a pachetului de documente pentru înregistrare. 
Costul acestui serviciu este stabilit corespunzător taxei pentru înregistrarea persoanei juridice și în prezent constituie 580 
ruble/31,7 euro. După înregistrarea persoanei juridice, Serviciul Înregistrare și Notariat informează imediat despre aceasta 
organele fiscale, statistice și de asigurare socială și pensii. Datele privind înregistrarea persoanei juridice sunt incluse în 
Registrul Unic al Persoanelor Juridice (RUPJ) care este accesibil publicului larg.

24 Se efectuează de către subdiviziunea Instituției responsabile de domeniul justiției din Transnistria, care se ocupă de aspectele proprietății intelec-
tuale, înregistrarea denumirilor și mărcilor comerciale: or. Tiraspol, str. lenin 46, tel.+533-95491.

25 Conform actului normativ Privind piața hârtiilor de valoare din 07.08.2002, nr. 183-З-III

Baza normativă

1.	 Actul normativ din 11.06.2007, nr. 222-З-IV Privind înregistrarea persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali (PJ și ÎI);
1.	 Actul normativ din 31.07.2007, nr. 266-З-IV Privind activitatea notarială;
1.	 Actul normativ din 07.08.2000, nr. 329-З Privind mărcile comerciale, semnele de deservire, denumirile locurilor de proveniență a 

mărfurilor și denumirilor de firmă;
1.	 Actul normativ din 23.07.2002, nr. 168-З-III Privind actele de stare civilă;
2.	 Decretele Liderului Transnistriei:

2.1. din 17.07.2003, nr. 305 Privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de înregistrare a drepturilor asupra bunurilor 
imobile și tranzacțiile cu acestea;

2.2. din 23.10.2007, nr. 707 Privind aprobarea formularelor utilizate pentru înregistrarea PJ și ÎI și cerințelor față de perfectarea 
documentelor prezentate pentru înregistrarea PJ și ÎI;

2.3. din 23.10.2007, nr. 705 Privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de pregătire a PJ pentru înregistrare;
2.4. din 23.10.2007, nr. 706 Privind modul de publicare a datelor despre înregistrarea PJ în mass-media;
2.5. din 11.10.2007, nr. 675 Privind aprobarea nomenclatorului serviciilor și sumei taxei pentru pregătirea documentelor PJ (fil-

ialelor și reprezentanțelor acestora) pentru înregistrare;
2.6. din 22.07.2003, nr. 311 Privind înregistrarea și reînregistrarea obiectelor de proprietate intelectuală.

ObțINEREA TERENuRILOR cu dESTINAțIE AGRIcOLĂ 

În Transnistria nu există proprietate privată asupra pământului. De ace-
ea autoritatea împuternicită poate acorda pământul în arendă sau pen-
tru utilizarea de scurtă sau lungă durată cu scopul desfășurării activității 
agricole. O altă opțiune este perfectarea sub-arendei de la deținătorii 
cotelor funciare care își au reședința în localitățile rurale.

Pentru primirea terenurilor cu destinație agricolă (în extravilan), persoa-
nele fizice și juridice se adresează la Instituția responsabilă de domeniul 
agriculturii26 sau Direcțiile Agricultură din Transnistria. 

Deciziile cu privire la terenurile de pământ mai mici de 99 ha sunt luate 
de șeful Instituției responsabile de domeniul agriculturii, iar pentru cele 
ce depășesc 100 ha – de către conducătorul Executivului Transnistriei 
prin act legal corespunzător, după adoptarea căruia sunt perfectate ur-
mătoarele documente: 

1) acordul (privind utilizarea pe termen lung a terenului de pă-
mânt, privind utilizarea pe termen scurt a terenului de pământ, 
privind arenda) și actul de primire-predare a pământului; 

2) acordul privind investirea mijloacelor bănești în cazul acordării pentru utilizare (arendă) a terenurilor cu desti-
nație agricolă cu suprafața totală de la 20 ha până la 300 ha, cu condiția investirii în dezvoltarea infrastructurii 
localităților în decurs de doi ani;

3) acordul privind obligațiile investiționale în cazul furnizării terenurilor cu destinație agricolă cu suprafața mai 
mare de 300 ha pentru utilizare (arendă) agenților economici cu condiția investirii ulterioare.

Acordarea terenurilor cu destinație agricolă (în intravilan: grădini, pășuni etc.) este efectuată de administrația locală și 
aprobată la ședința consiliului local, după care este încheiat acordul corespunzător de arendă/utilizare a lotului de pământ.

După încheierea acordului corespunzător, solicitantul este obligat să se adreseze, în decurs de 30 de zile, la Serviciul Înre-
gistrare și Notariat în raza în care se află terenul de pământ, în vederea înregistrării dreptului asupra pământului și obținerii 
documentelor, care confirmă acest drept.

În momentul pregătirii prezentei publicații, Sovietul Suprem al Transnistriei examinează proiectul actului normativ, care 
prevede, pe lângă depunerea personală a cererilor, posibilitatea de expediere prin poștă a documentelor de înregistrare a 
persoanei juridice sau a întreprinzătorului și a listei actelor anexate, declarând valoarea acestora. În acest caz, semnătura 
solicitantului trebuie să fie legalizată notarial. În același timp, se propune de a majora pragul datoriilor admise de la 25 
CMS până la 300 CMS pentru alte categorii de persoane juridice, în care fondatorul este participant și deține peste 50% din 
voturi, sau pentru persoanele juridice care au rolul de fondator al entității juridice nou formate. 

26 Adresa: or. Tiraspol, str. Iunosti, 58/3, tel.: +533-26745

Baza normativă

1.	 Codul Funciar;
2.	 Hotărârea Administrației Transnistriei din 

23 iulie 2015, nr. 191 Privind aprobarea Re-
gulamentului cu privire la modul de acordare 
și utilizare (arendă) a loturilor de pământ în 
scopuri agricole;

3.	 Hotărârea Administrației Transnistriei din 
31 august 2017, nr. 230 Privind aproba-
rea Regulamentului cu privire la modul de 
transferare a terenurilor sau loturilor de 
pământ dintr-o categorie în alta, modificarea 
tipurilor de teren, componenței acestuia, pre-
cum și destinației utilizării terenului permisă 
în limitele aceleiași categorii.
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5. IMPOZITARE

MALUL DREPT

cONTRIbuțII SOcIALE șI MEdIcALE ObLIGATORII

Contribuțiile de asigurări sociale de stat (calculate și achitate de angajator), contribuțiile individuale de asigurări sociale de 
stat (achitate de angajat-6%), precum și asigurarea obligatorie de asistență medicală (achitate de angajator și angajat în 
egală măsură conform cotelor prevăzute), sunt plăți la bugetul de stat bazat pe principiul solidarității. Sistemele de asigu-
rări sociale obligatorii au luat naștere în baza unei solidarități sociale în fața riscului. Solidaritatea socială se manifestă prin 
difuzarea asumării riscurilor la nivelul întregii societăți, astfel încât oricine este în situația de a face față efectelor nedorite 
ale apariției unui eveniment sau acțiune socială, să fie ajutat.

În Moldova se aprobă anual legea bugetului asigurărilor sociale de stat și legea cu privire la asigurarea obligatorie de asis-
tență medicală, în care sunt stabilite categoriile de plătitori, tarifele și termenele de declarare și de virare a contribuțiilor de 
asigurări sociale de stat și cele medicale. Deseori, plătitorul de contribuții își dă întrebrea, la ce bun să achite contribuțiile 
de asigurări sociale, contribuțiile individuale și asigurarea medicală? 

Răspunsul la această întrebre se va prezenta schematic în modul următor:

Contribuția Pentru ce se achită? Actul normativ care o prevede
Contribuția de asigurări sociale de stat Pentru a beneficia de pensie, indemnizațe, 

ajutor material
legea nr. 26 din 16.12.2016 privind 
bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 
2017

Contribuția de asigurarea obligatorie de 
asistenţă medicală

Pentru a beneficia de asigurare de 
sănătate, suportarea de către stat a 
cheltuielilor medicale în caz de boală

legea nr. 1585 din 27.02.1998 cu privire 
la asigurarea obligatorie de asistență 
medicală

Sursa: Elaborată de autor

Contribuțiile sociale și medicale obligatorii de stat trebuie achitate obligatoriu. Neplata contribuțiilor atrage după sine, pe 
lîngă privarea de pensie, lipsa indemnizației de șomaj, lipsa indemnizațiiilor pentru întreținerea copiilor, lipsa indemnizați-
iilor pentru pierderea capacității de muncă, alte categorii de indemnizații, precum și suportarea cheltuielilor de asistență 
medicală obligatorie. 

Cotele contribuțiilor sociale obligatorii de stat sunt clasificate în modul următor:

Contribuții de 
asigurări sociale 

obligatorii

23% din fondul de retribuire a muncii pentru fiecare angajat  
calculate lunar și achitată pînă la data raportării, pînă la data 

de 25 a lunii următoare pentru perioada de gestiune

6% reținute din salariul angajatului

7512 de lei pentru întreprinzătorii individuali, persoane fizice 
ce desfășoară activitate indipendetă

7512 de lei  pentru beneficiarii patentei de întreprinzător

Sursa: Elaborată de autor în baza anexei 3 din legea privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2017

Categoriile de persoane care nu sînt menționate pot fi asigurate pe bază de contract individual încheiat cu Casa Națională 
de Asigurări Sociale, plătind contribuții de asigurări sociale de stat în sumă de 7512 de lei anual, iar în cazul persoanelor 
fizice, proprietari sau arendași de terenuri agricole, care prelucrează terenul în mod individual – în sumă de 1920 de lei pe 
an, dar nu mai puțin de 1/12 din sumele respective lunar, ceea ce reprezintă perioada asigurată care se include în stagiul de 
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cotizare pentru stabilirea pensiei pentru limita de vîrstă și ajutorului de deces. Aceste contribuții sunt stipulate doar pentru 
persoanele care se află pe malul drept al Nistrului.

Totodată, în baza legii 26 din 16.12.2016 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 beneficiarii de pensii, domi-
ciliați în comunele Cocieri, Corjova, Coșnița, Molovata Nouă, Fîrlădeni și în satele Pîrîta, Copanca, Doroțcaia, varnița și 
hagimus pot obține alocația lunară de stat, stabilită de sistemul public de asigurări sociale. Din 1 ianuarie 2014 femeile cu 
vîrstă cuprinsă între 55 și 57 de ani și bărbații cu vîrstă cuprinsă între 60 și 62 de ani, care au domiciliul în comunele Cocieri, 
Corjova, Coșnița, Molovata Nouă, Fîrlădeni și în satele Copanca, Doroțcaia, Pîrîta, varnița, hagimus nu beneficiază de pensii 
stabilite de autoritățile de la Tiraspol.

A doua contribuție obligatorie conform legislației în vigoare este Contribuția de asigurare obligatorie de asistență medica-
lă. Aceasta poartă un caracter obligatoriu pentru toate entitățile care au salariați și achită surse de venit din care se rețin 
aceste contribuții.

Primele de asigurări medicale 
obligatorii

Pentru persoanele asigurate 9% (4,5% achitat 
de angajat, 4,5% achitat de angajator), lunar la 

momentul efectuării plății

4056 lei / 200,37 euro   anual de către 
Întreprinzătorii individuali și posesorii de patente, în 
termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a legii 

fondurilor de asigurări medicale obligatorii 

Sursa: Elaborată de autor în baza legii nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală

Fiecărui salariat entitatea economică eliberează Polița de asigurare sau o activează după necesitate dacă aceasta deja exis-
tă. Polița de asigurare este un document de strictă evidență.

Deseori se discută subiectul dacă locuitorii din partea stîngă a Nistrului pot beneficia de Polița de asigurare și asistență me-
dicală în Moldova. la acest capitol este necesar de adus la cunoștință, că în conformitate cu art.4 al.(4) al legii nr.1585-XIII 
din 27 februarie 1998 Cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, categoriile de persoane care beneficiază de 
asigurare medicală obligatorie de pe malul stîng al Nistrului sunt:

a) pensionarii;
b) invalizii.

A fost stabilit că cetățenii Moldovei domiciliați în localitățile limitrofe acestora, aprobate prin anexa nr.2 la hotărîrea Gu-
vernului nr. 792 din 8 iulie 2004 „Despre aprobarea Regulamentului privind transportarea mărfurilor prin posturile vamale 
interne de control”, inclusiv localitățile Molovata Nouă, Cocieri, Corjova, Coșnița, Doroțcaia, Pîrîta, Pohrebea, vasilievca din 
raionul Dubăsari și Chițcani, Merenești, Zahorna, Cremenciug, Gîsca din raionul Căușeni, pot beneficia de polițe de asigura-
re obligatorie de asistență medicală în urma adresării la comisiile nominalizate care vor deservi localitățile respective după 
cum urmează: 

1) locuitorii din raioanele Anenii Noi, Căușeni, ștefan vodă – se vor adresa la comisia din satul varnița, raionul 
Anenii Noi;

2) locuitorii din raioanele Florești, Orhei, Rezina, șoldănești – la comisia din orașul Rezina;
3) locuitorii din raioanele Criuleni, Dubăsari și or. vadul lui vodă, mun.Chișinău – la comisia din satul Coșnița, ra-

ionul Dubăsari. (www.lex.justice.md)

Agenția teritorială Tighina a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, în baza listelor prezentate de comisiile nomina-
lizate, va completa polițele de asigurare obligatorie de asistență medicală eliberîndu-le persoanelor asigurate, conform Re-
gulamentului privind modul de completare, eliberare și evidență a polițelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, 
aprobat prin hotărîrea Guvernului nr. 1015 din 5 septembrie 2006 „Cu privire la aprobarea unor acte normative”,. locuitorii 
din categoria sus menționată, locuitori ai malului stîng, beneficiari de polițe de asigurare medicală au nevoie de a prezenta 
următoarele documente conform categoriei din care fac parte:
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1) Pensionarii de pe malul stîng al Nistrului, ce au atins vîrsta de pensionare conform legislației de pe malul drept 
(femei-57 de ani; bărbați-62 ani):
a) Copia buletinului de identitate
b) Copia legitimației de pensionar din regiunea transnistreană.

2) Persoanele cu dizabilități, locuitorii de pe malul stîng:
a) Copia buletinului de identitate
b) Copia certificatului de dizabilitate și capacitate de muncă (forma C-06)

Ceilalți locuitori ai malului stîng, ca de fapt și cei ce nu sunt antrenați în cîmpul muncii, dar doresc să beneficieze de servicii 
medicale gratuite stabilite prin lege, pot procura polița medicală la ÎS „Poșta Moldovei” și la agențiile teritoriale ale CNAM 
la preț de 4056 lei pentru anul 2017.

IMPOZITELE șI PLĂțILE FIScALE

Fiecare cetățean din Moldova care deja este contribuabil sau va fi în viitor contribuabil trebuie să aibă o educație financiară 
și legislativă, să cunoscă drepturile, obligațiile aferente acelor impozite și taxe existente în Moldova, pe care se obligă să le 
declare și să le achite. 

legislația fiscală este formată din Codul fiscal și totalitatea actelor normative adoptate în conformitate cu Codul fiscal. la 
rîndul său este necesar de știut că actele normative care sunt adoptate de Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat 
și Serviciul vamal de pe lîngă Ministerul Finanțelor, de alte autorități de specialitate ale administrației publice centrale, 
precum și de către autoritățile administrației publice locale nu trebuie să contravină prevederilor Codului fiscal sau să 
depășească limitele acestuia.

În atenția contribuabililor!!! În cazul în care apar discrepanțe între actele normative adoptate de instituțiile abili-
tate, mai sus numite, și Codul fiscal, sunt aplicate prevederile Codului fiscal. Totodată este necesar de menționat, 

că toate îndoielile apărute la aplicarea legislației fiscale se vor interpreta în favoarea contribuabilului. 

În conformitate cu legislația în vigoare în Moldova sistemul fiscal este format din impozite și taxe de stat / locale:

De stat Locale

1. Impozit pe venit;
2. Taxa pe valoare adăugată;
3. Accizele;
4. Impozitul privat; 
5. Taxa rutieră;
6. Taxa vamală;
7. Impozit pe avere 

1. Impozitul pe bunurile imobilare;
2. Impozitul privat;
3. Taxa pentru amenajarea teritoriului;
4. Taxa de amplasare a publicității;
5. Taxa balneară;
6. Taxa pentru parcare;
7. Taxa de aplicare a simbolicii locale;
8. Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii;
9. Taxa de piaţă;
10. Taxa pentru cazare; 
11. Taxa balneară;
12. Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto 

de călători pe rutele municipale, orăşeneşti şi săteşti 
(comunale); 

13. Taxa pentru parcare.

Sursa: Elaborată de autor în baza Codului fiscal a.2017

În conformitate cu prevederile art. 7 impozitele și taxele de stat / locale se stabilesc, se modifică sau se anulează exclusiv 
prin modificarea și completarea Codului fiscal. Totodată alin. (11) prevede că modificările și/sau completările Codului fiscal 
și ale legilor de punere în aplicare a titlurilor Codului fiscal se pun în aplicare peste 180 de zile calendaristice de la data 
publicării legii de modificare și/sau de completare în Monitorul Oficial al Moldovei.

În atenția contribuabililor!!! Entitățile economice care dețin subdiviziuni amplasate în unitățile administrativ-teri-
toriale pe malul stâng, plătesc impozitele și taxele la bugetul unității administrativ-teritoriale unde se află reședința 

de bază a entității.
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Cele mai importante impozite, care de regulă au cele mai multe subtilități la modul de calcul, declarare, etc sunt: impozitul 
pe venit, taxa pe valoare adăugată, accizele și taxa vamală. În continuare vor fi descrise aceste impozite, ce au o contribuție 
enormă la formarea veniturilor bugetare.

Impozitul pe venit

Impozitul pe venit reprezintă un impozit direct stabilit asupra surselor de venit impozabile. Titlului II al Codului fiscal divi-
zează impozitul pe venit în dependență de sursa venitului / profitului:

Venit (profit) 
impozabil

Impozitul cu reținere finală la unele surse 
de venit

Impozitul la sursa de pată

Impozitul pe venitul din activitatea 
operațională

Impozit pe profit

Sursa: Elaborată de autor în baza Codului fiscal a. 2017

Codul fiscal divizează toate veniturile în: 

Venituri

Impozabile

1. veniul provenit din activitatea de 
întreprinzător;

2. venitul din chirie;
3. creșterea de capital;
4. venitul sub formă de dobândă;
5. royalty;
6. facilități acordate de patron, onorarii, 

prime, ajutoare materiale;
7. etc.

Neimpozabile

1. despăgubiri  și indemnizații unice;
2. veniturile de la primirea gratuită a proprietății, inclusiv a mijloacelor 

bănești conform deciziei Guvernului sau a autoritățlor competene ale 
aministrației publice locale;

3. veniturile cetățenilor de la comercializarea producției din fitotehnie, 
horticultură și zootehnie în masă vie și sacrificată altor persoane fizice;

4. veniturile obținute de cetățeni de la livrarea laptelui natural;
5. mijloacele bănești obținute din fondurile speciale sau mijloace financiare 

obținute sub formă de grant prin intremediul programelor aprobate de 
Guvern, utilizat coform destinației acestora; 

6. etc.

Sursa: Elaborată de autor în baza Codului fiscal a. 2017

legislația fiscală stabilește următoarele cote ale impozitului pe venit:

Subiectul impunerii Cotele impozitului pe venit
Cetățeni și Întreprinderile individuale 7% se impozitează venitul impozabil anual de pînă la 31140 lei / 

1494,41 euro;
18% se impozitează venitul impozabil anual mai mare de 31140 
lei/1494,41 euro

Persoanele juridice care dețin statutul de subiect de TvA și 
persoanele juridice genul activității cărora nu prevede de a 
obține statutul de subiect de TvA

12% din venitul impozabil

Gospodăriile țărănești 7% din venitul impozabil

Persoanele juridice ce nu dețin de statutul de subiect de TvA 3% din venitul activității operaționale

Activitatea independentă desfăşurată în domeniul comerţului cu 
amănuntul (cu excepţia mărfurilor supuse accizelor)

1% din obiectul impunerii, dar nu mai puţin de 3000 lei/148,20 
euro

Sursa: Elaborată de autor în baza Codului fiscal a. 2017
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În atenția contribuabililor!!! veniturile obținute de persoanele fizice, cu excepția întreprinzătorilor individuali și a 
gospodăriilor țărănești (de fermier), de la comercializarea producției din fitotehnie și horticultură în formă naturală 

și a producției din zootehnie în formă naturală, în masă vie și sacrificată, efectuată în adresa altei persoane fizice, cu excep-
ția întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești (de fermier) reprezintă surse de venit neimpozabile. Codul fiscal 
nu reflectă expres sursa de proveniență a producței sus menționate. Există foate mulți comercianți care activează pe toate 
piețele din Moldova, achiziționînd producția de la țăran, ulterior dublînd, ba chiar triplînd prețurile, le livrează pe piețele 
autorizate din Moldova, achitînd doar certificatele fitosanitare și taxa de piață. 

Acești comercianți, de regulă, apar pe piețele autorizate din Moldova ca persoane fizice ce nu au ca scop să se ocupe cu 
activitatea de întreprinzător, dar obțin venituri fără a deține patenta de întreprinzător sau fără desfășurarea activității in-
dependente.

Atenție! veniturile obținute de tituarul de patentă nu sunt impozabile. Titularul de patentă este obligat să plă-
tească pentru patentă, care include: impozitul pe venit, taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii, 

taxa pentru amenajarea teritoriului. În cazul în care patenta cade sub incidența altor forme de impozitare, impozitele sunt 
achitate conform condițiilor generale.

Titularul de patentă are restricții privind veniturile, acestea nu trebuie să depășească 300 000 lei / 14456,42 euro într-o pe-
rioadă de 12 luni. Din motivul că titularul de patentă nu are obligația de a furniza date despre situația financiară, verificarea 
veniturior de către autoritățile fiscale poate fi efectuată doar prin metoda indirectă.

Începînd cu 01.01.2017 a intrat în vigoare Capitolul 102 din Titlul II al Codului fiscal, ce include regimul fiscal al per-
soanelor fizice ce desfășoară activități independente, fiind introdus un nou concept de „activitate independentă”. 

Este un regim simplificat de impozitare și de desfășurare a activității comerciale pentru persoanele fizice ce obțin venituri 
din activitatea independentă de comerț: înregistrarea activității se va face prin depunerea unei cereri la organul teritorial 
al Serviciului Fiscal de Stat în a cărui rază teritorială de deservire își are adresa de domiciliu. Totodată, persoanele fizice 
ce desfășoară activități independente vor avea dreptul de a întocmi actul de achiziție a mărfurilor la procurarea de la alte 
persoane, inclusiv și de la cele ce vin cu produse agricole din partea stîngă a Nistrului. De fapt, „activitatea independentă” 
practicată de persoana fizică, se bazează pe dezvoltarea afacerii și, ulterior, înregistrarea sub o altă formă de organizare 
juridică, prevăzută de legislație (întreprindere individuală, SRl, SA). 

Persoanele fizice cu viza de domiciliu în partea stîngă a Nistrului, pot să desfășoare activitatea independentă, cu 
regim simplificat de impozitare, înregistrînd activitatea printr-o cerere depusă la Direcția administrare fiscală din 

sectorul Rîșcani. Regimul fiscal simplificat este destinat persoanelor fizice care vor să desfășoare independent activități 
de comerț cu alte persoane fizice fără a înregistra o întreprindere sau o alta formă organizatorico-juridică a activității de 
antreprenoriat. Această categorie de contribuabili va avea obligația organizării contabilității în partidă simplă, obligația uti-
lizării mașinii de casă și de control și pînă la data de 25 martie a următorului an să prezinte Darea de seamă pe activitatea 
independentă. Persoanele fizice care vor desfășura activități independente sunt scutiți de taxele locale privind amenajarea 
teritoriului și pentru unitățile de comerț și prestări servicii conform legislației anului 2017. Începând cu anul 2018 persoa-
nele fizice care desfășoară activitate independentă pe piețe autorizate vor fi scutite de taxele locale privind amenajarea 
teritoriului și pentru unitățile de comerț și prestări servicii. În afara piețelor autorizate această facilitate fiscală nu se răs-
pândește. Aceastor categorii de contribuabili li se acordă dreptul de a importa mărfuri în scopul desfășurării activităților 
independente de comerț. la efectuarea importurilor se achită toate taxele și drepturile de import. Importul se permite 
doar pentru mărfurile utilizate în cadrul desfășurării activității de întreprinzător. 

Persoanele care au reședință pe malul drept și malul stîng al Nistrului, pot desfășura activități independente cu regim 
simplificat de impozitare, înregistrând activitatea sa și prezentând la Deparatmentul de Adminstrare Fiscală teritorial ur-
mătoarele documente:

1. Cerere

2. Buletin de identintate - copie

3. Aparat de casă cu memorie fiscală: 1. Factura de procurare a aparatului de casă 
cu memorie fiscală;

2. Două registre;
3. Contract de deservire a aparatului de casă 

cu memorie fiscală

Persoana fizică care are reședința pe malul stîng prezintă pachetul de documente la Deparatmentul de Adminstrare Fiscală 
din sectorul Rîșcani la următoarea adresă:
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Adresa: mun.Chișinău, str. Kiev 3 

Birou: Etajul patru, biroul 413

Program de lucru: De luni până vineri
De la 800-1700, pauză de masă de la 1200-1300

Telefon de contact: (022) 82-31-21

Taxa pe valoare adăugată

Taxa pe valoarea adăugată (TvA) este un impozit care este virat la bugetul statului în corespundere cu legislația fiscală în vi-
goare pentru tranzacțiile comerciale impozabile apărute din livrarea mărfurilor, prestarea serviciilor, executarea lucrărilor, 
inclusiv prin import din altă țară. De regulă, obligația de a plăti TvA revine agenților economici.

Subiectul impunerii cu TVA Persoanele juridice şi fizice, 
cu excepţia organizaţiilor 

social-politice, nerezidenţilor 
care desfăşoară activitatea 

de întreprinzător în 
Moldova prin intermediul 

reprezentanţei permanente, 
care importă servicii, 

indiferent de faptul dacă 
sînt sau nu sînt înregistraţi în 

calitate de plătitori de TvA

Persoanele juridice și fizice, 
rezidenți și nerezidenți care 

desfășoară activitatea de 
întreprinzător în Moldova Persoanele juridice şi fizice, nerezidenţii care 

desfăşoară activitatea de întreprinzător în 
Moldova prin intermediul reprezentanţei 

permanente care importă mărfuri, cu 
excepţia persoanelor fizice care importă 

mărfuri de uz sau consum personal a căror 
valoare nu depăşeşte limita stabilită de 

legislaţia în vigoare

Sursa: Elaborată de autor în baza Codului fiscal a. 2017

OBIECTUL IMPUNERII CU TVA
Importul de servicii în 

Moldovalivrarea mărfurilor și 
serviciilor de către subiecții 

impozabili, ca rezultat al 
activității de întreprinzător Importul de mărfuri în Moldova, cu excepția 

celor de consum personal conform legislației în 
vigoare

Sursa: Elaborată de autor în baza Codului fiscal a. 2017

Cotele TVA

Scutit de TvA

Cota 0%

Cota redusă 8%

Cota standard 20%

Sursa: Elaborată de autor în baza Codului fiscal a. 2017
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Responsabilitatea achitării la buget a taxei pe valoarea adăugată o au entitățile economice cu statut de persoană fizică 
sau persoană juridică. Cetățenii, de regulă, nu au obligații directe să achite statului acest impozit. Totodată, atunci când 
cetățeanul cumpără de la unitățile comerciale marfă, prețul include, de regulă TvA, achitat statului de agentul economic 
care a produs și a vîndut mai departe marfa. Există două căi de a obține statutul de subiect de TvA: obligatorie și benevolă. 

Subiectul care desfășoară activitatea de întreprinzător, cu excepția autorităților publice, instituțiilor publice, prevăzute de 
Codul fiscal, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al TvA dacă el, într-o perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat 
livrări de mărfuri și servicii în sumă ce depășește 600 000 lei. Iar începând cu anul 2018 a fost stabilit un plafon de 1,2 mi-
lioane lei, cu excepția livrărilor scutite de TvA.

Benevol se înregistrează subiectul care desfășoară activitatea de întreprinzător dacă el preconizează efectuarea livrărilor 
impozabile de mărfuri sau servicii. Subiectul se consideră înregistrat din prima zi a lunii următoare celei în care a fost depu-
să cererea de înregistrare la Serviciul Fiscal de Stat.

În atenția contribuabililor!!! O atenție deosebită este necesar de acordat calculului TvA pentru agenții economici 
ce nu au relații cu sistemul public național.

livrarea mărfurilor persoanelor juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Moldovei și care au relații fiscale cu siste-
mul ei bugetar de către persoanele juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Moldovei și care nu au relații fiscale 
cu sistemul ei bugetar este reglementată de art. 4 alin. (6) din legea nr. 1417 din 17 decembrie 1997, conform căruia aceste 
livrări sunt supuse la TvA la cotele stabilite în art. 96 lit. a), lit. b) prima liniuță art.103 și 104 din Titlul III al Codului fiscal.

În conformitate cu prevederile legislației fiscale, livrarea producției din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie și 
horticultură în formă naturală, efectuată de către persoanele juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Moldovei 
și care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar persoanelor juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Moldovei 
și care au relații fiscale cu sistemul ei bugetar se impozitează cu TvA la cota de 20%.

În conformitate cu redacția legii nr. 138 din 17 iunie 2016, prevederile art. 96 lit. b) din Codul fiscal, începînd cu 1 iulie 
2016, producția din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie și horticultură în formă naturală, produsă, importa-
tă și/sau livrată pe teritoriul Moldovei, de la pozițiile tarifare: 010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 
010420100, ex.0105 – pui vii de reproducție, 060210, 060220, 0701, 07020000, 0703, 0704, 0705, 0706, 070700, 0708, 
070920000, 070930000, 070940000, 070951000, 070959100, 070959300, 070960, 070970000, 070993100, 070999100, 
070999400, 070999500, 070999600, ex. 070999900 – mărar și pătrunjel, 0713, 071420100, 080231000, 080610, 
080711000, 080719000, 080810, 080830, 080840000, 0809, 08101000, 081020, 081030, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 
1007, 1201, 1205, 120600, 1209, ex.121291 – sfeclă de zahăr proaspătă sau refrigerată, 121300000, 1214 se impune cu 
TvA la cota de 8%.

În atenția contribuabililor!!! Agentul economic trebuie să fie prudent și trebuie să cunoască clasificatorul mărfu-
rilor pentru a vedea ce ar însemna fiecare poziție tarifară. Ca de exemplu: 070999100 –salata din legume in stare 

proaspata; 070999600-porumb dulce proaspat, etc.

De exemplu: Entitatea economică „X” care nu are relații fiscale cu sistemul bugetar de pe malul drept (de ex. entități de pe 
malul stîng al Nistrului) a livrat căpșune entității economic „Y” care are relații fiscale cu sistemul bugetar al Moldovei. la 
traversarea posturilor vamale interne entitatea economică „X” va achita TvA 20%. Ulterior cînd entitatea economică „Y” va 
livra căpșuna pe malul drept, TvA la această livrare va constitui 8%. În cazul existenței documentelor care confirmă plata, 
agentul economic «Y» va avea dreptul de trecere la cont a TvA.

În atenția contribuabililor!!! Persoanele juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Moldovei, indiferent 
de faptul dacă au sau nu relații fiscale cu sistemul ei bugetar, sînt obligate să treacă prin posturile vamale interne 

achitînd TvA pînă la sau la momentul trecerii controlului vamal. 

Entitățile economice care se află pe teritoriul Moldovei și care are relații fiscale cu sistemul ei bugetar, au dreptul la tre-
cerea în cont a TvA-lui achitat de ele pentru mărfurile procurate de la persoanele juridice și fizice care se află pe teritoriul 
Moldovei și care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar dacă dispun de documentul de plată ce confirmă achitarea 
TvA-lui la buget.

livrarea mărfurilor / produselor de către persoanele juridice și fizice, care sunt subiecți ai activității de întreprinzător, înre-
gistrate la Camera Înregistrării de Stat în condițiile stabilite de Guvern, care se află pe teritoriul Moldovei și care nu au relații 
fiscale cu sistemul ei bugetar, către entitățile economice cu statut de persoană juridică și fizică, cu excepția deținătorilor 
patentei de întreprinzător, care se află pe teritoriul Moldovei și care au relații fiscale cu sistemul ei bugetar, este supusă 
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controlului vamal obligatoriu la posturile vamale interne, fiind scutită de TvA la prezentarea raportului de expertiză, elibe-
rat de Camera de Comerț și Industrie a Moldovei, care confirmă obținerea integrală a mărfurilor pe teritoriul țării (conform 
art. 20 din legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 Cu privire la tariful vamal).

Deci, raportul de expertiză eliberat de către instituția abilitată, și anume de către Camera de Comerț și Industrie a Moldo-
vei, servește temei de a scuti de TvA la traversarea posturilor vamale interne entitățile economice care nu au relații fiscale 
cu sistemul bugetar conform legii cu privire la punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal art.4 (6). 

În baza hotărîrii de Guvern Nr. 792 din 08.07.2004 despre aprobarea Regulamentului privind transportarea mărfurilor prin 
posturile vamale interne de control, mărfurile transportate de către agenţii economici din raioanele de est neînregistraţi 
sau înregistraţi provizoriu în conformitate сu prevederile legislaţiei în vigoare, a căror origine este confirmată prin actul 
Camerei de Comerţ şi Industrie, se impozitează сu TvA în modul stabilit conform legii. Pentru mărfurile transportate prin 
posturile vamale interne de către agenţii economici care nu confirmă originea mărfurilor (bunurilor) se calculează şi se 
achită drepturile de import. la transportarea prin punctele vamale interne de control a mărfurilor autohtone de către 
persoanele fizice rezidente neînregistrate ca subiecţi ai activităţii de întreprinzător, TvA, se calculează și se percepe din vo-
lumul integral al cantității de mărfuri transportate. Excepție constituie cazurile expuse în punctele 11 și 12 ale prezentului 
Regulament, și anume:

Persoanele fizice (gospodăriile țărănești, întreprinzătorii individuali) au dreptul la transportarea prin posturile vamale inter-
ne de control, fără achitarea drepturilor de import:

• producției proprii, crescute ре loturile agricole sau procurate spre consum final al familiei, cu condiția prezen-
tării certificatului eliberat de primăria localității privind cantitatea producției obținute și dimensiunile lotului 
din posesie;

• produsului prelucrat (finit), obținut în urma prelucrării producției proprii, crescute pe loturile agricole, în cadrul 
întreprinderilor din partea stîngă a rîului Nistru, și la reintroducerea produsului pe partea stîngă a Nistrului, în 
conformitate cu procedura de evidență а trecerii mărfurilor menționate, stabilită de Serviciul vamal.

De exemplu, la întâlnirile organizate în focus grupuri au fost evidențiate o serie de probleme ale producătorilor de pe malul 
stîng care livrează marfă / produse pe malul drept.

Persoanele fizice care dețin gospodării pe malul stîng sunt în drept să livreze propria producție pe malul drept. În confor-
mitate cu prevederile legii Cu privire la punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal art.4 (6) prezentînd raportul de 
expertiză la traversarea posturilor vamale interne, mărurile trebuie să fie scutite de TvA. Însă traversînd posturile vamale 
interne, persoanele fizice achită TvA în mărime de 20%. Drept bază impozabilă a mărfii, vor servi prețurile pe care lucră-
torul vamal, le va constata în baza informației din „portal”. Informația din „portal” este o informație excluziv doar pentru 
instituțiile abilitate.

Să admitem că pe teritoriul Moldovei prețul de piață al cartofilor este de 4 lei. În portal ultimul import de cartofi poate fi 
stabilit la prețul de 15 lei, și drepturile de import pot fi calculate de la prețul de 15 lei (pentru persoanele fizice care dețin 
gospodării pe malul stîng și livrează propria producție pe malul drept). Prețurile la această categorie de marfă din start vor 
fi majorate decât cele de pe piețele autorizate din Moldova. Acesta este primul efect negativ asupra producătorilor din gos-
podăriile de pe malul stîng. Producătorul producției proprii încă nu a ajuns cu marfa pe piețele autorizate, dar deja a achitat 
impozitul. Următorul impact negativ este reflectat în prețul comercial real: persoana e pusă în situația de a vinde produsele 
sub sinecostul lor, deoarece prețurile mărfii nu pot concura cu cele de pe piață. A reveni cu marfa nelivrată pe malul drept 
înapoi pe malul stîng ar însemna achitarea drepturilor de import pe malul stîng, plus la toate sunt necesare documente de 
proveniență a mărfii, adică de procurare. 

În aceste situații, antreprenorul transnistrean este în căutarea altor căi și anume, nu plătește integral taxele la trecerea 
prin posturile vamale interne.

Dacă până la 31.12.2016, persoanele care aveau gospodării agricole la prezentarea certificatului nepreferențial eliberat de 
Camera de Comerț și Industrie a Moldovei nu achitau TvA, atunci la trecerea prin posturile vamale interne, începând cu 
01.01.2017, toate persoanele care trec posturile vamale interne indiferent de tipul de mărfuri achită 20% TvA.

Propunere către autoritățile competente din partea agenților economici de pe malul stîng: la traversarea posturilor vamale 
interne să fie aplicat Codul Fiscal pentru antreprenorii de pe malul stîng în aceeași măsură ca și pentru antreprenorii de 
pe malul drept. În situația prezentată mai sus, agenții economici transnistreni sunt de acord să achite TvA de 8%, așa cum 
achită antreprenorii din Moldova.
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În atenția contribuabililor!!! Entitățile economice din Moldova pot beneficia de facilități stabilite în art. 103 (30) 
din Titlui III al Codulu fiscal, conform căruia imobilizările corporale (active materiale) utilizate nemijlocit la fabrica-

rea produselor, la prestarea serviciilor și/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social), în modul 
și în termenele prevăzute de legislație sunt scutite de TvA. Modul de aplicare a facilităților fiscale respective se stabilește 
de Guvern. 

Imobilizările corporale (activele materiale) care au beneficiat de facilitatea fiscală respectivă nu pot fi înstrăinate, transmise 
în folosință sau posesie, atît integral, cît și părțile componente ale acestora, pe parcursul a 3 ani de la data validării decla-
rației vamale respective sau eliberării facturii, cu excepția cazului în care aceste active ale materiale sînt exportate, dacă 
anterior au fost importate și nu au suferit modificări în afara amortizării calculate. 

În cazul în care activele materiale se înstrăinează, se transmit în folosinţă sau posesie, atât integral, cât şi în părţi 
componente ale acestora, până la expirarea a trei ani, TvA se calculează şi se achită de către beneficiar (cumpărător) 
pornind de la valoarea indicată în factura eliberată sau declarația vamală în momentul beneficierii de facilitatea fiscală 
respectivă. Pentru a beneficia de această facilitate, entitatea economică care majorează valoarea capitalului social cu 
valoarea activelor materiale se obligă să reflecte în documentele de însoțire a activelor că aceasta se folosește pentru 
majorarea capitalului social. Totodată în ordinele de achitare a activelor materiale, la destinația plății este necesar de 
indicat „pentru majorarea capitalului social”. Adițional, este nevoie de a avea raportul de expertiză eliberat de instituția 
abilitată, ca de exemplu, Camera de Comerț și Industrie a Moldovei, care va servi drept temei de modificare a valorii capi-
talului social care ulterior va fi prezentat la Instituția Publică ”Agenția Servicii Publice”.

În cadrul focus grupurilor agenții economici au pus întrebări despre ratele și documentația bunurilor achiziționate 
de pe malul drept și a vânzărilor acestor produse pe malul stîng. Una dintre întrebări era bazată pe cota redusă de 

8% a TvA. Entitatea de pe malul stîng cumpără de la entitatea de pe malul drept mărfuri, care, pe malul drept se află la o 
cotă redusă. Dar întreprinderile de pe malul drept, fizic nu exportă pe malul stîng marfă; compania nici nu știe unde va fi 
revîndută marfa pe malul drept sau pe malul stîng. la ce cotă ar trebui entitatea să elibereze factura fiscală? Ce cod fiscal 
trebuie indicat în factura fiscală, în cazul în care agentul economic nu este înregistrat pe malul drept?

Răspuns: livrarea dată trebuie impozitată la cota de 8% în baza art. 96 b) din Codul fiscal al Moldovei.

În cazul în care mărfurile au fost revîndute pe malul drept, nu este posibil de a urmări cui au fost ele revîndute, deoarece 
întreprinderile transnistrene nu eliberează documente primare recunoscute de instituțiile de pe malul drept. În factura 
fiscală emisă este indicat codul fiscal al agentului economic de pe malul stîng, acordat de către autoritățile transnistrene. 
În mediu de afaceri al întreprinderilor transnistrene, există o opinie că factura fiscală emisă de către entitatea de pe malul 
drept poate fi anulată după trecerea prin posturile vamale interne, deoarece acest document nu are putere juridică pentru 
autorităților transnistrene. 

Dar nu e atât de simplu pentru un antreprenor de pe malul drept să anuleze această factură, pentru că factura fiscală a 
trecut prin posturile vamale interne care îndeplinesc funcțiile serviciului fiscal. Factura fiscală emisă este documentul prin-
cipal pentru trecerea prin posturile vamale interne. În situația în care tranzacția a fost anulată, înseamnă că bunurile au 
fost returnate, au trecut posturile vamale interne și întreprinderea de pe malul drept trebuie să scrie o altă factură fiscală 
cu semnul „minus”. De asemenea, trebuie remarcat faptul că majoritatea agenților economici au trecut la e-factura și anu-
larea facturilor fiscale se face în baza explicațiilor.

Plățile vamale la importul și exportul mărfurilor

O bună parte din entitățile economice transnistrene cu sediul pe malul stîng au înregistrat activitatea pe malul drept. 
Această procedură le permite de a tranzita teritoriul din dreapta Nistrului pentru tranzacții economice externe, fără achita-
rea drepturilor de import, cu obținerea la necesitate a licenților pe o prioadă de 6 luni și cu prelungirea lor ulterioară. Aces-
te categorii de contribuabili nu au obligația de a prezenta dări de seamă fiscale și nu au obligații la bugetul public național.

Entitățile economice fondatate de rezidenți ai malului stîng al Nistrului, dar care își desfășoară activitatea pe malul drept, 
au obligații fiscale față de buget conform legislații fiscale în vigoare. În conformitate cu h.G. 815 din 02.08.2005 începînd 
cu data de 25 ianuarie 2006, Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaționale, în prezent, prin fuziune, 
fiind numită Instituția Publică ”Agenția Servicii Publice”, ține evidența agenților economici de pe malul stîng care efectuează 
operațiuni de export-import, prestează servicii de transport auto și furnizează rețele și/sau servicii de comunicații electro-
nice, atribuindu-le codul IDNO și înscriind provizoriu datele în Registrul de Stat al Întreprinderilor și în Registrul de Stat al 
Organizațiilor.
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Procedura de declarare și de vămuire a mărfurilor introduse sau scoase de pe teritoriul vamal al Moldovei, de către entită-
țile economice de pe malul stîng al Nistrului este efectuată în funcție de regimul vamal pe care îl solicită. Conform legislației 
în vigoare de la acești agenți economici nu sunt percepute drepturile de import și plățile pentru poluarea mediului conform 
legii 1540 „privind plata pentru poluarea mediului” din 25.02.1998, cu condiția că această mărfă va rămîne pe malul stîng.

Entitățile economice de pe malul stîng al Nistrului care sunt înregistrate la Instituția Publică ”Agenția Servicii Publice” vor 
efectua procedurile de vămuire a mărfurilor, inclusiv a celor accizate, la posturile vamale interne autorizate de Serviciul 
vamal.

Accesul la informația privind legislația vamală este liber și transparent. Solicitanții informației privind legislația vamală pot 
accesa saitul www.customs.gov.md. Informația din acest site este bine grupată și sistematizată:

Persoane fizice Mediul de afaceri
Reguli de trecere a frontierei
Bagajului neînsoțit
Introducerea şi scoaterea valutei
Introducererea temporara a marfurilor
Trimiteri poştale internaţionale

E-customs

Reguli de trecere a frontierei cu țările vecine AEO şi Proceduri Simplificate

lista posturilor vamale unde poate fi efectuată vămuirea 
unităților de transport în condițiile legii nr.280 din 16.12.2016

Audit postvămuire

Comitetul Consultativ

Contingente

Control vamal

Facilități fiscale și vamale

Ghiduri

Protecţia proprietăţii intelectuale

Rechizite bancare

Taxe si Accize

Tariful vamal integrat al Republicii Moldova

Decizii tarifare prealabile

Contravenţiile vamale

Sursa: Elaborată de autor în baza informației de pe situl oficial al Serviciului vamal al Moldovei www.customs.gov.md

De exemplu: Pentru a obține informația privind facilitățile fiscale și vamale persoanele fizice și juridice accesează www.
customs.gov.md  Mediu de afaceri  Facilități fiscal și vamale  Codurile facillităților fiscale și vamale acordate conform 
legislațiai în vigoare.

la trecerea frontierii vamale a bunurilor coform legislației în vigoare sunt percepute, drepturile de import sau drepturile de 
export, ținând cont de procedura inițiată de import/export. Astfel, sunt percepute următoarele drepturi de import/export:

1) taxa vamală;
2) taxa pe valoarea adăugată;
3) accizele;
4) taxa pentru proceduri vamale;
5) alte sume prevăzute de legislație.

Taxa vamală

Bunurile care trec frontiera vamală se supun taxei vamale conform Legii cu privire la tariful vamal. Procedurile vamale 
reprezintă totalitatea serviciilor acordate de organele vamale în sfera activității vamale. Nomenclatorul acestor servicii și 
taxele pentru ele sînt aprobate în conformitate cu legislația în vigoare. Taxa pe valoare adăugată pentru mărfurile introduse 
pe teritoriul vamal se calculează conform legislației fiscale, drept bază impozabilă fiind valoarea statistică în vamă. Accizele 
sunt aplicate doar la mărfurile accezabile la valoarea statistică în vamă. Drepturile de import și drepturile de export se plă-
tesc în prealabil, pînă la depunerea declarației vamale. 
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De exemplu: Entitatea economică „X” din Moldova a importat de la entitatea economică „Z” din România marfă în valoare 
de 5000 EURO, condiții de livrare EXW, prețul serviciilor de transport 120 EURO. Cursul oficial al BNM la data importului 
constituia 20,5856 lei pentru 1 EURO. Procedurile vamale conform legii cu privire la tariful vamal constituie 0,4%. Dat fiind 
faptul că entitatea economică „X” a prezentat certifcatul EUR1, taxa vamală nu se calculează. valoarea statistică în vamă 
este formată din prețul bunurilor de la furnizor conform documentelor de însoțire și valoarea cheltuielilor de transport. Ul-
terior drept bază impozabilă cu TvA va servi: valoarea mărfii importate, inclusiv cheltuielile de transport, proceduri vamale, 
taxa vamală și accizele (dacă sunt calculate conform legii). În situația prezentată de mai sus se constată că: valoarea mărfii 
importateevaluată în lei la curs BNM la data devamării este 102 928 lei/ 4957,61 euro; serviciile de transport - 2470,27 lei/ 
122,03 euro; procedurile vamale - 421,59 lei / 20,81 euro, TvA – 21 163,97 lei/ 1045,51 euro Astfel, în Declarața vamală 
drepturile de import se vor repartiza în modul următor:

• 010 – procedurile vamale - 421,59 lei/ 20,81 euro
• 020 – taxa vamală – în situația prezentată entitatea dispune de certificatul EUR1, fiind scutită de taxa vamală
• 028- accizele se aplică doar pentru marfă accizată
• 030 – taxa pe valoare adăugată - 21163,97 lei / 1045,51 euro

Entitățile economice de pe malul stîng nu achită drepturile de import, fiind achitate la import pe malul stîng conform bazei 
normative în vigoare și cu condiția că bunurile vor rămâne spre consum pe malul stîng. 

Accizele 

Accizele reprezintă un impozit indirect impus asupra mărfurilor accizate, adică a mărurilor de lux, tutun, băuturi alcoolice, 
etc. Accizului fiind un impozit indirect, se include în prețul bunurilor. Reieșind din cotele sale, această taxă de consumație 
poate mări considerabil prețul, pentru anumite bunuri provenite din țară sau din import. legislația fiscală în calitate de 
subiect al impunerii perevede următoarele categorii de persoane: 

a) persoanele juridice și persoanele fizice care prelucrează și/sau fabrică mărfuri supuse accizelor pe teritoriul 
Moldovei;

b) persoanele juridice și persoanele fizice care importă mărfuri supuse accizelor.

Codul fiscal prevede următoarele cote de acciz:

a) în sumă absolută la unitatea de măsură a mărfii;
b) ad valorem în procente de la valoarea mărfurilor, fără a ține cont de accize și TvA, sau de la valoarea în vamă a 

mărfurilor importate, luînd în considerare impozitele și taxele ce urmează a fi achitate la momentul importului, 
dar fără a ține cont de accize și TvA.

În trecut o problemă destul de dificilă era înregistrarea autoturismelor cu numerele transnistrene, dat fiind faptul că ei 
nu achită vinieta cum ar fi achitat o persoană rezidentă sau nerezidentă care întră pe teritoriul Moldovei cu plăcuțe de 
înmatricualre străine. În perioada de la 1 ianuarie 2017 pînă la 1 iulie 2017, mijloacele de transport auto clasificate la po-
ziția tarifară 8703, care au fost introduse pe teritoriul Moldovei până la data de 1 noiembrie 2016 de către persoane fizice 
rezidente, indiferent de termenul de exploatare, ce au fost declarate prin acțiune, precum și autoturismele cu plăcuțe cu 
număr de înmatriculare din stânga Nistrului și municipiul Tighina, deținute în posesie sau în folosință pînă la 1 noiembrie 
2016, indiferent de termenul de exploatare, au putut fi plasate sub regimul vamal de import cu achitarea accizei în mărime 
de 30% din cota accizei stabilită pentru anul 2016. Circulația autovehiculelor cu numere de înmatriculare din stînga Nistru-
lui, care aparțin șoferilor cu permise de conducere înregistrate în dreapta Nistrului și care au domiciliul pe malul drept, este 
interzisă pe drumurile publice începînd cu 1 iulie 2017. 

Dacă persoanele fizice sau juridice își procură un autoturism, calcularea accizului este foarte simplă prin activarea sitului: 
www.vama.md. 
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MALUL STÂNG

SISTEMuL FIScAL 

lista și abordările generale privind perceperea impozitelor, taxelor și altor plăți fiscale sunt prevăzute în Actul normativ 
Privind bazele sistemului fiscal. Actualmente, se discută necesitatea de a actualiza baza de reglementare fiscală și de a 
adopta codul fiscal.

Principala deosebire a sistemului fiscal din Transnistria, care vizează mediul de afaceri, este absența TvA-ului și a impo-
zitului pe profit. În schimb, se aplică impozitul pe venitul organizațiilor. Plățile fiscale (impozitul pe venit, taxa pe valoare 
adăugată, impozitul pe proprietate și contribuțiie în fondul rutier) achitate în afara Transnistriei nu sunt luate în cont. De 
fapt, TvA-ul achitat pe malul drept al Nistrului este trecut la costurile întreprinderii. Cu atât mai mult, pe malul stâng nu 
există asigurări sociale și medicale obligatorii, iar fondurile pentru aceste scopuri sunt obținute din încasările impozitului 
social unic (ISU) și plățile pentru patenta de întreprinzător individual.

Taxele generale din Transnistria (de nivelul doi):

1) taxele care servesc drept sursă de generare a 
fondurilor rutiere;

2) impozitul pe venitul organizațiilor;
3) accizele la diferite categorii și tipuri de bunuri;
4) impozitul pe tranzacții cu valori mobiliare;
5) taxa pe activități juridice;
6) impozitul pe venitul persoanelor fizice;
7) impozitul funciar;
8) taxa vamală;
9) plățile pentru poluarea mediului înconjurător și 

folosirea resurselor naturale;
10) impozitul social unic (contribuțiile la Fondul 

Unic de Asigurări Sociale (FUAS));
11) impozitul pe jocuri de noroc;
12) taxele pentru exportul mijloacelor de transport 

(codurile conform Nomenclatorului unic de 
mărfuri a activității economice externe a Co-
munității Statelor Independente: 8702, 8703, 
8704);

13) taxa de cotă pentru dreptul de folosință a terenurilor cu destinație agricolă. 
14) Impozitele de nivelul doi (inclusiv ratele acestora, obiectele impozabile și contribuabilii) și modul de încasare 

a acestora în buget se stabilesc printr-un act normativ și sunt percepute pe întregul teritoriu al Transnistriei.

Ca urmare a trecerii la sistemul de impozitare cu impozitul pe venit a fost anulat un șir de impozite care se conțin în unele 
liste, însă nu se aplică la momentul dat:

1) taxa pe valoare adăugată;
2) impozitul pe profit (venit) pentru întreprinderi, instituții și organizații;
3) impozitul pe proprietate pentru persoane juridice;
4) taxa pentru folosirea drumurilor rutiere;
5) taxa pentru comercializarea carburanților și lubrifianților.

Taxele locale din Transnistria (de nivelul unu):

1) impozitul pe proprietate pentru persoane fizice;
2) taxa unică pentru dreptul de comerț;
3) taxa pentru dreptul de a organiza licitații, vânzări de lichidare a stocului, vânzări prin concurs și loterii;
4) taxa pentru staționare, parcare și folosirea stațiilor de către microbuze de rută și taxiuri;
5) taxa pentru dreptul de folosire a simbolurilor locale;
6) taxa pentru întreținerea fondului locativ, a obiectelor social-culturale și amenajarea teritoriului orașului (raio-

nului);

Alte informații importante

Adresele organelor fiscale

Serviciul fiscal al Transnistriei, Tiraspol, str. Gorikogo 53, tel. 
+533-78603
Inspectoratele fiscale (IF):

1.	 IF Tiraspol, str. 25 Okteabrea 101, tel. +533-96102;
2.	 IF Bender, str. Kalinina 17, tel. +552-26868;
3.	 IF Râbniţa şi r-l Râbniţa, str. Kirova 134/1, tel. +555-

31813;
4.	 IF Slobozia şi r-l Slobozia, str. Frunze 10, tel. +557-

25391, 24409;
5.	 IF Grigoriopol şi r-l Grigoriopol, str. Karla Marxa 146, tel. 

+210-34154;
6.	 IF Dubăsari şi r-l Dubăsari, str. Dzerjinskogo 4, tel. +215-

35159;
7.	 IF Camenca şi r-l Camenca, str-la Soltîsa 2, tel. +216-

22956
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7) taxa cu destinație specială a localității rurale percepută de la locuitori pentru amenajarea teritoriului localității 
rurale;

8) taxa pentru eliberarea avizelor, inclusiv a tuturor acordurilor corespunzătoare, pentru construcții (reconstrucții) 
și amenajare pe teritoriul municipiilor;

9) taxa pentru procurarea bunurilor imobiliare;
10) taxa pentru distribuirea publicității exterioare;
11) taxa cu destinație specială pentru întreținerea și dezvoltarea domeniului social și a infrastructurii localității 

rurale.

Costurile organizațiilor legate de achitarea impozitelor și taxelor locale se trec la rezultatele financiare ale organizațiilor.

Prin deciziile consiliilor locale ale deputaților poporului se stabilesc ratele unice ale impozitelor și taxelor locale fără dife-
rențiere în funcție de categoria contribuabililor, dacă acestea nu sunt prevăzute în mod expres prin actul normativ Privind 
bazele sistemului fiscal. lista impozitelor și taxelor locale nu poate fi extinsă la nivel local fără introducerea prealabilă a 
modificărilor în actul normativ.

Tipurile de înlesniri prevăzute prin acte normative cu incidență fiscală:

1) minimul neimpozabil al obiectului impozitului;
2) excluderea din impozitare a unor elemente ale obiectului impozitului;
3) scutirea de impozite a unor categorii de contribuabili;
4) reducerea ratelor impozitelor;
5) înlesniri fiscale cu destinație specială, inclusiv achitarea amânată a impozitelor sau achitarea în rate;
6) alte înlesniri fiscale.

Baza normativă

Cadrul normativ cu incidenţă fiscală

3.	 Actul normativ din 04.04.1995 Privind bazele sistemului fiscal;
4.	 Actul normativ din 29.09.2011 Nr. 156-З-V Privind impozitul pe venit pentru organizaţii;
5.	 Actul normativ din 28.12.2017 Nr. 389-З-VI Privind bugetul pentru anul 2018;
6.	 Actul normativ din 26.04.2000 Nr. 286-З Privind tariful vamal;
7.	 Actul normativ din 18.07.1995 Privind accizele;
8.	 Actul normativ din 30.09.2000 Nr. 344-З Privind impozitul social unic;
9.	 Actul normativ din 29.09.2006 Nr. 90-З-IV Privind impozitul pe jocuri de noroc;
10.	Actul normativ din 29.09.2005 Nr. 632-З-III Privind impozitul pe proprietate pentru persoane fizice;
11.	Actul normativ din 28.12.2001 Nr. 87-З-III Privind impozitul pe venit pentru persoane fizice;
12.	Actul normativ din 19.09.2013 Nr. 186-З-V Privind taxa de cotă;
13.	Actul normativ din 29.09.2005 Nr. 630-З-III Privind fondul rutier;
14.	Actul normativ din 30.09.2000 Nr.345-ЗИД Privind taxa de stat;
15.	Actul normativ din 11.06.2007 Nr. 222-З-IV Privind înregistrarea persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali;
16.	Actul normativ din 29.09.2006 Nr. 97-З-IV Privind plăţile pentru poluarea mediului înconjurător şi folosirea resurselor naturale;
17.	Actele normative ale Instituției responsabile de finanțe, emise întru dezvoltarea acestora

REGIMuRI FIScALE ŞI JuRIdIcE SPEcIALE

Regimurile fiscale speciale sunt stabilite în baza actelor normative și pot prevedea un mod deosebit de determinare a 
elementelor impozabile, precum și scutirea de anumite impozite și taxe. Regimurile fiscale speciale includ următoarele:

1) Sistemul simplificat de impozitare pentru persoane juridice prevede înlocuirea achitării impozitului pe venit al 
organizațiilor, impozitului social unic, impozitului pe întreținerea fondului locativ și obiectelor social-culturale și 
a altor impozite, cu achitarea impozitelor în baza sistemului simplificat de impozitare. Organizația care intenți-
onează să treacă în anul următor la sistemul simplificat de impozitare urmează în perioada de pe 1 octombrie 
până pe 30 noiembrie a anului curent să depună o cerere la organul fiscal, în care se va indica suma venitului 
pentru nouă luni ale anului curent, precum și numărul mediu de angajați. O organizație nou-creată are dreptul 
să depună o cerere privind trecerea la sistemul simplificat în termen de zece zile de la data înregistrării fiscale;
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Fig. 17. Structura companiilor care au trecut la sistemul simplificat de impozitare, pe regiuni, în anul 
2017
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2) Sistemul simplificat de impozitare pentru în-
treprinzători individuali – plata pentru patenta 
de întreprinzător reprezintă o plată unică impo-
zitată anticipat, care înlocuiește impozitul social 
unic, impozitul pe venit pentru persoane fizice 
și prima de asigurare obligatorie legată de des-
fășurarea activității de întreprinzător individual;

Tabel 3. Compararea celor mai aplicabile regimuri fiscale speciale și a sistemului general de impozitare

Regimuri 
fiscale

Liber-profesioniști Sistemul de impozitare prin patente Sistemul simplificat de 
impozitare

Sistemul general de 
impozitare

Numărul de 
persoane

1 Până la 5 Până la 15 Nelimitat

Taxele şi ratele Plată fixă pentru 
patentă în mărime 
minimă

Plată fixă pentru patentă de la 7 până 
la 200 CMS / de la 28 până la 1 200 
ruble / de la 1,5 până la 65,7 euro 
pentru sine şi 80% din costul patentei 
pentru fiecare angajat.
Până la 31.12.2018 impozitul pe venit 
constituie 15% din suma venitului 
persoanei juridice care depăşeşte 50 
000 ruble / 2 736,7 euro pe lună

Impozit pe încasări – 3% din 
suma venitului; 
Impozit social unic – 14% din 
salariu minim;
Impozit pe venit – 5% din 
salariu minim; prima de 
asigurare obligatorie – 3% din 
salariu minim

Conform ratelor, 
actul normativ 
Privind impozitul pe 
venitul organizaţiilor

Evidenţă 
contabilă şi 
raportare

Nu organizează 
contabilitate şi nu 
prezintă rapoarte 
financiare, 
statistice şi fiscale

Nu organizează contabilitate şi nu 
prezintă rapoarte financiare, statistice 
şi fiscale.
Declaraţia fiscală se prezintă până 
la 31.12.2018 în baza rezultatelor 
perioadei fiscale în caz dacă venitul 
persoanei juridice a depăşit 50 000 
ruble/ 2 736,7 euro pe lună

Modul simplificat de 
raportare fiscală: raportul 
fiscal al aparatului de 
marcat şi datele bancare cu 
privire la fluxul mijloacelor 
băneşti în cont (la solicitarea 
inspectoratului fiscal)

Conform cadrului 
normativ

Aparatul de 
marcat

Nu se aplică Nu se aplică Se aplică Se aplică

Alte informații importante

Întreprinzătorii individuali au dreptul să încheie un acord de 
activitate comună (acordul de parteneriat comun), în cadrul 
căruia se obligă să-și unească contribuțiile (mijloace bănești, 
echipament, materiale etc.) și să acționeze în comun fără a 
crea o entitate juridică pentru a obține un profit. Un aseme-
nea acord urmează a fi înregistrat la organul fiscal în timp de 
trei zile de la data semnării acestuia.
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Regimuri 
fiscale

Liber-profesioniști Sistemul de impozitare prin patente Sistemul simplificat de 
impozitare

Sistemul general de 
impozitare

Condițiile de 
aplicare

Conform listei 
tipurilor de 
activitate în 
domeniul 
comerţului, 
producerii şi 
serviciilor.
Pentru deținătorii 
de patente de 
întreprinzător 
individual 
este interzisă 
activitatea 
în domeniul 
alimentării 
publice.

1. Conform listei tipurilor de activitate 
în domeniul comerţului, producerii 
şi serviciilor (Anexa 2).

2. Se interzice:
 – comerţul cu ridicata;
 – producerea şi comercializarea unui 

șir de bunuri conform listei (Anexa 
3);

 – desfăşurarea activităţii economice 
cu persoane juridice începând 
din 01.01.2019 (în caz contrar 
persoana juridică achită impozitul 
pe venit în volum deplin)

1. venitul anual nu trebuie să 
depăşească 700 000 CMS 
/ 10 150 mii ruble / 556 
mii euro;

2. Decontările cu persoane 
juridice se efectuează 
în mod exclusiv fără 
numerar;

3. Nu trebuie să existe datorii 
privind impozite şi alte 
plăţi;

4. Tipurile de activitate 
trebuie să corespundă 
actului normativ Privind 
sistemul simplificat de 
impozitare;

5. Se interzice aplicarea 
concomitentă cu impozitul 
agricol fix.

Fără limitări, conform 
cadrului normativ

3) Sistemul de impozitare pentru întreprinderi exportatoare (impozit pe profit și impozit pe proprietate pentru 
persoane juridice). Întreprinderile exportatoare sunt întreprinderile cu încasări în activitatea economică exter-
nă în mărime de cel puțin 70% din suma totală a veniturilor pentru nouă luni ale anului care precede anul în 
care s-a adoptat regimul fiscal respectiv. Acest regim fiscal presupune emiterea unui act normativ corespunză-
tor care lipsește la momentul publicării acestui ghid.

4) Sistemul de impozitare pentru producători agricoli – impozit agricol fix. Acesta presupune achitarea unei 
sume fixe în funcție de suprafața terenului și înlocuiește impozitul social unic, impozitul funciar, taxa pentru 
întreținerea fondului locativ și obiectelor social-culturale și plățile pentru alte scopuri.

Tabel 4. Impozitul agricol fix

Subiecţi Obiecte Ratele impozitelor
Persoane juridice 
şi gospodării 
ţărăneşti (de 
fermier)

1. Terenuri cu destinaţie agricolă şi non-agricolă care au fost transmise 
producătorului agricol în folosinţă, inclusiv prin arendă:

30 CMS / 435 ruble / 
23,8 euro

2. terenuri cu destinaţie agricolă, pentru 1 ha:
 – terenuri arabile şi plantaţii perene,
 – depozite, fânețe și pășuni; terenuri folosite pentru amplasarea obiectelor 

destinate păstrării şi procesării primare ale produselor agricole, 
întreprinderilor auxiliare, construcţiilor şi clădirilor, drumurilor, rezervoarelor 
închise, perdelelor forestiere de protecție şi altor obiecte de uz comun legate 
de producere agricolă,

20 CMS / 290 ruble / 
15,9 euro

3. terenuri cu destinaţie non-agricolă, pentru 1 m.p. 0,006 CMS / 0,087 
ruble / 0,005 euro

5) Sistemul de impozitare pentru zonele economice libere (ZEl de producere și ZEl turistice de recreere) repre-
zintă un regim juridic special care prevede vacanțe fiscale și alte tipuri de înlesniri fiscale pentru subiecții ZEl de 
producere și ZEl turistice de recreere în ceea ce privește următoarele impozite și taxe:

• impozitul pe venitul organizațiilor; 
• impozitul funciar; 
• taxa pentru întreținerea fondului locativ și obiectelor social-culturale și amenajarea teritoriului orașului (raio-

nului);
• impozitul social unic (pentru organizațiile care se ocupă de producerea produselor software și pentru organiza-

țiile specializate care se ocupă, în mod exclusiv, de procesarea apelurilor și informarea prin canalele de comu-
nicație vocală în interesele clientului (call-centre). 
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Tabel 5. Particularitățile oferirii de vacanțe și înlesniri fiscale subiecților ZEL din Transnistria

Particularităţile activităţii subiectului ZEL Tipul venitului supus vacanţelor şi înlesnirilor fiscale
Organizaţii active care creează centre noi de 
producere

venitul din comercializarea bunurilor produse în cadrul centrului de 
producere nou-creat

Organizaţii active care oferă servicii noi în  
domeniul turismului

venitul provenit din oferirea de servicii noi în domeniul turismului

Organizaţii active care se ocupă de producerea 
produselor software

venitul din comercializarea, elaborarea, implementarea şi deservirea 
produselor software, precum şi o parte din plăţile şi alte remunerări în 
folosul persoanelor fizice care participă la comercializarea, elaborarea, 
implementarea şi deservirea produselor software

Organizaţii specializate – call-centre venitul provenit din oferirea serviciilor de procesare a apelurilor şi 
informarea prin canalele de comunicație telefonică în interesele clientului, 
precum şi venitul din cadrul altor plăţi şi remunerări în folosul persoanelor 
fizice care participă la oferirea acestor servicii

Baza normativă

Cadrul normativ al regimurilor fiscale speciale

18.	Actul normativ din 04.11.2003 Nr. 350-З-III Privind impozitul agricol fix;
19.	Actul normativ din 29.09.2011 Nr. 158-З-V Privind sistemul simplificat de impozitare pentru persoane juridice;
20.	Actul normativ din 26.09.2008 Nr. 557-З-IV Privind patenta de întreprinzător individual;
21.	Actul normativ din 14.01.2014 Nr. 3-З-V Privind unele măsuri de stat pentru sporirea stabilităţii macroeconomice şi social-eco-

nomice
22.	Hotărârea Executivului din 20.06.2016 Nr. 150 Privind aprobarea Regulamentului privind modul de creare şi funcţionare a 

zonelor economice libere de producere şi de turism şi recreere pe teritoriul dezvoltării prioritare şi stabilirea statutului juridic al 
subiecţilor zonelor economice libere respecive

23.	Actele normative ale Executivului emise întru dezvoltarea acestora

Lista documentelor și a datelor

ZEL de producere: 

1.	 „Severnâi”, Bender, sectorul Severnâi; 
2.	 „Cremenciug”, s. Cremenciug;
3.	 „Corjevo”, Dubăsari;
4.	 „Proteagailovka”, Bender, s. Proteagailovka; 
5.	 „Gâsca”, Bender, s. Gâsca

Alte informații importante

La momentul pregătirii acestui ghid pentru publicare se 
examinează proiectul de lege care prevede crearea ZEL 
pentru subiecţii activităţii economice externe implicaţi în 
oferirea serviciilor de blockchain şi minerit de criptomonede
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6. VĂMUIREA

MALUL DREPT

dEcLARAREA ŞI VĂMuIREA MĂRFuRILOR

Entitățile economice care preconizează să efectueze import-export de marfă sunt obligați să se pună la evidență la Statisti-
ca Serviciului vamal al Moldovei, cu prezentarea întregului pachet de înregistrare conform legislației în vigoare:

Denumirea documentelor Original/copii
Certificat de înregistrare a întreprinderii Original și copie

Codul OKPO Original și copie

Certificatul codulu fiscal Original și copie

Certificat cod TvA Original și copie

Certificat referitor la deținerea conturilor bancare (lei și valută) Original

Adeverința mostrelor ștampilei Original și copie

Ordin de numire în funcție a directorului sau (Extrasul de la Instituția Publică ”Agenția Servicii Publice”) Original și copie

Ordin de numire în funcție a contabilului-șef (cu menținea ”cu prezentul ordin am făcut cunoștință”) Original și copie

Procura pentru persoana care se ocupă devamă Original 

Mapă, ștampila -

Statutul Original și copie

Decizia de înregistare a întreprinderii Original și copie

Buletinul de identitate al administratorului
Buletinul de identitate al contabilului -șef

Original și copie

Mostrele semnăturilor (pe blancul entității sau cartela bancară) Original 

Contract de arendă sau act de proprietate (adresa juridică, oficiu/depozit) Original și copie

În mun. Chișinău entitățile sunt înregistrate la statistica Serviciului vamal al Moldovei pe următoarea adresă:

Adresa: mun. Chișinău, bd. Dacia 49/6 

Telefon de contact: 0-22-53-53-65

Entitățile economice se pot înregistra teritorial la Statistica Servicicului vamal al Moldovei în dependență de adresa juridică 
a afacerii sale.

Pe teritoriul Moldovei există trei birouri vamale: 

1) Biroul vamal Centru: mun. Chișinău, bd. Dacia 49/6 tel. (+373 22) 535-365 
 Biroul vamal Centru este responsabil de activitatea posturilor vamale dislocate în raioanele ștefan vodă, Cău-

șeni, Anenii Noi, Rezina și Criuleni.

2) Biroul vamal Sud: or. Cahul, șos. Prieteniei 1, tel. (+373 299)-3-21-78
 Biroul vamal Sud este responsabil de activitatea posturilor vamale dislocate în Giurgiulești (port), Cahul-Oan-

cea, Giurgiulești-Galați (rutier) din cadrul Biroului vamal Cahul. 

3) Biroul vamal Nord: or. Bălți str. Cicicalo 1, tel. (+373 231) 3-02-55
 Biroul vamal Nord este responsabil de activitatea posturilor vamale Briceni-Rosoșeni (rutier), Criva-Mămăliga 

(rutier), Otaci-Moghiliov Podolsk. 

vămuirea este procedeul de plasare a mărfurilor și mijloacelor de transport întru-un anumit regim vamal în conformitate 
cu prevederile legislației. vămuirea se efectuează de organele vamale interne și cele de frontieră, în locurile stabilite din 
zonele de activitate ale organului vamal.
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Toate operațiile legate de de vămuirea mărfurilor se efectuează în zonele de activitate ale organului vamal, în orele 
de program ale organului vamal, conform procedurii stabilite de Serviciul vamal. Însă la solicitarea persoanei fizice 

sau juridice, vămuirea poate fi efectuată din contul persoanei, în alte locuri și în ore extraprogram, desigur cu acordul orga-
nului vamal. Procedura de vămuire începe în momentul în care lucrătorul vamal este disponibil să se ocupe cu perfectareea 
actelor vamale pentru mărfurile și mijloacele de transport, în conformitate cu legislația vamală în vigoare. Declarantul sau 
brokerul vamal întocmește Declarația vamală, care trebuie depusă în termen de 72 de ore din momentul trecerii frontierei 
vamale. 

Brokerul vamal este o persoană juridică înregistrată în conformitate cu legislația în vigoare obținând licență de la Instituția 
Publică „Agenția Serviciile Publice“ pentru a desfășura activitatea de broker vamal, pentru a efectua în numele unor părți 
terțe declararea mărfurilor, prezentarea mărfurilor pentru vămuire și alte operațiuni vamale.

Pentru a obține licența pentru brokerul vamal entitatea are nevoie: 

1) de cel puțin o persoană specialistă în domeniul vămuirii;
2) să dețină baza material-tehnică într-o cantitatea suficientă pentru desfășurarea activității de broker vamal;
3) să asigure plata drepturilor de import sau de export, pentru care este necesar de a deține suma de opt mili-

oane de lei sub forma unui depozit în contul autorității vamale sau sub forma unei garanții bancare emisă de 
autoritatea vamală;

4) să respecte alte cerințe prevăzute de lege.

Tab. 6. Registrul autorizațiilor de broker vamal și Brokeri vamali care activează în baza licenței

Denumirea Brokerului vamal Adresa juridică a brokerului vamal Telefoane de contact

«Balcantir» SRL Oficiul central: 
mun. Chişinău, str. M. Eminescu, nr. 40
Reprezentanţe: 
1) mun. Chişinău bd. Dacia, nr. 49/6
2) rl. hînceşti, s. leuşeni

0-22-21-22-37
0-22-22-76-39
0-22-22-66-73

«Den Broker» SRL Oficiul central:
mun Chişinău, str. Munceşti, 29/1;
Reprezentanţe:
1) or. Ungheni, str. Feroviarilor, nr. 2.
2) or. Ocniţa str. libertăţii, nr. 1;
3) or. Căuşeni, str. Tighina, nr. 58;
4) or. Chişinău, str. Petricani, 21/4;
5) or. Chişinău, bd. Dacia, 49/6;
6) or. Ocniţa (calea ferată);
7) incinta postului vamal Tudora;
8) rl. Anenii Noi, s Bulboaca;

0-22-63-62-52
0-22-88-56-77
0-271-24257
0-243-26408
0-242-92054
0-236-47505
0-265-47505
0-262-22554
0-293-93684

«Dec-Trans Grup» SRL Oficiul central: 
mun. Chişinău bd. Dacia 49/6.
Reprezentanţe:
Postul vamal Palanca; 
Postul vamal Tudora.
Postul vamal leuşeni 
Postul vamal hînceşti
post vamal Orhei, 
Postul vamal Rezina
Postul vamal Bălţi

0-22-531567, 0-22-
539722, 0-22-539721,

FPC «Valah» SRL Oficiul central:
mun. Chişinău, bd. Dacia nr. 49/6
Reprezentanţe: 
or. Căuşeni str. Meşterul Stanciu, nr. 2

0-22-537790, 
0-22-523867,
0-22-552857

«Transline exim» SRL Oficiul central: 
mun. Chişinău 
bd. Dacia, nr. 49/6
Reprezentanţe: 
1) or. Căuşeni, str. Tighina, 24

0-22-520508,
0-22-576651, 
0-22-576657,
0-22-576656, 
0-22-576658
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Denumirea Brokerului vamal Adresa juridică a brokerului vamal Telefoane de contact

IM «Translogistic» SRL Oficiul central: 
mun. Chişinău 
bd. Dacia, nr. 49/6.
Reprezentanţe: 
r-l. Anenii Noi s. Bulboaca

0-22-506127, 
0-22-506112,
0-22-506106

«Politrans-broker» SRL r-l ștefan vodă, s. Palanca 0-22-637001,
0-22-278950,
0-22-278951,

«BALCANTIR» SRL mun. Chişinău bd. Dacia, nr. 49/6
r-l. hînceşti, s. leuşeni, incinta b/v leuşeni
r-l. Ştefan vodă, s. Tudora

0-22-21-22-37
0-22-22-76-39
0-22-22-66-73

Sursa: www.customs.gov.md

Organul vamal nu este în drept să respingă declarația vamală. Conform legislaței în vigoare Declarația vamală poate fi mo-
dificată, completată sau retrasă înainte de:

a) verificarea ei;
b) controlul mărfurilor și al mijloacelor de transport.

Documentele și informațiile suplimentare necesare vămuirii sunt următoarele:

1) Declarația vamală trebuie să fie însoțită de toate documentele necesare vămuirii;
2) Organul vamal este în drept să ceară informații suplimentare pentru a verifica datele din declarația vamală;
3) lista de documente și informații suplimentare care trebuie prezentate o stabilește Serviciul vamal.

Toate drepturile de import-export sunt calculate în baza Codului vamal, legii cu privire la tariful vamal și condițiile de livra-
re INCOTERMS 2010. INCOTERMS 2010 este un îndrumar deosebit de util pentru toate entitățile antrenate în tranzacțiile 
comerciale internaționale:

E_ _ vânzătorul pune marfa la dispoziția cumpărătorului din propriile depozite
EXW Franco uzina

F _ _ transportul principal nu este plătit de către vânzător, care transmite marfa unui transportator desemnat
FCA Franco la caraus

FAS Franco de-a lungul navei

FOB Franco la bord

C _ _ transportul principal este plătit de către vânzător, cu excepția riscurilor pe timpul transportării
CFR Cost și navlu

CIF Cost, asigurare și navlu

CPT Transport plătit până la

CIP Transport și asigurare plătite până la

D _ _ vânzătorul suportă toate cheltuielile și riscurile pentru livrarea mărfii până la locul de destinație
DAF livrat la frontier

DES livrat franco nava

DEQ livrat franco chei

DDU livrat vama neplătită

DDP livrat vama plătită
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REGIMuL dE IMPORT șI OFORMAREA dOcuMENTARĂ

Statul reglementează activitatea economică externă, folosind o varietate de instrumente, ceea ce permite să influențeze la 
formarea și dezvoltarea relațiilor economice externe. Sarcina principală a politicii economice externe a statului este de a 
crea condiții benefice pentru dezvoltarea comerțului exterior și majorarea procesului de producere în țară. 

Statul reglementează comerțul exterior prin stabilirea, introducerea, modificarea și încetarea taxelor vamale pentru măr-
furi, în scopul de a reglementa operațiunile de export și import, inclusiv pentru protejarea piaței interne a Moldovei. 

Trecerea mărfurilor peste hotare este supusă procedurilor de devamare. vămuirea se efectuează în conformitate cu legis-
lația vamală și alte acte normative în vigoare. Codul vamal a Moldovei stabilește următoarele tipuri de destinații vamale:

Destinații vamale 

Regimuri vamale 

Definitive:
1. import
2. export

Zona liberă

Magazin duty-free

Reexport

Distrugere etc.

Suspensive:
1. tranzit
2. antrepozit vamal
3. perfecționarea activă
4. perfecționarea pasivă
5. admitre temporară
6. transformarea sub control 

vamal

Alte destinații

Sursa: Codul vamal a. 2017

În cazul regimului vamal de import bunurile importate pe teritoriul vamal obțin statutul de mărfuri. Aceste categorii de 
mărfuri vor fi puse în liberă circulație numai după ce sînt plătite drepturile de import prevăzute de legislația în vigoare.

Procedura de import a mărfurilor este efectuată în conformitate cu normele prevăzute de Codul vamal, Codul Fiscal, legea 
Cu privire la tariful vamal și cu alte acte normative în vigoare. 

Condiţiile plasării mărfurilor în regimul 
vamal de import

Au fost plătite drepturile de import prevăzute de 
legislția în vigoare

Respectarea măsurilor de politică economică şi alte 
prohibiţii sau restricţii prevăzute de legislaţie

Sursa: Elaborată de autor în baza hotărîrii Nr. 207 din 26.02.2003 despre aprobarea regulamentelor cu privire la aplicarea regimurilor vamale 
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la plasarea mărfurilor în regimul vamal de import se aplică două tipuri de reglementări:

Tarifare Netarifare

Achitarea drepturilor de import Restricţiile cantitative Licenţierea şi certificarea

Sursa: Elaborată de autor în baza hotărîrii Nr. 207 din 26.02.2003 despre aprobarea regulamentelor cu privire la aplicarea regimurilor vamale

Mărfurile pot fi exonerate de taxa vamală în cazul importului acestora fără achitarea drepturilor de import, în conformitate 
cu acordurile internaționale la care Moldova este parte, numai cu prezentarea certificatului de origine a mărfurilor.

la plasarea mărfurilor sub regimul vamal de import, agentul economic trebuie să prezinte organului vamal următoarele 
documente: [ Hotărîrii Nr. 207 din 26.02.2003 despre aprobarea regulamentelor cu privire la aplicarea regimurilor vamale]

declarația vamală întocmită conform Normelor privind completarea, circulația și folosirea formularelor declarației vamale 
în detaliu;

• certificatul de înregistrare a întreprinderii, eliberat de Camera Înregistrării de Stat;
• certificatul de înregistrare, eliberat de organele statistice abilitate, cu indicarea codului de înregistrare;
• certificatul de atribuire a codului fiscal, eliberat agentului economic de către inspectoratul fiscal de stat terito-

rial;
• contractul și (sau) copia lui;
• factura, invoice și alte acte, cu indicarea cantității, valorii mărfurilor și altor informații privind mărfurile impor-

tate;
• scrisoarea de trăsură (CMR ș.a.), cu indicarea tipului de transport (rutier, aerian, feroviar etc.);
• declarația privind valoarea în vamă, în cazul cînd aceasta se completează;
• certificatele de origine și de conformitate ale mărfurilor și alte certificate, după caz;
• procura eliberată persoanei fizice împuternicite cu vămuirea mărfurilor;
• alte documente, necesare vămuirii, conform legislației în vigoare.

Bunurile importate sau exportate devin obiectul întocmirii unei declarații vamale. Declarațiile vamale sunt întocmite în 
conformitate cu regimul vamal:

Regimul vamal Declarația vamală

Import definitiv IM 4

Import temporar IM 5

Reimport IM 6

Antrepozit vamal IM 7

Transformare sub control vamal IM 8

Transformare pe teritoriul vamal IM 9

Export EX 1 

Export temporar EX 2

Reexport EX 3

Tranzit Т1

Sursa: Elaborată de autor în baza hotărîrii Nr. 207 din 26.02.2003 despre aprobarea regulamentelor cu privire la aplicarea regimurilor vamale 
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În vederea acordării unei legalități, declarața vamală parcurge următoarele etape:

Control fapticControl documentar

Date aferente valorii în vamă  Denumirea bunurilor

Originea, clasificarea și cantitatea 
bunurilor Cantitatea bunurilor

Date aferente unității de transport

Sursa: Elaborată de autor în baza hotărîrii Nr. 207 din 26.02.2003 despre aprobarea regulamentelor cu privire la aplicarea regimurilor vamale

Agentul economic este obligat să plătească plățile vamale pentru mărfurile plasate sub regim vamal de import, anterior 
importului sau la momentul importului. Există următoarele plăți vamale în conformitate cu legislația în vigoare:

Plățile vamale

Alte plăți vamale și taxe speciale

Taxa pe valoare adăugată

Accizele

Taxa vamală la import

Sursa: Elaborată de autor în baza Ordinului Nr. 26 din 11.02.2004 referitor la aprobarea normelor de completare a declarației vamale 

vămuirea mărfurilor importate are loc la biroul vamal în raza căruia este înregistrat agentul economic, în cazul în care 
legislația nu prevede alte condiții. În conformitate cu legislația în vigoare, fiecare declarație vamală include calculul urmă-
toarelor plăți:

• Proceduri vamale echivalente cu 0,4% din costul (MDl) mărfurilor, în cazul în care valoarea bunurilor este mai 
mare de 1000 de euro sau de 4 Euro în cazul în care valoarea bunurilor este în suma de pînă la 1 000 de euro; 

• Taxe vamale de la 5% la 75% din echivalentul în lei a valorii bunurilor. Taxa vamală nu se aplică în cazul tuturor 
bunurilor. Există o listă specificată în anexă la legea Cu privire la tariful vamal. În această anexă este indicat și 
calculul procentual pentru fiecare element care este supus impozitării.

• TvA - impozit plătit de persoanele fizice și juridice pentru importul de bunuri, active pe termen lung, etc. De 
regulă TvA la import constituie 20% și se calculează după cum urmează: se însumează valoarea echivalentului 
mărfurilor în lei (la cursul oficial al BNM, la data vămuirii mărfurilor), costul serviciilor de transport, procedurile 
vamale (echivalente în lei de la valorea mărfurilor), taxele vamale (echivalente în lei), din valoarea bunurilor și 
se determină baza de calculul cu TvA.

Plățile vamale sunt plătite direct de către declarant, brokerul vamal sau de o altă persoană specificată de legislația în vigoa-
re. Drepturile de import și de export se plătesc în prealabil, pînă la depunerea declarației vamale. la momentul vămuirii, 
se acceptă plata doar a diferenței dintre suma calculată și suma plătită în prealabil. Drepturile de import și de export se 
achită în moneda națională. Plata se va efectua prin virament sau în numerar, și transferată în contul unic al trezorerial al 
bugetului. Apariția obligației vamale este reflectată cumulativ în fișa personală de evidență a plătitorului vamal.
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Fișa personală de evidență a plătitorului vamal se actualizează prin efectuarea înscrierilor privind apariția, modificarea și/
sau stingerea obligațiilor vamale în temeiul următoarelor documente:

1) declarația vamală detaliată;
2) formularul tipizat Tv-14 – chitanța de percepere a drepturilor de import și de export;
3) decizia de regularizare;
4) decizia organului vamal privind aplicarea amenzii pe cazul de contravenție vamală;
5) formularul nr. Pv-1 – calculul procedurilor vamale.

După efectuarea controlului documentar și faptic al mărfurilor importate, lucrătorul vamal decide să finalizeze regimul 
importului. 

Finizarea regimului de import are loc prin aplicarea ștampilei „liber de vamă“ și punerea mărfurilor în libera circulație.

REGIMuL dE ExPORT șI OFORMAREA dOcuMENTARĂ

Exportul este un regim vamal în care mărfurile sînt scoase de pe teritoriul vamal fără obligația reintroducerii lor pe acest 
teritoriu. Spre deosebire de alte regimuri vamale, regimul de export implică exportul final a bunurilor peste hotarele Mol-
dovei și prevede prezența acestora în străinătate.

Mărfurile pot fi plasate sub regimul vamal de export numai cu permisiunea autorităților vamale. Mărfurile pot fi plasate 
sub regimul de export, în cazul în care se încadrează într-una din următoarele categorii:

Au fost achitate drepturile 
de export

Sunt respectate alte 
condiţii prevăzute de 

Codul vamal, prezentul 
regulament şi alte acte 

normative

Regim de export

Sunt  respectate măsurile 
de politică economică

Sursa: Elaborată de autor în baza hotărîrii Nr. 207 din 26.02.2003 despre aprobarea regulamentelor cu privire la aplicarea regimurilor vamale

la plasarea mărfurilor sub regimul vamal de export se aplică două tipuri de reglementări:

Tarifare Netarifare

Aplicarea cotelor Aplicarea 
drepturilor de 

export și a  altor 
plăţi  Licenţierea  

Certificarea

Sursa: Elaborată de autor în baza hotărîrii Nr. 207 din 26.02.2003 despre aprobarea regulamentelor cu privire la aplicarea regimurilor vamale

Pentru plasarea mărfurilor în regimul vamal de export, la organul vamal trebuie prezentate următoarele acte: [ Hotărîrii Nr. 
207 din 26.02.2003 despre aprobarea regulamentelor cu privire la aplicarea regimurilor vamale]

• declarația vamală întocmită conformNormelor privind completarea, circulația și folosirea formularelor decla-
rației vamale în detaliu;

• certificatul de înregistrare a întreprinderii eliberat de Camera Înregistrării de Stat;
• certificatul de înregistrare eliberat de organele de statistică abilitate, cu indicarea codului de înregistrare;
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• certificatul de atribuire a codului fiscal eliberat agentului economic de către inspectoratul fiscal de stat teritorial;
• contractul; 
• licență, dacă marfa este supusă licențierii la export;
• factura, invoice;
• scrisoarea de trăsură (CMR sau altele) cu indicarea tipului de transport (rutier, aerian, feroviar etc.);
• declarația valorii în vamă, după caz;
• certificatele de origine, de conformitate a mărfurilor și alte certificate, după caz;
• procura (contractul) eliberată persoanei care efectuează vămuirea mărfurilor în numele agentului economic;
• alte documente, necesare vămuirii, conform legislației în vigoare.

Declarantul mărfurilor este obligat să depună declarația vamală de export la organul vamal, în raza de activitate a căruia 
este situat exportatorul, sau la alt organ vamal la locul ambalării sau încărcării mărfurilor destinate exportului. 

la vămuirea mărfurilor în regimul vamal de export se percep drepturile de export în conformitate cu legislația în vigoare. 

De asemenea, entitatea trebuie să pregătească o serie de documente permisive, care trebuie să fie prezentate autorităților 
vamale:

Certificatul de origine  la export

Certificatul de origine 

EUR.1 

Forma A 

Forma C 

Forma CT-1 

Certificat igienic (sanitar) 

Certificat de conformitate  

Certificat fitosanitar/veterinar 

licența 

Sursa: Elaborată de autor în baza hotărîrii Nr. 207 din 26.02.2003 despre aprobarea regulamentelor cu privire la aplicarea regimurilor vamale

Certificatul de origine - document ce confirmă țara de proveniență a produsului.

Forma certificatelor de origine diferă după țara de destinație:

• EUR.1 - Certificatul de circulație a mărfurilor care confirmă univoc țara de origine a mărfurilor exportate în 
statele Uniunii Europene în cadrul Acordului de Asociere dintre Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană 
și Comunitatea Europeană pe de altă parte. 

• EUR.1 - Certificatul de transport a mărfurilor - pentru exportul mărfurilor originare din Moldova în statele mem-
bre la regimul de comerț liber instituit în baza Acordul Central European de Comerț liber (CEFTA). Certificatul 
de transport EUR.1 se eliberează pentru mărfurile originare din Moldova, cu condiția transportării lor directe în 
unul dintre statele membre la Acordul Central European de Comerț liber.

• Forma A - Certificatul de origine Forma A este un act justificativ care confirmă univoc țara de origine a mărfu-
rilor exportate în statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene. Certificatele de origine Forma A se elibe-
rează exclusiv pentru mărfurile originare din Moldova, cu condiția transportării lor directe în statele care acordă 
Moldovei Sistemul Generalizat de Preferințe. 
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• Forma CT-1 - Certificatul de origine a mărfurilor Forma CT-1 este un act justificativ care confirmă univoc țara 
de origine a mărfurilor în baza criteriilor de origine stabilite în conformitate cu Regulile de determinare a țării 
de origine a mărfurilor (aprobate prin Decizia Consiliului șefilor de Guvern din Comunitatea Statelor Indepen-
dente (CSI) din 20 noiembrie 2009), precum și în conformitate cu Regulile de determinare a țării de origine a 
mărfurilor din cadrul acordurilor de comerț liber bilateral. Autentificarea certificatelor de origine a mărfurilor 
se efectuează în termen de până la 3 zile lucrătoare de la data întrunirii cumulative a următoarelor condiții: 
înregistrarea cererii-declarație, depunerea formularelor certificatelor de origine completate de exportator, pre-
zentarea mărfii și a documentelor (inclusiv a celor solicitate suplimentar) la organele vamale unde se perfec-
tează exportul mărfurilor. 

Certificatele de origine a mărfurilor care au fost autentificate se eliberează (se pun la dispoziția exportatorului) în cazul în 
care mărfurile la care se referă se exportă. 

• Forma C - act justificativ care confirmă țara de origine a mărfurilor, fără a acorda preferințe. Regulile de origine 
nepreferențiale vor include toate regulile de origine utilizate în cadrul instrumentelor nepreferențiale de poli-
tică comercială, cum ar fi pentru aplicarea: taxelor antidumping și taxelor compensatorii; măsurilor de salvgar-
dare; reglementărilor referitoare la marcajul originii și restricțiilor cantitative sau contingentelor tarifare dis-
criminatorii, aplicate în conformitate cu prevederile Acordurilor OMC. Ele vor cuprinde, de asemenea, regulile 
de origine utilizate pentru achiziții publice și statisticile comerciale. Certificatul de origine poate fi eliberat de 
Serviciul vamal și costă 6 EURO. Camera de Comerț și Industrie eliberează certificatele de origine nepreferen-
țiale (de forma generală «C»).

• Certificat de conformitate - are drept scop atestarea produsului propus către export precum că ar corespunde 
standardelor sau reglementărilor tehnice, normelor de exploatare inofensivă a obiectelor și tehnologiilor cu 
grad sporit de pericol, prescrise de un anumit standard (SM, ISO, GOST). Organul de bază în domeniu este Cen-
trul Național de Acreditare MOlDAC.

• Сertificat igienic (sanitar) - este obținut în scopul confirmării admiterii produsului pentru consum uman. Do-
cumentul este emis de Agenția Națională de Siguranță a Alimentelor prin intermediul reprezentanțelor sale 
teritoriale. Activitate reglementată de legea Nr. 119 din 22.06.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și 
la fertilizanți. Acest certificat a devenit obligatoriu pentru mărfurile exportate în Federația Rusă. Obligativitatea 
Certificatului de inofensivitate la exportul de produse vegetale în Federația Rusă a fost introdusă în urma sem-
nării Memorandumului privind siguranța produselor de origine vegetală, livrate din Moldova în Federația Rusă 
(în ceea ce privește conținutul de pesticide, nitrați și nitriți).

• Certificat fitosanitar / veterinar - act ce confirmă corespunderea produsului cerințelor de inofensivitate din 
punct de vedere sanitar sau veterinar în dependență de caracteristicile produsului sau al ambalajului. Certi-
ficatul fitosanitar se eliberează de către subdiviziunile teritoriale ale organului de control fitosanitar - Agenția 
Națională de Siguranță a Alimentelor.

Plantele, produsele vegetale, bunurile supuse regimului de carantină fitosanitară destinate exportului și/sau reexportului 
sunt însoțite în mod obligatoriu de certificat fitosanitar. Pentru prevenirea apariției și răspândirii organismelor dăunătoare, 
exportul sau reexportul anumitor plante, produse vegetale și bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitară se 
permite doar în cazul în care, înainte de a fi exportate, au fost supuse inspecției fitosanitare la locul de producție sau, în 
cazul reexportului, la locul de depozitare. 

Se interzice solicitarea unor declarații suplimentare în cazul în care plantele și/sau produsele vegetale sunt însoțite de 
certificatul fitosanitar.

Pentru obținerea certificatului fitosanitar, exportatorul prezintă, cu cel puțin 24 de ore înainte de expediere, notificarea 
aplicând sistema Traces. 

• Licența – este un document ce atestă corespunderea condițiilor de licențiere a unui anumit gen de activitate. 
licența se prezentă organului vamal numai pentru mărfuri, exportul cărora este supus licențierii în conformitate 
cu legea nr. 451– Xv din 30.07.2001 privind licențierea unor genuri de activitate. 

Regimul vamal de export se consideră încheiat din data în care organul vamal de frontieră a aplicat ștampila „liber de 
vamă” pe declarația vamală de export și pe documentele de însoțire a mărfurilor și mărfurile au fost scoase de pe teritoriul 
frontierei vamale.

În acest context este necesar de menționat că cerințele legale pentru marcarea produselor sunt transferate către 
cumpărător - importator. Aceste cerințe se aplică atît pentru agenții economici de pe malul drept, cît și pentru cei 

de pe malul stîng. Fiecare produs trebuie să fie însoțit de următoarea informație:
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• Ingredientele utilizate la fabricarea produsului;
• Instrucțiunea utilizată;
• țara de origine „Fabricat în Moldova“;
• Denumirea producătorului;
• Bar cod.

Aceste cerințe pot varia în funcție de lanțul de aprovizionare cu produse și țara de destinație. Cerințele pentru marcarea 
produsului trebuie să fie desemnate de către Cumpărător în contractul de cumpărare.

Cerințele generale pentru ambalarea și etichetarea produsului sunt:

1) Cerințe pentru ambalarea produsului:
• design de ambalaj atractiv la calitatea produselor pentru piața de consum;
• tipul de ambalaj și materiale de ambalaj trebuie să fie coordonat cu cumpărătorul.
2) Cerințe pentru marcarea produsului:
• etichetarea ar trebui să fie făcută în limba țării în care produsele vor fi vândute în conformitate cu legea privind 

protecția drepturilor consumatorilor;
• marcarea produselor se efectuează în conformitate cu cerințele de protecție a mediului (de exemplu, bio-de-

gradabile, etc).

MALUL STÂNG

PARTIcIPANțII PROcESuLuI dE VĂMuIRE

Declarant și transportator

Participanții activității economice externe (AEE) interacționează cu organele vamale prin intermediul declaranților. Partici-
panții sunt: declarantul – persoana care, de fapt, transportă bunurile și agentul vamal (broker, intermediar) – persoana care 
declară mărfuri și (sau) mijloace de transport în bază de contract.

Alte informații importante

Lista punctelor de control vamal 

1.	 Vama Tiraspol
1.1. „Pervomaisk” / rutier internaţional 
1.2. „Blijnii hutor”
1.3. „Nezavertailovka”
1.4. „Mălăieşti”
1.5. „Novaia Andriaşevka”
1.6. „Grebeniki”
1.7. „Hlinaia”
1.8. „Staţia Tiraspol” / feroviar internaţional
1.9. „Staţia Novosaviţkaia” / feroviar internaţional
1.10. „Aerodrom” / aero internaţional
1.11. „Poşta”

2.	 Vama Bender
2.1. „Bâciok” / rutier internaţional
2.2. „Bender (Varniţa)” / rutier internaţional
2.3. „Bender (Căuşeni)” / rutier internaţional
2.4. „Bender (Chişinău)” / rutier internaţional
2.5. „Staţia Bender-I” / feroviar internaţional
2.6. „Staţia Bender-II” / feroviar internaţional
2.7. „Postul central”
2.8. „Proteagailovka”

3.	 Vama Dubăsari
3.1. „Podul de la Dubăsari” / rutier internaţional
3.2. „Goianul Nou” / rutier internaţional
3.3. „Colosova”
3.4. „Vadul-lui-Vodă”
3.5. „Doroţcaia”

4.	 Vama Râbniţa
4.1. „Broşteni”
4.2. „Vărăncău”
4.3. „Staţia Râbniţa” / feroviar internaţional
4.4. „Podul Râbniţa” / rutier internaţional
4.5. „Hristovaia” / rutier internaţional
4.6. „Hruşca”
4.7. „Caterinovca”
4.8. „Podul Camenca”
4.9. „Rotari”
4.10. „Râbniţa (Colbasna)”
4.11. „Staţia Colbasna”
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În anumite cazuri pentru întreprinderile mici, declarantul 
poate fi chiar întreprinzătorul individual, declarantul vamal 
al persoanei juridice sau brokerul vamal care le reprezintă 
interesele.

În cazul tranzitului vamal declarantul poate fi transporta-
torul sau expeditorul care însoțește marfa. Transportatorul 
este persoana care transportă bunurile sau pasagerii prin 
teritoriul vamal sau transportă bunurile aflate sub control 
vamal prin teritoriul vamal al Transnistriei. Bunurile pot fi 
transportate cu transportul propriu al declarantului, ceea 
ce în cazul întreprinzătorului individual înseamnă că acesta 
este declarantul și transportatorul concomitent..

Trecerea mărfurilor și/sau mijloacelor de transport prin te-
ritoriul vamal al Transnistriei se admite în locurile (puncte-
le de control vamal) stabilite de către organele vamale din 
Transnistria și aprobate de către liderul Transnistriei, și doar 
în orele de lucru ale acestora.

Organele vamale

Controlul vamal în cadrul AEE a agenților economici este 
asigurat de către organele vamale din Transnistria. Acestea 
sunt următoarele:

1. Comitetul vamal al Transnistriei;
2. vamele:

2.1. Tiraspol;
2.2. Bender;
2.3. Dubăsari;
2.4. Râbnița;

3. Posturile vamale:
3.1. Slobozia;
3.2. Camenca;

4. Punctele de control vamal.

Înregistrarea participantului la AEE

În scopul minimizării riscurilor și simplificării unor proceduri 
vamale, înainte de a începe AEE, agentul economic se poate 
înregistra la organul vamal în zona de competență a căruia se află adresa juridică a întreprinderii sau adresa de înregistrare/
de domiciliu a întreprinzătorului individual.

În rezultatul examinării documentelor organul vamal respectiv eliberează Certificatul de înregistrare a participantului la 
AEE în organele vamale, cu înscrierea datelor corespunzătoare în Registrul participanților la AEE.

Brokerul vamal

Dacă agentul economic nu desfășoară operațiuni de export/import în mod regulat și în volum mare și nu are posibilitatea 
de a angaja specialiști în vămuire, este rezonabil de a solicita serviciile unui broker vamal. Pentru a alege un broker vamal 
este util de a afla detalii despre zona geografică în care acesta și-a desfășurat activitatea, tipurile transporturilor de măr-
furi în care acesta se specializează, prioritățile în nomenclatorul mărfurilor, aspectele logistice ale depozitării și asigurării 
mărfurilor27.

Serviciile brokerului vamal se prestează contra plată pe bază de contract. Prețurile de referință pentru serviciile brokerului 
vamal în Transnistria sunt indicate în Anexa 6.

27 Информация с сайта Таможенного комитета: http://customs.gospmr.org/tamozhennyy-broker.html

Alte informații importante

Datele de contact ale organelor vamale

1.	 Comitetul Vamal al Transnistriei:
Tiraspol, str. Ucrainscaia 15a, tel. +533-94458

2.	 Vama Tiraspol:
R-l Slobozia, s. Sucleia, str. Sverdlova 32, tel. +533-80345

3.	 Vama Slobozia:
Slobozia, str. Tiraspolscaia 127a, tel. +557-25911

4.	 Vama Bender:
Bender, str. Pionerscaia 2, tel. +552-29733

5.	 Vama Dubăsari:
Dubăsari, str. Dzerjinskogo 99/1, tel. +215-35798

6.	 Vama Râbniţa:
Râbniţa, str. Valcenco 85, tel. +555-42326

7.	 Postul vamal Camenca:
Camenca, str. Kirova 24, tel. +216-22268

Linia fierbinte: +373-533-92568

Consultaţii online 
http://customs.gospmr.org/

Baza normativă

1.	 Codul Vamal;
2.	 Decretul Liderului Transnistriei din 22.03.2010 Nr. 180 

Privind punctele de control vamal şi stabilirea zonelor de 
control vamal

3.	 Ordinul Comitetului Vamal din 30.11.2017 Nr. 473 
Privind particularităţile de efectuare ale operaţiunilor 
vamale legate de sosirea, livrarea, păstrarea temporară 
a mărfurilor şi mijloacelor de transport şi colectarea in-
formaţiei despre persoanele care desfăşoară activitatea 
economică externă
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PROcEduRILE VAMALE

Mărfurile transportate prin teritoriul vamal al Transnistriei 
sunt supuse procedurilor vamale în funcție de scopul aflării 
și utilizării mărfurilor pe teritoriul vamal, scoaterii lor de pe 
teritoriul vamal și/sau aflării și folosirii lor în afara teritoriu-
lui vamal:

1) eliberare pentru consum intern (import);
2) export;
3) tranzit vamal;
4) depozit vamal;
5) procesare pe teritoriul vamal;
6) procesare în afara teritoriului vamal;
7) procesare pentru consum intern;
8) zonă vamală liberă;
9) depozit liber;
10) import temporar;
11) export temporar;
12) reimport;
13) reexport;
14) comerț fără taxe vamale;
15) distrugere;
16) refuz în folosul patriei;
17) procedură vamală specială (inclusiv pentru unele tipuri de business pe anumite teritorii ale Zonei de Siguranță).

Mărfurile plasate în procedura vamală pot fi supuse altor proceduri vamale sau aceleiași proceduri vamale:

1) pentru finalizarea procedurii vamale în care sunt plasate;
2) pentru sistarea acțiunii procedurii vamale în care sunt plasate.

Conținutul și regulile de aplicare ale procedurilor vamale, inclusiv condițiile de plasare a mărfurilor în proceduri vamale, 
condițiile și modul de folosire a mărfurilor în conformitate cu procedurile vamale după plasarea lor în aceste proceduri 
vamale, modul de finalizare, întrerupere, sistare și reluare a acțiunii procedurilor vamale se stabilesc prin Codul vamal și 
actele normativ-juridice ale Executivului.

Importul/introducerea pentru consumul intern este procedura vamală aplicată mărfurilor străine, conform căreia mărfu-
rile se află și sunt folosite pe teritoriul vamal al Transnistriei fără anumite restricții privind posedarea, folosirea și (sau) dis-
punerea de ele, prevăzute pentru mărfurile străine. Mărfurile plasate în procedura vamală de introducere pentru consumul 
intern dobândesc statutul de mărfuri autohtone (cu excepția mărfurilor eliberate condiționat).

Condițiile necesare de plasare a mărfurilor în procedura vamală de introducere pentru consumul intern sunt:

1) achitarea taxelor vamale, impozitelor și altor plăți vamale;
2) respectarea restricțiilor și limitărilor generale prevăzute de art. 39 al Codului vamal.

Exportul de mărfuri reprezintă procedura vamală prin care 
mărfurile sunt scoase în afara teritoriului vamal al Trans-
nistriei fără obligația de a le introduce pe acest teritoriu. 
Mărfurile plasate în procedura vamală de export și efectiv 
scoase în afara teritoriului vamal al Transnistriei își pierd 
statutul de mărfuri autohtone.

Se admite aplicarea procedurii vamale de export (fără introducerea pe teritoriul vamal al Transnistriei) în privința urmă-
toarelor bunuri:

1. mărfurile scoase de pe teritoriul vamal:
1.1. mărfurile plasate în procedura vamală de procesare în afara teritoriului vamal pentru încheierea acțiunii 

acesteia;

Baza normativă

1.	 Codul Vamal;
2.	 Hotărârea Executivului din 27.12.2017, nr. 367 Privind 

unele particularități ale aplicării procedurilor vamale
3.	 Ordinul Comitetului Vamal din 29.11.2017, nr. 468 Pri-

vind adoptarea Regulamentului de aplicare a unor prevederi 
ale procedurilor vamale

Etape și consecutivitatea procedurilor

Din 01.01.2018 lista cazurilor de aplicare a procedurii de 
însoţire vamală este redusă până la două puncte:

1.	 tranzit vamal;
2.	 cazuri stabilite în baza sistemului de gestionare a riscu-

rilor.

Tarife și prețuri

Din 01.01.2018 nu se va percepe taxa pentru aplicarea 
mijloacelor de identificare
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1.2. mărfurile plasate în procedura vamală de scoatere temporară pentru încheierea acțiunii acesteia;
1.3. mărfurile plasate în procedura vamală specială pentru încheierea acțiunii acesteia în cazurile prevăzute de 

organele vamale;
2. produsele derivate, pentru încheierea acțiunii procedurii vamale de procesare în afara teritoriului vamal.

Exportul de mărfuri se efectuează cu condiția achitării taxelor vamale de export și altor plăți vamale, respectării politicilor 
economice și îndeplinirii altor cerințe prevăzute de Codul vamal. În cazul exportului mărfurile sunt scutite de impozite sau 
mărfurile sunt impozitate, iar valoarea impozitelor achitate este restituită în conformitate cu prevederile cadrului normativ 
fiscal al Transnistriei.

În cazul eliberării mărfurilor plasate în procedura vamală de export mărfurile urmează să fie scoase în afara teritoriului 
Transnistriei în aceeași stare în care se aflau în ziua primirii declarației fiscale, cu excepția schimbărilor în starea mărfurilor 
ca rezultat al uzurii naturale sau reducerii în condițiile normale de transportare și păstrare.

Reimportul este procedura vamală aplicată mărfurilor străine care au fost anterior scoase de pe teritoriul Transnistriei și se 
introduc pe teritoriul Transnistriei fără achitarea impozitelor și taxelor vamale de import, cu condiția că:

1) mărfurile au fost scoase în termen de cel mult trei ani din ziua următoare a celei când a fost realizată scoaterea 
mărfurilor de pe teritoriul vamal al Transnistriei sau în alt termen stabilit de organul executiv;

2) mărfurile se află în starea în care au fost scoase, cu excepția schimbărilor ca rezultat al uzurii naturale sau redu-
cerii naturale în condițiile normale de transportare și păstrare;

3) sunt restituite impozitele și dobânda de pe ele, atunci când aceste impozite și dobănzi asociate cu scoaterea 
mărfurilor nu au fost achitate sau au fost restituite.

Tranzitul vamal este procedura vamală de transportare a mărfurilor de 
la organul vamal de origine către organul vamal de destinație fără achi-
tarea impozitelor și taxelor vamale, cu condiția că: marfa se transportă 
în stare neschimbată, în termenii stabiliți de organul vamal de origine 
în funcție de posibilitățile mijlocului de transport și rutei acestuia (însă 
nu mai mult de 24 de ore), și este asigurată posibilitatea de identifica-
re a mărfii. Mărfurile străine plasate în procedura vamală respectivă își 
păstrează statutul de mărfuri străine. Procedura dată se aplică în cazul 
tranzitului vamal intern al mărfurilor, cum ar fi importul de mărfuri cu 
transportare de la punctul de control vamal până la organul vamal unde 
marfa urmează să fie plasată în procedura de eliberare pentru consum 
intern. 

Lista documentelor și a datelor

Lista documentelor pentru import (eliberare pentru con-
sum intern), prezentate declarantului/brokerului:

1.	 Certificatul de înregistrare a persoanei juridice la organ-
ele vamale (de acreditare);

2.	 Contractul de activitate economică externă cu anexele 
şi specificaţiile corespunzătoare;

3.	 Documentele de transport: factura, scrisoarea de tră-
sură, factura de expediţie, CMR, bonul de casă, factura 
de vânzare, copia facturii;

4.	 Documentul aferent livrării;
5.	 Actul de transfer în custodie sigură;
6.	 Contractul de transport, cererea de transport, factura 

de transport, certificatul de finalizare, certificatul privind 
cheltuieli de transport şi alte documente;

7.	 Copia ordinului de plată (cu condiţia achitării în avans în 
mărime de 50%/100%);

8.	 Procura persoanei autorizate care reprezintă interesele 
persoanei juridice în organele vamale

Lista documentelor și a datelor

Lista documentelor pentru export, prezentate declaran-
tului/brokerului:

1.	 Certificatul de înregistrare a persoanei juridice la organ-
ele vamale (de acreditare);

2.	 Contractul de activitate economică externă cu anexele 
şi specificaţiile corespunzătoare;

3.	 Contractul de procurare a mărfii;
4.	 Documentele de transport: factura, scrisoarea de tră-

sură, factura de expediţie, CMR, bonul de casă, factura 
de vânzare, copia facturii;

5.	 Actul de încărcare a mărfii;
6.	 Declaraţia de repatriere;
7.	 Procura persoanei autorizate care reprezintă interesele 

persoanei juridice în organele vamale

Tarife și prețuri

1.	 Durata tranzitului vamal: nu mai mult de 
24 de ore

2.	 Din 01.01.2018 taxele vamale pentru 
însoţire vamală vor fi percepute doar în 
cazul însoţirii mijloacelor de transport care 
transportă mărfurile în cadrul procedurii 
de tranzit vamal.
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Depozitul vamal este procedura vamală aplicată pentru 
păstrarea mărfurilor aduse sub controlul vamal fără perce-
perea impozitelor și taxelor vamale și fără aplicarea politi-
cilor economice în perioada păstrării, iar bunurile destinate 
scoaterii din țară în conformitate cu procedura vamală de 
export sunt păstrate sub controlul vamal cu anumite înles-
niri.

Comerțul fără taxe vamale este procedura vamală, prin care mărfurile străine și autohtone sunt vândute cu amănuntul în 
magazinele scutite de taxe vamale cu respectarea legislației în vigoare.

Perfecționare activă – procedura vamală, în cadrul căreia 
mărfurile străine se utilizează pentru efectuarea operațiu-
nilor de perfecționare activă în Transnistria, în termenele 
stabilite, cu scutirea completă și condiționată de taxe vama-
le, impozite, și fără aplicarea măsurilor de protecție a pieței 
interne, și a măsurilor de politică economică, cu exportul 
ulterior al produselor perfecționate din Transnistria sau 
plasarea sub o altă procedură. Această procedură prezintă 
interes pentru întreprinderile mici, care lucrează cu mate-
ria primă a clientului (de exemplu, în industria de confecții 
sau în prelucrarea produselor agricole). Mărfurile, plasate 
sub această procedură vamală, păstrează statutul mărfuri-
lor străine cu condiția eventualei identificări a acestora de 
către organele vamale în produsele perfecționate. Mărfurile obținute în urma operațiunii de perfecționare capătă statutul 
mărfurilor străine. În cadrul operațiunilor de perfecționare a mărfurilor străine se admite utilizarea mărfurilor autohtone.

Perfecționare pentru consumul intern – procedura vamală pentru mărfurile străine prelucrate pentru consumul intern, 
efectuată în scopul obținerii produselor perfecționate, destinate plasării ulterioare sub procedura vamală de eliberare 
pentru consum intern. Pentru astfel de mărfuri străine nu se achită taxele vamale de import, cu respectarea condițiilor 
de rigoare. Mărfurile plasate sub această procedură vamală păstrează statutul mărfurilor străine, iar mărfurile obținute în 
urma perfecționării pentru consumul intern (produse perfecționate, deșeuri și reziduuri) capătă statutul de mărfuri străine. 

Admitere temporară – procedura vamală pentru mărfurile străine, care 
se află și sunt utilizate temporar pe teritoriul Transnistriei cu respectarea 
tuturor condițiilor și suntfolosite în conformitate cu această procedura 
vamală, cu achitarea parțială sau fără achitarea taxelor vamale de im-
port și a impozitelor. Mărfurile admise temporar își păstrează statutul de 
mărfuri străine. Termenul de valabilitate – patru ani.

Scoatere temporară – procedura vamală pentru mărfurile autohtone, 
care sunt scoase de pe teritoriul Transnistriei, pentru aflarea temporară 
și utilizarea acestora peste hotare, fără achitarea taxelor vamale de ex-
port, cu respectarea condițiilor de identificare. Termenul de valabilitate 
– nelimitat.

Perfecționare pasivă – procedura vamală pentru mărfurile autohtone, 
care sunt scoase de pe teritoriul Transnistriei în scopul obținerii în urma 
perfecționării produselor destinate introducerii ulterioare pe teritoriul 
Transnistriei, fără achitarea taxelor vamale de export, cu respectarea 
condiției de existență documentului cu privire la condițiile perfecționă-
rii și posibilitatea identificării mărfurilor. Termenul este stabilit pentru 
perioada necesară pentru perfecționarea respectivă. Această procedură 
prezintă interes pentru întreprinzătorii interesați de perfecționarea pro-
ducției lor care servește drept materie primă pentru alte mărfuri (de 
exemplu, pentru industria agricolă).

Reexport – procedura vamală pentru mărfurile străine și autohtone, în cadrul căreia mărfurile străine sunt scoase de pe te-
ritoriul Transnistriei fără achitarea taxelor vamale de import, impozitelor și/sau cu rambursarea (calcularea) sumelor unor 
asemenea taxe și impozite, iar mărfurile autohtone – fără achitarea taxelor vamale de export, cu respectarea condițiilor.

Tarife și prețuri

1.	 Mărfurile introduse se păstrează la depozitul vamal fără 
achitarea impozitelor şi taxelor. 

2.	 Pentru mărfuri destinate scoaterii din țară sunt 
prevăzute înlesniri.

Etape și consecutivitatea procedurilor

1.	 Procedura vamală de perfecţionare activă se admite 
în cazul existenţei unei autorizaţii, eliberate de organul 
vamal al Transnistriei, în zona de activitate a cărui se află 
solicitantul.

2.	 În cazul, în care scopul plasării mărfurilor sub această 
procedură este repararea acestora, declarantul poate 
utiliza declaraţia vamală în calitate de autorizaţie. 

Tarife și prețuri

Perioada admiterii temporare: 4 ani. 

Tarife și prețuri

Perioada scoaterii temporare este nelimitată. 

Tarife și prețuri

Termenul perfecţionării pasive este stabilit 
pentru perioada necesară pentru perfecţion-
are.



82 Ghid cu privire la import/export și comerțul  reciproc pe malurile Nistrului

Distrugere – procedura vamală pentru mărfuri străine, în conformitate cu care asemenea mărfuri se distrug fără achitarea 
taxelor vamale de import, impozitelor, cu respectarea condițiilor.

Refuz în favoarea patriei – procedura vamală pentru mărfurile străine, în cadrul căreia mărfurile sunt transmise în mod 
gratuit în proprietatea (beneficiul) Transnistriei, fără achitarea taxelor vamale de import, impozitelor, cu respectarea con-
dițiilor.

Zonă vamală liberă și depozit liber – procedurile vamale, în cadrul cărora mărfurile străine sunt plasate și utilizate în li-
mitele teritoriale sau clădiri (locuri) respective, fără încasarea taxelor vamale și impozitelor, precum și fără aplicarea față 
de asemenea mărfuri a măsurilor politicii economice, măsurilor de protecție a pieței interne, iar mărfurile autohtone sunt 
plasate și utilizate în condițiile aplicate exportului, în conformitate cu procedura vamală de export.

Procedură vamală specială pentru afaceri în unele teritorii ale Zonei de Securitate. De la 1 ianuarie 2018, Codul vamal 
prevede utilizarea unei proceduri vamale speciale pentru agenții economici de pe malul stâng care activează în sectorul 
Severnâi din or. Tighina, precum și pentru agenții economici și gospodăriile auxiliare personale de pe malul drept, care 
utilizează terenuri de pământ din raionul Dubăsari, administrate de malul stâng pentru obținerea produselor agricole.

Procedură vamală specială – procedura vamală destinată unor categorii de mărfuri străine și autohtone, conform căreia 
aceste mărfuri circulă pe teritoriul vamal al Transnistriei, se află și/sau sunt utilizate pe teritoriul vamal al Transnistriei sau 
în afara acestuia fără achitarea taxelor vamale și impozitelor, cu respectarea condițiilor de plasare și/sau utilizare a măr-
furilor sub a procedura vamală respectivă. Modul de aplicare a procedurii vamale speciale se stabilește de către organul 
executiv al Transnistriei.

În cadrul aplicării procedurii vamale speciale, în interesele micului business e necesar de evidențiat aplicabilitatea acesteia 
față de:

• mărfurile autohtone transportate prin teritoriul vamal al Transnistriei de către companiile din Transnistria sau 
de către subdiviziunile lor structurale (terenuri, filiale etc.) cu sediul în satul varnița sau în sectorul Severnâi din 
or. Tighina. Compania respectivă urmează să fie inclusă în Registrul persoanelor juridice ale Transnistriei, care 
transportă mărfurile autohtone în/din s. varnița și sectorul Severnîi din or. Tighina;

• mărfurile transportate prin teritoriul vamal al 
Transnistriei de către utilizatorii de terenuri 
agricole din raionul Dubăsari (din satele Coci-
eri, Molovata Nouă, Roghi, Pohrebea, Doroțcoe, 
Pârâta, Coșnița). la mărfurile prevăzute în acest 
punct se referă: materialul săditor, îngrășămin-
te, produse fitosanitare, tehnica agricolă și alte 
valori materiale și mărfuri destinate fabricării 
produselor agricole proprii pe terenuri de pământ, precum și producția agricolă proprie proprie crescută pe 
terenurile de pământ indicate. Persoana respectivă urmează să fie înregistrată în organul competent al Trans-
nistriei, precum și să prezinte organului vamal contractul de locațiune, de exploatare pe termen lung/scurt a lo-
tului de pământ încheiat cu instituția responsabilă de domeniul agriculturii și resurselor naturale a Transnistriei, 
precum și certificatul cu datele despre volumul suprafețelor cultivate și despre recoltarea producției crescute 
(culturile agricole) semnate de către arendașul terenului și convenite cu Direcția agriculturii, resurselor naturale 
și ecologiei din Dubăsari.

Baza normativă

Cadrul normativ al procedurii vamale speciale

1.	 Codul Vamal, art.128-1;
2.	 Hotărârea Executivului Transnistriei nr. 367 din 

27.12.2017 Privind unele particularităţi ale apicării pro-
cedurilor vamale. 

Alte informații importante

La situaţia din 01.01.2018, în Registrul persoanelor juridice, 
care transportă mărfuri în/din Varniţa şi sectorul Severnîi, 
sunt inscrise 39 de întreprinderi. 

Etape și consecutivitatea procedurilor

Procedura vamală specială pentru utilizatorii de terenuri din 
satele Cocieri, Molovata Nouă, Roghi, Pohrebea, Doroţcoe, 
Pârâta, Coşniţa. 
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ETAPELE VĂMuIRII

Etapele principale ale vămuirii sunt:

1) Înregistrarea și emiterea declarațiilor pentru 
mărfuri. Este foarte important ca pachetul de 
documente și de date prezentat pentru depune-
rea declarației să fie complet și veridic.

2) Primirea, înregistrarea și evidența declarații-
lor. Declarantul prezintă colaboratorului vamal 
Declarația mărfii (DM). la rândul său, colabo-
ratorul vamal efectuează verificarea generală 
a acesteia în conformitate cu normele de com-
pletare a acestui act și verifică corespunderea 
completării cu procedura vamală de vămuire. 
De asemenea, el verifică existența semnăturilor 
și ștampilelor necesare prin care DM este ates-
tată. Colaboratorul vamal efectuează controlul 
exemplarului declarației pe suport de hârtie și 
cel electronic și verifică împuternicirile persoanei, care depune actele pentru vămuire. Pe pagina web a Comi-
tetului vamal, în secțiunea „vama electronică” sunt publicate:

• Descrierea copiei electronice a declarației vamale (http://customs.gospmr.org/deklarirovanie-dlya-yuridicheski-
kh-lic.html), utilizate pentru a prezenta organului vamal a datelor electronice la declararea mărfurilor și mijloa-
celor de transport, 

• clasificatoarele (http://customs.gospmr.org/klassifikatory.html), utilizate la introducerea datelor în declarația 
vamală, la întocmirea altor acte vamale, la completarea actelor de contabilitate și evidență în cadrul sistemului 
informațional automatizat unic (SIAU) al organelor vamale. 

3) Controlul codificării mărfurilor și respectării 
regulilor de reglementare netarifară presupune 
verificarea codului mărfii conform Nomenclato-
rului mărfurilor28 (NM AEE); verificarea documen-
tației cu privire la originea mărfurilor și faptul 
existenței înlesnirilor tarifare față de acest grup 
de mărfuri; c) verificarea respectării documen-
telor de reglementare netarifară AEE (măsuri de 
restricționare directă: cotarea, licențierea, măsuri 
speciale de protecție; formalități vamale și admi-
nistrative: certificarea, controlul sanitar-epidemi-
ologic, controlul veterinar, controlul fitosanitar de 
carantină, controlul radiologic etc.).

4) Controlul valorii în vamă presupune verificarea datelor indicate în declarație, corectarea valorii în vamă (în caz 
de necesitate în cadrul vămuirii), verificarea corectitudinii indicării valorii în vamă a mărfurilor conform metodei 
de decontare selectate pentru declarare.

5) Verificarea corectitudinii efectuării plăților aferente declarației vamale presupune verificarea conformității 
plăților vamale. Obligația de achitare a taxelor vamale de import și ale impozitelor este asumată de către titular 
în momentul transportării mărfurilor prin teritoriul vamal. la fel, este verificată justificarea înlesnirilor și facili-
tăților, respectarea termenelor de prezentare a declarației, existența datoriilor conform plăților vamale; faptul 
intrării plăților în contul organului vamal, iar în caz de necesitate se percep majorările de întârziere a plăților cu 
aplicarea altor măsuri.

6) Controlul și punerea în circulație a mărfurilor presupune verificarea etapelor precedente și luarea de către 
colaboratorul vamal a deciziei privind efectuarea controlului, iar controlul propriu-zis este efectuat cu înregis-
trarea obligatorie a rezultatelor acestuia. După efectuarea analizei pachetului de documente al declarației și 
controlului, va fi luată o decizie privind posibilitatea sau imposibilitatea punerii în circulație a mărfii în confor-
mitate cu procedura vamală solicitată, cu aplicarea mențiunilor pe documentele respective.

28 Declarația privind originea mărfurilor – act comercial sau orice alt act aferent mărfii, care include datele despre originea mărfii, declarate de către 
producătorul, vânzătorul sau expeditorul din țara (grupul de țări, uniunea vamală a țărilor, regiunea sau parte a țării) de origine a mărfii sau țara 
(grupul de țări, uniunea vamală a țărilor, regiunea sau parte a țării) de export a mărfii.

 Certificat privind originea mărfurilor – act într-o anumită formă, care atestă originea mărfii și este eliberat de către organul împuternicit al autori-
tăților de stat sau de organizația comptenetă a țării (grupului de țări, uniunii vamale a țărilor, regiunii sau părții țării) de origine a mărfii. Certificatul 
privind originea mărfurilor urmează să confirme în mod expres faptul, că marfa indicată provine din țara respectivă. În cazul pierderii certificatului 
se va accepta copia acestuia, legalizată în mod oficial. 

Alte informații importante

1.	 Din 01.01.2018 poate fi aplicată delaraţia vamală incom-
pletă, periodică şi prealabilă. În calitate de declaraţie in-
completă poate fi utilizate actele de transport şi comerţ.

2.	 Din 01.01.2018 termenul de depunere a declarației 
vamale – până la expirarea termenului de depozitare 
provizorie.

3.	 Din 01.01.2018 declararea vamală se va efectua de către 
orice organ vamal la discreţia declarantului, indiferent 
de locul înregistrării în calitate de participant la activitate 
economică externă (AEE).

Baza normativă

1.	 Codul Vamal, art.128-1;
2.	 Ordinul Comitetului Vamal nr. 473 din 30.11.2017 priv-

ind particularităţile efectuării operaţiunilor vamale, legate 
de sosirea, livrarea, depozitarea provizorie a mărfurilor şi 
mijloacelor de transport şi de colectarea datelor despre 
persoane, implicate în AEE;

3.	 Ordinul Comitetului vamal nr. 468 din 29.11.2017 priv-
ind aprobarea Regulamentului de aplicare a unor dispoziţii 
ale procedurilor vamale. 
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7) Controlul valutar prevede respectarea termenelor de transfer al încasării valutare pe contul băncilor compe-
tente, care controlează repatrierea conform contractelor AEE. Acest lucru se efectuează în scop de: verificare a 
transferului mijloacelor bănești peste hotare, reîntoarcere a mijloacelor bănești în Transnistria în cazul în care 
marfa nu a fost introdusă în termenii stabiliți.

cONTROLuL VALORII ÎN VAMĂ

valoarea în vamă a mărfurilor se determină de către declarant, iar în cazurile prevăzute de Codul vamal, taxele vamale și 
impozitele se calculează de către organul vamal.

Datele cu privire la valoarea în vamă a mărfurilor, introduse pe teritoriul Transnistriei și supuse declarării vamale cu apli-
carea formularelor declarației vamale (Dv) se prezintă în declarația privind valoarea în vamă a mărfii (DvvM). DvvM este 
o parte integrantă a Dv și se prezintă de către declarant pe suport de hârtie, într-un exemplar sau două exemplare (la 
discreția declarantului). Prezentarea DvvM pe suport de hârtie trebuie să fie însoțită de prezentarea copiei acesteia în 
forma electronică organului vamal al Transnistriei. DvvM nu este acceptată de către organul vamal fără prezentarea copiei 
electronice a acesteia.

Metodele de determinare a valorii în vamă a mărfurilor introduse:

1) conform valorii tranzacției cu mărfurile introduse (prima metodă, conform formularului DvvM-1);
2) conform valorii tranzacției cu mărfurile identice (a doua metodă, conform formularului DvvM-2);
3) conform valorii tranzacției cu mărfurile omogene (a treia metodă, conform formularului DvvM-2);
4) metoda scăderii (a patra metodă, conform formularului DvvM-2);
5) metoda adunării (a cincea metodă, conform formularului DvvM-2)
6) metoda de rezervă (a șasea metodă, conform formularului DvvM-2).

Etape și consecutivitatea procedurilor

Cazuri de neprezentare a DVVM:

1.	 declararea mărfurilor cu aplicarea procedurii vamale de punere în circulaţie pentru consumul intern cu declararea înle-
snirilor la achitarea taxelor vamale şi impozitelor;

2.	 plasarea mărfurilor sub procedurile vamale, care nu prevăd achitarea taxelor vamale şi impozitelor;
3.	 introducerea mărfurilor, care nu sunt supuse achitării taxelor vamale şi impozitelor;
4.	 declararea de către persoanele fizice a mărfurilor corespunzătoare poziţiilor 8702 – 8704, 8711, 8716 (remorci, semire-

morci, cărucioare pentru secerători) ale NM AEE;
5.	 declararea mărfurilor importate la PV;
6.	 declararea mărfurilor în cazul în care mărfurile plasate sub o anumită procedură vamală se plasează sub o altă procedură 

sau procedura vamală similară, valoarea în vamă fiind determinată anterior.

Principală metodă de determinare a valorii în vamă este metoda determinării valorii în vamă a mărfii în baza valorii tran-
zacției mărfii respective. În cazul în care metoda principală nu poate fi utilizată, este aplicată în mod consecutiv fiecare 
dintre metodele enumerate mai sus. În acest caz fiecare metodă ulterioară va fi aplicată, dacă valoarea în vamă a mărfii 
nu va putea fi determinată cu ajutorul metodei precedente. Metodele scăderii și adunării valorii pot fi aplicate în orice 
consecutivitate.

Tarife și prețuri

Punerea în circulaţie a mărfurilor trebuie să fie finalizată 
de către organul vamal în termen maxim de patru ore lu-
crătoare din momentul înregistrării declaraţiei vamale, iar a 
mărfurilor conform procedurii vamale speciale – în termen 
de două ore lucrătoare din momentul înregistrării declaraţiei 
vamale. Termenele indicate includ timpul efectuării con-
trolului vamal.

Alte informații importante

Din 01.01.2018 vămuirea mărfurilor, achiziţionate de 
angajaţi (persoane fizice) pentru întreprinderile autohtone 
(persoane juridice), va fi efectuată la punctul vamal (PV) în 
ordinea prevăzută pentru transportarea de către persoan-
ele fizice a mărfurilor destinate consumului personal, supuse 
declarării scrise conform formularului DV-4.
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valoarea în vamă a mărfurilor introduse este valoarea tran-
zacției cu aceste mărfuri, adică prețul efectiv achitat sau 
care urmează a fi achitat pentru aceste mărfuri în cazul 
vânzării acestora pentru scoaterea de pe teritoriul vamal 
și completat de angajamentele de plăți efectiv achitate sau 
care urmează să fie achitate (pentru servicii de intermedie-
re, ambalaj, transportare etc.) în cazul executării următoa-
relor condiții:

1. lipsa restricțiilor cu referire la drepturile cumpără-
torului de utilizare și dispunere de mărfuri, cu ex-
cepția restricțiilor, care:
1.1. limitează zona geografică, în care mărfurile 

pot fi revândute;
1.2. nu afectează substanțial valoarea mărfurilor;
1.3. sunt stabilite prin actele normative ale Transnistriei;

2. vânzarea mărfurilor sau prețul acestora nu depind de anumite condiții sau obligații, impactul cărora asupra prețului 
nu poate fi determinat cantitativ;

3. vânzătorului nu îi revine în mod direct sau indirect nici o parte din venit sau câștig din vânzarea ulterioară, dispune-
rea în alt mod sau utilizarea mărfurilor de către cumpărător, cu excepția cazului efectuării calculelor suplimentare 
(pentru servicii de intermediere, ambalaj, transportare etc.);

4. cumpărătorul și vânzătorul nu sunt persoane interdependente, sau cumpărătorul și vânzătorul sunt persoane inter-
dependente în așa fel, încât valoarea tranzacției cu mărfurile introduse este acceptabilă pentru scopurile vamale.

Metoda conform valorii tranzacției cu mărfurile introduse nu poate fi aplicată în cazul în care cel puțin una dintre condițiile 
de mai sus nu este respectată, precum și în cazul în care există inconsecvențe semnificative în aplicarea sistemului de ges-
tionare a riscurilor în sensul unei subestimări mai mari de 20% între valoarea în vamă declarată de declarant, și valoarea 
în vamă, determinată de organul vamal. la determinarea unei asemenea valori în vamă prin metoda conform prețului 
tranzacției cu mărfurile introduse, declarantul urmează să prezinte o serie de documente. 

Pentru mai multe detalii, accesați: http://customs.gospmr.org/importnyy-tarif.html

Atunci când valoarea în vamă nu se determină și lipsesc documentele care confirmă valoarea mărfurilor, organul vamal are 
dreptul să utilizeze informațiile privind prețurile din baza de date a organelor vamale (metoda nr. 6). 

Instituția responsabilă de domeniul dezvoltării economice stabilește în mod sistematic prețul orientativ pentru unele cate-
gorii de mărfuri la export.

PLĂțI VAMALE

Plățile vamale includ:

1) Plățile vamale de import;
2) Plățile vamale de export;
3) Tipuri excepționale de taxe vamale (speciale, 

sezoniere, anti-dumping și compensaționale); 
4) Plata pentru scoaterea tehnicii agricole: dis-

pozitive mecanice (8432, 8433, 8435-8437), 
precum și tractoare (8701), în cazul în care din 
momentul introducerii acestora nu au trecut 
doi ani, și constituie 20% din valoarea în vamă, 
în afară de tehnica agricolă introdusă conform 
contractelor de distribuție (de dealer);

5) Accize pentru mărfurile introduse: bere, vinuri, 
băuturi alcoolice, parfumuri, solvenți, gaze li-
chefiate, combustibili și lubrifianți, produse din 
blană naturală, bijuterii, icre de sturion, dispo-
zitive de înregistrare audio și video, de recep-
ționare a imaginilor, mijloace de transport la 
importul lor;

Baza normativă

Cadrul normativ al valorii în vamă

1.	 Codul Vamal;
2.	 Ordinul Comitetului Vamal nr. 475 din 30.11.2017 

privind modul de declarare şi control al valorii în vamă a 
mărfurilor, transportate prin teritoriul vamal;

3.	 Ordinul Instituţiei responsabile de domeniul dezvoltării 
economice nr. 320 din 7.12.2017 privind aprobarea preţu-
rilor orientative la unele mărfuri aplicate în scop de vămuire 
a exportului în perioada 15 decembrie 2017 – 20 ianua-
rie 2018 (şi ordinele similare emise în mod repetat). 

Baza normativă

Cadrul normativ al plăților de export

1.	 Codul Vamal;
2.	 Actul normativ nr. 286-З din 26.04.2000 privind tariful 

vamal;
3.	 Hotărârea Executivului nr. 254 din 22.09.2016 privind 

aprobarea pentru anii 2017-2018 a Tarifului vamal pentru 
mărfurile importate, precum şi a Nomenclatoruluii mărfu-
rilor, aplicate la efectuatea AEE, şi Notelor explicative la 
NM AEE în redacţia Hotărârii nr. 115 din 26.05.2017;

4.	 Hotărârea Executivului nr. 253 din 22.09.2016 privind 
aprobarea pentru anii 2017-2018 a Tarifului vamal pentru 
mărfurile exportate, în redacţia curentă;

5.	 Actul normativ din 18.07.1995 privind accizele;
6.	 Hotărârea Executivului nr. 276 din 16.10.2017 privind 

stabilirea ratelor de accize la unele tipuri de mărfuri (pro-
duse), importate pe teritoriul Transnistriei.
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6) Taxa pe valoare adăugată pentru mărfurile in-
troduse (poate fi stabilită prin acte normative; 
această taxă nu se aplică în momentul editării 
ghidului);

7) Taxe vamale – plăți obligatorii, percepute pen-
tru efectuarea operațiunilor vamale de către 
organele vamale ale Transnistriei legate de pu-
nerea în circulație a mărfurilor, însoțirea vamală 
a mijloacelor de transport, și alte acțiuni;

• Taxele vamale pentru executarea acțiunilor 
legate de punerea în circulație a mărfurilor, 
la declararea în vamă a mărfurilor (inclusiv la 
prezentarea declarației vamale incomplete sau 
periodice): 0,3% din valoarea în vamă, însă nu 
mai mult de 5 CMS / 72,5 ruble / 4 euro;

• Taxele vamale pentru însoțirea vamală a mij-
loacelor de transport, care transportă mărfuri 
conform cu procedura vamală de tranzit vamal: 
3 CMS / 43,5 ruble / 2,4 euro pentru 1 km de 
drum;

• Taxele vamale pentru păstrarea mărfurilor în 
depozitul provizoriu al organului vamal consti-
tuie 1 CMS / 14,5 ruble / 0,8 euro pentru fiecare 
100 kg de la greutatea brută a mărfurilor per 24 ore, iar pentru 100 kg necomplete de greutate brută a mărfu-
rilor se echivalează cu 100 kg complete, iar 24 ore incomplete – cu 24 ore complete (de exemplu, depozitarea 
a 19,230 kg timp de 48 ore va costa 386 CMS / 5 597 ruble / 306,3 euro). 

Taxele vamale pentru operațiunile vamale urmează să fie achitate până la sau concomitent cu prezentarea declarației va-
male, precum și în timpul vămuirii. Taxele vamale pentru însoțire vamală urmează să fie achitate până la începutul însoțirii 
vamale efective sau concomitent cu prezentarea declarației vamale. Taxele vamale pentru depozitare urmează să fie achi-
tate până la eliberarea efectivă a mărfii din depozitul provizoriu al organului vamal.

Obiectul aplicării taxelor vamale și impozitării îl reprezintă mărfurile transportate prin teritoriul vamal. Baza de calcul a 
taxelor vamale în dependență de tipul mărfii și tipurile ratelor aplicate este valoarea în vamă a mărfurilor și/sau caracte-
risticile fizice în natură (cantitatea, greutatea, inclusiv ținând cont de ambalajul primar al mărfii, care este inseparabil de 
marfă până la consumul acesteia, și/sau în care marfa este prezentată pentru vânzarea cu amănuntul, volumul sau alte 
caracteristici ale mărfii). Baza de calcul a impozitelor este determinată în conformitate cu cadrul normativ.

Declarantul sau altă persoană obligată să achite taxele vamale și impozitele, sunt persoanele responsabile de încasarea 
plăților vamale. Plățile vamale se încasează până la punerea în circulație a mărfurilor, în conformitate cu procedura vamală 
selectată. 

Obligația de achitare a plăților vamale apare:

1) în cazul introducerii mărfurilor pe teritoriul vamal – din momentul trecerii fizice a mărfii pe teritoriul vamal;
2) în cazul scoaterii de pe teritoriul vamal – din momentul recepționării de către organul vamal a declarației vama-

le sau efectuării acțiunilor, care vizează în mod direct scoaterea mărfurilor de pe teritoriul vamal.

Executarea obligației de achitare a taxelor vamale se asigură prin:

1) gajarea bunurilor;
2) garanție bancară;
3) fidejusiune;
4) depunerea sumelor bănești în contul organului vamal (depozit).

În contul de depozit se depune suma plăților vamale, care urma să fie achitată în cazul în care mărfurile ar fi fost puse în 
circulație pentru consumul intern sau scoase din teritoriu în conformitate cu procedura de export. În perioada de păstrare 
a sumelor pe depozit, dobânda nu va fi acumulată. În caz de neexecutare a obligației asigurate de depozit, sumele taxelor 
vamale, penalităților și dobânzilor care urmează să fie achitate, vor fi încasate din sumele de depozit.

Etape și consecutivitatea procedurilor

Din 01.01.2018 lista cazurilor de aplicare a însoţirii vamale 
va fi redusă până la două:

1.	 tranzit vamal;
2.	 cazuri determinate în baza sistemului de gestionare a 

riscurilor.

Tarife și prețuri

Din 01.01.2018 la plasarea mărfurilor pentru depozitarea 
provizorie va fi prioritară depozitarea în clădiri şi pe terenu-
rile deschise ale beneficiarului mărfurilor, adică o depozitare 
responsabilă. Autorizaţiile pentru depozitarea responsabilă a 
mărfurilor şi mijloacelor de transport se eliberează de către 
organele vamale fără perceperea taxelor vamale. Autor-
izaţiile se eliberează pe un termen nelimitat, cu excepţia 
cazurilor locaţiunii urgente a clădirilor.
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Taxele vamale se achită în valuta Transnistriei, cât și în valuta străină ratele căreia sunt stabilite de Banca Centrală cu ex-
cepția cazului în care o asemenea taxă poate fi achitată doar în valuta străină. Conversiunea valutei străine în valuta Trans-
nistriei se efectuează conform ratei de schimb a Băncii Centrale a Transnistriei, care este în vigoare în ziua recepționării 
declarației vamale. 

SISTEMuL SIMPLIFIcAT „OPERATOR AuTORIZAT”

Acest sistem este aplicabil întreprinzătorilor individuali și 
persoanelor juridice, și reprezintă un sistem de interacțiu-
ne al participanților AEE cu organele vamale, care vizează 
simplificarea și accelerarea procedurilor vamale. Utilizarea 
simplificărilor vamale speciale permite minimizarea costu-
rilor financiare și de timp pentru efectuarea operațiunilor 
vamale și optimizarea lanțului logistic.

Alte informații importante

În Registrul participanţilor de bună-credinţă la AEE, sunt în-
scrise 38 întreprinderi (până la introducerea modificărilor).  
http://customs.gospmr.org/dobrosovestnye-uchastni-
ki-vyed.html 

Lista documentelor și a datelor

Din 01.01.2018, operatorii autorizaţi vor fi incluşi în Registre 
şi vor obţine:

1.	 Certificatul participantului de bună-credinţă la AEE
2.	 Certificatul întreprinderii naţionale

Baza normativă

1.	 Codul Vamal;
2.	 Ordinul Comitetului vamal nr. 492 din 08.12.2017 priv-

ind aprobarea registrului operatorilor autorizaţi, formularelor 
de cereri de includere în registru şi formularelor de acte, 
care atestă statutul certificatului operatorului autorizat;

3.	 Ordinul Instituţiei responsabile de domeniul economiei 
nr. 669 din 02.12.2010 privind aprobarea recomandărilor 
metodologice de evaluare a stabilităţii financiare a agenţilor 
economici 

Tarife și prețuri

Asigurarea obligaţiilor „participantului de bună-credinţă 
la AEE” sub formă de gajare a bunurilor, garanţie bancară, 
fidejusiune pentru suma minimă de 50 mii de CMS / 725 mii 
ruble / 38 mii euro

Etape și consecutivitatea procedurilor

„Întreprinderea naţională” trebuie să confirme: Coeficinetul 
lichidităţii curente >=2; 

1.	 Coeficientul corelaţiei dintre fondurile împrumutate şi 
cele proprii <=1; 

2.	 Coeficientul de autonomie >=0,5, etc. 

Etape și consecutivitatea procedurilor

Din 01.01.2018, Operatorii autorizaţi vor beneficia de o 
serie de simplificări, inclusiv: 

1.	 nu se vor aplica măsuri de identificare a mărfurilor şi mi-
jloacelor de transport sub forma de sigilii sau dispozitive 
de închidere şi sigilare; 

2.	 proceduri speciale de declarare a mărfurilor fără permi-
siunea organului vamal;

3.	 nu se va efectua controlul vamal;
4.	 utilizarea mărfii până la prezentarea declaraţiei;
5.	 prezentarea de fapt a mărfurilor nu este necesară în 

momentul declarării;
6.	 executarea prioritară a acţiunilor vamale;
7.	 se stabileşte termenul maxim posibil pentru intro-

ducerea / scoaterea temporară conform contractului 
AEE

dEcLARAREA ELEcTRONIcĂ PENTRu ÎNTREPRINZĂTORII INdIVIduALI

Întreprinzătorii individuali (ÎI) ai Transnistriei beneficiază de posibilitatea declarării electronice a mărfurilor introduse, fapt 
care permite economisirea timpului și mijloacelor pentru vămuire. Sistemul permite persoanei fizice să completeze de-
clarația, să verifice veridicitatea acesteia la distanță și să expedieze declarația completată și verificată pentru întocmire la 
postul vamal (Pv).

Sistemul poate fi accesat la adresa electronică: https://basis.customs.tiraspol.net:8181/ unde poate fi utilizată aplicația web, 
dacă pe dispozitivul utilizatorului există acces la Internet și browser-ul Internet Explorer. Acest sistem este susținut de 
operatorul informațional, care asigură însoțirea gratuită a acestuia pentru utilizatori pe pagina web: https://declarant.info/
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Vămuirea cu ajutorul programului presupune 2 etape:

1. Operațiuni preliminare:
1.1. Se accesează site-ul: la prima accesare se completează profilul utilizatorului, inclusiv se introduc datele 

despre documentele și mijloacele de transport, care vor fi utilizate ulterior pentru completarea declarației.
1.2. Se completează declarația conform caracteristicilor concrete ale mărfurilor și prețurilor acestora.
1.3. Se expediază declarația pentru recepționarea preliminară către organul vamal și se obține numărul preli-

minar al declarației.
2. Acțiuni la punctul vamal:

2.1. Numărul preliminar al declarației se comunică inspectorului. Inspectorul imprimă declarația. Recepționa-
rea se efectuează în mod prioritar.

2.2. Se achită plățile.
2.3. Declarația este prezentată pentru întocmire.

Cu ajutorul programului menționat și a rețelei Internet, persoana fizică poate să se conecteze la sistemul declarării electro-
nice al Comitetului vamal și să completeze declarația de mărfuri, fiind acasă, la intrare/ieșire pe/din teritoriul vamal sau în 
drum. De asemenea, este posibilă crearea variantei finale și a „ciornei” declarației în cazul în care nu toate datele pentru 
scopurile vamale sunt cunoscute definitiv. Aceasta poate fi completată sau corectată deja înainte de prezentarea declara-
ției pentru întocmire (atât de pe dispozitivul personal, cât și de pe calculatorul de la locul special amenajat din cadrul Pv).

Ordinea aproximativă a acțiunilor ÎI în cazul circulației efective a mărfurilor, care urmează a fi declarate la organele vamale, 
cu DM electronică completată în prealabil, este următoarea:

Pașii de prezentare a declarației pe suport de hârtie sunt următorii:

1. Asigurarea că datele din DM corespund în mod integral cu datele reale despre acte și mărfuri;
1.1. Corectarea discrepanțelor din DM până la înregistrarea declarației la organul vamal;
1.2. Imprimarea DM expediate pentru recepționarea preliminară;
1.3. Asigurarea existenței resurselor financiare suficiente pentru achitarea taxelor vamale, calculate în DM; 
1.4. Prezentarea la Pv sau la secția de vămuire a vămii cu marfa și actele de însoțire a mărfii indicate în DM;
1.5. Informarea inspectorului organelor vamale despre intenția de declarare a mărfurilor transportate prin de-

clarația electronică; 
1.6. Transmiterea inspectorului organelor vamale a DM în versiunea imprimată; 
1.7. Achitarea taxelor vamale calculate conform DM.

În acest caz inspectorul organului vamal va înregistra DM în forma electronică la organul vamal și va nota remarcele de 
serviciu pe DM pe suport de hârtie, care a fost transmisă inspectorului de către declarant.

2. Pașii de prezentare a declarației exclusiv în forma electronică:
2.1. Prezentarea la Pv sau la secția de vămuire a vămii cu marfa și actele de însoțire a mărfii indicate în DM; 

Etape și consecutivitatea procedurilor

Pentru obţinerea accesului la sistemul declarării electronice 
se va întocmi un certificat de securitate (codul de acces) în 
modul următor:

1.	 expedierea formularului electronic (numele, prenumele, 
patronimicul, data naşterii, datele de contact, inclusiv 
adresa electronică) la adresa: https://declarant.info/
certificate;

2.	 recepţionarea în poşta electronică şi confirmarea corec-
titudinii adresei electronice prin activarea link-ului;

3.	 recepţionarea în poşta electronică a codului de acces 
(certificate de securitate: de bază şi personală) şi instala-
rea acestuia pe dispozitivul ÎI.

4.	 În mod similar se depune și cererea de prelungire a cer-
tificatului. În caz de modificare a rechizitelor, acest fapt 
este comunicat la numărul de telefon: +533-55068. 

Alte informații importante

PV, care aplică sistemul de declarare electronică pentru ÎI:

1.	 „Pervomaisk”
2.	 „Podul Rîbniţa”
3.	 „Chişinău”
4.	 „Varniţa”
5.	 „Goianul Nou”
6.	 „Podul Dubăsari”
7.	 „Vadul lui Vodă”
8.	 „Nezavertailovca”
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2.2. Asigurarea că datele din DM corespund în mod integral cu datele reale despre acte și mărfuri; 
2.3. Corectarea discrepanțelor din DM până la înregistrarea declarației la organul vamal; 
2.4. Asigurarea existenței resurselor financiare suficiente pentru achitarea taxelor vamale, calculate în DM; 
2.5. Informarea inspectorului organelor vamale despre intenția de declarare a mărfurilor transportate prin de-

clarația electronică; 
2.6. Comunicarea inspectorului organelor vamale numărul preliminar al DM; 
2.7. Achitarea taxelor vamale calculate conform DM.

În acest caz inspectorul organului vamal va înregistra DM în forma electronică la organul vamal și va nota remarcele de 
serviciu în forma electronică pe DM înregistrată, după ce va imprima DM pe suport de hârtie și o va transmite declarantului 
cu remarcele de rigoare.

MĂRFuRILE uŞOR ALTERAbILE

Termenul maxim pentru efectuarea operațiunilor prelimi-
nare (deschiderea și încheierea procedurii de tranzit va-
mal intern) pentru mărfurile ușor alterabile constituie 30 
de minute. vămuirea de bază a mărfurilor ușor alterabile 
urmează a fi finalizată în termen de două ore. În același 
timp, dacă actele au fost prezentate cu mai puțin de două 
ore până la finele orelor de lucru al organului vamal, veri-
ficarea declarației vamale a actelor, controlul mărfurilor și 
mijloacelor de transport și eliberarea mărfii urmează a fi 
finisată în aceeași zi în conformitate cu procedura vamală 
selectată. 

Baza normativă

1.	 Hotărârea Executivului nr. 18 din 22.01.2018 cu privire la 
aprobarea listei de mărfuri uşor alterabile;

2.	 Ordinul Comitetului Vamal nr. 67 din 19.02.2016 cu 
privire la operaţiunile preliminare şi vămuirea produselor 
uşor alterabile şi animalelor vii, transportate prin frontiera 
vamală. 
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7. REPATRIEREA ȘI CONTROLUL VALUTAR

MALUL DREPT

O atenție deosebită trebuie acordată procedurii de repatriere a mijloacelor bănești, bunurilor și serviciilor primite ca urma-
re a tranzacțiilor de comerț exterior. În conformitate cu legea nr. 1466 din 29.01.1998 Cu privire la reglementarea repatrie-
rii mijloacelor bănești, bunuri și servicii primite ca urmare a unor tranzacții comerciale externe, agenții economici, rezidenți 
ai Moldovei indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, trebuie: să furnizeze o confirmare a primirii 
încasărilor de la export, sumelor transferate în avans pentru importul neefectuat în conturile lor din băncile licențiate a 
Moldovei, să efectueze importul de mărfuri și servicii în urma plăților pentru import sau să repatrieze mijloacele bănești și/
sau materiale în urma altor tranzacții economice externe.

Repatrierea mijloacelor bănești și a bunurilor materiale este efectuată în următoarele termene:

1) pentru contractele de vînzare-cumpărare, barter, de export în regim de consignație - în termenul stabilit în 
contract, dar nu mai mult de 2 ani de la data expedierii mărfurilor respective sau efectuării plății pentru marfă;

2) pentru contractele de prelucrare - un an de la data încheierii ciclului tehnologic, stabilită în contract;
3) pentru contractele de leasing, la scoaterea obiectului leasingului din Moldova, încasarea plăților se efectuează 

în termenele stabilite pentru efectuarea plăților conform clauzelor contractuale, dar cel puțin o dată în decurs 
de un an, începînd cu data scoaterii obiectului leasingului din țară. la introducerea obiectului leasingului în 
Moldova, în cazul achitării plății prealabile potrivit contractului de leasing, obiectul în cauză se introduce în 
termen de un an, începînd cu data efectuării acestei plăți.

4) pentru mijloacele bănești transferate de nerezidenți în avans pentru serviciile care nu sunt utilizate în perioada 
prevăzută de contractul comercial extern, dar nu mai mult de doi ani de la data transferului.

În baza legii nr. 62 din 21.03.2008 privind reglementarea valutară, precum și alte acte normative ale BNM sunt stabilite re-
guli de reglementare valutară ce funcționează pe ambele maluri ale rîului Nistru. De aceea, efectuînd tranzacții economice 
valutare toți agenții economici sunt obligați să aplice legea sus numită. 

Reglementarea valutară se efectuează în baza legilor nr. 62 din 21.03.2008 privind reglementarea valutară și nr. 548-XIII 
din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională și alte acte legislative de reglementare valutară. Operațiile valutare sunt 
tranzacțiile financiare care au loc între rezidenții și nerezidenții Moldovei. Toate tranzacțiile valutare între rezidenți și nere-
zidenți sunt împărțite în operațiuni valutare curente și operațiuni valutare de capital.

În cazul în care operațiunile valutare de capital implică intrarea capitalului în Moldova, (de exemplu, în cazul primirii de 
către rezidenți a împrumuturilor, creditelor și garanțiilor de la nerezidenți), acestora li se aplică regimul de notificare, care 
are drept scop luarea la evidență de către Banca Națională a Moldovei. 

Conform legislației sunt supuse notificării împrumuturile, creditele și garanțiile (datoriile externe) în cazul: 

1) împrumuturilor/creditelor comerciale cu dobîndă, cu excepția primirii de către aderent (furnizorul rezident) a 
împrumutului/creditului de la factorul nerezident în cadrul operațiunii de factoring, în cazul asumării de către 
factorul nerezident a riscului insolvabilității debitorului nerezident pentru creanțele preluate;

2) împrumuturilor/creditelor financiare, cu excepția: 
• creditelor interbancare cu termenul inițial de rambursare ce nu depășește un an; 
• împrumuturilor/creditelor primite de la nerezidenți prin utilizarea cardurilor de credit emise de nerezidenți 

la cererea rezidenților; 
3) garanțiilor emise de către garantul nerezident la tranzacția de bază între doi rezidenți;
4) împrumuturilor/creditelor din cadrul operațiunilor aferente investițiilor directe.

Notificării sunt supuse împrumuturile/creditele sau garanțiile ce depășesc suma de 50 000 de euro.

Agenții economici rezidenți, datoriile externe a cărora au fost luate la evidența Băncii Naționale a Moldovei, se obligă să 
prezinte Băncii Naționale a Moldovei raportul privind obligațiile externe.

În cazul în care operațiile externe sunt efectuate lunar, prezentarea raportului se efectuează lunar nu mai tîrziu de a 10-a zi 
a lunii următoare a perioadei de raportare.

În cazul în care operațiile externe sunt efectuate periodic, cu intervale neregulate, prezentarea raportului se efectuează cel 
tîrziu în a 10-a zi a lunii următoare lunii în care au fost efectuate operațiunile cu tranzacții externe.
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Acordarea împrumuturilor/creditelor financiare de către rezidenți în favoarea nerezidenților se efectuează cu autorizarea 
din partea Băncii Naționale a Moldovei, cu excepția următoarelor:

a) leasingului financiar;
b) creditelor acordate de către băncile licențiate;
c) împrumuturilor/creditelor (altele decît cele indicate la lit. a) și b)) a căror valoare nu depășește 10 000 de euro 

(sau echivalentul lor).

Aceste aspecte menționate mai sus, în conformitate cu legislația Moldovei, sunt caracteristice pentru toți agenții econo-
mici de pe ambele maluri ale rîului Nistru.

Cea mai mare parte a agenților economici de pe malul stîng deschid conturi în lei și în valută străină efectuînd operațiuni 
financiare în băncile de pe malul drept.

Entitățile, care au fost fondate de un rezident de pe malul stîng al Nistrului, care nu deține buletin de identitate eliberat de 
instituțiile abilitate de pe malul drept, sunt considerate ca nerezidente. la primirea împrumuturilor, creditelor și garanțiilor 
se aplică modul de notificare, care are ca scop punerea la evidență la Banca Națională a Moldovei.

MALUL STÂNG

Decontările dintre înșiși rezidenții Transnistriei sunt efectuate fără restricții în ruble transnistrene. Decontările dintre acești 
rezidenți în valută străină sunt interzise, cu excepția cazurilor stipulate în cadrul normativ. 

În momentul primei solicitări, subiecții din domeniul ino-
vării pot recepționa banii în numerar de pe conturile sale 
din băncile Transnistriei, atât în ruble transnistrene, cât și în 
valută străină. la executarea proiectului inovațional subiec-
ții din domeniul inovării au dreptul (după achitarea impozi-
telor, luând în considerare înlesnirile) să transfere nelimitat 
mijloacele bănești în valută străină, obținute sub formă de 
venituri ca urmare a investițiilor efectuate peste hotare. 

Rezidenții pot efectua plăți către bugetele de diferite nivele 
în valuta străină, cotată de Banca Centrală, conform ratei de 
schimb al rublei transnistrene în valuta străină, stabilite de 
Banca Centrală în ziua achitării.

Rezidenții pot cumpăra valuta străină pe piața valutară in-
ternă în modul și în scopurile determinate de Banca Centra-
lă. Cumpărarea și vânzarea valutei străine în Transnistria se 
efectuează prin băncile competente.

Operațiunile valutare curente, inclusiv decontările conform contractelor de arendă financiară (leasing financiar) sunt efec-
tuate de către rezidenți în cadrul contractelor încheiate, fără restricții.

Operațiunile valutare legate de circulația capitalului se efectuează de către rezidenți în modul stipulat de cadrul normativ 
în vigoare.

la efectuarea AEE agenții economici urmează să repatrieze mijloacele bănești care au fost achitate pentru mărfurile/lucră-
rile/serviciile furnizate sau mărfurile/lucrările/serviciile obținute în contul achitării.29

29 Termeni și definiții utilizate în acest capitol
  Repatrierea mijloacelor bănești – primirea integrală și în termenii stabiliți a unor fonduri provenite din exportul de mărfuri, lucrări și servicii în 

străinătate de la nerezidenți, precum și din alte operațiuni externe și încasate în conturile deschise la o bancă de deservire sau conturile deschise 
la bănci nerezidente. 

 Data repatrierii mijloacelor bănești – data intrării mijloacelor bănești în contul exporterului la banca de deservire sau în cont la o bancă nerezi-
dentă. 

 Repatrierea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor – intrarea pe teritoriul vamal (de la nerezidenți) a mărfurilor, lucrărilor și serviciilor în volumul 
mijloacelor, indicat în declarația de repatriere, și în termenul stabilit.

Baza normativă

1.	 Actul normativ din 06.06.1995 privind reglamentarea 
valutară şi controlul valutar;

2.	 Ordinul Comtietului Vamal şi Băncii Centrale nr. 85/01-
07/38 din 28.03.2007 privind implementarea Instrucţiei 
cu privire la procedura de exercitare a controlului valutar 
asupra primirii mărfurilor și a veniturilor valutare obţinute 
din exportul de mărfuri, lucrări, servicii;

3.	 Directiva Băncii Centrale nr. 1004-У din 03.08.2017 cu 
privire la stabilirea termenului de repatriere pentru con-
tractele de operaţiuni de export/import cu agenţii economici 
din unele teritorii;

4.	 Regulamentul Băncii Centrale nr. 120-П din 18.07.2017 
cu privire la aprobarea modului şi temeiurilor pentru prelun-
girea termenelor de repatriere
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Repatrierea mijloacelor valutare la exportul mărfurilor, lu-
crărilor și serviciilor din Transnistria, precum și importul 
mărfurilor în Transnistria în contul mijloacelor transferate 
anterior, mărfurilor exportate (expediate), lucrărilor efec-
tuate, serviciilor prestate pentru executarea contractelor 
cu agenții economici din alte țări se efectuează în termen 
maxim de 210 de zile calendaristice. În contractele de ope-
rațiuni de export/import încheiate de către subiecții AEE, 
termenul repatrierii mijloacelor valutare, importului măr-
furilor și prestării serviciilor constituie cel mult 210 de zile calendaristice, cu excepția cazurilor întemeiate legate de durata 
ciclului tehnologic de producere la producător sau a cazurilor de punere în exploatare a producției la consumator. la înche-
ierea contractelor de import pentru livrarea echipamentului nou pentru producere, termenul de repatriere a mijloacelor 
valutare constituie cel mult 250 de zile calendaristice.

Agenții economici din Rusia au condiții speciale de repatriere a mijloacelor valutare prevăzute în contract . Repatrierea 
mijloacelor valutare sau mărfurilor prin intermediul operațiunilor de export, în cadrul contractelor AEE de comerț și inter-
mediere, încheiate cu partenerii-rezidenți ai Rusiei și legate de livrarea mărfurilor pentru vânzarea acestora (consignație) 
se efectuează în termen maxim de 365 de zile calendaristice.

Pentru prelungirea termenelor de repatriere agentul economic este în drept de a se adresa cu o cerere către Banca Centra-
lă care stabilește procedura și temeiurile pentru prelungirea termenelor de repatriere.

Retragerea din controlul valutar a sumelor datoriilor compromise se efectuează de către Banca Centrală în cazul prezentării 
de către rezident a dovezilor documentare ale faptelor ce confirmă imposibilitatea încasării sau restituirii sumelor aferente 
în următoarele situații:

1) lichidarea partenerului – agentului economic dintr-un alt stat, inclusiv în cazul în care acesta este declarat in-
solvent (falit);

2) imposibilitatea executării corespunzătoare a obligațiilor în urma circumstanțelor excepționale și inevitabile în 
condițiile respective (forța majoră) confirmate de organele competente (de exemplu, prin actul de forță majoră, 
eliberat de camera de comerț și industrie);

3) emiterea actului de către organului executiv ceea ce face imposibilă executarea completă sau parțială a obli-
gațiilor;

4) neexecutarea de către partenerul-nerezident al Transnistriei a hotărârii instanței de judecată după expirarea 
termenului de trei ani din momentul intrării în vigoare cu condiția că agentul economic-rezident al Transnistriei 
a întreprins toate măsurile necesare pentru revendicarea datoriei pentru repatriere;

5) alte cazuri, stipulate de Banca Centrală.

Pentru retragerea din controlul valutar a sumelor datoriilor compromise, rezidentul poate să se adreseze cu solicitare către 
Banca Centrală care stabilește modul și temeiurile suplimentare pentru retragerea din controlul valutar a sumelor datori-
ilor compromise.

Conform procedurii controlului valutar, agentul economic (exportatorul) în procesul primirii mijloacelor bănești, mărfurilor 
sau serviciilor (în cadrul tranzacțiilor avantajoase reciproc) completează Declarația de Repatriere. Declarația de Repatriere 
este un document de bază care conține datele standard despre tranzacția comercială externă care sunt necesare pentru 
controlul valutar. Declarația este întocmită de către exportator și avizată de către banca care îl deservește.

În cazul întocmirii mai multor declarații vamale în detaliu (DvD), este interzisă utilizarea unei singure declarații de repatri-
ere. Declarația de repatriere se întocmește în două sau trei exemplare, în dependență de tipul achitării și în mod separat 
pentru fiecare DvD. Exportatorul împreună cu declarația de repatriere completată, semnată și sigilată din numele acestuia 
prezintă băncii exportatorului originalul sau copia legalizată a contractului în calitate de temei pentru întocmirea declarației 
de repatriere, care se păstrează la banca de deservire a exportatorului pentru controlul ulterior.

la avizarea declarației banca exportatorului confirmă:

1) acordul de a executa funcțiile de control al intrării venitului valutar provenit din exportul mărfurilor, efectuat 
pentru sumele bănești, conform acestei declarații;

2) veridicitatea rechizitelor bancare indicate ale exportatorului, care prevăd achitarea mărfurilor exportate prin 
schimbul de mărfuri sau prestarea serviciilor. În acest caz, controlul repatrierii conform declarațiilor de repatri-
ere va fi efectuat de către Comitetul vamal.

Tarife și prețuri

Termenul repatrierii:

1.	 General: 210 zile;
2.	 La livrarea echipamentului nou: 250 zile
3.	 La parteneri-rezidenţi ai Rusiei: 365 zile
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Temeiurile pentru refuzul de avizare a declarațiilor de către banca exportatorului sunt:

1) discrepanța dintre datele din contract și informațiile indicate în declarația de repatriere;
2) discrepanța dintre operațiunile de schimb valutar prevăzute de contract și cerințele din cadrul normativ al 

actului respectiv;
3) întocmirea declarațiilor de repatriere cu încălcarea cerințelor stabilite;
4) prezența în contract a condițiilor, care prevăd achitarea prin livrarea mărfurilor sau prin transferul venitului 

valutar pe conturile întreprinderilor sau persoanelor care nu sunt exportatori, conform acestui contract;
5) lipsa în contract a unor condiții ce prevăd efectuarea decontărilor prin schimbul de mărfuri sau prestarea ser-

viciilor sau condițiilor ce prevăd transferul venitului pe contul exportatorului la banca de deservire a exportato-
rului sau pe conturile exportatorului la băncile-nerezidente;

6) lipsa în contract a unor date necesare pentru întocmirea declarației de repatriere în modul stabilit;
7) lipsa în contract a unor condiții care prevăd aplicarea penalităților pentru încălcarea termenelor de achitare a 

mărfurilor exportate, cât și a termenelor de import al mărfurilor;
8) lipsa în declarația de repatriere a semnăturilor colaboratorilor care au dreptul la prima și/sau a doua semnătură 

pe contul exportatorului la banca exportatorului.

la prezentarea DvD pentru exportul mărfurilor sau la declararea datelor despre mărfurile exportate într-o altă formă, pre-
zentarea declarației de repatriere avizate la banca exportatorului este obligatorie cu excepția cazurilor care nu sunt legate 
de circulația comercială sau reconvențională a plăților.

Organele vamale verifică conformitatea datelor din declarațiile de repatriere cu datele prezentate în DvD indicate în con-
tract și în alte acte disponibile, precum și conformitatea ștampilei băncii exportatorului (cu supratipărire gravată) și a sem-
năturii persoanei responsabile care a avizat declarația de repatriere, a modelelor semnăturilor persoanelor responsabile și 
a ștampilelor băncii exportatorului (cu supratipărire gravată). În cazul depistării unor discrepanțe dintre acte, precum și în 
caz de neprezentare a declarației de repatriere, mărfurile exportate în conformitate cu contractele AEE cu titlu oneros nu 
pot fi puse în circulație.

În cazul în care nu sunt discrepanțe dintre acte și în cazul executării tuturor altor cerințe din cadrul normativ vamal al 
Transnistriei, persoana responsabilă a organului vamal care efectuează vămuirea mărfurilor, semnează toate exemplarele 
declarațiilor de repatriere, le autentifică prin ștampila matricolă personală și le atribuie un cod complex ce include trei cifre, 
separate prin bară. 

Declarațiile de repatriere se transmit zilnic de către Pv conform registrului secției de vămuire a vămii în zona activității 
căreia se află acest Pv. În cazul acreditării expeditorului mărfii în zona activității unui alt organ vamal, vama urmează să 
transmită vămii declarațiile de repatriere în termen de o săptămână în zona activității căreia se află expeditorul.

Începând cu 1 august 2017, neexecutarea (1) obligației de primire a venitului valutar provenit din export în termenul stabi-
lit, precum și a (2) obligației de restituire a plăților anticipate pentru importul eșuat sau (3) obligației de import al mărfurilor 
în termenul stabilit de efectuare a lucrărilor/prestare a serviciilor, implică aplicarea unei amenzi administrative întreprinză-
torilor individuali și persoanelor juridice în (a) cuantumul sumei din venitul valutar provenit din export, în cazul exportului 
mărfurilor, lucrărilor, serviciilor, care nu au ajuns la termenul stabilit sau (b) în cuantumul sumei plăților anticipate pentru 
importul eșuat care nu a ajuns la termenul stabilit sau costul mărfurilor de import, care nu au fost importate la termen 
stabilit, lucrărilor/serviciilor neexecutate.
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8. CONTROL FITOSANITAR ȘI VETERINAR

MALUL DREPT

Conform legislației în vigoare controlul fitosanitar și veterinar este efectuat de către Agenția Națională pentru Siguranța 
Alimentelor (ANSA). ANSA este responsabilă de implementarea politicii statului în domeniul de reglementare și control 
pentru siguranța alimentelor și în domeniul sanitar-veterinar, zootehnic, al protecției plantelor și carantinei fitosanitare, 
controlului semincer, calității produselor primare, produselor alimentare și a hranei pentru animale. ANSA se obligă la 
cererea contribuabilului să elibereze, ținând cont de specificul activității, autorizări și certificate, lista cărora poate fi găsită 
pe situl oficial: http://ansa.gov.md .

Eliberarea autorizațiilor veterinar-sanitare se efectuează contra taxei în valoare de 150 de lei / 7,19 euro în conformitate 
cu legislația în vigoare .

Pentru a obține autorizațiile sanitare -veterinare entitățile economice trebuie să depună o cerere la ANSA sau, în funcție 
de circumstanțe în unitățile admnistrativ teritoriale privind siguranța produselor alimentare cu anexarea copiilor la urmă-
toarele documente:

1) certificat de înregistrare a întreprinderii;
2) document de proprietate sau de închiriere a spațiilor.

Autorizațiile sanitare- veterinare se eliberează în decurs de cel mult 20 de zile de la data depunerii cererii de către solici-
tant, în cazul respectării cerințelor sanitare- veterinare.valabilitatea autorizațiilor sanitare- veterinare este fără limită.

În Chișinău autorizațiile sanitare- veterinare se eliberează pe adresa:

Adresa: mun. Chișinau, str. Mihail Kogălniceanu, 63

Orarul de lucru cu 
agenții economici:

Primirea documentelor 800- 1200

Eliberarea documentelor 1400- 1700

Pauza de masă 1200- 1300

Dacă entitatea economică efectuează un autocontrol, atunci ea își asumă integral cheltuielile. 

Cercetările de laborator se efectuează contra plată în conformitate cu lista și tarifele pentru servicii legate de costul servi-
ciilor medicale acordate persoanelor fizice și juridice, aprobate de legislația în vigoare. Pentru a trece atestarea prin auto-
control, entitatea economică trebuie să aducă planul de autocontrol. Astfel, în dependență de tipul de produs este emis 
certificatul corespunzător de către instituția abilitată.Toate deciziile instituției abilitate, precum și tipurile de certificate, 
entitatea economică le poate găsi pe saitul www.ansa.gov.md.

Organele vamale nu trebuie să permită intrarea (sub formă de tranzit sau de import) sau ieșirea de pe teritoriul Moldovei 
(sub formă de export sau de tranzit) mijloacelor ce transportă animale vii, material germinativ, produse și subproduse de 
origine animală supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar dacă acestea nu au primit avizul de liberă trecere din 
partea medicului veterinar oficial de la postul respectiv de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal. 
Pentru a primi avizul menționat, agenții economici depun următoarele documente: 

1) cererea; 
2) avizul sanitar-veterinar eliberat de ANSA . 

Înregistrarea agenților economici este efectuată de către un colaborator al Direcției de coordonare a posturilor la frontieră 
utilizând Sistema «TRACES». Importul, tranzitul și exportul de mărfuri sunt supuse controlului veterinar- sanitar de stat în 
cazul în care agenții economici obțin avizul sanitar de import / export prin notificare la ANSA aplicând sistemului «TRACES» 
într-o perioadă de cel puțin 24 de ore până la efectuarea importului/ exportului.

valabilitatea avizelor sanitare de import / export este de 20 de zile și de tranzit - 8 zile de la data emiterii cu interdicție de 
prelungire a acestora.

Sistemul «TRACES» face posibilă identificarea rapidă a certificatelor false și semnalează amenințările sanitar-veterinare, 
precum și ajută în lupta împotriva răspândirea produselor contrafăcute. Funcționarea sistemului ajută la îmbunătățirea 
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comerțului, care, la rândul său, contribuie la creșterea economică. În Moldova există 157 de legi și regulamente adoptate în 
conformitate cu cerințele impuse de piața națională și internațională. Baza legislativă aferentă controlului sanitar-veterinar 
și fitosanitar este adaptată conform cerințelor Uniunii Europene și Federației Ruse, fiind partenerii de bază a Moldovei. 

ANSA efectuează periodic controlul calității produselor alimentare. După ce probele au fost colectate și prezentate la labo-
rator, ANSA eliberează autorizații pentru producerea/ vînzarea acestor produse alimentare pe ambele maluri ale Nistrului. 
Monitorizarea producției fitosanitare și veterinare pe partea stîngă a Nistrului este efectuată de către agențiile teritoriale 
pentru siguranța alimentelor (ATSA) din trei raioane: 

1) r-nul Dubăsari; 
2) r-nul Anenii Noi; 
3) r-nul Criuleni. 

ATSA sunt obligați să atesteze entitățile economice din partea stângă a Nistrului și entitățile trebuie să fie înregistrate pro-
vizoriu sau permanent pe malul drept. Atestarea obiectului (producerea cărnii, laptelui, etc.) agenților economici pe partea 
stîngă a Nistrului se face gratuit.

Conform datelor statistice ale ANSA, prin intermediului ATSA din r-nul Dubăsari, r-nul Anenii Noi, r-nul Criuleni, pentru 
agenții economici de pe malul stîng au fost eliberate 587 de certificate sanitar-veterinare și 19560 certificate fitosanitare. 
Probele de laborator sunt contra plată și se efectuează în dependență de țara în care entitatea economică va exporta marfa. 

Anual se cunosc riscurile de infectare, tipurile deîngrășăminte și pesticide care se utilizează în Moldova. Agenții economici 
fiind obligați să utilizeze doar acele îngrășăminte și pesticide indicate în registrul de stat. Dacă într-o anumită zonă au fost 
găsite alte pesticide decît cele permise sau sunt depistate focare de infecții, aceste zone sunt verificate de către ANSA 5 ani 
la rând. În cazul în care au fost utilizate pesticide interzise la producerea mărfii, care ulterior va fi exportată, atunci Moldova 
riscă să fie inclusă în lista neagră a țării importatoare pentru o perioadă de 10 ani. 

Probele de laborator de pe malul stîng trebuie să fie luate / verificate de către inspectorul fitosanitar de pe malul 
drept, care acces pe malul stîng nu are. Probele aduse de agenții economici de pe malul stîng nu pot fi tratate ca 

veridice 100 %. Este necesar de a verifica mai mulți factori concomitent, nu doar calitatea producției, ci și condițiile de 
muncă, amplasarea, locurile de muncă, etc.

ANSA eliberează certificatele fitosanitare și sanitaro-veterinare ce nu sînt recunoscute pe malul stîng și vice versa. Agenții 
economici de pe malul stîng aduc certificate fitosanitare și sanitaro-veterinare și le prezintă la ANSA, iar ANSA determină 
dacă informația prezentată este suficientă și acoperă cerințele stabilite de legislația în vigoare, ca ulterior să elibereze cer-
tificatele de rigoare.

Pentru importul de marfă se efectuează controlul sanitar-veterinar și fitosanitar la frontieră.Cu suportul Băncii Mondiale au 
fost date în exploatare 3 posturi de control sanitar- veterinar și fitosanitar, dotate cu echipamentenecesare pentru efectua-
rea controlului în punctele de trecere a frontierei (Tudora, Criva și Giurgiulești). la vama leușeni activează trei laboratoare, 
boxe speciale pentru animale și spații destinate păstrării furajelor. Dacă marfa importată nu va corespunde normelor sani-
tare, aceasta va fi returnată producătorilor.

Supravegherea sanitar-veterinară a mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar de stat, aflate în regim de import, tran-
zit sau export se efectuează la posturile de control sanitar-veterinar, organizate în cadrul posturilor vamale.

De asemenea, autorizarea sanitar-veterinară a obiectelor agenților economici eliberată pentru exploatarea instalațiilor de 
creștere a animalelor, fermelor de carantină și fermelor de animale sălbatice, parcuri, parcuri naționale și grădini zoologice, 
pășuni și tabere de vară, locuri de acumulare temporară a animalelor, incubatoare pentru ouă, precum și întreprinderi de 
producere, depozitare, preparare, transport, prelucrare, mediere, introducerea pe piață, importul, exportul sau vânzarea 
de animale vii, material fertil și alimente destinate pentru consum public, medicamente terapeutice pentru uz veterinar, 
reziduuri de origine animală care nu sunt destinate consumului public, precum și agenți patogeni de origine animală, pro-
duse și materii prime utilizate pentru hrana animalelor, alte materii prime și produse, care pot afecta starea de sănătate a 
animalelor este permisă de către organele competente în conformitate cu legislația în vigoare.

De exemplu: Apicultorii de pe malul stîng utilizează medicamente de tratare a albinelor procurate din Federația 
Rusă, care nu sunt permise în UE. Pe partea dreaptă a Nistrului se permite folosirea a 15 tipuri de medicamente, 

acceptate de UE, pentru a trata albinele, majoritatea fiind biologice. De aceea, exportul mierii din partea stîngă a Nistrului 
în țările UE este interzis. 
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MALUL STÂNG

PROducțIA SuPuSĂ cARANTINEI

În Transnistria sunt definite următoarele categorii de bază ale producției pentru controlul de carantină fitosanitară30:

1) semințe și material săditor al culturilor agricole, forestiere și ornamentale, plante și părțile acestora (butași, 
bulbi, tuberculi, fructe), precum și orice alte produse vegetale;

2) culturi de ciuperci vii, bacterii, virusuri, nematozi, acarieni și insecte;
3) colecții de insecte, agenți patogeni de boli ale plantelor, precum și erbariu și colecții de semințe;
4) mașini agricole și unelte pentru prelucrarea solului, mijloace de transport, toate tipurile de ambalaje, materiale 

de ambalare, mărfuri industriale și produse din materii vegetale, monolit și probe de sol;
5) teritorii și sedii ale organizațiilor care achiziționează, depozitează, procesează și vând produse vegetale, tere-

nuri agricole și forestiere, etc.

lista completă a producției supuse carantinei cu codurile NM AEE este prezentată în Anexa nr. 3 la Ordinul Instituției res-
ponsabile de domeniul agriculturii și al Comitetului vamal nr. 464/392 din 19.11.2012 cu modificările la data curentă. În 
același timp, producția supusă carantinei se divizează în două categorii, în funcție de risc: cu risc înalt și mic. Doar producția 
supusă carantinei cu un risc fitosanitar înalt care este importată pe teritoriul vamal al Transnistriei urmează să fie însoțită 
în mod obligatoriu de certificat fitosanitar eliberat de țara de expediere (origine).

PROcEduRA dE IMPORT AL PROducțIEI SuPuSE cARANTINEI

Obținerea permisului fitosanitar pentru import (PFI)

Pentru întocmirea permisului pentru importul producției, 
agentul economic este obligat să prezinte cererea la orga-
nul central de control fitosanitar (în continuare – OCCF) al 
Instituției responsabile de domeniul agriculturii sau la sub-
diviziunea teritorială a acestuia, cu cel puțin zece zile lucră-
toare până la importul planificat al 

1) producției supuse carantinei. la această cerere 
se anexează:

2) pentru persoana juridică: copia contractului în-
tre exportator și importator;

3) pentru persoana fizică: pașaportul pentru verificarea datelor personale;
4) pentru întreprinzătorul individual: copia patentei.

Conform cererii solicitantul este obligat să obțină de la partenerul din țara exportatoare certificatul fitosanitar (CF) pentru 
producția supusă carantinei, care confirmă bunăstarea epifitotică a țării sau a părții din teritoriul acesteia, din care va fi 
efectuat importul încărcăturii în Transnistria.

Termenul examinării cererii: cinci zile.

30 Termeni și definiții speciale pentru acest capitol:
 Siguranța în domeniul veterinar-sanitar – conformitatea încărcăturii (mărfurilor) cu regulile veterinare la toate etapele de producție, prelucrare, 

depozitare, transport și comercializare. 
 Reglementările și normele veterinare (normele veterinare) – acte normative care stabilesc cerințele veterinare, veterinar-sanitare și de zooigienă 

(inclusiv veterinar-sanitare de siguranță), nerespectarea cărora reprezintă o amenințare pentru apariția și răspândirea bolilor la animale, inclusiv 
celor comune pentru animale și oameni, precum și a intoxicațiilor alimentare.

 Cerințele veterinar-sanitare – cerințele înaintate de organele centrale ale serviciului veterinar de stat din țara importatoare față de mărfurile 
importate din străinătate, care vizează protejarea teritoriului împotriva introducerii unor agenți de boli contagioase la animale din străinătate și 
importul mărfurilor supuse controlului, periculoase sub aspect veterinar-sanitar. Aceste cerințe sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice și 
juridice, inclusiv întreprinzătorii individuali, pe teritoriul statului importator.

Etape și consecutivitatea procedurilor

Etapele importului producţiei supuse carantinei:

1.	 Obţinerea PFI; 
2.	 Importul şi controlul primar în vamă; 
3.	 Finisarea controlului (inclusiv verificării, prelevării probe-

lor şi analizei). 
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Termenul de valabilitate al PFI constituie 30 de zile calen-
daristice din momentul întocmirii. În cazul anulării importu-
lui producției, sau la expirarea termenului de valabilitate al 
PFI, agentul economic urmează să restituie PFI inspectoru-
lui fitosanitar care a întocmit actul, în termen de 30 de zile 
din momentul expirării actului.

la expirarea termenului de valabilitate al PFI, agentul economic poate solicita în forma scrisă prelungirea termenului de 
valabilitate al PFI cu 30 de zile calendaristice (în cazul păstrării datelor primare). 

Importul și controlul primar la punctul vamal

Colaboratorul Pv efectuează controlul fitosanitar primar a importului pe teritoriul vamal al Transnistriei. În acest caz se 
verifică conformitatea mărfii primite cu datele indicate în PFI: tipul mărfii, țara de origine, țara importatoare și actele care 
atestă siguranța și calitatea mărfii (certificat de calitate și certificat fitosanitar).

Admiterea și vămuirea mărfurilor supuse controlului se efectuează în cazul existenței informațiilor despre PFI în sistemul 
automatizat unic sau la prezentarea organelor vamale a originalelor PFI, certificatului fitosanitar, care se întocmesc pentru 
fiecare mijloc de transport.

Eliberarea PFI poate fi refuzată în următoarele cazuri:

1) înrăutățirea situației fitosanitare în țara expor-
tatoare sau în țările de tranzit la obiectele de 
carantină;

2) depistarea în cadrul testelor de laborator a ne-
conformității producției importate anterior cu 
cerințele fitosanitare; 

3) prezentarea datelor neveridice sau lipsa datelor 
sau anexelor necesare în cererea respectivă;

4) refuz în restituirea PFI eliberat anterior în cazul 
anulării importului producției.

Decizia cu privire la eliberarea PFI sau refuzul de a elibera 
PFI se întocmește prin aplicarea rezoluției pe cererea agen-
tului economic. Refuzul de a elibera PFI se întocmește în 
forma scrisă sau prin telefonogramă în adresa agentului 
economic.

În cazul deciziei cu privire la eliberare, PFI se întocmește și 
se eliberează în termen de trei zile lucrătoare din momentul 
aplicării rezoluției. Termenul de examinare și eliberare a PFI 
poate fi redus în cazul în care agentul economic nu încalcă 
cerințele fitosanitare, și în cazul în care agentul economic este credibil fiindcă producția provine din teritoriu favorabil (din 
punctul de vedere al obiectelor de carantină), fără să fie schimbat sortimentul mărfii, producătorul și țara de origine, și 
în cazul respectării normelor de vămuire a producției importate anterior. În practică, luarea deciziilor și eliberarea PFI se 
efectuează în ziua depunderii cererii, până la amiază sau în ziua următoare în cazul depunerii după amiază. 

Lista documentelor și a datelor

Datele prezentate în cererea pentru eliberarea PFI:

1.	 numele, prenumele, patronimicul, funcţia, datele de 
contact ale solicitantului;

2.	 codul NM AEE;
3.	 denumirea producţiei cu indicarea cantităţii pentru 

fiecare cod;
4.	 numărul locurilor şi descrierea ambalajului;
5.	 scopul importului (comercializarea liberă, însămânţarea, 

plantarea, prelucrarea industrială etc.);
6.	 ţara exportatoare;
7.	 ţara de tranzit;
8.	 ţara de origine;
9.	 organizaţia de producţie;
10.	organizația-exportator;
11.	locul expedierii; 
12.	locul reîncărcării;
13.	punctul vamal;
14.	locul descărcării în Transnistria.

Tarife și prețuri

1.	 Termenul de depunere a cererii pentru PFI: 10 zile până 
la import. 

2.	 Termenul de examinare a cererii pentru PFI: până la 5 
zile. 

3.	 Termenul de eliberare a PFI: până la 3 zile. 

Tarife și prețuri

Tariful pentru eliberarea PFI la finele anului 2017 constituia, 
în funcție de greutate:

1.	 până la o tonă: 6,6 ruble/ 0,4 euro;
2.	 de la 1 la 30 tone, pentru fiecare tonă: 9,9 ruble / 0,5 

euro (de ex., pentru 20 tone: 198 ruble / 10,8 euro);
3.	 peste 30 tone, pentru fiecare tonă: 6,6 ruble / 0,4 euro

Tarife și prețuri

Termenul de valabilitate al PFI: 30 de zile. 
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la importul mărfurilor suspuse vămuirii cu utilizarea formularului „Declarație vamală” (Dv) și formularului „Declarația 
mărfii” (DM), colaboratorul punctului vamal introduce în câmpurile respective ale sistemului automatizat unic numărul și 
data Dv sau DM, și indică în Dv sau DM numărul și data PFI.

la importul mărfurilor supuse vămuirii conform Declarației vamale în detaliu (DvD), colaboratorul Pv introduce în sistemul 
automatizat unic data și numărul actului de control al livrării mărfii și indică în acest act numărul și data PFI. Numărul și data 
actului permisiv se indică în secțiunea respectivă a DvD.

În cazul prezentării originalelor actelor permisive, cola-
boratorul Pv aplică pe partea verso a actelor permisive o 
mențiune privind trecerea teritoriului vamal și le restituie 
transportatorului sau titularului mărfii.

Finalizarea controlului (inclusiv verificării, prelevării 
probelor și analizei) de către OCCF

Agentul economic este obligat să expedieze la OCCF o ce-
rere de efectuare a inspecției producției supuse carantinei 
importate în termen de trei zile lucrătoare din momentul 
obținerii declarației vamale pentru producția supusă caran-
tinei. la cerere se anexează:

1. pentru persoana juridică:
1.1. certificatul fitosanitar, eliberat de organiza-

ția națională pentru carantină și protecția 
plantelor a țării producătorului/exportato-
rului în original;

1.2. actele privind soiuri, care atestă aparte-
nența soiului la producția supusă carantinei 
pentru semințe și material săditor – în ori-
ginal;

1.3. actele care atestă calitatea de însămânțare 
a producției pentru semințe și material să-
ditor – în original;

1.4. copiile actelor de trăsură pentru producția 
importată (CMR, factura de expediție).

1.5. copia declarației vamale;
1.6. factura;
1.7. actul de control al livrării (borderoul de transport, TIR).

2. pentru persoana fizică:
2.1. copia declarației vamale;
2.2. certificatul fitosanitar al producției, eliberat de organizația națională pentru carantină și protecție a plante-

lor a țării producătorului sau țării exportatorului în original;
2.3. actele care atestă apartenența producției la un soi, pentru semințe și material săditor – în original;
2.4. actele care atestă calitatea de însămânțare a producției pentru semințe și material săditor – în original.

În baza cererii, inspectorul fitosanitar al OCCF efectuează inspecția producției supuse carantinei și verifică conformitatea 
producției supuse carantinei cu actele de însoțire și cerințele fitosanitare, stabilite în Transnistria. Agentul economic este 
obligat să plaseze producția în depozit sau într-un mijloc de transport astfel încât să existe acces liber pentru examinarea 
oricărei părți a lotului și posibilitatea de prelevare a eșaloanelor (probelor). Inspectorul fitosanitar al organului central al 
serviciului fitosanitar de stat întocmește la locul inspecției un Act de inspecție (finalizare a controlului) al producției supuse 
carantinei importate cu indicarea respectării sau nerespectării cerințelor fitosanitare ale Transnistriei în două exemplare: 

1) primul exemplar rămâne la inspectorul fitosanitar al organului central al serviciului fitosanitar de stat;
2) al doilea exemplar este înmânat agentului economic.

În cazul respectării cerințelor fitosanitare inspectorul fitosanitar al OCCF în Actul de inspecție (finalizare a controlului) al 
producției importate notează „Utilizarea ulterioară a producției supuse carantinei este permisă”, iar în scrisoarea de trăsu-
ră (factura de expediție, CMR) aplică ștampila „Încărcătura a fost controlată” și ștampila OCCF.

Tarife și prețuri

Termenul de depunere a cererii de finisare a controlului: 3 
zile. Depunerea cererii într-un termen nespecificat este o 
încălcare, iar agentul economic va fi tras la răspundere

Lista documentelor și a datelor

Datele din cererea pentru control:

1.	 numele, prenumele, patronimicul, funcția, datele de 
contact ale solicitantului;

2.	 codul NM AEE, 
3.	 numărul locurilor și descrierea ambalajului;
4.	 scopul importului producției supuse carantinei;
5.	 ţara-exportator;
6.	 țara de origine;
7.	 organizația-furnizor;
8.	 locul expedierii;
9.	 rechizitele PFI (nr. și data);
10.	datele certificatului fitosanitar (nr. și data);
11.	datele actelor de însoţire: declarației vamale (DV), 

actelor de trăsură (factura de expediție, CMR), actului 
de control al livrării (borderoul de transport,TIR)
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În cazul nerespectării cerințelor fitosanitare (încălcarea condițiilor de transportare, a regimului de temperatură, necon-
formitatea documentelor de însoțire veterinară cu cerințele pentru importuri, lipsa documentelor originale însoțitoare în 
original etc.) inspectorul fitosanitar al OCCF va lua decizia privind suspendarea temporară a vămuirii acestei producții, iar 
în actul de inspecție (de finisare a controlului) al producției supuse carantinei importate va nota „A se suspenda utilizarea 
ulterioară a producției supuse carantinei până la încheierea expertizei de laborator”, cu indicarea faptelor încălcării.

În caz de necesitate se efectuează prelevarea probelor producției supuse carantinei pentru expertiza de laborator. la locul 
controlului se întocmește Actul de prelevare a probelor ale producției supuse carantinei și în baza acestuia inspectorul fito-
sanitar expediază laboratorului probele pentru expertiză. Actul de prelevare a probelor ale producției supuse carantinei se 
întocmește în trei exemplare și se înmânează astfel:

1) primul exemplar – inspectorului fitosanitar al OCCF;
2) al doilea – agentului economic;
3) al treilea – laboratorului, împreună cu probele prelevate, care urmează să fie ambalate și sigilate în scopul asi-

gurării integrității și imposibilității de înlocuire a probelor.

Producția supusă carantinei de la care au fost prelevate 
probele este expediată de către agentul economic pentru 
păstrarea provizorie la depozit, condițiile căruia trebuie să 
excludă posibilitatea accesului la această producție. În cazul 
în care agentul economic nu are un depozit pentru păstrare 
provizorie, producția este păstrată în mijlocul de transport 
în care a fost adusă.

Rezultatele expertizei de laborator a probelor producției 
suspuse carantinei sunt înmânate agentului economic și 
sunt expediate inspectorului fitosanitar al OCCF.

În cazul depistării contaminării (poluării) cu organismele de carantină, producția supusă carantinei contaminată (poluată) 
se declară periculoasă. Inspectorul fitosanitar al OCCF informează OCCF în formă scrisă despre acest fapt și anexează copia 
de pe „Actul de inspecție (finalizare a controlului) al producției supuse carantinei importate” și rezultatele expertizei de 
laborator. Inspectorul fitosanitar al OCCF interzice utilizarea producției periculoase, iar în Actul de inspecție (finalizare a 
controlului) al producției supuse carantinei importate și în scrisoarea de trăsură notează „Utilizarea ulterioară a producției 
supuse carantinei este interzisă”, aplică ștampila OCCF și prescrie agentului economic dezinfectarea (purificarea) producției 
în scopul utilizării sau întrebuințării ulterioare.

Agentul economic este obligat să efectueze dezinfectarea (purificarea) producției periculoase contaminate (poluate) con-
form măsurilor fitosanitare în vigoare. După efectuarea măsurilor de dezinfectare (poluare), producția este supusă contro-
lului și se efectuează procedura repetată de prelevare a probelor și expertiza de laborator.

Controlul de către OCCF se consideră finalizat după aplicarea mențiunii „Încărcătura a fost inspectată” în scrisoarea de 
trăsură (factura de expediție, CMR).

Pentru importul producției fitotehnice supuse carantinei pe teritoriul Transnistriei este obligatorie existența certificatului 
fitosanitar al țării de origine.

PROcEduRA dE ExPORT A PROducțIEI SuPuSE cARANTINEI

Pentru scoaterea din Transnistria a producției fitotehnice supuse carantinei, certificatul fitosanitar nu este obligatoriu. În 
cazul exportului certificatul fitosanitar, pentru producția fabricată în Transnistria, se întocmește la dorința furnizorului, la 
solicitarea țării importatorului. Această normă a fost stabilită prin articolul 10-1 din Actul normativ Cu privire la carantina 
fitosanitară pentru perioada 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2017 și este în vigoare până în 31 decembrie 2017 însă nu 
este cunoscut dacă rămâne în vigoare după 31 decembrie 2017. De regulă, certificatele fitosanitare pentru operațiunile de 
export se întocmesc pe malul drept al Nistrului de către agenții economici de pe malul stâng. În același timp, potrivit pct. 
16 al Anexei 1 din Ordinul Instituției responsabile de domeniul agriculturii și Comitetului vamal al Transnistriei nr. 464/392 
din 19.11.2012, certificatele fitosanitare, eliberate pentru mărfurile supuse controlului fitosanitar, nu sunt acte obligatorii 
necesare pentru finalizarea vămuirii mărfurilor exportate din Transnistria.

Tarife și prețuri

Tarif pentru servicii de finalizare a controlului la finele anului 
2017:

1.	 expertiză: 16,50 ruble / 0,9 euro
2.	 prelevarea probelor producției vegetale, în dependență 

de greutatea lotului – de la 8,8 ruble / 0,5 euro până la 
79,2 ruble / 4,3 euro (de ex., pentru 20 tone: 39,6 ruble 
/ 2,2 euro).
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În cazul actualizării cerințelor de control fitosanitar pentru export, precum și în cazul în care certificatul fitosanitar este ne-
cesar, vor servi drept temei pentru exportul producției supuse carantinei următoarele acte: (a) permisul fitosanitar pentru 
import/certificatul fitosanitar eliberat de către inspectorii OCCF sau (b) prezența datelor despre actul permisiv în sistemul 
informațional automatizat unic (SIAU) al organelor vamale.

În caz de necesitate, OCCF poate împuternici specialiștii fi-
tosanitari din instituții subordonate să efectueze controlul 
și să preleveze probe pentru expertiza de laborator a pro-
ducției exportate supuse carantinei.

În cazul în care este necesară obținerea certificatului fitosa-
nitar/permisului fitosanitar pentru export (permisul pentru 
export din Transnistria) pentru producția supusă carantinei, 
agentul economic urmează să depună o cerere la OCCF în 
forma stabilită, în termen de cel puțin zece zile lucrătoare 
până la exportul planificat. 

Producția supusă carantinei trebuie să fie încărcată în mijlo-
cul de transport destinat transportării producției exportate 
supuse carantinei. Rezultatele controlului sunt stipulate în 
actul de inspecție a producției exportate supuse carantinei, 
în care se prezintă o încheiere privind caracterul complet 
al măsurilor fitosanitare efectuate, iar în caz de necesitate, 
sunt expuse cerințele de efectuare a procedurilor fitosani-
tare suplimentare și termenele de efectuare (control, pre-
levare de probe, purificare, sortare) în trei exemplare care 
se oferă:

1) inspectorului fitosanitar al OCCF – primul exem-
plar;

2) agentului economic – al doilea exemplar;
3) laboratorului, împreună cu probele prelevate –

al treilea exemplar.

Prelevarea probelor este efectuată de inspectorul fitosanitar al OCCF; în baza acestuia se întocmește Actul de prelevare 
a probelor a producției supuse carantinei la locul controlului. Rezultatele expertizei de laborator a probelor producției 
supuse carantinei se înmânează agentului economic și se expediază inspectorului fitosanitar al OCCF. În cazul respectării 
cerințelor fitosanitare de import în actul de inspecție a producției de export supuse carantinei și pe partea din față a scri-
sorii de trăsură se aplică mențiunea „Export permis” și ștampila OCCF. Certificatul fitosanitar se întocmește și se eliberează 
în termen de trei zile lucrătoare.

Eliberarea certificatului fitosanitar pentru producția supusă carantinei poate fi refuzată în următoarele cazuri:

1) înrăutățirea situației fitosanitare în unitatea administrativ-teritorială respectivă la obiectele de carantină;
2) depistarea în cadrul testelor de laborator a neconformității producției supuse carantinei destinate expedierii cu 

cerințele fitosanitare de import ale Transnistriei și ale țării-importatorului;
3) nerespectarea cerințelor fitosanitare de import ale cumpărătorului;
4) prezentarea datelor neveridice sau lipsa datelor necesare în cerere sau a anexelor (actelor) necesare la cerere.

Decizia privind eliberarea certificatului fitosanitar sau refuzul în eliberarea acestuia se întocmesc prin rezoluția pe cererea 
agentului economic de către Inspectorul fitosanitar principal al Transnistriei. În caz de refuz de a elibera certificatul fitosa-
nitar, în adresa agentului economic se expediază o scrisoare sau telefonogramă.

Termenul de valabilitate al certificatului fitosanitar consti-
tuie cel mult 15 zile de la data eliberării acestuia până la 
data traversării teritoriului Transnistriei. În cazul anulării ex-
portului producției supuse carantinei, agentul urmează să 
restituie certificatul fitosanitar inspectorului fitosanitar. În 
caz de întârziere a exportului producției supuse carantinei 
din anumite motive cu cel mult 15 zile, agentul economic poate să se adreseze în formă scrisă pentru reîntocmirea certifica-
tului fitosanitar. În caz de reîntocmire, certificatul fitosanitar se eliberează fără investigații suplimentare, în termen de o zi.

Baza normativă

1.	 Actul normativ privind carantina fitosanitară nr. 395-3-III 
din 11.03.2004;

2.	 Ordinul Instituției responsabile de domeniul agriculturii 
și resurselor naturale nr. 151 din 04.06.2014 privind 
aprobarea Instrucției cu privire la procedura de efectuare a 
controlului fitosanitar de carantină în caz de import și ex-
port, și procedura de eliberare a actelor fitosanitare pentru 
producția supusă carantinei; 

3.	 Ordinul Instituției responsabile de domeniul agriculturii 
și resurselor naturale și al Comitetului Vamal nr. 464/392 
din 19.11.2012;

4.	 Ordinul Centrului sanitar-veterinar și fitosanitar (CSVF) 
nr. 110 din 14 octombrie 2016 privind aprobarea pentru 
anul 2017 a tarifelor pentru serviciile prestate de CSVF. 

Tarife și prețuri

1.	 Termenul de depunere a cererii pentru certificatul 
fitosanitar / permisul fitosanitar pentru export: cu 10 
zile înainte de import. 

2.	 Termenul de eliberare a certificatului fitosanitar/permi-
sului fitosanitar pentru export: până la 3 zile.

Tarife și prețuri

Termenul de valabilitate al certificatului fitosanitar: 15 zile.
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PROduSELE SuPuSE cONTROLuLuI VETERINAR 

În Transnistria serviciul veterinar efectuează protecția împotriva bolilor tuturor speciilor de animale, inclusiv păsărilor, albi-
nelor, viermilor de mătase, racilor, peștilor etc., pentru a preveni răspândirea bolilor de la animale la om și invers, și asigură 
controlul veterinar-sanitar al produselor și materiilor prime de origine animală și vegetală inofensive31 pentru om, inclusiv:

• controlul asupra producției, procesării, depozi-
tării și eliberării produselor și materiilor prime 
de origine animală sigure din punct de vedere 
veterinar;

• protecția populației împotriva bolilor comune 
animalelor și oamenilor (zooantroponozelor);

• protecția teritoriului de introducerea bolilor in-
fecțioase din alte teritorii;

• controlul circulației, exportului și importului 
animalelor, produselor și materiilor prime de 
origine animală, precum și a furajelor.

PROcEduRA dE IMPORT A PROduSELOR SuPuSE cONTROLuLuI VETERINAR 

Obținerea certificatului sanitar-veterinar (CSV) pentru import

Pentru perfectarea CSv pentru importul în Transnistria a cargoului/mărfii, proprietarul sau persoana autorizată, cu cel 
puțin 15 zile lucrătoare înainte de data importului mărfii supuse controlului, este obligat(ă) să depună o cerere la organul 
central de control veterinar (în continuare OCCv) sau subdiviziunile lui teritoriale.

Lista documentelor și a datelor

Informații în cererea pentru obţinerea CVS pentru import:

1.	 Numele solicitantului, funcția, denumirea agentului economic, codul fiscal, contactele;
2.	 Codul NM AEE; 
3.	 Denumirea speciei (la importul de animale, ouă de incubație, material germinativ se indică rasa, vârsta, sexul);
4.	 Denumirea cargoului (mărfii cu specificarea denumirii, greutăţii, țării de origine pentru fiecare cod NM AEE);
5.	 Cantitatea (kg, tone, mii de bucăți, capete);
6.	 Scopul importului și destinația (comercializare liberă, procesare industrială, consum, redirecționare);
7.	 Țara de origine a mărfii;
8.	 Întreprinderea producătoare a mărfii, marcajul persoanei juridice (numărul fișei de certificare a producătorului);
9.	 Ţara (întreprinderea) exportatoare de marfă;
10.	Ţara (întreprinderea) furnizoare de marfă în baza contractului de activitate economică externă;
11.	Mijlocul de transport;
12.	Punctul de destinație;
13.	Punctul de expediere a mărfii;
14.	Punctul de transbordare (cu transbordare în țara de tranzit);
15.	Punctul de intrare a mărfurilor în Transnistria;
16.	Itinerariul;
17.	Punctul de descărcare a mărfurilor în Transnistria;
18.	Adresa și denumirea companiei (unde vor fi stocate, procesate sau cui vor fi redirecţionate, precum și numărul foii care cer-

tifică dreptul la activitate (depozitare, procesare, comercializare) emis de OCCV).

31 Termeni și definiții speciale pentru acest capitol:
 Siguranța în domeniul veterinar-sanitar – conformitatea încărcăturii (mărfurilor) cu regulile veterinare la toate etapele de producție, prelucrare, 

depozitare, transport și comercializare. 
 Reglementările și normele veterinare (normele veterinare) – acte normative care stabilesc cerințele veterinare, veterinar-sanitare și de zooigienă 

(inclusiv veterinar-sanitare de siguranță), nerespectarea cărora reprezintă o amenințare pentru apariția și răspândirea bolilor la animale, inclusiv 
celor comune pentru animale și oameni, precum și a intoxicațiilor alimentare.

 Cerințele veterinar-sanitare – cerințele înaintate de organele centrale ale serviciului veterinar de stat din țara importatoare față de mărfurile 
importate din străinătate, care vizează protejarea teritoriului împotriva introducerii unor agenți de boli contagioase la animale din străinătate și 
importul mărfurilor supuse controlului, periculoase sub aspect veterinar-sanitar. Aceste cerințe sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice și 
juridice, inclusiv întreprinzătorii individuali, pe teritoriul statului importator.

Etape și consecutivitatea procedurilor

Etapele importului de produse supuse controlului veter-
inar:

1.	 Obținerea CVS pentru import; 
2.	 Importul și controlul primar la vamă; 
3.	 Finalizarea controalelor (inclusiv a inspecţiei, prelevării 

probelor și analizei).
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OCCv al Transnistriei în decurs de cinci zile lucrătoare:

1) familiarizează importatorul mărfii cu cerințele veterinare ale Transnistriei pentru importul unui anumit tip de 
marfă;

2) examinează, în principiu, posibilitatea importului mărfii pe teritoriul Transnistriei, condițiile de depozitare și uti-
lizare (comercializare liberă, procesare la o anumită întreprindere) a produselor importate sau locul de caran-
tină pentru animalele importate și alte aspecte, inclusiv dreptul de a solicita copiile documentelor care atestă 
conformitatea cu cerințele veterinare ale mărfurile supuse controlului;

3) decide dacă va emite CSv pentru importul de mărfuri supuse controlului sau va refuza eliberarea acestuia.

Decizia privind eliberarea CSv pentru import este perfecta-
tă prin aplicarea rezoluției corespunzătoare a Inspectoru-
lui veterinar principal al Transnistriei sau a adjunctului său 
pe cererea importatorului. Decizia de refuz a eliberării CSv 
pentru import adoptată este comunicată printr-o notificare 
scrisă către solicitant, cu precizarea motivelor.

Iar în cazul aprobării importului CSv trebuie să fie eliberat 
importatorului în decurs de trei zile lucrătoare. Însă agenții 
economici care tranzitează teritoriul țărilor CSI pot obține , 
CSv pentru import în decurs de o zi după primirea număru-
lui de tranzit.

CSv emis pentru importul mărfurilor supuse controlului în perioada de valabilitate a acestuia poate fi retras în cazul în 
care după emiterea CSv sunt stabilite circumstanțe care servesc drept temeiuri, prevăzute în punctele 1 și 2 pentru refuzul 
eliberării CSv.

Importul și controlul primar la postul vamal

Funcționarul postului vamal efectuează un control veterinar primar în momentul introducerii mărfii pe teritoriul vamal al 
Transnistriei. În acest caz este verificată conformitatea mărfii intrate cu datele specificate în CSv: tipul mărfii, țara de ori-
gine, țara importatoare și documentele care atestă siguranța și calitatea mărfii (certificat de calitate, certificat veterinar).

Trecerea și vămuirea mărfurilor supuse controlului se realizează atunci când există informații despre CSv în sistemul auto-
matizat unic sau autorităților vamale li se prezintă originalele CSv.

la importul mărfurilor supuse vămuirii, folosind formularul Declarației vamale (Dv) și formularul Declarației Mărfurilor 
(DM), colaboratorul postului vamal introduce în câmpurile corespunzătoare ale sistemului automatizat unic numărul și 
data Dv sau DM, indicând, de asemenea, numărul și data CSv.

la importul mărfurilor supuse vămuirii conform Declarației vamale în Detaliu (în continuare – DvD), colaboratorul postului 
vamal introduce în sistemul automatizat unic data și numărul de control al documentului aferent livrării, precum și indică 
în documentul aferent livrării numărul și data CSv. Numărul și data documentului de autorizare sunt indicate în coloana 
corespunzătoare a DvD.

În cazul prezentării originalelor documentelor permisive, colaboratorul postului vamal aplică pe verso al acestor documen-
te notificarea privind trecerea teritoriului vamal și le restituie transportatorului sau proprietarului mărfii.

Finalizarea controlului (inclusiv inspecția, prelevarea probelor și analiza lor)

Mărfurile intrate în Transnistria în baza unui CSv corespunzător pentru import sunt supuse controlului sanitar-veterinar din 
partea OCCv. Acest control constă din:

1) controlul documentar, care include verificarea: CSv pentru import; documentelor veterinare de însoțire în ori-
ginal; conformității conținutului documentelor cu cerințele veterinare ale Transnistriei față de mărfurile supuse 
controlului;

2) controlul fizic, care include: inspecția mărfurilor supuse controlului, examinarea animalelor; verificarea cores-
punderii mărfurilor cu datele specificate în documente, pentru a exclude transportarea în comun a mărfurilor 
incompatibile; controlul conformității mijlocului de transport cu cerințele veterinare, necesare pentru transpor-

Tarife și prețuri

Tariful pentru eliberarea CSV la sfârșitul anului 2017, în 
funcție de greutate:

1.	 până la 1 tonă: 6,6 rub./0,4 euro;
2.	 de la 1 la 30 tone, pentru fiecare tonă: 9,9 rub./0,5 euro 

(de ex., pentru 20 tone: 198 rub./10,8 euro);
3.	 peste 30 tone, pentru fiecare tonă: 6,6 rub./0,4 euro.
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tul mărfurilor; controlul condițiilor și regimului 
de transport; controlul conformității ambalaju-
lui și marcajului cu cerințele; 

3) controlul de laborator în cazul unor modificări 
organoleptice vizibile depistate în timpul con-
trolului mărfurilor, care sunt dubioase în ceea 
ce privește siguranța lor sanitar-veterinară, sau 
în cazul nerespectării cerințelor veterinare la 
controlul documentar, prin efectuarea testelor 
mărfii privind conformitatea cu cerințele veteri-
nare ale Transnistriei, în laboratoarele acredita-
te în acest scop. 

Controlul obligatoriu de laborator în timpul importului se 
efectuează în următoarele cazuri:

1) Se consideră importată pentru prima dată pe 
teritoriul Transnistriei:

• marfa adusă de un importator, producătorul 
căreia este o persoană, produsele căreia nu au 
mai fost importate anterior în Transnistria;

• marfa, producătorul căreia este o persoană, produsele căreia au mai fost importate anterior în Transnistria, însă 
este adusă de un alt importator, care nu a importat anterior mărfuri supuse controlului;

2) următoarele 3 loturi de mărfă supuse controlului care aparțin producătorului a cărui marfă anterior importată a 
fost declarată nesigură sub aspectul veterinar-sanitar conform rezultatelor controlului veterinar-sanitar respec-
tiv, indiferent de categoria mărfii importate sau persoana care efectuează importul. 

Importatorul trebuie să depună o cerere la OCCv pentru a finaliza controlul veterinar-sanitar al mărfii importate în decurs 
de trei zile din momentul trecerii teritoriului vamal, iar în cazul sigilării mărfii de către organele vamale după finalizarea 
vămuirii mărfii.

OCCv examinează documentele în decurs de o zi lucrătoare și fixează data inspecției mărfurilor și poate autoriza specialiști 
veterinari ai instituțiilor subordonate să efectueze inspecția și prelevarea probelor pentru testarea de laborator. Inspecția 
mărfurilor se efectuează în cel târziu ziua lucrătoare următoare zilei în care a fost depusă cererea pentru finalizarea con-
trolului veterinar-sanitar.

Inspectorul veterinar (sau un specialist autorizat) la inspecția mărfii verifică regimul de temperatură, condițiile de trans-
portare conform normelor veterinare, și conformitatea mărfii cu documentele de însoțire a mărfii, lipsa semnelor de de-
congelare și a altor modificări organoleptice vizibile. la efectuarea inspecției se perfectează actul de inspecție a mărfii 
supuse controlului, intrate ca import, în modul stabilit de baza normativă. Actul de inspecție este întocmit la locul efectuării 
inspecției și trebuie să conțină informații complete cu privire la marfa importată, documentele de însoțire, condițiile, locul 
de depozitare a acesteia, marcaj, datele fabricării, ștampile, neregulile detectate în timpul inspecției. la actul de inspecție 
se atașează ambalajul propriu-zis, etichetele (cu denumirea producătorului, denumirea mărfii, data producerii sau terme-
nul limită de comercializare/utilizare). Dacă nu există posibilitatea atașării etichetelor, se efectuează fotografierea mărfii cu 
marcajul, ștampilele, datele aparatelor care indică regimul de temperatură la inspecția pe transport și numerele mijlocului 
de transport, containerului, depozitului de păstrare etc. Actul de inspecție este întocmit în două exemplare și semnat de 
reprezentanții ambelor părți și se repartizează: 

1) primul exemplar – colaboratorului vamal autorizat, 
2) al doilea – importatorului.

Dacă au fost respectate normele sanitar-veterinare, în actul de inspecție se face notificarea Utilizarea în continuare a mărfii 
este permisă după obținerea certificatului veterinar de forma ___ și în facturile de expediție se aplică ștampila „Marfă 
inspectată”. În ziua efectuării inspecției inspectorul veterinar al OCCv eliberează importatorului certificatul veterinar al 
Transnistriei, în care sunt indicate condițiile utilizării în continuare a mărfii respective (comercializarea fără restricții, cu 
restricții, categoria de procesare industrială etc.).

Dacă în timpul inspecției mărfurilor este constatată nerespectarea normelor veterinare (încălcări ale condițiilor de trans-
port, regimului de temperaturi, neconformitatea documentelor de însoțire cu cerințele veterinare la import, lipsa docu-
mentelor originale de însoțire veterinară și altele), este luată decizia privind suspendarea temporară a vămuirii. În actul 

Lista documentelor și a datelor

Informații în cererea de finalizare a controlului veterinar-san-
itar la import:

1.	 numele complet, funcţia, datele de contact ale solicitan-
tului;

2.	 denumirea mărfii, codul NM AEE
3.	 cantitate (kg, tone, m.p., metri cubi, mii buc., capete);
4.	 ambalaj;
5.	 numărul de locuri;
6.	 denumirea persoanei juridice, numele persoanei fizice, 

adresa, la depozitul căreia a sosit marfa;
7.	 denumirea țării exportatoare și a țării de origine;
8.	 denumirea organizației furnizoare;
9.	 elemente privind factura de expediţie, CMR (data, 

numărul);
10.	elementele CSV (data, numărul);
11.	elemente privind contractul (data, numărul).
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de inspecție este menționat Utilizarea în continuare a mărfii este interzisă până la obținerea rezultatelor examenului de 
laborator și se prelevează probele mărfii pentru realizarea testelor de laborator. 

În procesul prelevării probelor persoana abilitată întocmește actul de prelevare a probelor, în forma scrisă, în trei exempla-
re, semnate de reprezentanții ambelor părți, care sunt repartizate în modul următor: 

1) primul exemplar – colaboratorului vamal;
2) al doilea – importatorului;
3) al treilea împreună cu probele este trimis la la-

boratorul veterinar pentru efectuarea investiga-
țiilor (testelor).

Marfa din care au fost prelevate probele pentru efectuarea 
testelor de laborator este transmisă de către proprietarul 
ei pentru depozitare temporară. Condițiile de depozitare 
ar trebui să excludă posibilitatea accesului la marfă până la 
obținerea rezultatelor testelor. Importatorul este obligat să 
nu utilizeze marfa din care au fost prelevate probele înainte 
de sfârșitul perioadei de efectuare a investigaților de laborator. Este posibilă efectuarea unei prelevări repetate a probelor.

Dacă rezultatele testelor de laborator confirmă că au fost respectate cerințele veterinare ale Transnistriei, inspectorul 
veterinar al OCCv eliberează importatorului, în ziua efectuării inspecției repetate a mărfii, certificatul veterinar, finalizând 
controlul veterinar la import. 

În cazul în care conform rezultatelor testelor de laborator marfa este considerată ca fiind periculoasă, inspectorul veterinar 
al OCCv interzice utilizarea ei, în actul de inspecție și în facturile de expediție se face notificarea „Este interzisă utilizarea 
în continuare a încărcăturii (mărfii)” și se aplică o ștampilă. Importatorul mărfurilor periculoase este obligat în decurs de 
cinci zile de la data adoptării deciziei respective, să le retragă în afara teritoriului Transnistriei ori să efectueze reciclarea 
sau nimicirea acestora. la scoaterea mărfurilor periculoase în afara Transnistriei, pe documentul veterinar însoțitor și pe 
actele de însoțire a mărfurilor, inspectorul veterinar al OCCv aplică ștampilele „Importul interzis“ și „Returnare“, semnătura 
și sigiliul.

În conformitate cu cerințele Oficiului Internațional de Epizootii (OIE) inspectorul veterinar principal poate autoriza importul 
și tranzitul prin teritoriul Transnistriei al mărfurilor supuse controlului din teritoriile administrative ale țărilor cu o econo-
mie mai puțin dezvoltată, unde nu sunt înregistrate boli deosebit de periculoase la animale, analizând riscurile și ținând 
seama de specificul regiunii date.

ExPORTuL PROduSELOR SuPuSE cONTROLuLuI VETERINAR 

Obținerea CSV pentru export și finalizarea controlului (inclusiv a inspecției, a prelevării probelor și a analizei)

Mărfurile supuse controlului veterinar-sanitar trebuie să 
se conformeze cerințelor veterinare ale țării de destinație, 
fapt confirmat printr-un document veterinar de însoțire 
(CSv) al Transnistriei în formă stabilită. 

Pentru perfectarea CSv pentru exportul mărfii, exporta-
torul este obligat cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de 
data planificată a exportului mărfii supuse controlului, să 
depună o cerere la OCCv sau la subdiviziunile lui teritoriale. 
În același timp, este depusă o cerere de finalizare a con-
trolului veterinar-sanitar al mărfii exportate, întocmită în 
forma scrisă. Cererea este însoțită de următoarele acte: 

1) originalul și o copie a scrisorii de trăsură internaționale (CMR);
2) certificatul veterinar în original, eliberat de medicul veterinar al unității administrativ-teritoriale corespunză-

toare; 
3) un document eliberat de către producătorul mărfii importate, ce confirmă calitatea mărfii, reflectând, printre 

altele, informații cu privire la data fabricării și termenul limită de comercializare a mărfii: certificatul de calitate 

Tarife și prețuri

Tariful pentru serviciile de finalizare a controlului la sfârșitul 
anului 2017:

1.	 pentru expertiză: 16,50 rub./0,9 euro
2.	 prelevarea probelor de produse de origine animală, în 

funcţie de greutatea (cantitate, suprafață, volum) lotului 
– de la 8,8 rub./ 0,5 euro până la 79,2 rub./4,3 euro (de 
ex., 20 mii kg/buc.: 39,6 rub./2,2 euro).

Etape și consecutivitatea procedurilor

Etapele de export al produselor supuse controlului 
veterinar:

1.	 Obținerea CSV pentru export și finalizarea controlului 
(inclusiv inspecția, eșantionarea și analiza);

2.	 Controlul la postul vamal şi scoaterea din teritoriu.
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și alte documente similare, precum și rezultate-
le testelor de laborator și cele radiometrice și 
alte documente, la cererea țării importatorului;

4) actul de dezinfectare a mijlocului de transport 
destinat exportului mărfii sau notificarea în do-
cumentația de însoțire a mărfii privind efectua-
rea dezinfectării. 

Inspectorul veterinar principal sau adjunctul său în decurs 
de cinci zile lucrătoare examineazăposibilitatea efectuării 
exportului mărfii, luând în considerație cerințele veterinare 
ale țării destinatare, executarea tratamentelor veterinare 
necesare, testele de laborator, conformitatea mărfii cu ce-
rințele de calitate ale țării destinatare, precum și situația 
epizootică din unitatea administrativ-teritorială respectivă 
a Transnistriei și numește data inspecției mărfii exportate, 
ținând cont de opinia exportatorului. 

OCCv poate delega competențele de inspectare și prelevare 
a probelor unor specialiști veterinari ai instituțiilor din sub-
ordine. Inspectorul veterinar al OCCv sau o persoană au-
torizată se deplasează la locul depozitării (încărcării) mărfii 
pentru a verifica dacă au fost efectuate toate tratamentele 
veterinare și testele diagnostice; starea epizootică a gospo-
dăriei (organizației), documentele veterinare, facturile de 
expediție, precum și corespunderea mărfii pregătite pentru 
expediere cu cerințele veterinare ale țării destinatare. 

Rezultatele examinării sunt perfectate într-un act de in-
specție a mărfii exportate în forma scrisă. Actul de inspecție 
este întocmit la locul efectuării inspecției în două exempla-
re (câte un exemplar pentru fiecare parte) și este semnat 
de către colaboratorul vamal care efectuează inspecția și de 
către exportator. În timpul inspecției, în cazurile prevăzute 
de cerințele veterinare pentru un anumit tip de mărfuri, 
colaboratorul vamal prelevează probele pentru efectuarea 
testelor de laborator. În acest caz colaboratorul vamal în-
tocmește actul de prelevare a probelor în forma scrisă, în 3 
exemplare, semnate de către reprezentanții ambelor părți, 
distribuind:

1) primul – colaboratorului vamal;
2) al doilea – exportatorului, 
3) al treilea împreună cu probele – laboratorului 

veterinar.

În funcție de rezultatele inspecției mărfii și ale testelor de 
laborator, în conformitate cu normele veterinare, inspecto-
rul veterinar OCCv în ziua inspecției mărfii sau primirii re-
zultatelor testelor de laborator ia decizia de a acorda sau 
de a refuza acordarea CSv la export și a documentelor vete-
rinare de însoțire ale Transnistriei pentru marfa exportată. 

Decizia de a acorda CSv pentru export și documentele vete-
rinare de însoțire sau de a refuza acordarea acestora se per-
fectează prin aplicarea rezoluției pe cererea importatorului.

 În conformitate cu normele veterinare ale țării beneficia-
re, Inspectorul veterinar principal sau adjunctul acestuia 
în ziua adoptării deciziei corespunzătoare perfectează și 

Lista documentelor și a datelor

Informații în cererea pentru CSV pentru export:

1.	 numele solicitantului, funcția, denumirea agentului eco-
nomic, codul fiscal, contactele;

2.	 codul NM AEE; 
3.	 denumirea speciei (atunci când se importă animale, ouă 

de incubație, material germinativ se specifică rasa, vârsta, 
sexul);

4.	 denumirea încărcăturii (mărfii) cu specificarea denumirii, 
greutăţii, țării de origine pentru fiecare cod NM AEE;

5.	 cantitate (kg, tone, mii buc., capete);
6.	 ambalajul și numărul de locuri;
7.	 Întreprinderea producătoare a mărfii (numărul fișei de 

certificare);
8.	 expeditorul mărfurilor (numărul fișei de certificare);
9.	 țară (organizația) – destinatarul mărfurilor;
10.	data exportului mărfii din Transnistria;
11.	punctul de încărcare a mărfii (cu specificarea adresei);
12.	punctul de trecere a teritoriilor Transnistriei;
13.	itinerarul;
14.	mijlocul de transport către punctul de destinație;
15.	elementele contractului (data, numărul);
16.	cerințele veterinar-sanitare ale țării beneficiare (dacă 

există).

Lista documentelor și a datelor

Informații în cererea de finisare a controlului veterinar și 
sanitar la export:

1.	 numele complet, poziția, datele de contact ale solicitan-
tului;

2.	 denumirea mărfii, codul NM AEE
3.	 cantitate (kg, tone, m.p., metri cubi, mii buc., capete);
4.	 ambalaj;
5.	 marcaj;
6.	 numărul de locuri; 
7.	 locul de încărcare; 
8.	 mijlocul de transport (tipul de transport); 
9.	 țara de destinație - țara importatoare; 
10.	denumirea organizației - beneficiarul mărfii; 
11.	țara de tranzit; 
12.	elementele facturii de expediţie, CMR (data, numărul) 

(după înregistrarea documentelor de însoţire a mărfii); 
13.	elementele documentului veterinar de însoţire (data, 

numărul)
14.	elementele actului de testare a mărfii (denumirea labo-

ratorului, data, numărul).

Alte informații importante

În cazul exportului de animale domestice neproductive de 
către o persoană fizică cererea de finalizare a controlului veteri-
nar-sanitar nu se depune.
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eliberează CSv pentru export și un document veterinar de 
însoțire cu semnătura proprie. Pe partea frontală a scrisorii 
de trăsură internaționale se aplică numărul documentu-
lui veterinar de însoțire care a fost emis, se aplică timbrul 
dreptunghiular „Exportul este permis” și ștampila. 

În cazul nerespectării reglementărilor veterinare ale ță-
rii destinatare CSv nu este emis, iar pe partea frontală a 
scrisorii de trăsură internațională se aplică timbru dreptun-
ghiular „Exportul este interzis“ și ștampila. În ziua în care 
este luată decizia exportatorul primește o notificare scrisă 
cu privire la refuz, cu specificarea motivelor.

Controlul vamal și exportul

la exportul mărfurilor supuse controlului pentru care tre-
buie efectuată vămuirea în baza Dv sau DM, colaboratorul 
postului vamal înfăptuiește formalitățile necesare în situația 
în care există informații despre obținerea CSv pentru export 
de către agentul economic în sistemul automatizat unic și/
sau în situația în care i se prezintă originalele CSv și docu-
mentul veterinar de însoțire al Transnistriei. la finalizarea 
vămuirii colaboratorul postului vamal introduce în câmpuri-
le corespunzătoare din sistemul automatizat unic numărul și 
data Dv sau DM necesare pentru exportul mărfii. 

la exportul mărfurilor supuse controlului pentru care trebuie efectuată vămuirea în baza DvD, colaboratorul secției de 
vămuire finalizează vămuirea, în cazul în care dispune de informații privind obținerea CSv-lui de către agentul economic în 
sistemul automatizat unic, și în cazul în care este indicat numărul și data CSv-lui în secțiunea respectivă a DvD. 

Certificatul veterinar pentru țările CSI sau certificatul veterinar pentru alte state va fi perfectat de către inspectorul veteri-
nar înainte de momentul finalizării vămuirii mărfurilor supuse controlului, iar în cazul când este necesară sigilarea mijlocu-
lui de transport care transportă mărfuri supuse controlului – înainte de sigilare. 

Baza normativă

1.	 Actul normativ din 20.12.1994 Privind activitatea veteri-
nară; 

2.	 Ordinul Instituţiei responsabile de domeniul agriculturii 
și resurselor naturale din 16.01.2015, nr. 21 Cu privire la 
aprobarea procedurii de eliberare a autorizațiilor sanitar-ve-
terinare pentru import/export și perfectarea încărcăturilor 
(mărfurilor) supuse controlului veterinar-sanitar; 

3.	 Ordinul Instituţiei responsabile de domeniul agricul-
turii și resurselor naturale și al Comitetului Vamal din 
19.11.2012, nr. 464/392, Anexa 1: Procedura de interac-
țiune dintre Instituția responsabilă de domeniul agriculturii 
și resurselor naturale și Comitetul Vamal la vămuirea 
mărfurilor care fac obiectul controlului veterinar-sanitar și 
fitosanitar; 

4.	 Ordinul Centrului Veterinar-Sanitar și Fitosanitar din 
14.10.2016, nr. 110 Privind aprobarea tarifelor pentru anul 
2017 la serviciile furnizate de Centrului Veterinar-Sanitar și 
Fitosanitar.
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9. LICENȚIEREA ȘI AUTORIZAȚIA

MALUL DREPT

În momentul lansării afacerii este foarte important ca antreprenorul să se informeze dacă genul de activitate economică 
ce urmează a fi practicat, va avea nevoie să fie licențiat, autorizat, cu notificare din partea autorităților publice conform 
legislației în vigoare de către:

1) Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”;
2) Banca Națională a Moldovei;
3) Comisia Națională a Pieței Financiare; etc

licența reprezintă un act oficial, eliberat de Instituția Publică „Agenția Servicii Publice” și acordă titularului de licență drep-
tul de a desfășura pentru o anumită perioadă de timp genul de activitate indicat în conținutul acestuia. licența poartă un 
caracter personal și nu poate fi transmisă altor entități. În Moldova, în conformitate cu legislația în vigoare, sunt supuse 
licențierii următoatele genuri de activitate:

Tab. 7. Genurile de activități economice care sunt supuse licențierii

1. Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet;

2. Importul și depozitarea alcoolului etilic; importul, depozitarea și comercializarea angro a băuturlor alcoolice și / sau a berii 
importate;

3. Producerea alcoolului etilic, a băuturilor alcoolice, bere și / sau depozitare, alcool etilic comercial, băuturi alcoolice și berea 
produsă de producătorul autohton;

4. Импорт табачных изделий; импорт и / или промышленная переработка табака; производство табачных изделий и / 
или оптовая продажа табачных изделий и ферментированного табака;

5. Colectarea, stocarea, prelucrarea, comercializarea și exportul de deșeuri și resturi de metale feroase și neferoase, baterii 
uzate, inclusiv prelucrate;

6. Fabricarea, asamblarea, importul și / sau exportul, reexportul, vânzarea de arme civile și a munițiilor și repararea armelor 
civile;

7. Fabricarea, importul, exportul, reexportul, vânzarea și depozitarea materialelor explozive și / sau sablare pentru uz civil;

8. Fabricarea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, depozitarea și vânzarea articolelor pirotehnice și / sau furnizarea de 
servicii de „ochelari și focuri de artificii pirotehnice“ produse pirotehnice pentru uz profesional;

9. Activități de magazine duty-free, inclusiv deservirea corpului diplomatic;

10. Activitate de brokeraj vamal;

11. Importul, exportul, proiectarea, producerea și comercializarea de protecție a informațiilor criptografice și tehnice și mijloace 
tehnice speciale pentru obținerea informațiilor ascunse; furnizarea de servicii în domeniul protecției criptografice și tehnice 
a informației (cu excepția activităților desfășurate de către organele de stat cu acest drept prin lege);

12 Servicii de cazinou, jocuri de noroc;

13. lucrări legate de plasarea cetățenilor în țară și / sau în străinătate 

 Sursa: http://www.licentiere.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=210& 

De exemplu, entitatea economică dorește să obțină licența pentru importul și depozitarea alcoolului etilic; importul, de-
pozitarea și comercializarea angro a băuturilor alcoolice și / sau a berii importate. Agentul economic selectează activitatea 
corespunzătoare din lista activităților licențiate, făcînd cunoștință cu condițiile de licențiere și lista documentelor necesare 
pentru eliberarea /prelungirea licenței:

1. Condițiile de licențiere sunt următoarele:

• Desfășurarea activităților licențiate în conformitate cu legea și reglementările relevante; 
• Deținerea în proprietate sau în locațiune a încăperilor pentru depozite specializate, acoperite și îngrădite (pen-

tru păstrarea și comercializarea angro a producției alcoolice). 
• Deținerea în proprietate sau în locațiune a încăperilor pentru depozite cu o suprafață de cel puțin 200 m2, pen-

tru păstrarea și comercializarea angro a berii și a băuturilor pe bază de bere. 
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• Marcarea în modul stabilit a producției alcoolice cu „Marca comercială de stat” sau cu „Timbru de acciz. Marca 
comercială de stat”.

• Importul și/sau comercializarea angro a alcoolului etilic și/sau a băuturilor alcoolice importate, în limita progno-
zei sortimentului prezentat anual;

• Respectarea normelor privind protecția muncii, antiincendiare, ecologice și sanitare;
• Depozitarea alcoolului etilic importat numai în depozite-tip;
• Neadmiterea păstrării în depozite specializate a altei producții, decît celei alcoolice;
• Neadmiterea comercializării alcoolului etilic importat;
• Deținerea avizului prealabil eliberat de organul de supraveghere și control la nivel național asupra fabricării și 

circulației alcoolului etilic și a producției alcoolice la solicitarea autorității de licențiere (pentru importul alco-
olului etilic);

• Conformarea activității întreprinderii la Art. 8 alin. (1) al legii nr. 116 din18.05.2012 privind securitatea industri-
ală a obiectelor industriale periculoase (în cazul desfășurării activității licențiate, în cadrul obiectelor industrial 
periculoase) (pentru fabricarea, păstrarea și/sau comercializarea angro a alcoolului etilic sau a alcoolului etilic 
distilat).

2. Lista documentelor ce se anexează la declarația de eliberare/prelungire a licenței:

4) Copia de pe actul de proprietate sau de locațiune asupra depozitelor specializate (pentru comercializarea angro 
a producției alcoolice);

5) Prognoza sortimentului alcoolului etilic și/sau al producției alcoolice planificate pentru import și/sau comer-
cializare angro, în anul calendaristic curent, în 2 exemplare, unul dintre care ulterior se remite organului de 
supraveghere și control la nivel național asupra fabricării și circulației alcoolului etilic și a producției alcoolice;

6) Avizul pozitiv de expertiză eliberat de către organismul de expertiză în domeniul securității industriale (pentru 
importul și păstrarea alcoolului etilic.

Notă: Documentele se depun în copii cu prezentarea originalelor pentru verificare.

Din motivul că eliberarea licențelor se făcea centralizat de către Camera de licențiere care nu avea agenții la nivel teritorial, 
după fuziune devenind parte integrantă a Instituției Publice ”Agenția Servicii Publice” care deține agenții la nivel teritorial, 
eliberarea de licențe este posibilă și la nivel teritorial. 

Prezentarea pachetului de documente pentru licențere se poate face pe suport de hîrtie și în format electronic.

Întreprinderile transnistrene cu înregistrarea temporară pe malul drept pot obține o licență temporară pentru o perioadă 
de 6 luni, prin furnizarea pe suport de hârtie la Instituția Publică ”Agentia Servicii Publice”a următoarelor documente:

1) Cererea pentru acordarea licenței;
2) Extrasul temporar de înregistrare a entității

Pachetul de documente se depune pe adresa:

Adresa: mun. Chișinău, str. Pușkin, 47

Cabinet: Etajul trei, sala de audiență

Graficul de lucru: De luni până vineri
De la 800-1600, pauza de masă 1200-1300

Telefoane de contact: tel: (022) 207-864
fax: +373 (022) 277-318

licența temporară pentru o perioadă de 6 luni, se acordă întreprinderilor de pe malul stîng gratuit cu un termen până la 5 
zile lucrătoare.

În vederea desfășurării activității de întreprinzător, adesea este necesar de a obține permisiunea pentru desfășurarea aces-
tei activități. Pentru a obține o astfel de permisiune, este necesar ca persoana să se înregistreze în calitate de întreprinzător 
în Moldova. Avînd în vedere faptul că activitatea de întreprinzător este desfășurată pe un anumit teritoriu este necesar 
de verificat, dacă această activitate nu contravine normelor legale. Situația este diferită în cazul titularilor de patentă de 
întreprinzător care pot desfășura imediat activitatea, cu condiția că în conținutul patentei este specificat un anumit spațiu 
pentru desfășurarea activității sau nu este nevoie de acest spațiu.
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Site-ul oficial www.comert.chisinau.md, Direcția de comerț, alimentație publică și prestări servicii furnizează informații utile 
pentru agenți economici:

vezi notificările în comerț

Programarea online

Cum notific activitatea în 
comerț

Formulare și modele de 
cereri

Contactează Direcția

Alertează Direcția

Sursa: www.comert.chisinau.md

Spre exemplu, agentul economic a selectat compartimentul vezi notificările în comerț. Pe pagina deschisă se vizualizează 
lista entităților economice și tipul obiectului pentru care a fost obținută notificarea. Accesînd butonul Detalii este vizualiza-
tă informația de bază a entității economice și tipul serviciilor / produselor furnizate ca în exemplul de mai jos.

NOTIFICARE NR. №. 41ххх DIN 22.12.2017
Cod(autorizație) DGCAPPS: 50ххх 
Valabila de la: 22.12.2017 Pina la: NELIMITAT
Eliberat pentru
Denumire companie: ХХХ SRL
Codul fiscal: 1000000000000
Detalii suplimentare
Pentru desfășurarea comerțului cu amănuntul
Magazin alimentar; 
sectorul centru, str. V.Alecsandri,,15 
spațiu comercial: 152 м 2 
orarul de lucru: 08:00 - 22:00 
Grupul de produse:
- Produse de panificație, produse lactate, alimente, delicatese, carne congelată, ambalate, produse de patiserie, produse de 
cofetărie, înghețată, băuturi răcoritoare în ambalajul original; 
- Producția de alcool în ambalaj industrial.

Selectând opțiunea Formulare și modele de cereri agentul economic obține următoarea informație: 

1) Notificarea de modificare a datelor indicate în notificarea privind inițierea activității de comerț;
2) Notificarea privind inițierea activității de comerț;
3) lista activităților de comerț cu produse alimentare, nealimentare și de prestări de servicii conform Clasificato-

rului Activităților din Economia Moldovei (CAEM), 
4) Cerere pentru obținerea dreptului de comercializare cu amănuntul a producției alcoolice și/sau a articolelor 

din tutun;
5) Notificare privind încetarea activității de comerț.

În cazul în care antreprenorul trebuie să obțină o notificare de începere a activității de comerț, el selectează opțiunea re-
spectivă și obține toate informațiile cu privire la primirea notificării. Agentul economic are dreptul să desfășoare activități 
comerciale concomitent cu prezentarea notificării de începere a activității comerciale.
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Notificarea privind inițierea activității de comerț trebuie să corespundă modelului prezentat www.comert.chisinau.md și 
trebuie să conțină următoarele informații:

1) numele / locul, apartamentul / reședință, IDNO / IDNP și datele de contact ale entității;
2) numele și codul activităților comerciale din cadrul CAEM, privind comercializarea alcoolului, berii și / sau pro-

duse din tutun;
3) numele și adresa unității de afaceri sau la locul de vânzare;
4) tip de unitate de afaceri, în conformitate cu Nomenclatorul unităților comerciale, aprobat de Guvern;
5) spațiul comercial (m2);
6) capacitatea comercială pe unități (număr de paturi / persoane) - în cazul unităților de alimentație publică;
7) tipul și comercial (lungime, lățime, înălțime) a dispozitivului mobil - în cazul afacerilor prin intermediul dispo-

zitivului mobil;
8) cererea. 

Notificarea începerii activităților comerciale trebuie șă fie însoțită de următoarele documente:

1) actul care confirmă autoritatea reprezentantului - în cazul în care notificarea este depusă printr-un reprezen-
tant;

2) copia de reglementare a pieței, adoptată de entitate, precum și copia deciziei administrației publice locale pri-
vind crearea pieței - în cazul piețelor.

În cazul unităților comerciale amplasate direct pe terenurile proprietății de stat, în plus la documentele furnizate se prezin-
tă o copie a certificatului ce confirmă dreptul de proprietate sau de utilizare a terenului, pe care este amplasată unitatea 
comercială (decizia de a aloca teren pentru construcția și organizarea pieței, dreptul de proprietar, de proprietar funciar, 
contractul de chiriere în funcție de circumstanțe, alte acțiuni).

În termen de 15 zile de la data notificării, agentul economic este obligat să plătească taxa de administrare publică locală 
de 100 de lei.

În cazul în care proprietarul vrea să obțină o notificare de încetare a activității comerciale e necesar să cunoască care do-
cumente justificative sunt necesare:

1) copia unui extras din Registrul de stat al persoanelor juridice sau registrul de stat întreprinderilor individuale 
sau, după caz, ID-ul și / sau patenta de întreprinzător;

2) un document legal care să confirme autoritatea reprezentantului - în cazul în care notificarea este depusă prin-
tr-un reprezentant;

3) notificarea de la începutul activității comerciale.

Un aspect important este faptul că agenții economici au obligația de a informa Banca Națională a Moldovei despre fondu-
rile primite din exterior. În conformitate cu legislația în vigoare toate împrumuturile, creditele și garanțiile primite de către 
rezidenți de la nerezidenți (datoriile externe) în sumă ce depășesc 50 000 de euro, trebuie să fie notificate de Banca Națio-
nală a Moldovei. Pînă la data de 10 a fiecărei luni agentul economic se va obliga să meargă la BNM și să prezinte notificarea, 
declarînd rambursările de credite, împrumuturi, garanții, precum și dobînzile calculate și achitate.

În situația în care entitatea economică rezidentă acordă împrumuturi, credite financiare în favoarea nerezidenților în valoa-
rea care depășeșe 10 000 Euro conform legislației în vigoare, trebuie să primească autorizare din partea Băncii Naționale 
a Moldovei. Toate cele menționate mai sus conform legislației Moldovei sunt caracteristice pentru toți agenții economici, 
atît din partea stângă, cît și din partea dreapta a Nistrului.
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MALUL STÂNG

PROcEduRA dE LIcENțIERE 

În Transnistria, o serie activități sunt supuse licențierii și 
necesită obținerea unui permis special sub forma unei li-
cențe32. Pentru a obține licența, solicitantul trebuie să de-
pună următoarele documente la autoritatea competentă  
de acordare a licențelor (Serviciul de înregistrare și notariat 
al Instituției responsabile de domeniul justiției sau la altă 
autoritate conform jurisdicției):

1. cererea de eliberare a unei licențe, în care se spe-
cifică:
1.1. denumirea și forma juridică de organizare a 

persoanei juridice, sediul acesteia (cu indi-
carea obiectelor delimitate din punct de ve-
dere teritorial), precum și informații privind 
înregistrarea – pentru o persoană juridică; 
sau numele complet, datele unui act de 
identitate – pentru o persoană fizică;

1.2. genul de activitate licențiat pe care persoana juridică sau persoana fizică intenționează să-l desfășoare și 
perioada pe parcursul căreia va desfășura genul menționat de activitate;

2. copiile actelor constitutive și copia certificatului de înregistrare a solicitantului de licență în calitate de persoană 
juridică;

3. o copie a certificatului de înregistrare a solicitantului pentru evidență în cadrul autorității fiscale;
4. informații privind calificările solicitantului de licență în cazul în care acestea sunt necesare pentru desfășurarea 

activității antreprenoriale și (sau) informații despre disponibilitatea materialelor și a altor resurse necesare indis-
pensabile pentru a desfășura activitatea;

5. informații privind obiectul (clădirea, construcția, inclusiv echipamentul și alte mijloace tehnice) în care sau cu aju-
torul căruia se va desfășura activitatea licențiată;

6. documentele prevăzute în dispozițiile privind acordarea licențelor pentru anumite genuri de activitate, stabilite 
prin actele normative corespunzătoare.

Nu este permisă solicitarea de la solicitantul licenței a altor documente. Toate documentele prezentate autorității de acor-
dare a licențelor sunt acceptate în cazul în care este întocmită lista documentelor primite , copia căruia este trimisă soli-
citantului de licență cu o notă privind data primirii documentelor. Solicitantul poate trimite documentele către instituția 
autorizată corespunzătoare prin poștă (cu lista anexelor), cu aviz de remitere.

Instituția abilitată hotărăște să acorde sau să refuze licența 
în decurs de trei zile lucrătoare de la data primirii cererii 
împreună cu toate documentele necesare. Instituția abili-
tată este obligată să notifice solicitantul licenței cu privire 
la decizia de a emite sau de a refuza eliberarea licenței în 
termenul indicat. Notificarea privind refuzul eliberării licen-
ței este trimisă solicitantului licenței în scris, indicându-se 
motivele refuzului.

32 Termeni și definiții specifice pentru acest capitol: 
 Licență – permisiune specială pentru desfășurarea unui anumit gen de activitate antreprenorială cu respectarea obligatorie a cerințelor și a con-

dițiilor de licențiere, eliberată de organul de licențiere persoanei juridice sau întreprinzătorului individual.
 Gen de activitate supus licențierii – gen de activitate antreprenorială pentru desfășurarea căruia pe teritoriul Transnistriei este necesară obține-

rea unei autorizații speciale.
 Cerințe și condiții de licențiere – un set de cerințe și condiții stabilite de reglementările privind licențierea unor genuri concrete de activitate, care 

urmează a fi îndeplinite în mod obligatoriu de către licențiatul în procesul desfășurarării genului de activitate supus licențierii. 
 Organe de licențiere – autorități executive abilitate, autorități locale de administrare publică, instituții specializate, Banca Centrală, care efectuea-

ză licențierea. 
 Titular de licență – persoana juridică sau întreprinzătorul individual, care deține licență pentru desfășurarea unui gen concret de activitate antre-

prenorială. 
 Solicitant de licență – persoana juridică sau întreprinzătorul individual care a depus o cerere de eliberare a licenței pentru desfășurarea unui gen 

concret de activitate.

Lista documentelor și a datelor

Informaţii specificate în licenţă: 

1.	 denumirea organului autorizat; 
2.	 denumirea și forma juridică de organizare a persoanei 

juridice, sediul ei (cu indicarea obiectelor separate din 
punct de vedere geografic) – pentru persoane juridice, 
sau numele complet, datele actului de identitate – pent-
ru persoane fizice; 

3.	 tipul de activitate supus licențierii; 
4.	 termenul de valabilitate a licenței; 
5.	 condițiile desfăşurării genului de activitate; 
6.	 numărul de înregistrare al licenței; 
7.	 data deciziei de acordare a licenţei.

Tarife și prețuri

1.	 Termenul adoptării deciziei de eliberare a licenţei sau de 
refuz: 3 zile;

2.	 Termenul de eliberare după adoptarea deciziei: 1 zi.
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Notificarea privind eliberarea licenței este trimisă (înmâna-
tă) solicitantului de licență în scris, indicându-se elementele 
contului bancar și termenul de plată a taxei de licență. După 
adoptarea de către organul autorizat a unei decizii pozitive, 
eliberarea licenței se efectuează în decurs de o zi lucrătoare 
de la depunerea documentului privind plata taxei de licență. 

GENuRILE dE AcTIVITATE SuPuSE LIcENțIERII 

Următoarele genuri de activitate constituie obiectul licențierii (cu excepția cazurilor în care genurile respective de activitate 
sunt desfășurate de agenți economici certificați sau acreditați):

Tab. 8. Genurile de activitate supuse licențierii în Transnistria

А. Desfăşurate numai de către persoane juridice sau care presupun o formă specială de raportare 
1. importul, producerea, procesarea, livrarea, comercializarea, distribuirea, inclusiv: semănatul, cultivarea și comercializarea 

culturilor care conțin substanțe narcotice, otrăvitoare şi psihotrope, precum și distrugerea substanţelor narcotice, otrăvitoare 
şi psihotrope;

2. fabricarea ordinelor și medaliilor, sigiliilor și ștampilelor;

3. elaborarea, producerea, repararea, comercializarea, executarea lucrărilor de depozitare, transportare a armelor de luptă şi de 
serviciu și a munițiilor pentru acestea, substanţelor explozive, dispozitivelor de aprindere a explozivului;

4. organizarea expertizei pierderii temporare și totale a capacităţii de muncă și a prezenței bolilor mintale cu emiterea unor 
concluzii relevante;

5. verificarea mijloacelor de măsurare;

6. inventarierea tehnică (IT), inclusiv paşaportizarea construcţiilor și obiectelor gospodăriei locative; efectuarea expertizelor 
conform IT a construcţiilor şi obiectelor gospodăriei comunal-locative; evaluarea și determinarea dimensiunilor construcţiilor 
și obiectelor gospodăriei comunal-locative, activități de înregistrare a documentelor pentru dreptul de proprietate asupra 
construcţiilor;

7. reciclarea armelor şi echipamentului militar, muniţiilor şi a componentelor acestora;

8. elaborarea, fabricarea, repararea și comercializarea armelor civile, care fac obiectul înregistrării obligatorii în organele 
afacerilor interne, precum și a munițiilor pentru acestea;

9. depozitarea și utilizarea materialelor explozive de uz industrial;

10. producerea și distribuirea produselor pirotehnice; 

11. comercializarea cu ridicata, cu amănuntul a benzinei și a motorinei, furnizarea serviciilor de depozitare a benzinei și a 
motorinei pentru autovehicule;

12. activitatea legată de utilizarea materialelor radioactive;

13. activitatea de arhitectură, prospecţiuni tehnice în construcții, construcții, proiectarea clădirilor și construcţiilor și planificarea 
urbană a teritoriilor și a localităților, cu excepția proiectării, prospecţiunilor tehnice, construcţiei obiectelor, în cazul în care 
lucrările sunt inițiate de autoritatea executivă;

14. executarea lucrărilor de topografie minieră;

15. activitatea geodezică și cartografică;

16. efectuarea lucrărilor de influență activă asupra proceselor și fenomenelor hidrometeorologice și geofizice;

17. activitatea farmaceutică în sfera circulației medicamentelor de uz medical și a produselor medicale: vânzarea lor cu ridicata, 
cu amănuntul și fabricarea (cu excepția lentilelor de contact, celor pentru corectarea vederii și a medicamentelor de uz 
veterinar);

18. activitatea farmaceutică în sfera circulației medicamentelor de uz veterinar;

19. achiziționarea, depozitarea și utilizarea medicamentelor psihotrope și a narcoticelor de la organele oficiale pentru activitatea 
medicală;

20. activitatea de producsere și comercializare a alcoolului etilic și a produselor care conțin alcool;

21. activitatea legată de gestionarea deșeurilor periculoase;

22. achiziția și prelucrarea resturilor de metale feroase și neferoase;

23. furnizarea de servicii în promovarea ocupării forței de muncă, activități legate de atragerea forței de muncă străine;

Tarife și prețuri

Mărimea taxei de licență nu poate depăși 400 CMS / 5 800 
ruble / 317,5 euro.
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24. activitatea bancară;

25. activitatea de asigurare;

26. activitatea legată de utilizarea agenților patogeni de boli infecțioase;

27. vânzarea către persoane fizice a unor mărfuri, lucrări, servicii contra plată în numerar și/sau fără numerar în valută străină, 
inclusiv cu utilizarea cardurilor bancare (de plată) pe teritoriul Transnistriei;

28. fabricarea produselor poligrafice protejate împotriva falsurilor;

29. activitatea legată de organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc și de pariuri;

30. producerea medicamentelor;

31. producerea echipamentelor medicale și dispozitivelor medicale;

32. producerea, procesarea în vederea comercializării, precum și reciclarea pesticidelor și a produselor agrochimice cu utilizare 
limitată a pesticidelor și substanțelor agrochimice care au o probabilitate crescută de efecte adverse asupra sănătății umane 
și asupra mediului, stabilite ca urmare a testării pesticidelor și substanțelor agrochimice;

33. activitatea profesională în domeniul vamal, inclusiv activități în calitate de agent vamal (broker), activităţi în calitate de 
operator al transportului vamal, activități de constituire a unui antrepozit vamal, activități de constituire a unui antrepozit 
liber, activități de constituire a unui magazin duty-free;

34. activitatea de comercializare a mijloacelor care asigură activarea, identificarea dispozitivelor de abonat din reţeaua 
de telecomunicații ale operatorului de telecomunicații, care nu dispune de licența corespunzătoare pentru furnizarea 
serviciilor de telecomunicații, activităţi de colectare a plăţilor (cu excepția operațiunilor bancare în baza unei licențe pentru 
desfăşurarea activităţilor bancare) sau de comercializare a mijloacelor de confirmare a efectuării plății, inclusiv a cartelelor 
de plată, serviciilor de telecomunicații ale operatorilor de telecomunicații din statele vecine, care nu au licență de furnizare a 
serviciilor de telecomunicații; 

35. elaborarea, producerea, distribuția mijloacelor de criptare (criptografice), sistemelor informaţionale și de telecomunicații, 
protejate prin mijloace de criptare (criptografice), executarea lucrărilor și prestarea serviciilor în domeniul criptării 
informațiilor, întreținerea mijloacelor de criptare (criptografice), a sistemelor informaţionale și de telecomunicații protejate 
prin mijloace de criptare (criptografice);

36. elaborarea, producerea mijloacelor speciale, destinate informării în secret;

37. importul materiilor prime de tutun, deșeurilor de tutun, produselor din tutun și a înlocuitorilor industriali de tutun, cu 
excepția cazurilor în care există o licență pentru înființarea unui magazin duty-free;

38. fabricarea produselor din tutun;
B. Desfăşurate numai de persoane juridice și legate de utilizarea resurselor limitate:

39. extracția resurselor hidrominerale;

40. studiul geologic, utilizarea resurselor minerale asociate extracției minereurilor;

41. activitatea de telecomunicații;

42. activitatea de comandă operativă prin dispeceri în industria energiei electrice;

43. activitatea de producere a energiei electrice (inclusiv de producere combinată a energiei termice și a energiei electrice), care 
fac obiectul utilizării echipamentelor de generare cu o capacitate de cel puțin cinci megawați;

44. activitatea de transport și furnizare a energiei electrice.

В. C. Desfăşurate de agenţi economici, indiferent de forma juridică de organizare:

45. activitatea medicală;

46. activitatea veterinară;

47. activitatea de dezinfecție, dezinsecție și deratizare;

48. activitatea profesională ale participanților la piața valorilor mobiliare;

49. activitatea de detectiv (căutare);

50. furnizarea de servicii de pază;

51. desfășurarea activităților educaționale, cu excepția activității de muncă pedagogice individuale;

52. activitatea notarială;

53. desfășurarea licitațiilor locale;

54. furnizarea de servicii de certificare obligatorie;

55. activitatea în domeniul comunicaţiei poștale;

56. transporturi rutiere internaționale de călători;
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57. activitatea de evaluare;

58. întreținerea echipamentului medical;

59. activitatea de elaborare și (sau) fabricare a mijloacelor de protecție a informațiilor confidențiale;

60. activitatea de furnizare a serviciilor pentru protecția tehnică a informațiilor confidențiale;

61. exportul de culturi cerealiere, oleaginoase și tehnice, cu excepția exportului de culturi cerealiere, oleaginoase și tehnice de 
către persoane juridice sau întreprinzători individuali cu condiția ca mai mult de 70% din culturile cerealiere, oleaginoase și 
tehnice să fie producție proprie.

Baza normativă

1.	 Act normativ Cu privire la carantina fitosanitară din 
11.03.2004, nr. 395-З-III; 

2.	 Act normativ din 10.07.2002 nr. 151-З-III Cu privire la 
acordarea licențelor pentru anumite genuri de activitate; 

3.	 Hotărârea Executivului din 26.11.2014 nr. 277 Cu privire 
la aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor 
pentru activități medicale; 

4.	 Hotărârea Executivului din 06.23.2015, nr. 157 Regu-
lamentul privind acordarea licențelor pentru activități în 
domeniul educaţiei, etc. 
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10. CONTABILITATE

MALUL DREPT

cERINțELE dE bAZĂ PENTRu ORAGNIZAREA cONTAbILITĂțII FINANcIARE șI FIScALE

Obligația de organizare a contabilității o au toți agenții economici. Agenții economici sunt obligați să contabilizeze toate 
tranzacțiile economice utilizănd un limbaj codificat. Prin limbaj codificat se are în vedere totalitatea conturilor contabile, 
ce servesc drept mijloc de monitorizare a tranzacțiilor economice și a afacerii în întregime. Contabilitatea păstrează toată 
informația și o prezintă la solicitarea managerilor entității în vederea luării unor decizii. Cea mai mare parte a deciziilor 
luate de către conducerea entității economice este bazată pe datele prezentate de contabilitate.

legea contabilității prevede două subsisteme ale sistemului de contabilitate:

ContabilitateFinanciară

Contabilitatea 
impozitelor

De gestiune 

Sursa: Elaborată de autor în baza Legii contabilității nr. 113 diin 27.04.2007

Contabilitatea entităților cuprinde contabilitatea financiară și cea de gestiune, însă ele nu reprezintă două contabilități, ci 
două subsisteme ale sistemului informațional contabil. 

Organizarea contabilității în RM este efectuată în conformitate cu legea contabilității nr. 113 diin 27.04.2007, cu Standarde-
le Naționale de Contabilitate (în continuare SNC) și Standardele internaționale de contabilitate (în continuare IFRS), precum 
și alte legislative și normative. 

Conform legislației în vigoare se cunosc două sisteme de organizare a contabilității:

1) sistem contabil în partidă dublă - sistem contabil care prevede reflectarea faptelor economice în baza dublei 
înregistrări, cu aplicarea planului de conturi contabile, registrelor contabile și situațiilor financiare; 

2) sistem contabil în partidă simplă - sistem contabil care prevede reflectarea unilaterală a faptelor economice, 
utilizînd înregistrarea în partidă simplă conform metodei “intrare-ieșire”.

În atenția contribuabililor!!! Conform indicațiilor metodice aprobate de Ministerul Finanțelor entitățile economice 
(gospodăriile țărănești, întreprinzătorii individuali, pînă la înregistrarea acestora ca subiecți de TvA, și persoanele 

fizice care prestează servicii profesionale) sunt în drept să organizeze contabilitatea în baza sistemului contabil în partidă 
simplă, fără prezentarea situațiilor financiare.

Entitățile economice care organizează contabilitatea în baza sistemului contabil în partidă dublă, cu prezentarea situațiilor 
financiare simplificate, trebuie să corespundă următoarelor criterii pentru perioada de gestiune precedentă:

1) numărul mediu scriptic al salariaților nu depășește 9 persoane;
2) veniturile din vînzări nu depășesc 3 milioane lei; 
3) valoarea contabilă totală (de bilanț) a activelor la data raportării nu depășește 3 milioane lei.

Restul entităților economice care nu se încadrează în condițiile sus numite își organizează contabilitatea în partidă dublă cu 
prezentarea situațiilor financiare desfășurate.

Atenție!!! Agenții economici cu statut de persoană fizică cum sunt întreprinderile individuale și gospodăriile ță-
rănești, conform legislației în vigoare nu sunt obligați să prezinte situațiile financiare. Însă din momentul cînd 

această categorie are nevoie de resurse financiare suplimentare, se apelează la produsele de creditare a băncilor comer-
ciale, la subvențiile acordate de Guvern, la diverse granturi participînd la diferite proiecte. Toți agenții economici care 
obțin credite, granturi, ajutoate financiare se obligă să prezinte situațiile financiare autentificate de Direcția Generală 
pentru Statistică Teritorială. la rîndul său, întreprinderile individuale și gospodăriile țărănești fac trimitere la art.15 (1) din 
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legea contabilității și întocmesc situația financiară cu situația la zi și aplică ștampila umedă asumîndu-și răspundere de 
informația pe care o declară.

Entitățile economice transnistrene cu înregistrare permanentă pe partea dreaptă a Nistrului, prezintă situațiile financiare 
conform legii contabilității în formă simplificată sau desfășurată, la Direcția Generală pentru Statistică Teritorială pînă la 31 
martie a anului următor anului de gestiune.

Entitățile de oricare tip și mărime, din toată lumea folosesc „conturi” și situații financiare pentru a fi prezentate utilizatori-
lor de informații. O dată cu dezvoltarea progresului tehnico-științific se tinde spre ușurarea lucrului contabil fiind elaborate 
programe contabile. Evident este că programele contabile apar și se dezvoltă în dependență de cererea pieții. lider pe 
piața autohtonă de servicii contabile este programul de evidență contabilă 1C în toate versiunile sale, urmat de programele 
Universal Accaunting, Wizcount, Grossbook. Totuși, în virtutea oportunităților oferite de programele contabile, sunt mulți 
contribuabili care aplică programul „Excel” pentru organizarea contabilității. Ultimul timp contribuabilii din Moldova prac-
tică încheierea contactelor cu companiile de audit, care contra unei plăți își asumă angajamentul organizării contabilității 
la entitățile respective, și integral poartă răspunderea pentru aplicarea legislației în vigoare.

EVIdENțA șI dOcuMENTAțIA PRIMARĂ

Documentele primare sunt întocmite în timpul efectuării operațiunilor economice și au ca scop contabilizarea faptelor 
economice. În calitate de documente primare apar: 

• Actul de achiziție a mărfurilor;
• Actul de achiziție a serviciilor de locațiune și a cheltuielilor aferente;
• Bonul de plată;
• Chitanța de recepție a plăților nefiscale (1-SF);
• Chitanța de recepție a plăților fiscale (2-SF);
• Foaia de parcurs;
• Factura fiscală și anexa la factura fiscală;
• Borderoul de achiziție a laptelui;
• Dispoziție de incasare;
• Dispoziție de plată;
• Extrasele bancare;
• Ordinele de plată; etc.

Toate tranzacțiile economice sunt contabilizate în baza documentelor primare și centralizatoare.

Conform legislației în vigoare agenții economici utilizează formularele tipizate de documente primare, aprobate de Minis-
terul Finanțelor. În lipsa formularelor tipizate sau dacă acestea nu satisfac necesitățile entității economice, entitatea elabo-
rează și utilizează formulare, aprobate de conducerea ei, cu respectarea cerințelor legislației în vigoare. 

Toate documentele primare ce sunt întocmite pe suport de hîrtie sau în formă electronică au aceeași putere juridică. 
Efectuarea erorilor și corectarea acestora în documentele primare care justifică operațiunile de casă, bancare, de livrare și 
achiziție a bunurilor economice și a serviciilor nu se admit.

Totodată este necesar de menționat că documente primare se divizează în:

1) simple;
2) cu regim special.

Documentele primare cu regim special se eliberează exclusiv doar de IFS teritoriale și Direcția Generală a Marilor Contribu-
abili (DGMC) pentru contribuabilii mari. 

Comanda formularelor tipizate de documente primare cu regim special este efectuată doar de agenții economici care 
desfășoară activitatea pe malul drept al Nistrulu. Pentru agenții economici care desfășoară activitatea în partea stângă a 
Nistrului aceste documente primare cu regim special nu se eliberează, deoarece nu au putere juridică și nu sunt recunoscu-
te de către autoritățile transnistrene. și viceversa, documentele primare eliberate entităților economice de pe malul stîng 
pentru efectuarea tranzacțiilor pe malul drept al Nistrului nu sunt recunoscute ca documente primare de către autoritățile 
de pe malul drept al rîului Nistru. Entitățile economice transnistrene care au înregistrare permanentă pe malul drept utili-
zează formularele aprobate de Ministerul Finanțelor din Moldova. 
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Începînd cu 28 octombrie 2017, toți agenții economici cu statut de subiect de TvA precum și cei fără statut de 
subiect de TvA, vor utiliza în procesul desfășurării activității economico-financiare formularul cu regim special- Fac-

tura fiscală. Factura fiscală se va utiliza pentru documentarea tranzacțiillor de livrări atât impozaile, cît și cele neimpozabile. 
Totodată, factura fiscală va servi drept document de însoțire a mărfurilor fără transmiterea dreptului de proprietate în cazul 
transportării între subdiviziunele entității economice, la transmiterea activelor la prelucrare, păstrare, expertiză, arendă, 
locațiune sau la refacturarea cheltuielilor compensate.

Formularul facturii fiscale va conține grade de protecție, precum este hîrtia specială ce nu are luminiscență în raze ultravi-
olete, filigran bicolor, ghioșuri, milieu, rozete, microtext și cod cu bare.

Entitățile ce nu deține un sistem computerizat de evidență primară vor imprima factura fiscală pe hîrtie prevăzută cu în-
semne de protecție pentru documentarea faptelor economice. 

Entitățile economice vor avea dreptul pentru tipărirea de sine stătător a facturilor fiscale în baza unei recipise în formă elec-
tronică, depusă prin intermediul sistemului automatizat Comandă on-line a formularelor tipizate pe www.servicii.sfs.md.

MALUL STÂNG

ORGANIZAREA cONTAbILITĂțII 

Toate persoanele juridice sunt obligate să organizeze con-
tabilitatea și să prezinte rapoarte financiare, indiferent de 
forma juridică de organizare. Subiecții activității antrepre-
noriale conform cadrului normativ, au dreptul să efectueze 
o contabilizare simplificată a veniturilor și cheltuielilor, să 
organizeze contabilitatea și să prezinte rapoartele financia-
re conform unui sistem simplificat.

Scopul contabilității și al raportării financiare este să ofere utilizatorilor în procesul adoptări deciziilor, informații financiare 
complete, veridice și imparțiale despre active, pasive și capital, rezultatele activității, veniturilor și cheltuielilor, și fluxului 
de numerar al organizației.

Conducătorul organizației (autorizat de către proprietar) 
este responsabil de organizarea contabilității, prezentarea 
rapoartelor financiare, respectarea cadrului normativ la 
efectuarea activităților economice, asigurarea fixării fap-
telor economice în documentele primare, păstrarea docu-
mentelor, registrelor și situațiilor procesate pe parcursul 
termenului stabilit. Conducătorul organizației asigură for-
marea politicii contabile, organizarea contabilității și crea-
rea condițiilor necesare pentru buna desfășurare a aceste-
ia. Conducătorul organizației trebuie să asigure respectarea 
strictă de către toate subdiviziunile și de către toți angajații 
care au atribuție la contabilitate, a cerințelor contabilului-șef în ceea privește normele de contabilitate, de înregistrare și 
de prezentare a documentelor și informațiilor pentru evidența contabilă.

Conducătorul organizației are dreptul să aleagă una dintre formele de organizare a contabilității care prevede:

1) înființarea unui serviciu de contabilitate, ca unitate structurală, condusă de un contabil-șef;
2) introducerea postul de contabil în structura de personal;
3) delegarea evidenței contabile unei organizații specializate, precum și a întocmirii rapoartelor contabile unui 

întreprinzător individual în bază contractuală;
4) organizarea contabilității de sinestătător.

Documentele aferente mijloacelor bănești și de decontare, obligațiile financiare și de credit, procurile fără semnătura 
conducătorului organizației (sau a persoanelor autorizate de către acesta) sunt considerate nule și nu sunt acceptate spre 
executare.

Baza normativă

1.	 Act normativ din 17.08.2004 nr. 467-З-III Privind contabil-
itatea și raportarea financiară; 

2.	 Ordinul Instituției responsabile de domeniul finanțelor 
din 02.12.2008 nr. 226 Cu privire la aprobarea Albumu-
lui de formulare unificate ale documentaţiei de evidenţă 
primară.

Alte informații importante

Întreprinzătorii individuali nu sunt obligaţi să țină evidența 
contabilă. ÎI contabilizează veniturile şi cheltuielile în cazurile 
şi în modul stabilit pentru acest regim fiscal special.
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Contabilitatea activelor, datoriilor și capitalului se efectuează în ruble, cu excepția cazurilor când:

1) organizația a importat în anul fiscal precedent cel puțin 80% din materiale și materii prime pentru realizarea 
propriilor activități de producție; sau

2) a exportat cel puțin 90% din mărfuri/lucrări/servicii. 

Contabilizarea faptelor economice, circulației bunurilor, executării obligațiilor, ținerea registrelor contabile și întocmirea 
rapoartelor financiare se realizează în una din limbile oficiale ale Transnistriei. Documentele contabile, întocmite în alte 
limbi trebuie să aibă o traducere juxtaliniară în una din limbile oficiale ale Transnistriei. Conducătorul organizației este 
responsabil pentru corectitudinea traducerii.

Organizația trebuie să țină evidența contabilă a activelor, datoriilor și a capitalului prin dubla înregistrare pe conturile con-
tabile interconectate, precum și prin simpla înregistrare în conturile extrabilanțiere, incluse în planul de lucru al conturilor 
contabile.

Înregistrările contabile pentru conturile în valută străină ale organizației, precum și pentru operațiunile în valută sunt efec-
tuate în ruble în sume determinate prin convertirea valutei la cursul Băncii Centrale din data tranzacției. În același timp în 
contabilitatea analitică aceste înregistrări se efectuează în valuta decontărilor și a plăților.

dOcuMENTAțIA PRIMARĂ 

Fiecare acțiune economică este supusă înregistrării printr-un document contabil primar. Documentul contabil primar tre-
buie să fie întocmit atunci când se produce o acțiune economică, iar dacă acest lucru nu este posibil, atunci înregistrarea 
documentului se face imediat după finalizarea acțiunii economice. Formularele documentelor contabile primare sunt apro-
bate de către șeful organizației, fiind prezentate de către un colaborator, responsabil de păstrarea înregistrărilor contabile. 
Aplicarea și adaptarea documentației primare la nevoile întreprinderii poate fi realizată în baza Albumului formelor unifi-
cate de evidență primară (Anexa 4).

Documentul contabil primar este întocmit pe suport de hârtie și/sau pe suport tehnic de informație. În cazul în care cadrul 
normativ sau contractul prevede remiterea documentelor contabile primare unei alte persoane sau autorități pe suport de 
hârtie, agentul economic este obligat să facă din contul său copii pe suport de hârtie ale documentelor contabile primare, 
întocmite în formă electronică, la cererea altei persoane sau autorități.

În cazul în care documentele contabile primare, inclusiv cele în formă electronică sunt confiscate, în conformitate cu cadrul 
normativ al Transnistriei copiile documentelor confiscate, executate conform procedurii stabilite de cadrul normativ în 
vigoare, sunt incluse în documentele contabile.

Lista documentelor și a datelor

Elementele obligatorii ale documentului contabil primar: 

1.	 denumirea documentului; 
2.	 data documentului; 
3.	 denumirea entității economice care a constituit documentul; 
4.	 4. conținutulacțiunii activității economice-gospodărești; 
5.	 valoarea mărimii bănești și (sau) mărimii naturale a acțiunii activității economice-gospodărești cu indicarea unităților de 

ăsură;
6.	 denumirea funcţiei persoanei (persoanelor), care a (au) efectuat tranzacția, operațiunea și responsabilul (responsabilii) 

de corectitudinea înregistrării ei, denumirea funcţiei persoanei (persoanelor), responsabile de corectitudinea înregistrării 
evenimentului realizat; 

7.	 semnăturile persoanelor responsabile cu indicarea numelor și inițialelor lor sau a altor elemente necesare pentru identificar-
ea acestor persoane.
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Formularele tipizate de documente primare cu regim special 

În baza actului normativ sunt stabilite cazurile în care sunt 
aplicate documentele sub forma unor formulare tipizate 
de documente primare cu regim special. În prezent unicul 
formular tipizat în documentația primară cu regim special, 
aplicabil în contabilitate în Transnistria este chitanța (For-
mular 1-МЭ). Formularul tipizat de documentație primară 
cu regim special (formularul 1-МЭ) constă din două părți: 
„Chitanță” și „Cotorul chitanței”. Clientului i se eliberează 
„chitanța”. „Cotorul” este păstrat de persoana responsabilă 
în documentația de strictă evidență a zilei respective. Formularul tipizat de documentație primară cu regim special are un 
număr format din șase cifre arabe. Formularul tipizat de documentație primară cu regim special conține gradele necesare 
de protecție. Contabilitatea și păstrarea formularului de strictă evidență se efectuează în conformitate cu actele normative 
și juridice privind activitatea cu documente bănești în Transnistria. Chitanța (formularul 1-МЭ) se aplică în cazurile stabilite 
de baza normativă în localitățile unde au loc decontările bănești cu populația fără a fi utilizate mașinile de casă și control. 

METOdOLOGIA cONTAbILITĂțII ŞI REGISTRELE 

Cerințele metodologice față de contabilitate și raportarea 
financiară sunt stipulate în standardele de contabilitate (SC) 
elaborate în conformitate cu Standardele internaționale de 
raportare financiară (IFRS). 

Contabilitatea în organizație trebuie să fie păstrată în re-
gistre contabile, destinate sistematizării și acumulării infor-
mațiilor care se conțin în documentele contabile primare 
acceptate spre contabilizare, pe conturile evidenței sinte-
tice și analitice, și generalizării informațiilor în rapoartele 
financiare ale organizației. 

Registrele contabile sunt întocmite pe suporturi de hârtie 
și (sau) suporturi tehnice de informație. la întocmirea re-
gistrelor contabile numai pe suporturi tehnice de informa-
ție trebuie să fie asigurată imprimarea lor pe suporturi de 
hârtie.

Formele registrelor contabile sunt aprobate de conducătorul organizației, fiind prezentate de colaboratorul responsabil de 
evidența contabilă. 

Acțiunile economice trebuie să fie reflectate în registrele contabile într-o ordine cronologică și grupate în conformitate 
cu conturile corespunzătoare ale contabilității. Corectitudinea reflectării acțiunilor economice în registrele contabile este 
asigurată de persoanele care le-au întocmit și le-au semnat. Corectarea unei erori în registrul contabil trebuie să fie justifi-
cată și confirmată prin semnătura persoanei care a efectuat corectarea, indicând data corecției. Atunci când se stochează 
registrele contabile, acestea trebuie protejate împotriva corecțiilor neautorizate.

Conținutul registrelor contabile și al rapoartelor interne constituie un secret comercial. Persoanele care au acces la infor-
mațiile din registrele contabile și rapoartele interne sunt obligate să păstreze secretul comercial, purtând răspundere în 
cazul divulgării acestuia.

Organizația este obligată să evalueze activele, datoriile și capitalul prin metode de determinare a sumelor bănești, conform 
cărora aceste active, datorii și capitaluri sunt recunoscute și înregistrate în evidența contabilă. Metodele de contabilizare a 
activelor, datoriilor, capitalului, veniturilor și cheltuielilor sunt stabilite prin standardele contabile.

Alte informații importante

Chitanţa (formularul 1-МЭ) este executată la Tipografia din 
Tighina «Полиграфист». („Polygraphist”). Costul unui carnet 
de formulare 1-МЭ, care include 100 de formulare este de 15 
ruble/0,8 euro.

Lista documentelor și a datelor

Elementele obligatorii ale registrului contabil:

1.	 denumirea registrului;
2.	 denumirea entității economice care a constituit registrul;
3.	 data începerii și sfârșitului ținerii registrului și (sau) 

perioada pentru care este întocmit registrul;
4.	 gruparea cronologică și (sau) sistematică a obiectelor 

contabile;
5.	 mărimea măsurării monetare a obiectelor contabile cu 

indicarea unității de măsură;
6.	 semnăturile persoanelor responsabile de ținerea regis-

trului, indicându-le numele și inițialele sau alte elemente 
pentru identificarea persoanelor.
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Baza normativă

1.	 Ordinele Instituţiei responsabile de domeniul finanţelor din Transnistria:
1.1. din 26.04.2010, nr. 76 Privind aprobarea Standardelor de contabilitate nr. 1 Prezentarea rapoartelor financiare;
1.2. din data de 29.06.2009 nr. 168 Privind aprobarea Standardelor de contabilitate nr. 2 Rezerve;
1.3. din data de 10.12.2009, nr. 266 Privind aprobarea Standardelor de contabilitate nr. 5 Activele pe termen lung destinate 

vânzării și activitatea încetată;
1.4. din 30 septembrie 2008 Nr. 189 Privind aprobarea Standardelor de contabilitate nr. 7 Raport privind fluxul mijloacelor 

băneşti;
1.5. din 30 aprilie 2009, nr. 111 Privind aprobarea Standardelor de contabilitate nr. 8 Politici contabile, modificări în estimările 

contabile și erori;
1.6. din data de 02.07.2009, nr. 175 Privind aprobarea Standardelor de contabilitate nr. 16 Mijloace fixe;
1.7. din 20.07.2011, nr. 136 Privind aprobarea Standardelor de contabilitate nr. 18 Încasări;
1.8. din data de 2 decembrie 2010 nr. 193 Privind aprobarea Standardelor de contabilitate nr. 19 Remunerarea angajaților;
1.9. din 15.03.2011, nr. 40 Privind aprobarea Standardelor de contabilitate nr. 20 Contabilitatea subvențiilor de stat și divulgarea 

informațiilor privind ajutorul de stat;
1.10. din 29.06.2009, nr. 167 Privind aprobarea Standardelor de contabilitate nr. 23 Costurile pentru împrumuturi;
1.11. din 22.06.2011 nr. 87 Privind aprobarea Standardelor de contabilitate nr. 37 Datorii (rezerve) estimate, datorii contingente și 

active contingente;
1.12. din 22.06.2011 nr. 142 Privind aprobarea Standardelor de contabilitate nr. 38 Active nemateriale;
1.13. din 12.03.2010, nr. 45 Privind aprobarea Standardelor de contabilitate nr. 40 Investiții imobiliare.

2.	 Ordine ale Instituției responsabile de domeniul economiei:
2.1. din 21.12.2005 nr. 744 Privind aprobarea Standardelor de contabilitate nr. 21 Contabilitatea activelor, datoriilor și capitalului 

propriu al persoanei juridice);
2.2. din 14.12.2005 Nr. 162 Privind aprobarea Standardelor de contabilitate nr. 25 Contabilitatea investițiilor;
2.3. din 04.02.2005 nr. 78 Privind aprobarea Standardelor de contabilitate nr. 41 Agricultură.

3.	 Ordine ale Instituţiei responsabile de domeniul dezvoltării economice:
3.1. din 05.11.2013, nr. 177 Privind aprobarea Standardelor de contabilitate nr. 10 „Evenimente după perioada de raportare”;
3.2. din 25.07.2014, nr. 94 Privind aprobarea Standardelor de contabilitate nr. 24 Dezvăluirea informațiilor despre părțile afiliate;
3.3. din 16.09.2011, nr. 162 Privind aprobarea Standardelor de contabilitate nr. 36 Deprecierea activelor.
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11. RAPORTAREA

MALUL DREPT

RAPORTAREA FINANcIARĂ

Întocmirea situațiilor financiare este principala etapă de finalizare a procesului contabil. Situațiile financiare caracterizează 
situația patrimonială și financiară a entității pe o perioadă de gestiune. Scopul principal al situațiilor finaniare îl constituie 
prezentarea unei informații accesibile investitorilor și creditorilor. Situațiile financiare prezintă informație accesibilă unui 
cerc larg de utilizatori, fiecare din ei având interesul pentru un anumit gen de informație. În Moldova obligația de a prezen-
ta situațiile financiare o au agenții economici care țin contabilitatea conform sistemului simplificat sau complet al partidei 
duble. Entitățile economice prezintă situațiile financiare o data în an, până la 31 martie a anului în curs pentru anul prece-
dent de gestiune. Conform SNC „Prezentarea situațiilor financiare” se divizează în: 

I. Situațiile financiare complete care la rîndul lor cuprind:

1) bilanțul;
2) situația de profit și pierdere;
3) situația modificărilor capitalului propriu;
4) situația fluxurilor de numerar;
5) notele la situațiile financiare.

II. Situațiile financiare simplificate care cuprind:

1) bilanțul;
2) situația de profit și pierdere;
3) nota explicativă.

Totodată, este necesar de menționat că pe lîngă situații financiare, entitățile economice în dependență de specificul acti-
vității de întreprinzător prezintă dări de seamă statistice la Direcția Generală pentru Statistică Teritorială. Astfel, în depen-
dență de domeniul activității se prezintă formulare care pot fi vizualizate în Anexa 5.

Accesând situl www.statistica.md, pe fiecare din domeniu în parte se dă precizări ce formulare trebuie prezentate, periodi-
citatea, termenul de prezentare și în adresa cui și de către cine se prezintă.

Denumirea formularului Periodicitatea, termenul de prezentare În adresa cui şi de către cine se prezintă
Nr.1-asigurare „Cu privire la activitatea 
societăţii de asigurare”

trimestrial, pînă la data de 25 a lunii 
următoare perioadei de raportare

anual, pînă la 15 februarie 2017

Acest formularul se prezintă pe suport de 
hîrtie în adresa organului teritorial pentru 
statistică de către societăţile de sigurare

Nr.1-MF „Existenţa şi mişcarea 
mijloacelor fixe”

anual, pînă la data de 31 martie 2017 Acest formular se prezintă pe suport de 
hîrtie în adresa organului teritorial pentru 
statistică de către:

 – primăriile  satelor (comunelor), oraşelor, 
municipiilor;

 – Banca Naţională a Moldovei ;
 – băncile comerciale;
 – societăţile de asigurare.

Nr. 1-leasing „Activitatea de leasing” anual, pînă la data de 31 martie 2017 Acest chestionar se prezintă pe suport de 
hîrtie în adresa organului teritorial pentru 
statistică de către companiile de leasing și 
alte întreprinderi care prestează servicii de 
leasing.
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Denumirea formularului Periodicitatea, termenul de prezentare În adresa cui şi de către cine se prezintă
Nr. 5-CON „Consumurile şi cheltuielile 
organizaţiilor necomerciale”
disponibil pe e-Raportare

trimestrial – pînă la data de 25 a lunii 
următoare perioadei de raportare

Prezintă organului teritorial pentru statistică 
toate organizaţiile necomerciale (asociaţii 
obşteşti, culte religioase, partide şi alte 
organizaţii social politice).

5-CI „Consumurile și cheltuielile 
întreprinderii”
disponibil pe e-Raportare

trimestrial, pînă la data de 25 a lunii 
următoare trimestrului de raportare

Acest chestionar poate fi completat pe 
portalul raportare.md sau prezentat pe 
suport de hîrtie în adresa organului teritorial 
pentru statistică de către întreprinderile 
incluse în cercetare.

Nr. 1-invest „Investiţiile străine, alocate 
de către întreprinderile cu capital străin 
în economia Moldovei”
disponibil pe e-Raportare

trimestrial – pînă la data de 25 a lunii 
următoare perioadei de raportare 
anual – pînă la 31 martie 2017

Prezintă organului teritorial pentru statistică 
agenţii economici (cu excepţia băncilor 
comerciale) în capitalul social al cărora sunt 
investiţii străine.

Sursa: www.statistica.md

Entitățile economice transnistrene cu înregistrare permanentă pe malul drept prezintă o dată în an situațiile financiare 
simplificate sau complete în baza condițiilor stabilite de legea contabilității. Situațiile financiare sunt prezentate la Direc-
ția Generală pentru Statistică Chișinău sau teritoriale. Toate entitățile economice transnistrene înregistrate în municipiul 
Chișinău prezintă situațiile financiare Direcției Generale pentru Statistică Chișinău, din sectorul Ciocana, la următoarea 
adresă:

Adresa: mun. Chișinău, șos. hîncești, 53 а

Birou: Etajul trei, biroul 312 

Program de lucru: De luni până vineri
De la 800-1700, pauza de masă 1200-1300

Telefoane de contact: (022) 73-34-39
(022) 73-17-76
(022) 73-95-49

dĂRILE dE SEAMĂ FIScALE

Conform Codului fiscal art. 129 (9) darea de seamă fiscală reprezintă orice calcul, informație, declarație, notă informativă, 
alte documente, care sunt prezentate sau trebuie să fie prezentate organului fiscal, privind calcularea, achitarea, reținerea 
impozitelor, taxelor, majorărilor de întîrziere (penalităților) și/sau amenzilor.

În scopul optimizării administrării fiscale și creșterii gradului de încredere a contribuabililor, entitățile economice au posibi-
litatea de a depune dările de seamă fiscale/declarațiile la orice organ fiscal indiferent de raza de deservire. 

Inspectoratele Fiscale de Stat teritoriale recepționează dările de seamă fiscale/declarații de la persoane fizice și juridice 
indiferent de adresa juridică a persoanelor juridice și adresa de domiciliu/reședință a persoanelor fizice. la recepționarea 
dărilor de seamă fiscale/declarații, organul fiscal, în mod obligatoriu, trebuie să verifice modul completării acestora de 
către contribuabili. 

Conform legii Cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, nr. 138 din 17 iunie 2016, publicată în Monito-
rul Oficial nr.184-192 din 01 iulie 2016 a fost completat art.187(2 (prim)) din Codul fiscal cu o nouă obligațiune și anume, 
începând cu 01 iulie 2016, contribuabilii care au conform numărului scriptic de salariați înregistrat în anul precedent - mai 
mult de 10 persoane angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte, vor prezenta, în mod obligatoriu, 
dările de seamă fiscale pentru perioadele fiscale după 1 iulie curent, exclusiv în formă electronică, utilizând serviciul „De-
clarație Electronică”. Pînă la această dată prezentau obligatoriu „Declarație Electronică” entitățile economice cu statutul de 
subiect de TvA și benevol entitățile economice fără statut de subiect de TvA. 

Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilii trebuie să prezinte următoarele dări de seamă/declarații fiscale:

• darea de seamă privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din acesta (forma IRv14); 
• declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei fizice care desfășoară activitate independentă (forma AI 

17); 
• declarația persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit (forma vEN 12); 
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• darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea (forma IvAO15);
• darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală 

și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (forma IPC18) care va intra în vigoare începând 
cu 01.01.2018;

• declarația privind TvA (Forma TvA12);
• declarația privind accizele (Forma ACZ 09);
• darea de seamă privind taxa pentru serviciile de telefonie mobilă (forma TTM);
• darea de seamă privind plata suplimentară obligatorie la vînzarea valutei străine prin intermediul caselor de 

schimb valutar (forma PSv)
• darea de seamă privind taxele locale (Forma Tl 13);
• darea de seamă privind taxa pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburanți 

pentru unitățile de transport auto (forma TGN-07);
• darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină 

masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise (Forma TDl 13);
• informația privind taxele pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonelor de protecție a acestuia din afara 

perimetrului localităților (Forma ITFZD 15);
• darea de seamă privind resursele naturale (Forma TRN 15);
• calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17);
• alte rapoarte fiscale.

Serviciul Fiscal de Stat pune la dispoziția contribuabililor Calendarul fiscal pentru fiecare lună, în care sunt indicate zilele de 
prezentare și achitare a dărilor de seamă fiscale.

Entitățile economice care la data de 01.01.2017 aveau un număr efectiv de salariați de 5 persoane se obligă să prezinte 
Declarații de asigurări sociale în format electronic. Declarațiile de asigurări sociale cuprind următoarele dări de seamă:

1) Declarația pentru calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (Forma BASS);
2) Declarația REv 5;
3) Declarația REv 1;
4) Ancheta REv 1;
5) Pachete REv 1.

Forma BASS și Declarația REv 5 se completează și se prezintă de persoanele juridice pe suport de hârtie sau format electro-
nic nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare pentru cea precedentă. Aceste dări de seamă se prezintă pentru declara-
rea veniturilor de la care se rețin contribuțiile sociale și individuale, declararea indemnizațiilor pentru îngrejirea copilului 
bolnav, indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă sau de o boală profesională. 

M-PASS șI MSIGN

Pentru raportarea în format electronic agenții economici pot beneficia de servicile electronice M-Pass și MSign. M-Pass 
oferă funcția de autentificare prin diferite moduri - semnătura mobilă, buletin de identitate electronic, certificate digitale, 
numele de utilizator și parola. Folosind una dintre metodele de autentificare utilizatorul este capabil de a folosi în condiții 
sigure serviciile electronice, fără a fi necesară înregistrarea directă la furnizorii de servicii. Serviciul M-Pass permite un con-
trol mai bun al datelor cu caracter personal și drepturile utilizatorilor, reducînd astfel costurile legate cu administrarea lor.

Utilizatorul deschide Portalul https://mpass.gov.md/  vreau să folosesc serviciul selectat pentru autentificare  Selectați 
serviciul de autentificare 

E-REPORTING

Acest sistem electronic facilitează prelucrarea software-ului și e format din următoarele componente principale:

• Portalul www.raportare.md, care oferă utilizatorilor și organizațiile înregistrate capacitatea de a gestiona și de a 
prezeta rapoarte către Organele Administrației Publice din numele entităților pe care le reprezintă. 

• Anexele specializate a clienților proiectului (CNAS, CNAM, BNS, etc. ..) care permit să proiecteze și să publice 
șabloane de raportare electronică, pentru a primi și procesa rapoartele transmise de către utilizatorii autorizați.
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Un nivel ridicat de stabilitate și securitate al activității sistemului este asigurată din contul independenței componentelor 
tehnologice și a proceselor de afaceri pentru prelucrarea rapoartelor electronice de Organele Administrației Publice co-
nectate la sistem.

Cum Utilizatorii se pot înregistra pe portal?

Pasul I: Accesează pagina www.raportare.md 

Intrați pe pagina electronică www.raportare.md și faceți clic pe „Înregistrare“ pentru a intra în subsistemul portalului. la 
această etapă, puteți schimba limba interfeței selectînd căsuța corespunzătoare.

Pasul II: Înregistrarează-te în prealabil

Introduceți informațiile personale. Ulterior este necesar de verificat „factorul de încărcare“ tastînd butonul „verificați 
intrare“. Numele utilizatorului trebuie să conțină cel puțin 3 caractere și maxim 20. Numele orașului este selectat în con-
formitate cu o adresă de domiciliu din nomenclator prin introducerea de cel puțin a trei caractere. Utilizatorii aleg primele 
trei simboluri ale raionului său. După completarea tuturor secțiunilor faceți clic pe butonul „Înregistrare“. Pe ecran, utiliza-
torul va vedea rezultatul înregistrării cu următoarele informații: „Scrisoarea a fost trimisă la adresa de e-mail specificată. 
Urmați instrucțiunile care sunt date în email pentru a finaliza înregistrarea.“

Pasul III: Confirmarea înregistrării 

Este nevoie de a obține acces la adresa de e-mail (cel introdus în secțiunea de informații personale) și de a confirma înre-
gistrarea. Apoi să activați contul dvs. pentru a obține acces la „biroul personal“ și pagina de „Profil“.

Pasul IV: Verificarea și completarea informației 

În compartimentul „lista persoanelor juridice“ este necesar de adăugat organizațiile pentru care aveți de gând să expedi-
ați rapoarte. În cazul în care organizația este listată faceți clic pe butonul „Adăugați“, iar dacă nu, atunci apăsați pe butonul 
„Create“ și înregistrați organizația în registrul de sistem. În cazul în care are loc înregistrarea entității directorul și contabi-
lul-șef trebuie să fie deja înregistrați pe portal (în conformitate cu etapele I-III), și în secțiunea „completarea informațiilor 
privind înființarea unei noi persoane juridice”, faceți clic pe butonul „obiectiv” ca să completeze automat aceste date.
Astfel, utilizatorul poate crea și adăuga în lista entităților și mai multe organizații, pentru care mai tîrziu va raporta. la 
crearea unei entități juridice butoanele vor fi folosite la necesitate „Salvați“ și „Cancel“ (Anulați).
Selectați pagina „Profil“, pentru a verifica și a completa spațiile necesare. În secțiunea „Utilizatori“ este nevoie de verificat 
datele curente și de completat cele care lipsesc.

Notă: Începînd cu luna ianuarie 2018, ca perioadă de raportare, intră în vigoare forma IPC18 prin intermediul căreia vor 
fi declarate: impozitul pe venit a persoanelor fizice obținute din diferite surse conform legislației, contribuțiile medicale 
obligatorii, contribuțiile sociale și contribuțiile individuale. Această dare de seamă substituie cele patru forme de dări de 
seamă existente (IRv14, MED08, REv5, BASS). Agenții economici începînd cu luna ianuarie 2018, ca perioadă de raportare, 
nu vor avea acces la sistemul E-reporting.

Sistemul informațional automatizat este destinat pentru colectarea, prelucrarea, stocarea, actualizarea, analiza datelor 
referitoare la persoanele fizice și juridice, și furnizarea acestor informații către autoritățile publice din Moldova.

Sistemul informațional automatizat oferă adițional, un serviciu, care este Contul curent al contribuabilului.

Contul curent al contribuabilului este o soluție software care oferă acces online la informații privind obligațiile fiscale ale 
contribuabilului, și permite verificarea stării curente a tuturor plăților întîrziate sau plăților excedentare în buget.

Situația fiscală poate fi vizualizată pe diferite clasificări bugetare în diferite diviziuni ale entității, luînd în considerare soldu-
rile istorice și calculele de descifrare.

Accentul principal al dezvoltării Sistemului Informațional Automatizat, și anume al serviciului „Contul curent al contribua-
bilului“, este pus pe integrarea cu resursele informaționale externe și furnizarea serviciilor electronice, îmbunătățind astfel 
nivelul de cooperare cu clienții IFPS și optimizînd procesul de solicitare și de primire a informațiilor cu privire la executarea 
obligațiilor la buget.

Pentru prezentarea declarațiilor fiscale persoanele fizice și persoanele juridice sunt obligate să utilizeze site-ul https://ser-
vicii.fisc.md/, făcînd cunoștință cu condițiile de înregistrare în baza legislației în vigoare.
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Pentru a beneficia de serviciile fiscale electronice agenții economici cu statut de subiect de TVA și nesubiecți de TVA depun 
următoarele documentele la ÎS „Fiscservinform”:

1. Copia actului de identitate a persoanelor responsabile din cadrul entității (conducător și contabil-șef sau altă persoană 
împuternicită în modul stabilit), însoțită de original; 

2. Ordin de numire în funcție sau împuternicire a persoanei responsabile de prezentarea dărilor fiscale prin intermediul serviciului 
fiscal electronic, semnat de conducătorul entității și cu aplicarea ștampilei; 

3. O copie a delegației autentificată notarial, însoțită de original, care permite persoanei să semneze înregistrările fiscale 
electronice în numele entității care raportează. Persoana delegată semnează un acord privind modul de conectare la 
serviciile fiscale electronice a persoanelor juridice, asumîndu-și angajamentul de a semna dările de seamă fiscale în locul 
administratorului / directorului / contabilului-șef. 

Actele juridice încheiate sunt generate electronic de către operator și semnate de către conducător cu aplicarea ștampilei.

Părțile semnează următoarele documente:

1. Acordul privind modul de conectare la serviciile fiscale electronice a persoanelor juridice (gratuit, fără restricții);
2. Autentificarea semnăturilor electronice pentru persoane juridice (contra cost); 
3. Cererea de certificare a cheilor publice - persoane juridice.

Agentul economic în procesul de conectare la serviciile fiscale electronice trebuie să cunoască următoarele elemente:

1. Integrarea tuturor serviciile fiscale electronice se face în mod gratuit;
2. Emiterea semnăturilor electronice pentru autentificare se face contra plată; 
3. Plata se poate face prin transfer sau în biroul ÎS Fiscservinform; 
4. Pentru semnăturile electronice emise și achitate ÎS Fiscservinform emite factura fiscală.

Sursa: www.servicii.fisc.md

Persoanelor fizice și juridice li se oferă o gamă largă de informații specializate, precum și o serie de servicii în raportare 
fiscală. Scopul principal al acestor servicii - facilitarea accesului la informații și furnizarea unor proceduri moderne de inter-
acțiune a cetățenilor cu Serviciului Fiscal de Stat.

Servicii de raportare fiscală electronică destinate persoanelor juridice sunt următoarele:

• „Declarație electronică”
• „Declarație rapidă”
• „Registrul general electronic al facturilor fiscale”
• „Colectarea informațiilor din sursele indirecte”

Servicii de acces la informații destinate persoanelor juridice sunt următoarele:

• „e-Factura”
• „Contul curent al contribuabilului”
• „Comanda on-line a formularelor tipizate”
• „Descarcă formulare”
• „Informații despre contribuabil”
• „verificarea facturii fiscale”
• „Calendarul fiscal extins”
• „Acces avansat la informații despre contribuabil”
• „Diseminare mesaje”nou
• „e-Cerere”nou

Servicii de raportare electronică fiscală destinate persoanelor fizice sunt următoarele:

• „Declarație electronică”
• „Declarație rapidă”

Servicii de acces on-line la informații destinate persoanelor fizice:

• „Contul curent al contribuabilului”
• „verificarea obligațiunii fiscale”
• „Descarcă formulare”
• „Despre contribuabil”
• „Fișa imobilului”
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• „Calendarul fiscal extins”
• „Diseminare mesaje” nou
• „e-Cerere”

Agentul economic semnează prin raportare fiscală, utilizînd una dintre metodele de autentificare:

1) Semnătura mobilă (Orange, Moldcell) 
2) Semnătură electronică (CTS- Centrul de Telecomunicații Speciale, Fiscservinform) 
3) Buletin de identitate electronic. 

M-Sign - este un serviciu public de semnătură electronică, care le oferă utilizatorilor posibilitatea de a folosi toate tipurile 
de semnături electronice și a verifica autenticitatea semnăturilor pe o siguranță sigură.

Oamenii de afaceri pot folosi serviciul pentru semnare la distanță a contractelor și a documentelor, economisind timp și 
resursele entității.

Cetățenii pot semna documente oficiale, declarații fără prezența acestora la instituțiile publice.

Serviciul poate fi accesat respectînd următorii pași:

1. Intrarea pe platforma 
msign.gov.md

2. Selectarea setărilor de 
caractere

4. Descărcarea contractului 
pentru semnare

3. Determinarea prin IDNP

5. Selectarea metodei de 
semnare

Sursa: Elaborată de autor în baza datelor www.msign.gov.md

Prin M-Sign utilizatorul se semnează folosind trei instrumente disponibile: semnătura mobilă, buletin electronic și certificat 
digital.

Entitățile pot semna și expedia online rapoartele «BASS», «REv5» sau «REv1» cu „semnătură electronică Fiscservinform». 
Toate tipurile de semnături electronice disponibile în Moldova, sunt accesibile prin serviciul M-Pass și M-Sign.

MALUL STÂNG

RAPORTAREA FINANcIARĂ ŞI FIScALĂ 

Agenții economici cu statut de persoană juridică întocmesc și 
prezintă în mod obligatoriu următoarele rapoarte financiare: 

1) Raportul de bilanț al situației financiare (formu-
larul nr. 1 – semestrial, anual); 

2) Raportul privind venitul global (formularul nr. 2 
– semestrial, anual); 

3) Note la rapoartele financiare (Formularul nr. 5-г 
– anual).

Entitățile antreprenoriatului social cu statut de organizații 
necomerciale (publice) care desfășoară activități antrepre-
noriale, adițional prezintă Raportul cu privire la utilizarea 
conform destinației a fondurilor primite (formularul nr. 6 – 
anual).

lista rapoartelor (calculelor) fiscale pentru fiecare subiect 
al activității economice variază în funcție de condițiile spe-

Baza normativă

1.	 Actul normativ din 17.08.2004 nr. 467-З-III Privind con-
tabilitatea și raportarea financiară;

2.	 Ordinele Instituției responsabile de domeniul finanțelor:
2.1. din 26.04.2010, nr. 76 Privind aprobarea Standar-

delor de contabilitate nr. 1 Prezentarea rapoartelor 
financiare;

2.2. din data de 13.04.2009 nr. 94 Privind aprobarea 
principiilor de pregătire și întocmire a rapoartelor 
financiare;

2.3. din data de 21 iulie 2010 Nr. 133 Privind aprobarea 
Instrucțiunii cu privire la formatul rapoartelor financ-
iare, procedura de întocmire și prezentare a acestora 
către autorităţi;

2.4. din 06.11.2013, nr. 212 Privind aprobarea Instrucțiunii 
cu privire la procedura și şi termenele de prezentare a 
rapoartelor financiare și/sau fiscale către autoritățile 
fiscale și altele.
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cifice ale activităților sale, dar, în general, corespunde impozitelor și taxelor, altor plăți obligatorii în conformitate cu baza 
normativă fiscală în vigoare. Cerințele metodologice față de raportarea fiscală și formularele rapoartelor (calculelor) fiscale 
sunt stabilite prin intermediul instrucțiunilor privind procedura de calculare și de plată a impozitelor corespunzătoare, 
aprobate prin ordinul Instituției responsabile de domeniul finanțelor. Rapoartele (calculele) fiscale sunt întocmite și furni-
zate de către agentul economic cu statut de persoană juridică în funcție de natura activităților sale financiare și economice 
și de obiectele impunerii fiscale existente.

Termenele prezentării rapoartelor fiscale și financiare de 
către agenții economici cu statut de persoană juridică, pre-
cum și de către notarii privați, care efectuează plăți către 
salariați și alte persoane fizice sunt următoarele: 

1) rapoartele lunare – în cea de-a paisprezecea zi 
(inclusiv) a lunii următoare celei raportate; 

2) rapoartele trimestriale (cu excepția trimestrului 
Iv), rapoartele semestriale, precum și rapoarte-
le depuse în luna martie, iunie, septembrie – în 
cea de-a 19-a zi (inclusiv) a lunii următoare celei 
raportate;

3) pentru trimestrul Iv și decembrie – în cea de-a 
24-a zi (inclusiv) a lunii următoare celei rapor-
tate;

4) rapoartele anuale – la data de 19 februarie (inclusiv) a anului următor celui raportat;
5) rapoartele financiare anuale ale organizațiilor, care fac obiectul auditului obligatoriu și nu sunt societăți pe 

acțiuni – până la data de 31 martie (inclusiv) a anului următor celui raportat. Aceste organizații sunt obligate să 
prezinte rapoartele financiare împreună cu raportul de audit la oficiul fiscal teritorial.

Prezentarea rapoartelor financiare și fiscale la inspectoratul fiscal trebuie să fie însoțită de o notă explicativă. 

Pe exemplarele rapoartelor financiare și/sau calculelor (rapoartelor) fiscale recepționate de către inspectoratele fiscale 
teritoriale și în nota explicativă a acestora, precum și pe toate exemplarele calculelor, se face în mod obligatoriu mențiunea 
de recepționare, indicându-se data recepționării. De asemenea, în momentul depunerii rapoartelor financiare și/sau fisca-
le, inspectoratul fiscal poate face o mențiune similară pe cel de-al doilea exemplar al notei explicative atașată la rapoarte 
și care se păstrează la contribuabil. 

În cazul încălcării termenelor stabilite pentru prezentarea rapoartelor financiare și fiscale se aplică măsuri de tragere la 
răspundere în conformitate cu cadrul normativ în vigoare.

RAPORTAREA EcOLOGIcĂ (FIScALĂ) 

Prezentarea calculelor și achitarea taxelor de mediu se 
efectuează la Direcțiile Teritoriale de Control al Mediului 
(de Ecologie) în modul următor:

1) de către persoanele juridice (cu excepția entită-
ților businessului mic, care nu desfășoară activi-
tăți de producție) – trimestrial;

2) de către întreprinzători individuali – înainte de 1 aprilie, în funcție de rezultatele anului precedent;
3) în timpul tranzitului și importului încărcăturilor periculoase pentru mediul înconjurător taxa se percepe la tre-

cerea teritoriului vamal;
4) de către întreprinderile mici (cu excepția întreprinzătorilor individuali), care nu sunt implicate în activități de 

producție, precum și de către întreprinderile mici implicate în comerț și prestări de servicii (lucrări) în toate 
domeniile producției materiale, inclusiv în domeniul alimentației publice – de 2 ori pe an conform rezultatelor 
primului și al doilea semestru;

5) de către persoanele juridice, ale căror activități nu duc la poluarea mediului și nu sunt asociate cu utilizarea 
resurselor naturale – o dată pe an până la 1 martie, conform rezultatelor anului precedent.

Tarife și prețuri

Termenele de prezentare a rapoartelor fiscale și financiare

1.	 lunar – până la data de 14 a lunii următoare;
2.	 trimestriale, semestriale, precum și pentru luna martie, 

iunie, septembrie – până la data de 19 a lunii următoare;
3.	 pentru al patrulea trimestru și decembrie – până la data 

de 24 ianuarie;
4.	 anual – până la data de 19 februarie;
5.	 anual pentru persoanele juridice supuse auditului –până 

la data de 31 martie.
Nerespectarea termenelor implică răspundere.

Baza normativă

Act normativ din 29.09.2006 Nr. 97-З-IV Privind plățile 
pentru poluarea mediului și utilizarea resurselor naturale.
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Beneficiarii de resurse naturale prezintă autorităților fiscale după expirarea perioadei de raportare calculele taxelor pentru 
poluarea mediului și utilizarea resurselor naturale în conformitate cu formularele stabilite, care trebuie să fie certificate în 
mod obligatoriu la departamentele teritoriale de mediu.

Beneficiarii de resurse naturale transferă taxele pentru poluarea mediului și utilizarea resurselor naturale în decurs de cinci 
zile calendaristice de la data stabilită pentru prezentarea rapoartelor, dar nu mai târziu de ultima zi a lunii următoare celei 
raportate.

În cazul în care organizațiile nu achită taxele de mediu, autoritatea fiscală acceptă nota explicativă cu mențiunea direcției 
teritoriale de mediu.

RAPORTAREA STATISTIcĂ 

În prezent pentru întreprinderile mici cu statut de persoa-
nă juridică este prevăzută depunerea rapoartelor statistice 
după formularul nr. 1-МП (semestrial, anual) „Raportul pri-
vind indicatorii principali ai activității întreprinderii mici”.

În conformitate cu cadrul normativ întreprinderea mică 
este un agent economic cu un număr mediu de angajați de 
până la 50 de persoane și o sumă anuală a veniturilor de 
până la 2,000,000 CMS / 29 milioane de ruble / 1,6 milioane 
de euro.

Atunci când se prezintă Formularul nr. 1-МП pentru un se-
mestru și un an întreg, specialistul organului de statistică 
compară datele din formularul de indicatorii din rapoartele 
financiare prezentate la inspectoratul fiscal teritorial, precum și din formularul raportului de bilanț privind situația financi-
ară (formularul nr. 1), aplică ștampila și indică data recepționării Formularului 1-МП la organul de statistică.

Organizațiile care au trecut la contabilitatea în valută străină (dolari SUA, euro, ruble rusești) prezintă organelor de statistică 
rapoartele statistice în ruble transnistrene.

Baza normativă

1.	 Act normativ din 16.01.2002 nr. 93-З-III Privind statisti-
cile;

2.	 Act normativ din 29.07.2011, nr. 140-З-V Privind dezvol-
tarea și susținerea de stat a întreprinderilor mici;

3.	 Ordinul Serviciului de statistică din 27.12.2016 nr. 61 
Privind aprobarea formularului de raportare statistică nr. 
1-МП (trimestrial, anual) – Raport privind principalii indi-
catori ai activității întreprinderii mici și Instrucțiuni pentru 
completarea acestuia.



12911. Raportarea

12. DECONTĂRI FĂRĂ NUMERAR

MALUL DREPT

dEcONTĂRI PRIN VIRAMENT

Sistemul bancar a Moldovei este compus din următoarele instituții: Banca Națională a Moldovei ( în continuare BNM) și 
băncile comerciale ( în continuare BC). Activitățile bancare sunt reglementate prin legea Republicii Moldova Cu privire la 
Banca Națională a Moldovei și legea Instituțiilor financiare.

Banca Națională a Moldovei este banca centrală a Moldovei. Scopul principal al Băncii Naționale este asigurarea și menți-
nerea stabilității prețurilor, promovarea și menținerea unui sistem financiar bazat pe principiile pieței și sprijinirea politica 
economică generală a statului. În Moldova activează 11 bănci comerciale. 

În conformitate cu legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548 din 21.07.1995, Banca Națională poate deschide 
conturi în registrele ei exclusiv în numele statului și organelor de stat, băncilor licențiate de BNM, băncilor lichidate, Fondu-
lui de garantare a depozitelor în sistemul bancar, persoanelor juridice, titularilor de licență a depozitarului central de valori 
mobiliare ca activitatea de bază, băncilor centrale ale statelor străine și instituțiilor financiare publice internaționale. Banca 
Națională nu deschide conturi administrației publice locale, întreprinderilor, inclusiv administrației de stat.

Totodată, este necesar de menționat că în conformitate cu hotărîrea Parlamentului nr. 885 din 19.06.1996 a fost deschis 
la Banca Națională a Moldovei un cont corespondent temporar (Contul loro - în lei moldovenești) Centrului de casă și 
decontări din Tiraspol. 

Banca Națională nu reglementează modul de deschidere, modificare și închidere a conturilor de cătrebăncile comerciale 
licențiate. Cu toate acestea, băncile comerciale, în baza politicilor interne trebuie să asigure deschiderea și închiderea con-
turilor, în conformitate cu legislația în vigoare.

legislația în vigoare prevede norme comune pentru rezidenții de pe amble maluri ale rîului Nistru privind deschiderea 
conturilor în valută. Aceste norme sunt stabilite pentru rezidenți în băncile comerciale licențiate și furnizorii de servicii de 
plată non-bancare -, la deschiderea de conturi în străinătate și la efectuarea tranzacțiilor valutare prin intermediul acestor 
conturi.

Persoanele fizice și juridice de pe malul stîng al Nistrului, precum și persoanelor fizice și juridice de pe malul drept, pot 
efectua operațiuni de schimb valutar în conformitate cu Legea privind reglementarea valutară.

Agenții economici de pe amble maluri ale rîului Nistru, în egală măsură pot efectua operațiuni bancare în lei utilizînd siste-
mul automatizat de plăți interbancare controlate de BNM.

Deschiderea conturilor curente se efectuează pentru rezidenții și nerezidenții din Moldova.

Pentru deschiderea unui cont curent în valută națională și străină este necesar de studiat tarifele cu privire la deservirea 
contului curent și de adresat la băncile comerciale, reprezentanțele lor sau filialele acestora prezentînd următoarele docu-
mente:

1) cererea de deschidere a contului;
2) fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei (2 exemplare);
3) certificatul de înregistrare a întreprinderii, eliberat de Instituția Publică ”Agenția Servicii Publice”, sau alte docu-

mente, care confirmă înregistrarea de stat conform legislației in vigoare;
4) copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului;
5) copia documentului care atestă beneficiarul efectiv;
6) copia actului de identitate al persoanei cu drept de semnătură;
7) copia actului de identitate al beneficiarului efectiv;
8) chestionarul „Cunoaște-ți clientul” (se completează pe loc în momentul deschiderii contului);
9) actul juridic autentificat notarial sau copia actului legalizat notarial care atestă împuternicirile persoanei de a 

deschide contul (în cazul deschiderii contului de către persoana împuternicită);
10) ordin de numire în funcție a contabilui-șef;
11) alte documente la cererea băncii. 
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Pentru persoanele juridice nerezidente în lipsa copiei certificatului de înregistrare a întreprinderii, eliberat de Instituția Pu-
blică ”Agenția Servicii Publice” sau a altor documente, care confirmă înregistrarea de stat conform legislației în vigoare, se 
poate prezenta copia extrasului din registrul comercial al țării de reședință privind înregistrarea întreprinderii în calitate de 
persoană juridică, copia documentului care confirmă statutul legal în Moldova, copia documentului care confirmă înregis-
trarea de stat în țara de proveniență.

Persoanele juridice nerezidente, care nu au obligații fiscale și/sau obiecte impozabile pe teritoriul Moldovei, pentru a 
deschide un cont curent prezintă suplimentar la documentele indicate informația despre lipsa obligațiilor fiscale și/sau a 
obiectului impozabil pe teritoriul Moldovei.

În acest context, orice entitate economică rezidentă la inițierea unei afaceri trebuie să deschidă un cont curent în moneda 
națională. Automat apare întrebarea: Cum funcționează entitățile economice de pe malul stîng al Nistrului? Desigur, enti-
tățile economice transnistrene care au înregistrare permanentă pe malul drept deschid conturi curente în lei. 

Începînd cu 1 ianuarie 2017 toate băncile comerciale din Moldova, au trecut la operarea printr-un nou sistem. Băncile 
comerciale au început să opereze doar folosind codul IBAN. Noile prevederi despre modul de utilizare, în derularea tran-
sferurilor naționale a codului IBAN sunt orientate spre minimizarea erorilor, a timpului de procesare a datelor și reduce-
rea costurilor serviciilor de transfer. Codul IBAN (International Bank Account Number) reprezintă un șir de caractere ce 
identifică, în mod unic, la nivel internațional, contul unui client la o instituție financiară prin recunoașterea de către orice 
sistem bancar operant în rețeaua SWIFT. Potrivit Regulamentul cu privire la transferul de credit, codurile IBAN, atribuite 
în Moldova de către băncile comerciale conturilor clienților săi, reprezintă un șir din 24 de caractere alfanumerice avînd 
următoarele semnificații:

• primele 2 caractere (litere) - reprezintă codul de țară conform ISO 3166 ( „MD“ pentru Moldova);
• următoarele 2 simboluri (digitale) - reprezintă un cod de control (calculat în conformitate cu standardul inter-

național MOD 97- 10, ISO-7064);
• următoarele 2 caractere (alfanumerice) - reprezintă identificatorul bancar desemnat de către Banca Națională a 

Moldovei. BNM anterior a publicat lista băncilor de identificare utilizate în formarea codurilor IBAN;
• următoarele 18 caractere (alfanumerice) - reprezintă contul clientului, deservit de bancă.

Serviciul POS terminal este un serviciu prin intermediul căruia produsele vîndute sau serviciile prestate sunt achitate prin 
intermediul cardurilor bancare. Pentru a furniza serviciul pos-terminal este nevoie de instalarea echipamentelor speciale 
în locațiile agenților economici care doresc sau sunt obligați conform normelor legislative în vigoare să accepte achitările 
prin intermediul cardurilor bancare.

Cum se activează Serviciul POS terminal?

• prin solicitare (care se depune de client la unitatea bancară în care are deschis un cont curent în MDl);
• ulterior cererii (agentul economic încheie un contract cu banca, iar banca îi pune la dispoziție un echipament 

format dintr-un terminal electronic de plata (POS) și un software de procesare.

Ce condiții tehnice urmează a fi întrunite?

• Existența unei linii telefonice individuale;
• Existența unei prize telefonice;
• Existența unei prize electrice în apropierea locului în care va fi instalat terminalul POS.

Cine este responsabil de serviciul Suport clienți?

Serviciile de asistență atașate POS terminalului adaugă un plus la valoarea acestuia. Banca pune la dispoziție un serviciu 
complet de asistență prin care este asigurat:

• instalarea și întreținerea echipamentului;
• sprijin din partea unor echipe specializate, responsabile pentru buna funcționare a acestui serviciu;
• un serviciu de asistență telefonică Contactell, care stă la dispoziția agenților economici pentru a oferi informații 

suplimentare referitoare la acest serviciu.
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Cine sunt cei care conform legislației în vigoare trebuie să instaleze terminalele POS?

Agenții economici al căror volum de vânzări a depășit 2 milioane de lei pe parcursul anului trecut sunt obligați să instaleze 
terminale POS până la 1 iulie curent și să asigure posibilitatea de achitare a plăților prin intermediul acestora în subdiviziunile 
în care anul trecut volumul vânzărilor a depășit 500 mii de lei. Potrivit Serviciul Fiscal de Stat, prevederea se conține în legea 
nr. 845-II din 3 ianuarie 1992 „Cu privire la antreprenoriat și întreprinderi” și a devenit obligatorie începând cu 1 iulie 2012. 

Totodată ISF avertizează că nerespectarea acestor prevederi se sancționează cu o amendă de 6.000 lei/296,40 еuro pentru 
fiecare caz. Dacă întreprinzătorul nu se conformează în termen de 30 de zile de la data aplicării amenzii, atunci va fi sanc-
ționat cu o amendă în valoare de 18.000 lei/889,21 еuro.

MALUL STÂNG

dEcONTĂRI FĂRĂ NuMERAR ŞI dOcuMENTE 

Pe teritoriul Transnistriei există 3 bănci comerciale (ZAO „Agroprombank”, ZAO „Eximbank”, ZAO Pridnestrovsky Sberbank) 
și o bancă cu funcții de bancă centrală.

Decontările fără numerar se efectuează prin intermediul băncilor și al altor organizații de credit și/sau al Băncii Centrale în 
conturile deschise pe baza unui contract de cont bancar sau a unui contract de cont corespondent, încheiat între instituția 
de credit și client (agentul economic). 

Organizațiile pot deschide un cont de decontare (curent) doar într-o singură bancă comercială, iar conturi în valută – în mai 
multe bănci comerciale. Decontările între rezidenți se fac în moneda locală fără restricții. Sunt interzise decontările între 
rezidenți în valută străină, cu excepția cazurilor stabilite de cadrul normativ.

Mijloacele bănești sunt debitate din cont conform instrucțiunilor proprietarului sau fără ordinul deținătorului de cont în 
cazurile prevăzute de cadrul normativ și/sau de contractul dintre bancă și client. Mijloacele bănești sunt debitate din cont 
în baza documentelor de decontare, întocmite în conformitate cu cerințele stabilite, în limita fondurilor disponibile în cont. 
În cazul în care mijloacele bănești din cont sunt insuficiente pentru a satisface toate cererile înaintate, mijloacele bănești 
sunt debitate pe măsura intrării lor în ordinea determinată de cadrul normativ. 

Sunt prevăzute următoarele forme de decontări fără numerar: 

1) decontări prin ordine de plată; 
2) decontări prin cereri-ordine de plată; 
3) decontări prin ordine de încasare; 
4) decontări prin cecuri; 
5) decontări prin acreditive. 

Participanții la decontări fără numerar:

1) plătitorii;
2) beneficiarii (încasatorii);
3) banca plătitorului;
4) banca beneficiarului;
5) băncile corespondente. 

Recepționarea documentelor de decontare se face de către bancă în decursul unei zile operaționale. Documentele de 
decontare acceptate de bancă în perioada operațională sunt înregistrate în bilanț în aceeași zi. Documentele de decontare 
acceptate de bancă după încheierea zilei operaționale sunt înregistrate în bilanț în următoarea zi lucrătoare, cu excepția 
cazurilor prevăzute de cadrul normativ sau de contractele dintre instituțiile de creditare și clienți.

Documentul de decontare reprezintă un ordin perfectat în forma unui document pe suport de hârtie sau a unui document 
de plată electronică în următoarele cazuri în care: 

1) plătitorul (clientul sau banca) dorește să debiteze mijloacele bănești din contul său și să le transfere în contul 
beneficiarului de mijloace bănești; 

Baza normativă

1.	 Instrucțiunea Băncii Centrale din 12.11.2002 Nr. 9-И 
Privind decontările fără numerar;

2.	 Instrucțiunea Băncii Centrale din 18 mai 2012 nr. 552-У 
Privind deschiderea conturilor de către organizațiile de 
credit din Transnistria în afara acesteia;

3.	 Instrucțiunea Băncii Centrale a 26.06.2007, nr. 21-И, 
Privind procedura de eliberare a autorizațiilor de către Ban-
ca Centrală pentru deschiderea conturilor în bănci în afara 
teritoriului Transnistriei și efectuarea tranzacțiilor cu ele.
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2) beneficiarul (încasatorul) mijloacelor bănești dorește să debiteze mijloacele bănești din contul plătitorului și să 
le transferare în contul indicat de către el. 

Documentele de decontare se eliberează sub forma unor formulare tipizate, care trebuie să respecte standardele tehnice 
stabilite. Formularele documentelor de decontare se execută la tipografie sau folosind echipament informatic. 

Documentele de decontare sunt prezentate băncii în numărul de exemplare necesar tuturor participanților decontărilor. 
Toate exemplarele documentului de decontare trebuie completate în mod identic. Al doilea exemplar și exemplarele ul-
terioare ale documentelor de decontare poate fi fabricat utilizând hârtia de copiat, folosind echipamentul de multiplicare 
sau cel informatic.

Decontările dintre agenții economici de pe malul stâng și agenții economici din afara Transnistriei se efectuează în valută 
străină. Decontările cu agenții economici de pe malul drept se fac în lei moldovenești prin conturile corespondente între 
banca comercială de pe malul stâng și banca comercială de pe malul drept. Decontările cu țările terțe se efectuează în 
principal în ruble rusești, în dolari SUA și în euro.

În același timp, decontările cu țările terțe se efectuează în baza unui lanț de decontări prin conturile corespondente ale 
băncilor transnistrene în băncile din Rusia, SUA, Germania și alte țări. În procesul transferării mijloacelor bănești în Trans-
nistria, beneficiarul plății este o bancă comercială din Transnistria care acționează în favoarea unui anumit client – între-
prindere. Efectuarea decontărilor fără numerar este dificilă și poate dura până la o săptămână.

Adițional, agentul economic din Transnistria poate solicita 
Băncii Centrale autorizația privind deschiderea conturilor în 
instituțiile de creditare din afara Transnistriei. Persoana juri-
dică rezidentă în Transnistria poate deschide un cont într-o 
banca nerezidentă și poate efectua operațiuni prin inter-
mediul acestuia numai dacă dispune de Autorizația Băncii 
Centrale privind deschiderea unui cont într-o bancă în afara 
teritoriului Transnistriei și efectuarea operațiunilor prin in-
tremediul acestuia. În cazul în care există motive obiective 
pentru deschiderea și utilizarea de către persoana juridică 
a unui cont într-o bancă nerezidentă Banca Centrală elibe-
rează Autorizația pentru efectuarea operațiunilor necesare.

Dacă există motive obiective expuse în scrisoarea care con-
ține justificarea necesității de a deschide un cont și de a 
efectua tranzacții în acest sens, Banca Centrală poate deci-
de să includă și alte operațiuni în autorizație.

Pentru a obține autorizația, persoana juridică depune la 
Banca Centrală o cerere în forma tipizată pentru eliberarea 
acesteia privind deschiderea unui cont bancar în afara teri-
toriului Transnistriei. 

Banca Centrală verifică corectitudinea perfectării docu-
mentelor, precum și corespunderea informațiilor conținute 
în cerere, în documentele prezentate și conformitatea cu 
cerințele stabilite, și examinează oportunitatea efectuării 
acestor operațiuni de către solicitant prin contul din banca 
nerezidentă (inclusiv la prezentarea proiectului contractului de credit este prezentată justificarea contractării de către per-
soana juridică a unui credit în condiții contractuale). Banca Centrală are dreptul de a solicita documente (informații) supli-
mentare cu privire la motivele deschiderii și utilizării contului într-o bancă nerezidentă. Aceste documente sunt prezentate 
de persoana juridică în decurs de zece zile lucrătoare de la data primirii cererii.

Nu mai târziu de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii și a tuturor documentelor necesare, Banca Centrală eli-
berează persoanei juridice autorizația sau trimite un refuz motivat privind emiterea autorizației. 

Eliberarea autorizației poate fi refuzată în următoarele cazuri: 

1) neconformitatea cererii și documentelor depuse cu cerințele cadrului normativ; 

Lista documentelor și a datelor

Elementele documentelor de decontare (ordinelor de 
plată etc.)

1.	 denumirea documentului de decontare;
2.	 numărul documentului de decontare, ziua, luna și anul 

eliberării lui (ziua se indică cu cifre, luna – cu litere, anul 
– cu cifre);

3.	 tipul plății;
4.	 denumirea plătitorului, numărul contului său bancar, 

codul fiscal al contribuabilului;
5.	 denumirea și numărul contului destinatarului într-o 

bancă, codul fiscal al contribuabilului;
6.	 denumirea și sediul băncii plătitorului, numărul contului 

său corespondent;
7.	 denumirea și sediul băncii beneficiarului, numărul contu-

lui său corespondent;
8.	 destinaţia plății.
9.	 suma plăţii notată cu litere și cifre, care conține în partea 

întreagă ruble transnistrene, și în partea zecimală – co-
peici. Drept linie de separare a părţii întregi şi zecimale 
se utilizează liniuţa (–). 

10.	Semnătura(ile) persoanei(lor) autorizate și amprenta 
sigiliului (în cazurile specificate).
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2) prezența în cerere sau în documentele prezentate de către persoana juridică a unor informații contradictorii 
sau false; 

3) lipsa unor motive obiective pentru deschiderea și utilizarea contului;
4) evaluarea băncii nerezidente în care persoana juridică planifică să deschidă un cont de către agențiile Standard 

& Poor’s, Fitch Ratings sau Moody’s Interfax Rating Agency cu o notă de rating din grupa D, ce indică default 
conform obligațiilor;

5) prezența încălcărilor nerezolvate ale cadrului normativ valutar; 
6) neprezentarea, la cererea Băncii Centrale, a documentelor (informațiilor) suplimentare privind motivele deschi-

derii și utilizării contului într-o bancă nerezidentă.

În cazul respingerii eliberării autorizației, refuzul motivat și documentele prezentate de persoana juridică vor fi transmise 
reprezentantului persoanei juridice. 

În cazul adoptării unei decizii pozitive privind eliberarea autorizației, aceasta se perfectează în forma tipizată. Autorizația se 
face într-un exemplar, se certifică prin semnătura Președintelui Băncii Centrale sau a vicepreședintelui și prin sigiliul Băncii 
Centrale. Autorizația este eliberată reprezentantului împuternicit în baza unei procuri a persoanei juridice.

Întreprinzătorii individuali au dreptul de a deschide conturi la băncile comerciale din Transnistria pentru a desfășura acti-
vități comerciale, notificând în acest sens banca care-i deservește. Atunci când se efectuează decontări pentru mărfurile 
achiziționate în străinătate, întreprinzătorii individuali sunt responsabili pentru repatrierea mărfurilor în egală măsură ca și 
persoanele juridice. Atunci când antreprenorii individuali deschid conturi în băncile din afara Transnistriei, aceștia trebuie 
să fie conștienți că în raza de activitate a băncii respective nu vor avea statut de întreprinzător individual conformi bazei 
normative a altei țări.

dEcONTĂRI cu cARduRI bANcARE 

Pe teritoriul Transnistriei funcționează opt sisteme de carduri de plată. Începând cu data de 1 ianuarie 2017 numărul car-
durilor bancare în circulație a atins 167,082 bucăți, creșterea constituind 11,8% pe parcursul întregului an. Cea mai mare 
pondere o au cardurile de plată Rainbow (38,5%) și NPS (29,9%). la începutul anului 2017 numărul anual al deținătorilor 
de carduri de plată a fost de 163,779 persoane (cu o creștere de 17,4% față de anul 2016), dintre care 96,1% dețin carduri 
interne. Acquiring-ul cardurilor străine se efectuează, dar ele pot fi folosite numai pentru supliniri și retrageri de la banco-
matele care operează cu valută, aceste carduri nu sunt utilizate la decontări pe teritoriul Transnistriei.

Odată cu utilizarea complexelor de software și hardware (terminalelor de plată) în anul 2016 au fost efectuate 2,453,214 
tranzacții (cu 45,6% mai multe decât în   anul precedent), în valoare de 1 524,9 mln ruble (cu 58,2% mai mult față de anul 
precedent). În total numărul de astfel de dispozitive tehnice în Transnistria a crescut cu 14,8% în 2016, iar la 1 ianuarie 2017 
a fost de 434 de unități33. În consecință se înregistrează o creștere constantă a utilizării cardurilor de plată și a terminalelor 
conectate la complexe software și hardware.

Persoana fizică efectuează următoarele operațiuni, utili-
zând cardul bancar:

1) primirea numerarului în ruble transnistrene și/
sau în valută străină pe teritoriul Transnistriei;

2) primirea numerarului în valută străină în afara 
Transnistriei;

3) plata pentru mărfuri/lucrări/servicii în ruble 
transnistrene pe teritoriul Transnistriei și în va-
lută străină în afara Transnistriei;

4) alte tranzacții în ruble transnistrene în confor-
mitate cu cerințele stabilite;

5) alte operațiuni în valută străină în conformitate 
cu cerințele bazei normative valutare ale Transnistriei;

6) depunerea mijloacelor bănești în conturi bancare proprii și în conturile bancare ale altor persoane.

33 Raportul Băncii Centrale pentru 2016.

Baza normativă

1.	 1. Instrucțiunea Băncii Centrale din 25 aprilie 2007, nr. 
72-П;

2.	 2. Instrucțiunea Băncii Centrale a 07.12.2012, nr. 112-П 
Privind procedura de ţinere a operaţiunilor, normele de de-
pozitare, transportare și încasare a bancnotelor și monede-
lor Băncii Centrale, precum și bancnotelor și monedelor unui 
stat străin (grup de state străine) în instituțiile de credit 
situate pe teritoriul Transnistriei.
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O persoană juridică, un antreprenor individual sau un notar privat efectuează următoarele operațiuni prin utilizarea cardu-
rilor de decontare (debit) și a cardurilor de credit:

1) retragerea numerarului în ruble transnistrene pentru efectuarea pe teritoriul Transnistriei a decontărilor afe-
rente activității persoanei juridice, întreprinzătorului individual, notarului privat, inclusiv aferente achitării chel-
tuielilor de deplasare și reprezentanță;

2) achitarea cheltuielilor în ruble transnistrene aferente activităților persoanei juridice, antreprenorului individu-
al, notarului privat, inclusiv cheltuielilor de deplasare și de reprezentanță;

3) alte tranzacții în ruble transnistrene pe teritoriul Transnistriei în conformitate cu cadrul normativ;
4) retragerea numerarului în valută străină în afara Transnistriei pentru plata cheltuielilor de deplasare, de repre-

zentanță și a altor cheltuieli;
5) plata cheltuielilor de deplasare, de reprezentanță și a altor cheltuieli în valută străină în afara Transnistriei;
6) alte operațiuni în valută străină în conformitate cu cerințele cadrului normativ valutar.

Decontările sunt efectuate în conformitate cu cerințele stabilite, utilizându-se: bancomatele, terminalele de autodeservi-
re, terminalul pentru eliberarea numerarului, terminalul de plată a mărfurilor (serviciilor) care sunt unite la complexul de 
software și hardware, ce permit efectuarea decontărilor fără utilizarea aparatelor de marcat și control. Toate terminalele 
folosite trebuie să stocheze rezultatele tranzacțiilor în jurnalul electronic care este transmis băncii-acquiring pentru forma-
rea ulterioară a ordinelor de clearing și decontări. 

Dacă tranzacția este finalizată cu succes toate informațiile necesare pentru a fi utilizate ca document primar al tranzacției 
trebuie să fie stocate în jurnalul electronic. În cazul finalizării fără succes a operațiunii, în jurnalul electronic trebuie să fie 
păstrate informațiile cu privire la faptul unei operațiuni eșuate, cauza eșecului și alți factori relevanți, care însoțesc eșecul 
(starea terminalului, apariția unei erori etc.). Informațiile specificate trebuie păstrate la banca-acquiring în decursul întregii 
perioade în care pot apărea eventuale dispute privind operațiunea cu banca emitentă. În registrele electronice ale termi-
nalelor pentru fiecare tranzacție înregistrată trebuie să fie păstrat numărul de serie în cadrul terminalului.

Terminalele de autodeservire trebuie să înregistreze informațiile despre operațiunile efectuate pe banda de control, dacă 
proiectarea lor implică utilizarea unei benzi de control. În cazul în care dispozitivul terminal folosit nu prevede utilizarea 
unei benzi de control, trebuie furnizată o imprimare a înregistrării făcute în registrul electronic al dispozitivului terminal cu 
date privind operațiunea respectivă. Benzile de control ale terminalelor trebuie să fie păstrate la banca-acquiring în decur-
sul întregii perioade a eventualelor dispute privind operațiunile înregistrate pe bandă.

Aspectele legate de organizarea lucrului cu numerarul în procesul utilizării bancomatelor și a terminalelor POS sunt stabilite 
de Regulamentul privind procedura de efectuare a operațiunilor de casă.
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13. DECONTĂRILE ÎN NUMERAR ȘI MAȘINILE DE 
MARCAT ȘI CONTROL

MALUL DREPT

Toate entitățile indiferent de statutul lor juridic, sînt obligate să păstreze mijloacele lor bănești în instituții financiare. De-
contările dintre întreprinderi pentru datoriile formate se efectuează, de regulă, prin virament prin intermediul instituțiilor 
financiare. Numerarul primit de întreprinderi de la instituțiile financiare este utilizat în scopurile pentru care a fost eliberat. 

Întreprinderile, de regulă, obțin de la instituțiile financiare numerar pentru salarii, pensii și indemnizații, achiziționarea 
produselor agricole, achiziționarea de bunuri, costurile legate de deplasări de afaceri, cît și pentru alte scopuri, în confor-
mitate cu legislația în vigoare.

Întreprinderile ce au o încasare de numerar permanentă pot cheltui bani din fondurile sale în scopurile reflectate mai sus, 
cu excepția cheltuielilor pentru deplasări de afaceri. În același timp, în conformitate cu normele pentru efectuarea ope-
rațiunilor de casă în economia națională a Moldovei întreprinderile sunt obligate să predea instituțiilor financiare care le 
deservesc, numerarul care depășește limitele minime pentru efectuarea decontărilor la începutul următoarei zilei pentru 
a le înscrie în conturile curente.

Este necesar de menționat că limita minimă a fiecărei entități este stabilită desinestătător de către entitate. Este de dorit ca 
această limită să fie justificată ținînd cont de specificul entității și este prevăzută de politica de contabilitate.

la eliberarea numerarului titularului de avans, este necesar de menționat, că entitatea poate elibera numerar, pentru chel-
tuielile operaționale și administrative pentru o perioadă care nu depășește o lună. Numerarul necheltuit eliberat titularului 
de avans trebuie returnat în casieria întreprinderii în decurs de 3 zile de la expirarea termenului pentru care a fost emis.

De asemenea, este necesar de cunoscut, că agenții economici din Moldova trebuie să respecte o limită lunară a decon-
tărilor în numerar care este de 100.000 de lei, stabilită prin articolul 10 pnc. 5 din Legea cu privire la antreprenoriat și 
întreprinderi.

Utilizarea registrului de numerar ține de responsabilitatea tuturor celor care desfășoară activități de afaceri, de la cel mai 
mic tip de gheretă de produse de patiserie pînă la supermarket-uri și centrele comerciale. Pentru procedurile fiscale corec-
te și transparente au fost puse în aplicare modelul aparatului de casă cu memorie fiscală.

Cadrul de reglementare pentru introducerea aparatelor de case cu memorie fiscală (denumit în continuare MCC) este 
stabilit prin hotărârea Guvernului 474 din 28 aprilie 1998 și Regulamnetul nr. 2407 din 24.07.1998 „cu privire la modul de 
exploatare a mașinelor de casă și control cu memorie fiscală.

Pentru început, entitățile, care au decis să utilizeze MCC ar trebui să să obțină prima autorizație (pentru anumite activități). 
Apoi este nevoie de înregistrat punctul de vînzare (și autorizația) în departamentul teritorial al SFS. 

MALUL STÂNG

dEcONTĂRILE ÎN NuMERAR

Numerarul încasat de agenții economici urmează a fi predat băncilor pentru trecerea în conturi. Numerarul este predat de 
către agenții economici direct la casele băncilor și a subdiviziunilor structurale ale întreprinderilor poștale pentru transferul 
în conturile bancare corespunzătoare. Numerarul este predat de către agenții economici în mod independent sau în bază 
contractuală prin intermediul serviciilor de colectare a numerarului din cadrul băncilor. Procedura și termenii de livrare a 
numerarului sunt convenite de fiecare agent economic în parte la banca de deservire. 

Agenții economici care dispun de casierie pot păstra nume-
rarul în limita sumei maxim admisibile – limita soldului de 
numerar în casierie, stabilită de însuși agentul economic 
prin documentul administrativ conform formulei din anexa 
2 la Regulamentul privind regulile de organizare a circula-

Baza normativă

Regulamentul Băncii Centrale din 11.04.2012 nr. 109-P 
Privind regulile de organizare a circulației numerarului. 
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ției numerarului. Dacă există unități separate de stocare a 
numerarului, limita soldului de numerar este stabilită luând 
în considerare numerarul stocat în acestea. 

Agenții economici și băncile își pot cheltui încasările în casi-
eriile lor (inclusiv încasările curente în numerar) pentru plă-
țile destinate fondului de salarizare, burselor, achitărilor cu 
caracter sociale. În scopul efectuării decontărilor cu agenți 
economici și clienții, fondurile de numerar ale casieriei pot 
fi utilizate în următoarele limite ale normelor de cheltuieli 
în numerar (inclusiv venituri): 

1. în valoare de 25 000 ruble/1 368,4 euro pentru decontările agenților economici cu alți agenți economici pentru o 
plată unică34;

2. în mărimea necesară pentru achitarea materialelor reciclabile achiziționate aplicată tuturor agenților economici 
indiferent de forma de proprietate care au nevoie de a achiziționa ambalaj din sticlă, deșeuri de hârtie, vechituri 
textile, deșeuri de plastic, cioburi de sticlă, deșeuri din metal și fier vechi; 

3. pentru agenții economici care desfășoară următoarele activități: 
3.1. casele de amanet pentru operațiunile de împrumut cu debitori – în valoarea garanției a obiectelor accep-

tate; 
3.2. organizații de asigurare pentru decontări cu persoane fizice conform contractelor de asigurare – în suma 

plăților de asigurare. 

În cazul în care există restanțe la decontările fondurilor bugetare, extrabugetare, agenții economici nu au dreptul de a chel-
tui numerarul din sumele încasate din momentul apariției datoriei, dacă actele normative nu prevăd altfel. 

Agenții economici sunt obligați să predea băncilor de deservire banii în numerar care depășesc limita de numerar stabilită 
în casierie. 

Agenții economici pot păstra în casieria lor numerarul care depășește limita stabilită a numerarului disponibil în casă, în 
următoarele cazuri: 

1) în termen de trei zile lucrătoare în zilele achitării salariilor și a plăților aferente fondului de salarizare, burselor, 
prestațiilor sociale: 

• de la data termenului de achitare a acestor plăți în suma indicată în listele de plată (decontare și plată) transfe-
rate casierului – atunci când plățile respective sunt plătite din încasări; 

• inclusiv în ziua în care este primit numerarul din contul bancar – la primirea mijloacelor pentru plățile indicate 
în banca de deservire. 

2) la sfârșit de săptămână, în zilele de odihnă, nelucrătoare, de sărbătoare, în cazul când agentul economic efec-
tuează tranzacții în numerar în aceste zile. 

În alte cazuri nu este permisă acumularea de către agentul economic în casierie a numerarului care depășește limita stabi-
lită a soldului numerar la casă. 

APLIcAREA MAșINILOR dE MARcAT ŞI cONTROL 

Decontările în numerar cu populația în cadrul operațiunilor 
comerciale sau în procesul furnizării serviciilor în Transnis-
tria sunt efectuate de către toate persoanele juridice, fili-
alele și subdiviziunile lor separate, precum și de către no-
tari, cu folosirea obligatorie a mașinilor de marcat și control 
(MMC), cu excepția: 

1) persoanelor juridice care desfășoară următoarele activități în condițiile eliberării obligatorii a documentelor 
echivalente cecurilor de casă;

2) persoanelor juridice care desfășoară anumite activități în condițiile eliberării documentelor echivalente bonu-
rilor fiscale (de casă), la cererea consumatorului;

34 O plată – decontări în termen de o zi în numerar a unui agent economic cu alt agent economic pentru inventarul achiziționat, servicii/lucrări pen-
tru unul sau mai multe documente de decontare în cadrul normei stabilite.

Alte informații importante

Limita soldului de numerar nu este stabilită de: 

1.	 bănci; 
2.	 întreprinzători individuali; 
3.	 notarii privați; 
4.	 organizații religioase care nu desfășoară activități pro-

ductive sau alte tipuri de activități antreprenoriale. 

Baza normativă

Hotărârea Executivului din 15.01.2013 nr. 9 privind utilizarea 
aparatelor (maşinilor) de marcat şi control.
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3) persoanelor juridice care în procesul decontărilor în numerar și/sau decontărilor prin intermediul cardurilor de 
plată pentru bunuri (lucrări, servicii) utilizează mijloace tehnice de programare care îndeplinesc funcțiile MMC 
fiind echipate cu un sistem de protecție a informațiilor împotriva accesului neautorizat, iar la final sunt emise 
documentele care confirmă achitarea plații; 

4) persoanelor juridice care desfășoară tipurile de activități care nu sunt menționate mai sus, în baza concluziei 
Comisiei Interdepartamentale de Experți privind MMC cu eliberarea obligatorie a documentelor echivalente 
bonurilor fiscale (de casă). 

Cererea de înregistrare a unei MMC care urmează a fi utili-
zată de o sucursală și/sau o subdiviziune separată teritorial 
va fi depusă de către utilizatorul MCC autorității fiscale din 
zona sediului filialei și/sau subdiviziunii separate teritorial 
sau din zona sediului principal al organizației care înregis-
trează MMC. la cerere se anexează următoarele acte: 

1) o copie a documentului care justifică desfășu-
rarea activităților la locul de instalare a MCC 
(decizia administrației orășenești și/sau a con-
siliului de administrație raional și/sau contractul 
de arendă); 

2) o copie a contractului de sigilare și o copie a 
contractului de deservire tehnică (în cazul exis-
tenței) a MCC; 

3) registrul casierului-operator, registrul auxiliar al 
casierului-operator. 

Autoritatea fiscală înregistrează MCC în termen de cel mult 
cinci zile lucrătoare de la data depunerii cererii și a docu-
mentelor necesare, introducând informațiile despre aceas-
ta în registrul de înregistrare (evidență) al MCC în forma 
stabilită. Autoritatea fiscală, odată cu înregistrarea MCC 
emite cartela de înregistrare a MCC și returnează registrul 
casierului-operator, registrul auxiliar al casierului-operator. 

În timpul înregistrării MMC este supusă fiscalizării obligatorii prin introducerea parolei pentru accesul la memoria fiscală. 
În plus, este verificată funcționarea tuturor contoarelor și prezența rechizitelor necesare pe bonul fiscal (de casă), este 
imprimtă suma de o rublă 11 copeici și se înregistrează primul raport Z. După fiscalizare un specialist al autorității fiscale 
sigilează MCC pentru a limita accesul neautorizat la memoria fiscală a MMC. 

Cartela de înregistrare a MMC este păstrată în organizație la locul de instalare a MMC pe toată perioada de exploatare 
a acesteia și este prezentată la cererea reprezentanților autorității fiscale. Prezența unei copii a cartelei de înregistrare a 
MMC certificată de un colaborator al organizației la locul de muncă al casierului (operatorului) este obligatorie. 

Responsabilitățile organizațiilor care aplică MMC: 

1) să înregistreze MMC la autoritățile fiscale; 
2) să utilizeze MMC la efectuarea plăților în nume-

rar în conformitate cu cerințele stabilite; 
3) să elibereze pentru cumpărător/client împreu-

nă cu achiziția (sau după furnizarea serviciului) 
o copie a bonului tipărit la MMC, care confirmă 
îndeplinirea obligațiilor în baza contractului de 
vânzare-cumpărare (acordarea serviciului) între 
cumpărător/client și organizație; 

4) să ducă evidența în registrul casierului-operator; 
5) să asigure menținerea și păstrarea, în conformitate cu procedura stabilită, a documentației privind achiziția, 

înregistrarea, punerea în funcțiune și aplicarea MMC, și să asigure colaboratorilor autorităților fiscale care des-
fășoară activități de control acces neîngrădit la MMC, să le prezinte rapoartele intermediare și cele de tură, 
precum și documentația necesară; 

Lista documentelor și a datelor

Rechizitele obligatorii ale bonului fiscal (de casă) sunt:

1.	 denumirea organizaţiei; 
2.	 codul fiscal al organizației – contribuabil; 
3.	 numărul de înregistrare al MMC; 
4.	 numărul de fabricare al MMC; 
5.	 numărul de ordine al bonului; 
6.	 data și ora achiziției (acordarea serviciului); 
7.	 costul cumpărăturii/serviciilor sau valoarea fiecărui ele-

ment al cumpărăturii și valoarea totală a întregii achiziții; 
8.	 semnul de identificare a regimului fiscal; 
9.	 alte date în conformitate cu cerințele tehnice ale MCC, 

ținând cont de domeniile specifice ale aplicării lor. 

Etape și consecutivitatea procedurilor

Registrul casierului-operator trebuie să fie numerotat, cusut, 
certificat prin sigiliul și semnătura șefului și contabilului șef al 
PJ, înregistrat la Inspectoratul fiscal.

Tarife și prețuri

Cartela de înregistrare a MMC este păstrată în organizație 
la locul de instalare a MMC pe toată perioada de exploatare 
a acesteia.
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6) să introducă în memoria fiscală a MMC informații și/sau să înlocuiască memoria fiscală în momentul înregistră-
rii inițiale și/sau reînregistrării a MMC asigurând participarea reprezentanților autorităților fiscale. 

Înainte de a începe lucrul la aparatul de marcat și control, casierul (operatorul) trebuie să activeze MMC și să se asigure că 
raportul zilnic Z pentru ultima zi este realizat și registrul casierului-operator este completat corect. 

Casierul (operatorul) rambursează mijloacele bănești în ca-
zul returnării de către cumpărător a cumpărăturilor (măr-
fii), a serviciilor neacceptate de client, cu condiția să fie 
prezentat bonul de numerar tipărit la MMC. În același timp, 
este întocmit și redactat un act privind restituirea banilor 
către cumpărători/clienți.

la sfârșitul turei și a programului de lucru, casierul-opera-
tor efectuează operația de marcat „închiderea turei” pentru 
a primi bonul dării de seamă fiscale pe zi, cifrele acestuia 
fiind înregistrate în registrul casierului-operator. Suma înca-
sărilor în numerar trebuie să corespundă sumei datelor acumulate pe banda de control a datelor finale din bonul dării de 
seamă fiscale pe zi. În cazul unei discrepanțe între valoarea reală a veniturilor și sumele din totalul datelor acumulate pe 
banda de control a bonului dării de seamă fiscale pe zi, sumele de deficit sau de surplus sunt reflectate în secțiunile cores-
punzătoare din registrul casierului-operator. 

Rapoartele de tură X și Z, rapoartele de mărfuri, registrul 
casierului-operator, alte documente, care confirmă efec-
tuarea decontărilor cu cumpărătorii (clienții) sunt păstrate 
într-o formă ambalată timp de cel puțin trei ani până la ur-
mătoarea inspecție efectuată de autoritatea fiscală a plăți-
lor în numerar și sunt distruse după efectuarea inspecției, 
iar în cazul apariției litigiilor, dezacordurilor, investigațiilor 
și cauzelor juridice, sunt păstrate până la luarea unei decizii 
finale. 

Tarife și prețuri

Rapoartele de tură, rapoartele de mărfuri, registrul casieru-
lui-operator sunt păstrate timp de cel puțin 3 ani până la 
următoarea inspecție fiscală.

Alte informații importante

Procedura de încasare a banilor de la cumpărător:

1.	 Se pronunță clar valoarea banilor primiți și se pun separat 
acești bani, vizibil pentru cumpărător/client; 

2.	 Se tipărește bonul fiscal (de casă); 
3.	 Se eliberează bonul și dacă este necesar împreună cu bonul 

se dă restul.
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14. CONCLUZII ȘI PROPUNERI

REcOMANdĂRI PENTRu AuTORITĂțILE cOMPETENTE dE PE MALuL dREPT:

1) Să publice prețurile de piață (indicative) utilizate pentru determinarea valorii mărfurilor, oferind tuturor persoanelor 
interesate accesul la informațiile privind prețurile din baza de date a autorităților vamale; 

2) Să reexamineze procedura de circulație a mărfurilor (încărcăturilor), inclusiv a surplusului produselor agricole cultivate 
în gospodăriile personale auxiliare din Transnistria, în vederea reducerii barierelor administrative, inclusiv a scutirii de 
TvA și a altor plăți în cazul în care existentă un act de expertiză (de origine a producției), eliberat de Camera de Comerț 
și Industrie, iar pentru loturile mici, în cazul existenței unui certificat din partea consiliului sătesc (indiferent de subor-
donarea sa administrativă); 

3) Să aducă în conformitate documentele de plată a taxelor vamale și fiscale eliberate de autoritățile vamale ale Moldo-
vei, în cazurile când acestea sunt plătite de către persoanele fizice la posturile vamale interne, excluzând necorespun-
derea tipului de plată pentru care s-a plătit (de facto TvA) și a documentului eliberat drept confirmare a plății (acciz); 

4) Să determine rata obiectivă a TvA ținând cont de excluderea dublei impozitări din valoarea bunurilor ale unei părți, 
ce pot fi atribuite materiilor prime și materialelor achiziționate anterior pe malul drept, pentru care a fost deja plătită 
TvA, precum și asigurarea condițiilor egale pentru concurența mărfurilor agenților economici de pe malul drept și de 
pe cel stâng pe piața de pe malul drept; 

5) Să stabilească procedura de recunoaștere a actelor de expertiză (privind originea produselor) produse pe malul stâng 
și încrederea în alte documente care însoțesc mărfurile (încărcăturile) de pe malul stâng, emise de Camera de Comerț 
și Industrie de pe malul drept, de medicii veterinari și fitosanitari de pe malul drept; 

6) Să acorde antreprenorilor individuali și gospodăriilor țărănești (de fermieri) posibilitatea de a depune, în mod individu-
al, declarațiile mărfurilor importate pe malul drept și pe cel stâng în variantă electronică; 

7) Să introducă modificări în actele normative care ar prevedea posibilitatea asigurării benevole medicale pentru persoa-
nele fizice din localitățile de pe malul stâng, care lucrează în baza unei patente individuale de întreprinzător pe malul 
drept, înlocuind asigurarea medicală și socială obligatorie și, concomitent, să prevadă anularea cerințelor de achitare 
a plăților corespunzătoare pentru înregistrarea patentei (în legătură cu obligațiile fiscale asociate asigurării medicale și 
sociale pe care le au pe malul stâng). 

8) Să examineze posibilitatea elaborării și implementării procedurii de recunoaștere a documentelor contabile primare 
emise de partenerii de pe malul stâng de către persoanele juridice de pe malul drept, precum și ordinea de aplicare și 
rata de conversie a sumelor indicate în ruble transnistrene în lei moldovenești; 

9) Să elaboreze și să introducă proceduri de înregistrare temporară a afacerilor transnistrene, înregistrate în calitate de 
întreprinzător individual și gospodărie țărănească (de fermier) și să introducă modificări în actele normative care re-
glementează activitățile întreprinzătorilor individuali;

10) Să asigure participarea în cadrul consiliilor consultative și a întâlnirilor cu autoritățile și să faciliteze implementarea me-
canismului de înregistrare a opiniilor reprezentanților mediului de afaceri din Transnistria, inclusiv ale întreprinderilor 
mici și întreprinzătorilor individuali, ale asociațiilor și ale altor structuri; 

11) Să elaboreze și să pună în aplicare o procedură simplificată pentru întreprinzătorii care prestează servicii legate de trans-
portarea activelor materiale care au fost în uz, în mijloacele de transport de serviciu (de exemplu, curățarea chimică a 
covoarelor, reparația electrocasnicelor etc.) din raioanele ștefan-vodă, Căușeni și Anenii Noi la trecerea prin posturile 
vamale interne, prin stabilirea unor criterii clare privind numărul activelor materiale și caracteristicile acestora;

12) Să analizeze posibilitatea aplicării unei cote reduse a TvA pentru mărfurile achiziționate pe malul drept de către agenții 
economici de pe malul stâng (pentru a stimula schimburile comerciale între malurile râului Nistru și nu a importurilor 
din țările terțe); 

13) Să elaboreze și să implementeze un mecanism de participare a agenților economici de pe malul stâng la licitațiile 
organizate de autoritățile și instituțiile republicane, raionale și locale, inclusiv să asigure posibilitatea de a înregistra 
contracte și a deschide conturi în Trezorerie pentru persoanele juridice respective; 

14) Să introducă obligativitatea răspunsului conform cererii, cât și să reducă până la 20 de zile a termenelor de prezentare 
a răspunsurilor la adresările întreprinderilor și întreprinzătorilor individuali, asociațiilor de afaceri și uniunilor de pe 
ambele maluri ale râului Nistru, precum să introducă criterii de reacționare conform cărora colaboratorii autorităților 
în vigoare să răspundă la întrebări, sub formă de propuneri de modificare a actelor normative, orientate spre redu-
cerea barierelor administrative și sporirea eficienței interacțiunii autorităților și angajaților lor cu mediul de afaceri; 
dacă autoritatea, la rândul ei, adresează cereri suplimentare altor autorități, perioada de răspuns din partea acestor 
autorități nu trebuie să depășească termenul de cinci zile; 

15) Să asigure plasarea actelor normative și legale într-o singură resursă informațională în rețeaua Internet, sistematizân-
du-le conform anumitor tematici ale activității de afaceri și ale reglementării acestora, unde va fi prezentată informația 
în mod exhaustiv, actualizat (un exemplu al unui astfel de site poate fi www.businessportal.md);

16) Să pregătească și să distribuie sistematic tuturor persoanelor interesate, inclusiv agenților economici și persoanelor 
fizice, materiale informative cu referire la cerințele în procesul de gestionare a activității de afaceri și a circulației măr-
furilor, în special cele legate de procedurile aplicate la posturile vamale interne ale Republicii Moldova. 
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REcOMANdĂRI PENTRu AuTORITĂțILE cOMPETENTE dE PE MALuL STÂNG:

1) Să fie publicate prețurile indicative utilizate pentru determinarea valorii în vamă a mărfurilor prin oferirea accesului 
tuturor părților interesate la informațiile privind prețurile din baza de date a autorităților vamale; 

2) Să fie examinată posibilitatea de reducere a genurilor de activitate supuse licențierii;
3) Să fie examinată posibilitatea de a reducere numărul de produse supuse accizelor la import; 
4) Să fie stabilită o procedură vamală specială simplificată pentru locuitorii satelor Cocieri, Molovata Nouă, Rogi, Pohre-

bea, Doroțcaia, Pârâta, Coșnița, care prelucrează terenuri pe partea opusă a drumului Tiraspol-Camenca;
5) Să fie stabilită o procedură vamală specială simplificată pentru locuitorii s. Copanca la transportarea prin s. Chițcani și Tighi-

na în direcția Chișinău, a mărfurilor, inclusiv a surplusului de produse agricole cultivate în gospodăriile personale auxiliare; 
6) Să introducă obligativitatea răspunsului conform cererii, cât și să reducă până la 20 de zile a termenelor de prezentare 

a răspunsurilor la adresările întreprinderilor și întreprinzătorilor individuali, asociațiilor de afaceri și uniunilor de pe 
ambele maluri ale râului Nistru, precum să introducă criterii de reacționare conform cărora colaboratorii autorităților 
în vigoare să răspundă la întrebări, sub formă de propuneri de modificare a actelor normative, orientate spre redu-
cerea barierelor administrative și sporirea eficienței interacțiunii autorităților și angajaților lor cu mediul de afaceri. 
dacă autoritatea, la rândul ei, adresează cereri suplimentare altor autorități, perioada de răspuns din partea acestor 
autorități nu trebuie să depășească termenul de cinci zile; 

7) Să ofere acces liber la informații cu privire la dinamica numărului de întreprinderi înregistrate conform formelor juri-
dice de organizare, precum și a numărului de întreprinzători individuali și gospodării țărănești (de fermieri) înregistrat;

8) Să asigure plasarea actelor normative și legale într-o singură resursă informațională în rețeaua Internet, sistematizân-
du-le conform anumitor tematici ale activității de afaceri și ale reglementării acestora, unde va fi prezentată informația 
în mod exhaustiv, actualizat (un exemplu al unui astfel de site poate fi www.businessportal.md);

9) Să pregătească și să distribuie sistematic tuturor persoanelor interesate, inclusiv agenților economici și persoanelor 
fizice, materiale informative cu referire la cerințele în procesul de gestionare a activității de afaceri și a circulației măr-
furilor, în special cele legate de procedurile aplicate la posturile vamale interne ale Transnistriei.

REcOMANdĂRI PENTRu SubIEcțII cARE OFERĂ ASISTENțA TEHNIcĂ,  
ASOcIAțIILE dE AFAcERI șI ALTE ASOcIAțII dE ÎNTREPRINZĂTORI,  

precum și în cazul necesității elaborării reglementărilor speciale de către autoritățile de pe ambele maluri ale Nistrului

1) Să implementeze proiecte de monitorizare și asistență juridică urgentă pentru antreprenori și persoane fizice la postu-
rile vamale interne ale Moldovei cu posibilitatea prezenței independente în timpul procedurilor vamale și migraționale 
a membrilor societății civile, reprezentanților drepturilor omului, posturilor de televiziune cu dreptul de efectuare a fo-
tografiilor și înregistrărilor video și audio în situații de conflict, precum și participarea reprezentanților misiunii EUBAM; 

2) Să implementeze proiecte care vizează asistența și reprezentarea mutuală a membrilor asociațiilor de afaceri și ai uni-
unilor antreprenorilor în relațiile cu autoritățile de pe ambele maluri ale Nistrului; 

3) Să pună în aplicare proiecte care permit analizarea piețelor regionale, locale ale unor grupuri de raioane adiacente de 
pe ambele maluri ale Nistrului (câte 3-6 raioane) pentru anumite bunuri, tipuri de lucrări sau servicii și prezentarea 
rezultatelor businessul mic; 

4) Să implementeze proiecte de studiu a factorilor de stabilire a prețurilor și costurilor (inclusiv evaluarea costului timpu-
lui alocat funcțiilor neesențiale) de către întreprinzătorii individuali și întreprinderile mici și să le prezinte comunității 
de afaceri și autorităților de pe ambele maluri ale Nistrului pentru a ajuta la elaborarea soluțiilor pentru reducerea 
barierelor administrative; 

5) Să elaboreze și să implementeze un mecanism de deschidere a conturilor la băncile comerciale pe malul drept în baza 
înregistrării temporare a agenților economici din stânga Nistrului; 

6) Să elaboreze și să implementeze programe de creditare preferențială a agenților economici de pe malul stâng pentru 
dezvoltarea și modernizarea echipamentelor pentru creșterea competitivității și eficienței energetice; 

7) Să elaboreze și să implementeze programele fondurilor de garantare cu scopul acordării garanțiilor băncilor comerciale 
de pe ambele maluri ale Nistrului în procesul creditării afacerilor, inclusiv a întreprinzătorilor individuali și gospodării-
lor țărănești (de fermieri); 

8) Să extindă utilizarea programelor de asistență tehnică existente și să implementeze programe specializate de asistență 
prin subvenții, în primul rând pentru achiziționarea echipamentelor și mijloacelor fixe pentru businessul de pe malul 
stâng, fără limite (indiferent de lipsa înregistrării permanente, lipsa conturilor în cadrul Trezoreriei); 

9) Să elaboreze și să implementeze un program special de sporire a eficienței energetice a gospodăriilor și apartamente-
lor persoanelor fizice de pe malul stâng al Nistrului cu implicarea băncilor comerciale, a fondurilor nerambursabile și 
a agenților economici – furnizorilor (ferestre din plastic, panouri solare, boilere, servicii de izolare etc., după exemplul 
programelor MoSEFF și MoREEFF) de pe ambele maluri ale Nistrului, ținând cont de controlul parității; 

10) Să implementeze programul (inclusiv pentru dezvoltarea bazei științifice și metodologice) de sporire a încrederii reci-
proce față de rezultatele controlului fitosanitar și veterinar și față de documentele emise în baza acestuia între autori-
tățile competente de pe ambeld maluri ale Nistrului, micșorând gradul de implicare a întreprinzătorilor sau angajaților 
întreprinderilor în activitățile neesențiale din cauza dublării documentației.



14115. Bibliografie

15. BIBLIOGRAFIE

1) Cod Nr. 1107 din 06.06.2002 CODUl CIvIl al Moldovei
2) Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997
3) Cod Nr. 1149 din 20.07.2000 CODUl vAMAl al Republicii Moldova
4) legea Nr 407-XvI din 21.12.2006 cu privire la asigurari
5) legea Nr. 414 din 22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de au-

tovehicule
6) legea Nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi
7) legea Nr. 1353 din 03.11.2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier)
8) legea Nr. 93 din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător
9) legea Nr 286 din 16.12.2016 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2017
10) legea Nr 1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală
11) legea Nr. 451 din 30.07.2001 privind licențierea unor genuri de activitate
12) legea Nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase
13) legea Nr. 1417 din 17.12.1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal
14) legea Nr. 138 din 17.06.2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative
15) legea Nr. 221 din 19.10.2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
16) legea Nr 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 Cu privire la tariful vamal
17) legea contabilității nr. 113 diin 27.04.2007
18) legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548 din 21.07.1995
19) legea Nr. 550 din 21.07.1995 instituțiilor financiare
20) legea Nr 1466 din 29.01.1998 Cu privire la reglementarea repatrierii mijloacelor bănești, bunuri și servicii primite ca 

urmare a unor tranzacții comerciale externe
21) legea nr. 62 din 21.03.2008 privind reglementarea valutară
22) hotărârea Guvernului 474 din 28 aprilie 1998 și Regulamnetul nr. 2407 din 24.07.1998 „ cu privire la modul de exploa-

tare a mașinelor de casă și control cu memorie fiscală
23) hotărîrea Guvernului nr. 792 din 8 iulie 2004 „Despre aprobarea Regulamentului privind transportarea mărfurilor prin 

posturile vamale interne de control”
24) hotărîrea Guvernului nr. 1015 din 5 septembrie 2006 „Cu privire la aprobarea unor acte normative”
25) hotărîrea Nr. 815 din 02.08.2005 cu privire la regularizarea traficului de mărfuri și servicii ce constituie obiectul acti-

vității de comerț exterior a agenților economici din Transnistria, precum și furnizarea de către aceștia a rețelelor și a 
serviciilor de comunicații electronice

26) hotărîrea Nr. 207 din 26.02.2003 despre aprobarea regulamentelor cu privire la aplicarea regimurilor vamale
27) hotărîrea Nr. 314 din 22.05.2017 privind constituirea Agenției Servicii Publice
28) Ordin Nr. 26 din 11.02.2004 referitor la aprobarea normelor de completare a declarației vamale 
29) http://bma.gov.md
30) www.cis.gov.md
31) www.customs.gov.md
32) www.vama.md 
33) https://en.wikipedia.org/wiki/Incoterms
34) http://ansa.gov.md
35) http://www.licentiere.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=210&
36) www.comert.chisinau.md,
37) www.servicii.sfs.md.
38) www.statistica.md
39) www.raportare.md
40) www.msign.gov.md 
41) www.finantare.gov.md 



142 Ghid cu privire la import/export și comerțul  reciproc pe malurile Nistrului

16. ANExE

Anexa 1. Informații de referință privind primele de asigurare pe piața asigurării RCA de pe malul stâng 
pentru autovehiculele înmatriculate pe ambele maluri ale Nistrului și în alte țări

Categoria 
autovehicu-

lului

Persoane fizice Persoane juridice
Malul drept Malul stâng Alte ţări Malul drept Malul stâng Alte ţări

ruble euro ruble euro ruble euro ruble euro ruble euro ruble euro
Autocamion, capacitatea de transport

până la 3,5 tone

5 zile 41 2,2 х х 62 3,4 66 3,6 х х 99 5,4

1 lună 41 2,2 х х 123 6,7 66 3,6 х х 197 10,8

1 an 411 22,5 411 22,5 1233 67,5 658 36,0 658 36,0 1973 108,0

peste 16 tone

5 zile 69 3,8 х х 103 5,6 110 6,0 х х 164 9,0

1 lună 69 3,8 х х 206 11,3 110 6,0 х х 329 18,0

1 an 685 37,5 685 37,5 2055 112,5 1097 60,0 1096 60,0 3289 180,0

Microbuz/autobuz, numărul de pasageri

8-17 persoane

5 zile 41 2,2 х х 62 3,4 66 3,6 х х 99 5,4

1 lună 41 2,2 х х 123 6,7 66 3,6 х х 197 10,8

1 an 411 22,5 411 22,5 1233 67,5 658 36,0 658 36,0 1973 108,0

peste 17 persoane

5 zile 55 3,0 х х 82 4,5 88 4,8 х х 132 7,2

1 lună 55 3,0 х х 164 9,0 88 4,8 х х 263 14,4

1 an 548 30,0 548 30,0 1644 90,0 877 48,0 877 48,0 2631 144,0

Autoturism, capacitatea motorului

1601-2000 cm3

5 zile 30 1,6 х х 45 2,5 48 2,6 х х 72 3,9

1 lună 30 1,6 х х 90 4,9 48 2,6 х х 145 7,9

1 an 302 16,5 302 16,5 904 49,5 482 26,4 482 26,4 1447 79,2

2001-2400 cm3

5 zile 33 1,8 х х 49 2,7 53 2,9 х х 79 4,3

1 lună 33 1,8 х х 99 5,4 53 2,9 х х 158 8,6

1 an 329 18,0 329 18,0 987 54,0 526 28,8 526 28,8 1579 86,4
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Anexa 2. Lista tipurilor de activitate permise pe malul stâng al Nistrului în baza patentei de 
întreprinzător individual 

I. Tipurile de activitate practicate sub formă de patentă individuală şi patentă familală
1. Comerţul cu amănuntul

1.1. 1.1. Comerţul cu amănuntul al:
a) produselor alimentare
b) produselor nealimentare:

1) haine cu utilizarea blănilor naturale
2) calculatoare şi tehnică de birou uzate
3) alte bunuri nealimentare
4) materiale de construcţii
5) parfumuri şi produse cosmetice

1.2. Comerţul cu amănuntul al mijloacele de transport
Producerea bunurilor, executarea lucrărilor, prestarea serviciilor

2.1. Asistenţă juridică (în afară de servicii imobiliare)
2.2. Perfectarea rapoartelor de contabilitate
2.3. Transport rutier de mărfuri, în afară de transporturi de mărfuri inflamabile şi explozive, toxice, otrăvitoare şi radioactive 

(până la 1,5 tone, de la 1,5 până la 3,5 tone, peste 3,5 tone, inclusiv cu remorcă)
2.4. Producerea şi comercializarea produselor de panificaţie şi patiserie
2.5. Procesarea cerealelor, semințelor de floarea-soarelui, laptelui, cărnii, lânii, a peștelui
2.6. Servicii logopedice
2.8. Servicii veterinare şi zootehnice
2.9. lucrări de dactilografiere, inclusiv cu utilizarea calculatorului, xerocopiere şi legătorie

2.10. Servicii îngrijire unghii, frizerie (tuns, styling, tratarea parului, ondulare permanentă, vopsire, evidenţiere, tonifiere, 
îndreptare, extensie) şi servicii cosmetice (masaj igienic al feţei şi gâtului; curăţare igienică a tenului fără boli dermato-
logice; vopsirea sprâncenelor şi genelor; aplicarea genelor artificiale; epilare; depilare; machiaj (make-up); băi de aer 
(solariu)

2.11. Cusut, tricotare, reparații haine, accesorii, articole de acoperit capul, croit haine, inclusiv pentru animale
2.12. Cusut şi reparaţii încălţăminte
2.13. Servicii spălătorie, curăţare produse din pene şi puf
2.14. Predarea limbi străine (instruire individuală şi în grupuri de până la 12 persoane)
2.15. Predarea şi tutoratul în diverse disciplini, în afara muzicii, coregrafiei şi artei plastice (instruire individuală şi în grupuri de 

până la 12 persoane)
2.16. Predarea muzicii, a coregrafiei şi artei plastice (instruire individuală şi în grupuri de până la 12 persoane)
2.17. Organizarea diferitor cercuri de interese, inclusiv în educaţie fizică, pentru copii până la 16 ani (grupuri de până la 14 

persoane)
2.18. Organizarea diferitor cercuri de interese, inclusiv în educaţie fizică, pentru adulţi (grupuri de până la 14 persoane)
2.19. Servicii poştale rapide primire, expediere şi livrare corespondenţă şi colete
2.20. Servicii întreţinere şi amenajare locuinţe şi terenuri adiacente
2.21. Reparaţia şi deservirea tehnică a autoturismelor, motocicletelor, motoscuterelor, tractoarelor şi tehnicii agricole, inclu-siv 

vulcanizarea anvelopelor în ateliere
2.22. Renovări locuinţe
2.23. Confecționarea şi reparația mobilei
2.24. Reparaţia şi deservirea tehnică a electrocasnicelor, a tehnicii de birou, tehnicii de calcul, a instrumentelor, mecanisme-loe, 

ceasurilor
2.25. Reparaţia cuptoarelor cu microunde şi a altor aparate electrice de încălzire
2.26. Reparaţia televizoarelor, a aparatelor audio şi video
2.27. Reparaţia aparatelor de fotografiat, camerelor video şi a altor aparate/dispozitive optice
2.28. Reparaţia şi acordarea instrumentelor muzicale
2.29. Fotografierea, filmarea, producerea şi comercializarea fotografiilor de producere proprie
2.30. Confecţionarea posterelor non-replicabile, a panourilor, designul publicitar sau artistic, inclusiv al vitrinelor
2.32. Activităţi de divertisment:

a) deservirea muzicală a ceremoniilor, inclusiv organizarea ceremoniilor
b) producții teatrale și concerte, inclusiv prezentarea spectacolelor de păpuși și a spectacolelor solo

2.33. lucrări de arat și alte lucrări de prelucrare a terenurilor utilizând mijloace tehnice, protecția plantelor împotriva dăună-
torilor și bolilor
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I. Tipurile de activitate practicate sub formă de patentă individuală şi patentă familală
2.34. Servicii de îngrijire
2.35. Transmiterea drepturilor de utilizare privind: a) apartamente și case individuale, precum și încăperi (spații) sau odăi din 

cadrul apartamentelor sau caselor individuale (după numărul de odăi: 1, 2, 3, 4, 5, mai mult de 5)
b) spații nerezidențiale
c) garaje
d) terenuri de pământ: 1) agricole, 2) neagricole

2.36. Confecţionarea, comercializarea şi reparaţia articolelor din lemn, metal şi gips, inclusiv lucrări de tâmplărie
2.37. Fabricarea şi arenda recuzitelor pentru diverse ceremonii
2.38. Tăbăcirea și prelucrarea pieilor și blănurilor, fabricarea și vânzarea hainelor din blană, hainelor cu piele și (sau) blană
2.39. Transportul rutier de pasageri în autoturisme cu numărul de locuri: până la 5 / de la 6 până la 8
2.40. 2.40. Menţinerea gospodăriei ţărănești (fermă):

a) cultivarea plantelor (în afară de ciuperci), inclusiv floricultură, grădinărit
b) creşterea animalelor, inclusiv avicultura, apicultura; piscicultura; cultivarea ciupercilor

2.41. Confecţionarea, comercializarea şi reparaţia ramelor, lentilelor, ochelarilor
2.42. Cultivarea și vânzarea plantelor de interior, peștilor de acvariu, păsărilor și animalelor decorative
2.43. Confecţionarea şi montarea jaluzelelor
2.44. lucrări de sudură şi instalaţii sanitare
2.45. Tăierea sticlei, oglinzilor
2.46. Primirea materialelor reciclabile (în afară de resturi de metale feroase și neferoase), deșeurilor de hârtie, articolelor din 

sticlă, cioburilor de sticlă primite de la populaţie și vânzarea lor către persoanele juridice care le utilizează în scopuri 
tehnologice și / sau de producție

2.47. Procesarea şi prelucrarea fructelor, legumelor, pomuşoarelor şi comercializarea rezultatelor procesării
2.48. Servicii de recoltare (cu utilizarea mașinilor agricole ale proprietarilor individuali)
2.49. Servicii de traducere
2.50. Servicii de încărcare şi descărcare
2.51. Reparaţia aparatelor de comunicare (telefoane, faxuri, modemuri, roboţi telefonici şi alte mijloace tehnice de generare a 

semnalelor de comunicare electronică)
2.52. Confecţionarea şi comercializarea coroanelor funerare, florilor artificiale, ghirlandelor, buchetelor, precum şi servicii de 

întreţinere şi îngrijire a locurilor de înmormântare
2.53. Exercitarea funcției de gestionar al arbitrajului
2.54. Producerea mâncărurilor gata pentru consum, a băuturilor răcoritoare nealcoolice şi vânzarea acestora:

a) din mâini, tavă, coșuri, căruțe de mână;
b) în încăperi, fără spațiul de consum, cu suprafaţa totală de până la 6 m.p.

2.55. Servicii de asistenţă psihologică
2.58. Servicii medicale, lista cărora se stabileşte de organul executiv, inclusiv masaj, servicii de îngrijire a bolnavilor
2.59. Servicii de instalare şi suport software, creare şi suport a resurse informaţionale în reţeaua Internet
2.60. Organizarea turismului şi a excursiilor în interiorul ţării
2.61. Arenda: 

a) autocamioanelor, maşinilor autopropulsate şi a mecanismelor pneumatice: tractoarelor, excavatoarelor, combi-nelor, 
încărcătoarelor, etc.
b) autoturismelor.

2.62 Organizarea şi întreţinerea grădinilor zoologice (cu condiţia coordonării cu autoritatea executivă competentă)
2.63. Servicii tir cu folosirea armelor pneumatice (calibru până la 4,5 mm, viteza zborului 150 m/sec) şi a armelor care se 

clasează la categoria de jucării, cu condiţia coordonării obligatorii cu organele afacerilor interne 
2.64. Servicii toalete contra plată
2.65. Servicii confecţionare monumente şi alte produse funerare
2.66. Servicii baie, saună cu suprafaţa totală a încăperilor de până la 90 m.p. (vestiar, sală de duş, toaletă, cameră de odihnă, 

cameră de aburi, bazin); săli de duş
2.67. Servicii de distracție: până la 1 unitate / de la 2 până la 5 unităţi
2.68. Servicii antrenamente în săli de forţă
2.69. Servicii spălătorii auto cu autoservire
2.70. Servicii închiriere velomobile, maşini electrice în număr de: până la 5 unităţi / peste 5 unităţi
2.71. Servicii trambuline în număr de: până la 1 unitate / de la 2 până la 5 unităţi

II. Tipurile de activităţi practicate în mod exclusiv sub formă de patentă familială sau gospodărească
3.1. Alimentaţie publică
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Anexa 3. Lista bunurilor a căror producere și (sau) comercializare sunt interzise de către întreprinzători 
individuali pe malul stâng al Nistrului

товары
1. Alcool etilic

2. Băuturi alcoolice

3. Bere

4. vinuri materie primă pentru producere de vinuri seci, fortificate, spumante şi şampanie, inclusiv din fructe

5. Sucuri fermentate şi alcoolizate, must, fructe conservate (cu folosirea producţiei alcoolice şi vitivinicole) şi alte tipuri de 
producţie conservată care conţine alcool

6. Produse din tutun specificate în rubrica 2402

7. Tutun nefermentat

8. Bijuterii şi părţi ale acestora

9. Benzină

10. Motorine

11. Icre negre şi substituenți ai acestora

12. Echipamente de înregistrare sau reproducere audio:
 – Echipamente de înregistrare sau reproducere video, cu sau fără tuner video
 – Camere video profesionale, camere digitale şi camere cu înregistrare video

13. Echipamente de recepţie pentru comunicaţii de televiziune, care includ sau nu includ un receptor de radiodifuziune sau 
echipamente cu înregistrare sau reproducere de audio/video/imagini colorate, cu diagonala ecranului peste 72 cm

14. Alte echipamente de recepţie pentru comunicaţii de televiziune, care includ sau nu includ un receptor de radiodifuziune 
sau echipamente cu înregistrare sau reproducere de audio/video/imagini colorate

15. Gaz petrolier lichefiat, comercializat drept carburant pentru autovehicule

16. Gaz natural comprimat, comercializat drept carburant pentru autovehicule

Anexa 4. Lista formularelor de documente primare de pe malul stâng al Nistrului

Codul Denumirea formularului de document

0303002 Procură
0303003 Registru de evidenţă a procurelor eliberate

Bon
0306001 Act (factură) de primire-predare a mijloacelor fixe
0306002 Act de primire-predare a obiectelor reparate, reconstruite şi modernizate
0306003 Act de trecere la cheltuieli a mijloacelor fixe
0306004 Act de trecere la cheltuieli a autoturismelor
0306005 listă de inventariere a mijloacelor fixe

Registru-inventar al mijloacelor (fondurilor) fixe
0306006 Act de primire a utilajelor
0306007 Act de primire-predare a utilajelor pentru montare
0306008 Act de depistare a deficienţelor în utilaje
0306009 listă de inventariere a mijloacelor fixe în bugetele organizaţiilor (pentru animale, plantaţii perene, precum şi 

cheltuieli de capital pentru ameliorarea terenurilor)
0310001 Bon de plată
0310002 Dispoziţie de plată
0310003 Registru de evidenţă a bonurilor şi dispoziţiilor de plată
0310004 Registru de casă
0315003 Bon de plată, formularul M-4
0315009 Act de trecere la venituri a valorilor materiale obţinute în rezultatul demolării şi demontării clădirilor şi 

construcţiilor
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Codul Denumirea formularului de document

0317022 Registru de evidenţă a rezultatelor inventarierii
Act de primire a activelor nemateriale
Act de primire-predare a activelor nemateriale
Act de trecere la pierderi a activelor nemateriale
listă de inventariere a activelor nemateriale
Registru de inventariere a activelor nemateriale

0320001 Registru (fişă) de evidenţă a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată
0320002 Act de scoatere din funcţiune a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată
0320003 Fişă personală de evidenţă a hainelor speciale, încălţămintei speciale şi dispozitivelor de protecţie
0325001 Registru de expediere a cerealelor şi altor produse vegetale de pe câmp
0325002 Registru de primire a cerealelor şi altor produse vegetale
0325003 Registrul documentelor de scoatere din funcţiune a cerealelor şi altor produse vegetale
0325011 Registru de circulaţie a cerealelor şi altor produse vegetale
0325031 Scrisoare de trăsură (cereale)
0330206 Act de cântărire a ambalajelor

Act de îndeplinire a lucrărilor
0330215 Act de deteriorare, spargere, stricare a valorilor materiale şi mărfurilor
0335010 Fişa lotului
0335015 Act de reducere a preţului valorilor materiale şi mărfurilor
0345001 Foaie de parcurs a autoturismului
0345002 Foaie de parcurs a automobilului sanitar
0345004 Foaie de parcurs a autocamionului
0345007 Foaie de parcurs a autobuzului cu destinaţie specială
0345008 Registru de circulaţie a foilor de parcurs

Scrisoare de trăsură, formularul 1-TTN
0504143 Act de trecere la pierderi a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată
0504144 Act de trecere la pierderi a literaturii din bibliotecă
0504202 Cerere-meniu pentru eliberarea alimentelor
0504203 Fişă de evidenţă de eliberare a nutreţurilor şi furajelor
0504210 Registru de alocare a valorilor materiale pentru necesităţile organizaţiei
0504229 Act de primire a materialelor, formularul 429
0504230 Act de scoatere din funcţiune a stocurilor de materiale
0504231 Fişă de evidenţă a eliberării şi consumului de materiale
0504234 Dispoziţie (ordin)
0504501 Fişă de eliberare a banilor din casă persoanelor subordonate
0504514 Registru de casă
0504608 Fişă de evidenţă a prezenţei copiilor
0504609 Fişă de evidenţă a plăţilor părinţilor pentru întreţinerea copiilor în instituţii pentru copii
0504805 Înştiinţare
0504809 listă de verificare a plăţilor pentru instruirea cu plată a studenţilor
0504816 Act de trecere la cheltuieli a formularelor cu regim special
0504817 Notificare privind calculele între bugete
0504822 Notificare privind limitele angajamentelor bugetare
0504833 Notă de contabilitate
0504835 Act de inventariere
0306030 Act de primire-predare a clădirii (construcţiei)
0306031 Act de primire-predare a grupurilor de obiecte de mijloace fixe (cu excepţia clădirilor şi сonstrucţiilor)
0306032 Factură de deplasare internă a obiectelor de mijloace fixe
0306033 Act de trecere la cheltuieli a grupurilor de obiecte de mijloace fixe (cu excepţia autovehiculelor)
0315007 Factură de eliberare a materialelor în afara organizaţiei
0504142 Act de trecere la cheltuieli a inventarului de uz casnic
0330104 Registrul casierului operator
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Anexa 5. Formularele în cadrul raportării statistice de pe malul drept pentru a. 2017 

Domeniul Numărul formularului
Antreprenoriat ASA, 1-INOv

Finanțe 1-asigurare, 1-MF, 1-leasing, 5-CON, 5-CI, 1-invest

Export şi import de servicii EI-7, EI-8

Export şi import de energie electrică şi gaz natural EI-1

Piaţa forţei de muncă M3 şi Anexa M3, 1-FP, M4, FORPRO, lM, AM, M1, Nr. M2

Comerţ interior de bunuri 1-comerţ, 3-comerţ, SERv TS

Industrie şi energetică PREŢIND, IND TS, PRODMOlD-A, 1-BE, 1-Gaz, 6-it, 23-h, PE, 1-PEE, 1-RE, 
1-PG

Transport 1-tr (auto), 1-auto, 65-auto, 1-trol, 65-trol, 6-nav.int., 1-nav.int., 1-cf, 2-cf, 
65-cf, 3-ac, 6-ac, 1-ac, 1-conducte, 3-drum

Agricultura 1-AChIZ, 2-AChIZ, 2-lIv-vII, 3-AGR, 4-AGR, 6, 6-p, 8-AGR, 9-AGR, 14-AGR, 
15-AGR, 16-AGR, 21-vÎNZ, 24-AGR, 29-AGR, chestionarele A, B, C, D, 
1-PPI, 2-PPI, 3-PPI, 4-PPI, 5-PPI, 6-PPI

Investiţii, construcţii şi fondul locativ 1-CC, 9-CC, 1-AC, 1-ClI, CONS TS, 1-fondul locativ, 2-INv, 2-INv anual

Comunicaţii şi tehnologii informaţionale 1-CE, 1-CP, 1-inf

Turism 1-A-SC, 1-B-SC, 1-tur

Cîştigurile salariale ale personalului specficate pe 
funcţii

53-m

Demografie Nr. 97

Justiție 1-cc

Educaţie 1-IE, 1-edu, 2-edu, 3-edu, 4-edu, 83-edu, 85-edu

Știința 1-ştiinţa, 4-tn, 1-cş

Mediul înconjurător 1-aer, 1-deşeuri toxice, 1-geo, 1-gospodăria apelor, 1-mediu, 2-deşeuri

Cultură și sport 2-c, 8-c, 12-c, 1-cf, 5-șls

Sănătate Nr.1-aim, Nr. 10, Nr. 20

Asistența socială Nr.27a, Nr.27, Nr.28, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.4 (succint), Nr.6, Nr.8, Nr.103

Utilități publice Nr.1, Nr.2

Sursa: www.statistica.md 
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Anexa 6. Lista și datele de contact ale brokerilor vamali de pe malul stâng

Denumirea Adresa juridică
Pagina web

Telefoanele de 
contact

Zona de activitate Numărul şi data 
licenţei

„Tamojennâi broker” ÎUS
Sediul

R-l Slobozia, s. Sucleia, str. Sverdlova, 
32, cab. 401-406, 408 
http://broker.tiraspol.net/

+533-56706
+533-59393
+533-86868

vama Tiraspol АЮ №0020602
29.10.2013

Filiala Nr.1 Bender, str. Pionerscaia, 2 +522-20398 vama Bender

Filiala Nr.2 Râbniţa, str. valcenco, 85 +555-24444 vama Râbniţa

Filiala Nr.3 Dubăsari, str. Dzerjinskogo, 99/1 +215-20055 vama Dubăsari

„Broker-Service” SRL R-l Slobozia, s. Sucleia, str. Sverdlova, 
32, cab. 409-410
http://www.broker-service.org/ 

+533-67181
+533-67191

vama Tiraspol АЮ №0022208
12.10.2015

„Bogster” SRL Tiraspol, str. Energhetikov, 1 +777-67261 vama Bender АЮ №0022206
12.10.2015

„Business-Terminal” SRL R-l Slobozia, s. Sucleia, str. Sverdlova, 
32, cab. 412
http://www.bt.md/

+533-83300 vama Tiraspol АЮ №0020601
7.08.2013

„Paint” SRL Tiraspol, str. Şutova, 7b
http://paint-logistic.md/

+533-55701 vama Tiraspol АЮ №0022207
13.08.2015

„Retiva Broker” SRL Tiraspol, str. 28 Iunea, 1
http://retivabroker.com/

+533-24545 
+777-47088

vama Tiraspol АЮ №0022501
24.05.2017

„Intax” SRL Tiraspol, str. K. libknehta, 150, ap. 7 +533-92222
+777-80455

vama Tiraspol АЮ №0022210
18.05.2017

Sursa: Informații de pe site-ul Comitetului vamal: http://customs.gospmr.org/tamozhennyy-broker.html

Prețuri de referință pe piața serviciilor de broker vamal de pe malul stâng al Nistrului pe poziții de bază

Serviciu Preţ
Completarea Declaraţiei vamale a mărfii (DVM) per foaie principală/suplimentară 170 ruble / 9,3 euro

Completarea Declaraţiei pentru valoarea în vamă (DVV-1, DVV-2):

foaia principală 120 ruble / 6,6 euro

foaia suplimentară la Dvv-1 80 ruble / 4,4 euro

foaia suplimentară la Dvv-2 120 ruble / 6,6 euro

Corectarea valorii în vamă (CVV):

foaia principală 150 ruble / 8,2 euro

foaia suplimentară 80 ruble / 4,4 euro

Stabilirea codului NM AEE (Nomenclatorul de mărfuri al activității economice externe), 1 cod 10 ruble / 0,5 euro

Completarea CMR, 1 pachet 100 ruble / 5,5 euro

Completarea TIR 150 ruble / 8,2 euro

Completarea Declaraţiei vamale unice (DVU) 50 ruble / 2,7 euro

Completarea formularelor şi certificatelor, 1 unitate 10 ruble / 0,5 euro

Completarea Declaraţiei periodice incomplete (DPI) 200 ruble / 10,9 euro

Consultaţii privind vămuirea, 1 oră 100 ruble / 5,5 euro


