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Cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului  

------------------------------------------------------- 

 

În temeiul art. 1843 și 2154 alin. (7) din Codul vamal al Republicii 

Moldova nr. 1149/2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

ediţie specială din 1 ianuarie 2007), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Hotărîrea Guvernului nr. 647/2014 privind punerea în aplicare a 

secțiunilor a 271-a și a 281-a din Codul Vamal al Republicii Moldova (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 238-246, art. 695) se modifică după 

cum urmează: 

 

1) la punctul 1 din hotărîre, textul ,,Regulamentul cu privire la condiţiile 

speciale de utilizare a procedurilor simplificate în cazul anumitor regimuri 

vamale, conform anexei nr.2” se substituie cu textul ,,Regulamentul privind 

procedura de eliberare, suspendare, retragere și anulare a autorizației pentru 

utilizarea procedurilor simplificate conform anexei nr.2”; 

 

2) anexa nr. 1: 

a) la punctul 5, prima propoziție se exclude; 

b) la punctul 8, textul ,,declarația pe propria răspundere,” se exclude; 

c) la punctul10, în propoziția a doua, cuvîntul ,,controlul” se substituie cu 

cuvîntul ,,examinarea”;  

d) la punctul 11, cuvîntul ,,control” se substituie cu cuvîntul ,,verificare”, 

iar cuvîntul ,,acestuia” se substituie cu cuvîntul ,,acesteia ”; 

e) la punctul 12, cuvintele ,,control al” se substituie cu cuvintele 

,,verificare a”; 

f) se completează cu punctul 191 cu următorul cuprins: 

,,191. Titularul autorizației AEO informează în scris Serviciul Vamal 

despre orice modificare intervenită în activitatea pe care o desfășoară, care poate 

influența menținerea sau conținutul autorizației AEO. Lista informațiilor 

necesare de a fi comunicate este stabilită de către Serviciul Vamal și se publică 

pe pagina sa oficială.”;   
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3) anexa nr.2 va avea următorul cuprins: 

                                                                         „Anexa nr.2  

la Hotărîrea Guvernului nr.647/2014  

  

REGULAMENT 

privind procedura de eliberare, suspendare, retragere și anulare a 

autorizației pentru utilizarea procedurilor simplificate 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

1. Prezentul Regulament stipulează condiţiile speciale de utilizare a 

procedurilor simplificate de vămuire în cazul anumitor regimuri vamale şi 

determină modul de autorizare pentru procedura declaraţiei simplificate şi 

procedura de vămuire la domiciliu, în sensul secţiunii a 271-a din Codul vamal al 

Republicii Moldova nr.1149/2000.  

 

2. În sensul prezentului Regulament, următoarele noțiuni semnifică: 

1) declarație simplificată – declarație vamală care nu conține toate datele 

unei declarații vamale standard și care conține cel puțin datele necesare 

identificării mărfurilor, conform formei stabilite de către Serviciul Vamal; 
2) înscriere în evidențe a declarantului – înregistrarea mărfurilor în 

evidențele ținute de titularul autorizației într-o formă aprobată de Serviciul 

Vamal și care conține cel puțin datele necesare identificării mărfurilor; 
3) declarație suplimentară – declarație vamală avînd caracter general, 

periodic sau recapitulativ, depusă pentru mărfurile care au făcut obiectul 

declarațiilor simplificate într-un anumit timp, conținînd toate datele necesare 

pentru un anumit regim vamal. 

 

3. Procedura declaraţiei simplificate şi procedura de vămuire la domiciliu 

se aplică prin depunerea declaraţiei vamale, notificărilor şi a actelor necesare 

vămuirii, în format electronic, prin utilizarea tehnicilor de prelucrare electronică 

a datelor, cu autentificare prin aplicarea semnăturii electronice, conform Legii  

nr. 91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic. 

 

4. Procedura de vămuire la domiciliu se aplică agenţilor economici care 

corespund condițiilor prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova 

nr.1149/2000 şi care dețin autorizație emisă de către Serviciul Vamal, conform 

procedurii stipulate de prezentul Regulament.  

 

5. Procedura declarației simplificate se aplică agenților economici care 

corespund condițiilor prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova 

nr.1149/2000, în baza autorizației emise de către Serviciul Vamal, conform 

procedurii stipulate de prezentul Regulament.  
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6. Procedurile simplificate sînt utilizate conform procedurii stabilite de 

către Serviciul Vamal, după cum urmează:  

1) procedura declaraţiei simplificate poate fi aplicată pentru regimurile 

vamale definitive (import şi export) în cazul mărfurilor care nu au fost plasate 

anterior sub un alt regim vamal; 

2) procedura de vămuire la domiciliu poate fi utilizată în cadrul tuturor 

regimurilor vamale și al destinației vamale reexport, cu excepția regimului vamal 

de perfecționare pasivă, antrepozitului vamal de tip B, precum şi în cazul 

introducerii/scoaterii mărfurilor transportate către mai mulți 

destinatari/expeditori, cu aceiași unitate de transport (grupaj).  

 

7. În scopul asigurării respectării măsurilor de politică economică, 

următoarele mărfuri sînt exceptate de la procedurile simplificate:  

1) mărfurile care cad sub incidenţa Legii nr.1163/2000 cu privire la 

controlul exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice; 

2) mărfurile care cad sub incidenţa Legii nr.132/2012 privind desfăşurarea 

în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice; 

3) mărfurile pentru care legislaţia prevede prelevarea de către Serviciul 

Vamal, la fiecare operaţiune, a probelor şi mostrelor în vederea efectuării 

cercetărilor (expertizei). 

 

8. În cazul mărfurilor pentru care se aplică prohibiții și restricții, Serviciul 

Vamal stabilește lista mărfurilor exceptate de la procedurile simplificate, altele 

decît cele prevăzute la pct. 7 din prezentul Regulament, în baza consultării 

autorităților abilitate cu funcţii de supraveghere şi control de stat, cu publicarea 

acesteia pe pagina oficială a Serviciului Vamal.  

 

II. AUTORIZAREA PROCEDURII SIMPLIFICATE 

 

9. Autorizaţia pentru utilizarea procedurii simplificate (în continuare – 

autorizație) se eliberează la solicitarea agentului economic (în continuare – 

solicitant), prin depunerea unei cereri la ghișeul unic. Cererea poate fi depusă de 

către reprezentantul împuternicit al solicitantului. 

 

10. Cererea se completează în conformitate cu modelul din anexa nr.1 la 

prezentul Regulament şi se prezintă pe suport de hîrtie sau în format electronic 

cu utilizarea tehnicilor de prelucrare electronică a datelor şi de autentificare prin 

aplicarea semnăturii electronice, care corespunde cerinţelor faţă de documentul 

electronic prevăzute de Legea nr. 91/2014 privind semnătura electronică și 

documentul electronic, cu anexarea copiilor scanate ale setului de acte necesare.  

 

11. La cerere se anexează o declaraţie-angajament, conform modelului 

prevăzut în anexa nr.2 la prezentul Regulament. Suplimentar, solicitanții 

procedurii de vămuire la domiciliu vor prezenta următoarele: 

lex:LPLP200007261163
lex:LPLP200007261163
lex:LPLP20120608132
lex:LPLP20120608132


4 

 

Y:\006\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\1576\1576-redactat-ro.docx 

1) descrierea şi localizarea punctelor în care se vor desfăşura operaţiunile 

vamale în procedura de vămuire la domiciliu, inclusiv anexe cu planurile clădirii; 

2) precizarea adresei la care pot fi examinate documentele şi evidenţele ce 

trebuie păstrate în conformitate cu reglementările vamale. 

 

12. De la recepţionarea cererii şi a documentelor anexate, Serviciul Vamal, 

în termen de 10 zile lucrătoare, verifică informaţiile prezentate şi decide asupra 

acceptării acesteia, informînd solicitantul, în scris sau în formă electronică, 

despre acceptarea cererii sale şi data de la care curge termenul respectiv. 

 

13. Cererea este acceptată atunci cînd sînt îndeplinite cumulativ 

următoarele condiţii: 

1) cererea este depusă în corespundere cu cerințele pct. 9-11 din prezentul 

Regulament; 

2) solicitantul este rezident în sensul art.5 pct.5) din Codul fiscal  

nr. 1163/1997; 

3) solicitantul este înregistrat la Serviciul Vamal ca participant la 

activitatea economică externă; 

4) cererea nu se referă la o decizie care are acelaşi obiect ca o decizie 

anterioară adresată aceluiaşi solicitant, care a fost anulată sau retrasă pe parcursul 

unui an anterior depunerii cererii pe motiv că solicitantul nu a reuşit să îşi 

îndeplinească o obligaţie impusă în temeiul deciziei respective. 

 

14. În cazul în care se constată că cererea nu conţine toate informaţiile 

necesare, Serviciul Vamal cere solicitantului să furnizeze informaţiile relevante 

într-un termen-limită, care nu depăşeşte 30 de zile de la data primirii cererii. 

Termenul menţionat la pct. 12 se suspendă în consecinţă. Dacă solicitantul nu 

furnizează informaţiile solicitate în termenul stabilit de Serviciul Vamal în acest 

scop, cererea nu este acceptată cu informarea solicitantului. 

 

15. Dacă solicitantului nu i se comunică acceptarea sau respingerea cererii, 

aceasta se consideră acceptată. Data acceptării este data depunerii cererii sau, în 

cazurile în care solicitantul a furnizat informaţiile necesare în urma unei solicitări 

a Serviciului Vamal conform pct. 14, data la care a fost furnizată ultima 

informaţie. 
 

16. Serviciul Vamal verifică îndeplinirea condiţiilor de autorizare prin 

controlul activităţii desfăşurate de solicitant pe baza analizei de risc şi este în 

drept să utilizeze toate formele de control vamal prevăzute de Codul vamal al 

Republicii Moldova nr. 1149/2000. La verificarea îndeplinirii condițiilor de 

autorizare se aplică în mod corespunzător metodologia utilizată în cazul cererilor 

pentru obținerea statutului de agent economic autorizat. 

 

17. Cererea şi documentele anexate sînt examinate în termenul prevăzut de  

art. 1843 alin. (1)-(12) din Codul Vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000.  

lex:LPLP200007201149
lex:LPLP200007201149
lex:LPLP200007201149
lex:LPLP200007201149
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18. În cazul în care în procesul de verificare a activităţii solicitantului se 

identifică riscuri de neîndeplinire a condiţiilor de acordare a autorizației pentru 

utilizarea procedurilor simplificate, Serviciul Vamal preavizează solicitantul şi îi 

acordă posibilitatea să îşi exprime punctul de vedere în scris, în termen de 30 de 

zile de la data recepționării de către solicitant a preavizului, înainte ca cererea să 

fie efectiv respinsă. Termenul menţionat la pct.17 din prezentul Regulament se 

suspendă în consecinţă. 

 

19. Serviciul Vamal refuză emiterea autorizaţiei dacă solicitantul nu 

corespunde condiţiilor de autorizare stipulate în secţiunea a 271-a din Codul 

vamal al Republicii Moldova nr.1149/2000. 

 

20. Decizia de refuz se aduce la cunoştinţa solicitantului cu expunerea 

motivelor acesteia şi poate fi atacată în instanța de judecată, în modul stabilit de 

legislație. 

 

21. În cazul în care condiţiile legale sînt îndeplinite, Serviciul Vamal emite 

autorizaţia de utilizare a procedurii simplificate conform modelului prevăzut în 

anexa nr.3 la prezentul Regulament. Autorizaţia se întocmeşte în două 

exemplare, dintre care unul se transmite solicitantului, iar celălalt se păstrează în 

evidenţa Serviciului Vamal, și produce efecte începînd cu a cincea zi lucrătoare 

de la data emiterii. 

 

22. Autorizaţiei i se acordă număr de înregistrare în ordine cronologică. 

Datele despre autorizaţie pot fi prezentate, la solicitare, altor organe de control şi 

autorităţilor publice competente. 

 

23. Autorizaţia se acordă pe o perioadă nelimitată. 

 

24. Titularul autorizaţiei este obligat să informeze Serviciul Vamal cu 

privire la orice eveniment survenit după emiterea autorizaţiei, care poate 

influenţa asupra menţinerii sau asupra conţinutului acesteia. 

 

25. Serviciul Vamal monitorizează respectarea de către titular a condiţiilor 

de acordare a autorizaţiei prin efectuarea unor verificări planificate pe baza 

analizei de risc şi a controlului ulterior, conform metodologiei stabilite de 

Serviciul Vamal. 

26. Titularul autorizaţiei poate solicita modificarea acesteia prin depunerea 

la ghişeul unic a unei cereri suplimentare similare celei de solicitare a 

autorizaţiei, conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament. Modificările 

autorizaţiei se perfectează de către Serviciul Vamal pe un nou formular de 

autorizaţie, care devine anexă la autorizaţia emisă iniţial. 

 

lex:LPLP200007201149
lex:LPLP200007201149
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27. Serviciul Vamal iniţiază o reevaluare a autorizaţiei ca urmare: 

1) a modificărilor legislaţiei vamale ce reglementează condiţiile de 

autorizare; 

2) a monitorizării efectuate; 

3) a informaţiilor furnizate de către titularul autorizaţiei sau de către alte 

autorităţi competente.  

 

III. SUSPENDAREA AUTORIZAȚIEI  

 

28. Serviciul Vamal suspendă autorizaţia în cel puțin unul dintre 

următoarele cazuri:  

1) se constată nerespectarea unor condiţii de autorizare; 

2) se constată nerespectarea obligaţiilor stipulate în declaraţia-angajament, 

fapt ce a condus la sporirea riscului de neconformare la condiţiile de autorizare;  

3) există motive suficiente de a considera că titularul a comis o încălcare a 

legislaţiei vamale. În acest caz se aplică în mod corespunzător excepţiile şi 

consideraţiile stipulate în art.1953 alin.(1) pct.3) din Codul vamal al Republicii 

Moldova nr. 1149/2000. 

4) titularul autorizaţiei solicită respectiva suspendare deoarece se află 

temporar în imposibilitate de a îndeplini condiţiile prevăzute în autorizaţie sau de 

a se conforma obligaţiilor care îi revin prin această autorizaţie.  

 

29. Înainte de a adopta o decizie privind suspendarea autorizaţiei în 

temeiul pct. 28 subpct. 1) sau 2) din prezentul Regulament, Serviciul Vamal 

preavizează titularul autorizaţiei, care este în drept să remedieze situaţia şi/sau să 

îşi exprime punctul de vedere în scris, în termen de 30 de zile de la data 

comunicării. Ca excepţie, suspendarea produce efect imediat dacă tipul încălcării 

sau nivelul riscului impune acest lucru. 

 

30. În cazul în care titularul autorizaţiei preavizat nu a întreprins măsurile 

necesare pentru a se conforma cerinţelor în termenul stabilit, Serviciul Vamal 

suspendă autorizația pentru 30 de zile, informînd titularul. 

 

31. Dacă titularul autorizaţiei a întreprins măsurile pentru a se conforma 

cerinţelor în termenul stabilit, Serviciul Vamal anulează suspendarea, informînd 

titularul despre aceasta. Suspendarea poate fi anulată înainte de expirarea 

termenului de suspendare. 

 

32. În cazul pct. 28 subpct. 3) din prezentul Regulament, autorizația se 

suspendă pe întreaga durată a procesului contravenţional, în conformitate cu 

prevederile Codului vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000 şi ale Codului 

contravenţional al Republicii Moldova nr. 218/2008, sau pe întreaga durată a 

procesului penal, conform Codului de procedură penală al Republicii Moldova 

nr. 122/2003. 

 

lex:LPLP200007201149
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33. În cazul pct. 28 subpct. 4) din prezentul Regulament, titularul poate 

cere suspendarea autorizaţiei, informînd Serviciul Vamal şi comunicînd toate 

măsurile prevăzute, precum şi termenul de punere în aplicare a acestora. În cazul 

în care titularul nu îşi remediază situaţia în perioada indicată în notificarea sa, 

Serviciul Vamal îi poate acorda un termen suplimentar, dar nu mai mult de 30 de 

zile. Dacă titularul nu a întreprins măsurile necesare pentru a se conforma 

cerinţelor în perioada de suspendare, Serviciul Vamal retrage autorizaţia. 

 

34. Suspendarea autorizaţiei nu aduce atingere procedurilor vamale care au 

fost începute înainte de data suspendării şi nu au fost încheiate.  

 

35. Decizia privind suspendarea autorizaţiei se aduce la cunoştinţa 

titularului şi poate fi atacată în instanța de judecată, în modul stabilit de 

legislație. 

 

IV. RETRAGEREA AUTORIZAȚIEI 

 

36. Autorizaţia se retrage în următoarele cazuri: 

1) titularul autorizaţiei suspendate nu a întreprins măsurile necesare pentru 

a se conforma cerinţelor pînă la expirarea termenului de suspendare; 

2) titularul autorizaţiei a comis o încălcare a legislaţiei vamale, iar 

sancţiunea aplicată pentru aceasta a devenit irevocabilă conform unei proceduri 

legale. În acest caz se aplică în mod corespunzător excepţiile şi consideraţiile 

stipulate în art.1953 alin. (1) pct. 3) din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 

1149/2000. 

3) la solicitarea titularului autorizaţiei.  

 

37. Retragerea autorizației nu aduce atingere procedurilor vamale care au 

fost începute înainte de data retragerii și nu au fost încheiate. 

 

38. Data la care retragerea produce efecte se precizează în decizia privind 

retragerea autorizaţiei care se aduce la cunoştinţa titularului şi poate fi atacată în 

instanța de judecată, în modul stabilit de legislație. 

 

V. ANULAREA AUTORIZAȚIEI 

 

39. Autorizaţia se anulează dacă sînt întrunite concomitent următoarele 

condiţii: 

1) decizia de acordare a autorizației a fost luată pe baza unor informații 

eronate; 

2) titularul autorizației știa sau trebuia să știe că informațiile erau eronate;  

3) decizia urma a fi diferită în cazul în care informațiile erau corecte. 

 

40. Anularea autorizației produce efecte de la data la care a obținut 

valabilitate decizia inițială. 

lex:LPLP200007201149
lex:LPLP200007201149
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41. Decizia privind anularea autorizaţiei se aduce la cunoştinţa titularului 

şi poate fi atacată în instanța de judecată, în modul stabilit de legislație. 
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                         Anexa nr.1  

la Regulamentul privind procedura de eliberare,  

suspendare, retragere și anulare a autorizației  

pentru utilizarea procedurilor simplificate 

 

Cerere de autorizație pentru utilizarea 

procedurilor simplificate 

 

 

O
ri

g
in

al
 

1. Solicitant (denumirea 

completă) 

Rezervat organelor vamale 

1.a. Statutul juridic al 

solicitantului 

1.b. Data 

constituirii 

 

1.c. Numărul de 

identificare (IDNO) 

 

1.d. Date de contact 

1.e. Depunerea declarațiilor                           în nume propriu și pe cont propriu      

                                                            ca reprezentant indirect             

                                                            ca reprezentant direct 

2. Simplificări 

a.   Procedura de vămuire la domiciliu  

              Import 

                   import  

                   antrepozit vamal 

                   perfecționare activă 

                   admitere temporară 

                                  transformare sub 

control vamal 

             

              Export 

                   export 

                   reexport 

b.   Procedura declarației simplificate   

          

            

Import___________________ 

                  

                  

 

 

 

              

               

Export____________________ 

                  

 

3. Tipul autorizației  (se indică codul)  _____________________ 

4.a.  Agent economic autorizat (AEO) 

               DA                                    Nr. _______________________ 

               NU 

4.b. Autorizația (autorizațiile) pentru regimurile vamale pentru care se vor utiliza 

simplificările 

Tipul                       Numărul de referință                            Data expirării  ___________            

5. Contabilitatea în scopuri vamale a solicitantului 

5.a. Locul unde este păstrată contabilitatea principală 

5.b. Tipul de contabilitate 
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6. Formulare de continuare 

 

Formular de continuare 
O

ri
g
in

al
 

7. Evidențele privind regimul 

 

7.a. Locul unde sînt păstrate evidențele 

 

7.b. Tipul de evidențe 

 

7.c. Alte informații pertinente 

 

8. Tipul de mărfuri 

   

8.a. Poziția tarifară        Descriere 

8.b. Cantitatea totală estimată 8.c. Numărul estimat de tranzacții 

8.d. Valoarea în vamă totală estimată 8.e. Cuantumul mediu al taxelor 

9. Locurile autorizate pentru mărfuri/posturile vamale 

a.  Locul                                                                             b. Postul vamal 

10. Posturile vamale (declarație simplificată) 

 

11. Biroul vamal de supraveghere  

 

12. Tipul declarației simplificate 

                   Declarație electronică 

                   Înscriere în evidențe a declarantului 

                      a se preciza: _________________________________________ 

13.  

Numele, prenumele______________          Data______________________ 

Funcția semnatarului______________                   Semnătura__________________ 
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INSTRUCŢIUNI 

privind modul de completare a cererii de autorizație  

pentru utilizarea procedurilor simplificate 

 

1. Solicitant: Se indică numele complet și adresa solicitantului. Solicitantul este 

persoana căreia i se eliberează autorizația.  

1.a. Statutul juridic al solicitantului: Se menţionează forma juridică de organizare 

cum este indicat în actul de constituire. 

1.b. Data constituirii: Se menţionează, în cifre, ziua, luna şi anul constituirii. 

1.c. Numărul de identificare (IDNO): Se indică codul numeric unic, atribuit de 

organul înregistrării de stat (IDNO). 

1.d. Datele de contact: Se indică datele de contact utile (persoană de contact, adresă 

de contact, număr de telefon, număr de fax, adresă e-mail).  

1.e. Depunerea declarațiilor: Se indică tipul de reprezentare pentru depunerea unei 

declarații, prin marcarea cu „X” a căsuţei corespunzătoare. 

2. Simplificări: Se indică ce tip de simplificare (înregistrare și/sau declarație 

simplificată) și ce regim vamal (de import și/sau de export) se solicită marcarea cu „X” a 

căsuţei corespunzătoare.  

2.a. și b. Procedura de vămuire la domiciliu/Procedura declarației simplificate: 

Pentru regimul de perfecționare activă, se introduce codul 1 pentru sistemul cu suspendare și 

codul 2 pentru sistemul cu restituire. Pentru reexport, se poate face o cerere pentru simplificare 

în cazurile în care este necesară o declarație vamală.  

3. Tipul autorizației: Se indică codul corespunzător:  

1. prima cerere de autorizație;  

2. cererea de modificare sau de reînnoire a autorizației (se indică, de asemenea, 

numărul corespunzător al autorizației). 

4.a. Agent economic autorizat (AEO): Se indică dacă agentul economic deține 

statutul AEO; dacă „DA” se introduce numărul autorizației deținute. 

4.b. Autorizația (autorizațiile) pentru regimurile vamale pentru care se vor 

utiliza simplificările: Se indică tipul, numărul de referință și, dacă este cazul, data la care 

expiră autorizația sau autorizațiile corespunzătoare pentru care se vor utiliza simplificarea sau 

simplificările aplicate; în cazul în care autorizația sau autorizațiile tocmai au fost solicitate, se 

indică tipul de autorizație (autorizații) și data cererii. Pentru tipul de autorizație, se introduce 

unul dintre codurile următoare:  

AV – Regim de antrepozit vamal;  

PA – Regim de perfecționare activă;  

AT – Admitere temporară; 

TCV – Transformare sub control vamal.  

5. Contabilitatea în scopuri vamale a solicitantului:  Informații privind 

contabilitatea principală, documentele comerciale, fiscale sau alte documente contabile. 

5.a. Locul unde este păstrată contabilitatea principală: Se indică adresa completă 

a locului în care este păstrată contabilitatea principală. 

5.b. Tipul de contabilitate:  Se indică tipul de contabilitate (pe suport electronic sau 

de hîrtie, precum și tipul de sistem și software utilizat). 

6. Formulare de continuare: Se indică numărul formularelor de continuare anexate 

la cerere. 

7. Evidențele privind regimul: Informații privind evidențele (contabilitate privind 

operațiunile vamale). 

7.a. Locul unde sînt păstrate evidențele: Se indică adresa completă a locului în care 

sînt păstrate evidențele. 

7.b. Tipul de evidențe: Se indică tipul de evidențe (pe suport electronic sau de hîrtie, 

precum și tipul de sistem și software utilizat). 
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7.c. Alte informații pertinente: Se indică, dacă este cazul, alte informații utile cu 

privire la evidențe. 

8. Tipul de mărfuri: Informații despre tipul de mărfuri și tranzacții. 

8.a. Poziția tarifară/Descrierea: Se indică codul poziției tarifare corespunzător 

conform nomenclaturii combinate a mărfurilor, precum și descrierea mărfurilor. 

8.b. Cantitatea totală estimată: Se indică informațiile corespunzătoare pentru 

fiecare lună (în decursul unui an). 

8.c. Numărul estimat de tranzacții: Se indică informațiile corespunzătoare pentru 

fiecare lună (în decursul unui an). 

8.d. Valoarea în vamă totală estimată: Se indică informațiile corespunzătoare 

pentru fiecare lună (în decursul unui an). 

8.e. Cuantumul mediu al taxelor: Se indică informațiile corespunzătoare pentru 

fiecare lună (în decursul unui an). 

9. Locurile autorizate pentru mărfuri/posturile vamale: Informații privind locurile 

autorizate unde se află mărfurile și postul vamal responsabil. 

a. Pentru procedura de vămuire la domiciliu, se introduce adresa completă a locului 

unde se află mărfurile. 

b. Se indică numele, adresa și datele de contact complete ale postului vamal local 

responsabil de locul unde se află mărfurile, menționat la rubrica 9.a. 

10. Posturile vamale (declarație simplificată): Se indică denumirea, adresa și datele 

de contact complete ale posturilor vamale competente la care se depune declarația simplificată. 

11. Biroul de supraveghere: Se indică denumirea, adresa și datele de contact 

complete ale biroului vamal de supraveghere. 

12. Tipul declarației simplificate: Se indică tipul declarației simplificate, marcînd cu 

„X” căsuţa corespunzătoare. 

13. Numele, prenumele, funcţia semnatarului, semnătura, data: 

Numele, prenumele: Se va indica numele şi prenumele solicitantului. 

Funcţia semnatarului: Se va preciza funcţia semnatarului. 

Semnătura: Semnatarul trebuie să fie aceeaşi persoană care reprezintă întreprinderea 

solicitantului în ansamblu. 

Data: Se va indica data. 
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               Anexa nr.2  

la Regulamentul privind procedura de eliberare,  

suspendare, retragere și anulare a autorizației  

pentru utilizarea procedurilor simplificate 

 

DECLARAŢIE-ANGAJAMENT 

  

Solicitantul____________________________________________________________ 
denumirea completă, codul fiscal 

data constituirii________________________________________________________ 

 

sediul________________________________________________________________, 

reprezentat prin ______________________________________________________________ 
                     numele, prenumele, funcţia, telefonul, faxul, e-mail-ul persoanei desemnate de solicitant 

 

pentru prezentarea informaţiilor necesare examinării solicitării autorizării procedurii 

simplificate, se angajează: 

a) să respecte reglementările vamale şi condiţiile privind derularea procedurii 

declaraţiei simplificate/procedurii de vămuire la domiciliu;  

b) să ţină evidenţa operaţiunilor de vămuire astfel încît aceasta să permită verificarea 

lor de către autoritatea vamală;  

c) să păstreze şi să pună la dispoziţia Serviciul Vamal, toate documentele vizînd 

mărfurile vămuite prin procedura simplificată de vămuire, precum şi evidenţa operaţiunilor;  

d) să permită Serviciul Vamal accesul necondiţionat, în orice moment, la mărfurile ce 

fac obiectul procedurii simplificate de vămuire;  

e) să respecte termenul de depunere a declaraţiei suplimentare;  

f) să respecte perioada de justificare în cazul procedurii de vămuire la domiciliu;  

g) să respecte obligaţiile care îi revin din prevederile privind termenul de intervenţie, în 

cazul procedurii de vămuire la domiciliu.    

 

Prin prezenta declar despre: 

____________________________________________________________________ 
numărul şi valoarea totală exprimată în euro a operaţiunilor cu caracter repetitiv 

____________________________________________________________________ 
realizate în anul anterior, calculat de la momentul depunerii cererii de autorizare 

____________________________________________________________________ 

 

Categoriile de mărfuri pentru care se solicită procedura declaraţiei simplificate nu fac 

parte din categoriile excluse de la această procedură.  

  
________________________ 

numele, prenumele, funcţia 

________________________ 

semnătura 
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        Anexa nr.3  

la Regulamentul privind procedura de eliberare,  

suspendare, retragere și anulare a autorizației  

pentru utilizarea procedurilor simplificate 
 

AUTORIZAȚIE 

pentru utilizarea procedurilor simplificate 

 

 
 

__________________ 

(numărul autorizației) 

O
ri

g
in

al
 

1. Titularul autorizației  Autoritatea emitentă 

1a. Decizia se aplică cererii dumneavoastră 

Nr. _________        data _________________ 

1.b. Titularul prezentei autorizaţii acţionează 

                                                                          ca reprezentant direct 

                                                                          în nume propriu și pe cont propriu 

                                                                          ca reprezentant indirect 

2. Procedura simplificată 

a.   Procedura de vămuire la domiciliu 

              Import 

                   import  

                   antrepozit vamal 

                   perfecționare activă 

                   admitere temporară  

                   transformare sub 

control vamal 

              Export 

                   export 

                   reexport                  

b.   Procedura declarației simplificate   

              Import 

 

                  

 

 

 

 

              Export 

                                   

3. Tipul autorizației (se indică codul)              __________________ 

4. Tipul și numărul de referință al autorizației (autorizațiilor) pentru care se va (vor) 

utiliza procedura (procedurile) simplificată (simplificate)  

Tip                                Număr de referință__________________________                                                                  

5. Contabilitatea în scopuri vamale a solicitantului 

5.a. Locul unde este păstrată contabilitatea principală 

 

5.b. Tipul de contabilitate 

6. Formulare de continuare 
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Formular de continuare  
 

__________________ 

(numărul autorizației)
 

O
ri

g
in

al
 

7. Evidențele privind regimul 

7.a. Locul unde sînt păstrate evidențele 

7.b. Tipul de evidențe 

8. Tipul de mărfuri 

8.a. Poziția tarifară 

 

       Descriere 

9. Locurile autorizate pentru mărfuri/posturile vamale 

a.  Locul                                                                             b. Postul vamal 

10. Posturile vamale (declarație simplificată) 

 

11. Biroul de supraveghere  

 

12. Tipul declarației simplificate 

                   Declarație vamală electronică 

                   Înscriere în evidențe a declarantului 

                 a se preciza: _________________________________________ 

13. Data de la care autorizația produce efecte_________________________________ 

      Numele și semnătura __________________.” 

 

2. Regulamentul cu privire la completarea, autentificarea, eliberarea şi 

controlul ulterior al certificatelor de origine preferențială a mărfurilor, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr.761/2014 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2014, nr.275-281, art.809) se modifică după cum urmează: 

1) se completează cu punctul 41 cu următorul cuprins: 

„41. Organele vamale înregistrează în sistemul informațional al 

exportatorilor înregistrați, exportatorii care exportă mărfuri originare din 

Republica Moldova în statele care acordă Republicii Moldova Sistemul 

Generalizat de Preferințe. Procedura de înregistrare este stabilită de către 

Serviciul Vamal. 

2) la punctul 8 din anexa nr. 1, după cuvintele „taxei pentru procedurile 

vamale” se introduce textul „ , taxelor vamale sau taxelor cu efect echivalent 

prevăzute de art.12711 alin.(1) lit.e) din Codul vamalal Republicii Moldova nr. 

1149/2000”. 
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3. În clauza de adoptare a Hotărîrii Guvernului nr.876/2014 pentru 

aprobarea Regulamentului privind restituirea drepturilor de import sau de export 

plătite în plus (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014 nr. 319-324 art. 

937), textul „alin.(2)” se substituie cu textul „alin.(21)”. 

 

4. Hotărîrea Guvernului nr. 385/2015 pentru punerea în aplicare a 

prevederilor secțiunii 342 din Codul Vamal al Republicii Moldova (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 150-159, art. 428) se modifică după 

cum urmează: 

1) în clauza de adoptare, după textul „Acordului Central European de 

Comerţ Liber (CEFTA), ratificat prin Legea Republicii Moldova nr.120/2007 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.70-73, art.330)” se introduce 

textul „ , Convenţiei regionale cu privire la regulile de origine preferenţiale pan-

euro-mediteraneene, la care Republica Moldova a aderat prin Legea nr.111/2015 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.166-176, art.350), Acordului 

de comerţ liber dintre Republica Moldova şi Republica Turcia, ratificat prin 

Legea nr.49/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.114-122, 

art.227)”; 
 

2) în Regulament: 

a) la punctul 1, după textul „prevederile Protocolului II „Definiţia noţiunii 

de „produse originare” şi metodele de cooperare administrativă” din cadrul 

Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea 

Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale 

acestora, pe de altă parte (în continuare – Acord)” se introduce textul  

„ , prevederile Apendicelui I „Definirea noțiunii de ”produse originare” și 

metode de cooperare administrativă” și dispozițiile pertinente ale apendicelui II 

la Convenția regională cu privire la regulile de origine preferenţiale pan-euro-

mediteraneene”; 

b) punctul 3 va avea următorul cuprins: 

„3. Statutul de exportator aprobat se acordă exportatorilor care întrunesc 

condițiile prevăzute de art.2154 alin.(1) din Codul vamal al Republicii Moldova 

nr. 1149/2000.” 

c) la punctul 7, propoziţia a doua se exclude; 

d) se completează cu punctul 71 cu următorul cuprins: 

„71. În cazul în care se constată că cererea nu conţine toate informaţiile 

necesare, Serviciul Vamal cere solicitantului să furnizeze informaţiile 

suplimentare într-un termen-limită, care nu depăşeşte 30 de zile de la data 

informării solicitantului privind prezentarea informațiilor suplimentare. 

Termenul menţionat la pct.7 se suspendă în consecinţă. Dacă solicitantul nu 

furnizează informaţiile solicitate în termenul stabilit de Serviciul Vamal în acest 

scop, cererea se respinge cu informarea solicitantului.”; 

e) punctul 25 va avea cu următorul cuprins:  

„25. Serviciul Vamal monitorizează utilizarea certificatului de către 

exportatorul aprobat și, în baza analizei riscurilor sau a rezultatelor verificărilor 



17 

 

Y:\006\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\1576\1576-redactat-ro.docx 

ulterioare efectuate în cadrul procedurilor de asistență administrativă, dispune 

efectuarea controlului ulterior al activității economice a acestuia.” 

f) la punctul 26, cuvintele „procedurilor de control ulterior al” se 

substituie cu cuvintele „în cadrul procedurilor de asistență administrativă a 

verificării ulterioare a”; 

g) punctul 32 va avea următorul cuprins: 

„32. Declarația de origine trebuie să conțină următorul text în limbile:  

1) engleză: 

The exporter of the products covered by this document (customs 

authorization No .........(1).) declares that, except where otherwise clearly 

indicated, these products are of .....................(2) preferential origin.”; 

2) română: 

„Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia 

vamală nr. ..........(1)) declară că, exceptînd cazul în care în mod expres este 

indicat altfel, aceste produse sînt de origine preferenţială ..........(2).”; 
.........................................................(3) 

(Locul şi data) 

.........................................................(4) 
(Semnătura exportatorului. Numele persoanei care  

semnează declaraţia trebuie să fie indicat caligrafic.) 

 

(1) În cazul în care declaraţia de origine este întocmită de un exportator aprobat, în acest spaţiu se înscrie 

numărul autorizației exportatorului respectiv. În cazul în care declaraţia de origine nu este întocmită de către un 

exportator aprobat, se omit cuvintele din paranteze sau se lasă necompletat spațiul prevăzut în acest sens.  

(2) Se indică originea produselor. În cazul în care declarația de origine se referă, în totalitate sau parțial la 

produse originare din Ceuta și Melilla, exportatorul trebuie să precizeze în mod clar aceste produse în documentul pe 

care este redactată declarația, utilizînd simbolul „CM”. 

(3) Aceste mențiuni pot fi omise dacă informațiile figurează în documentul propriu-zis.  

(4) În cazurile în care exportatorul nu este obligat să semneze, scutirea de semnătură implică şi scutirea de 

indicare a numelui semnatarului. 

 

5. Punctul 19 din Regulamentul cu privire la modul de aplicare a 

facilităţilor fiscale şi vamale la importul mijloacelor de transport cu destinaţie 

specială, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.474/2016 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2016, nr. 114-122, art.541) va avea următorul cuprins: 

„19. Persoanele terţe importă mijloacele de transport cu destinaţie specială 

şi le livrează doar beneficiarului care va utiliza aceste mijloace de transport 

nemijlocit conform destinaţiei lor finale.” 

 

6. Regulamentul cu privire la modul de prelungire a termenului de plată a 

drepturilor de import pentru agenții economici cu statut de Agent Economic 

Autorizat (AEO), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1373/2016 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 478-490, art.1482) se modifică după 

cum urmează: 

1) la punctul 17, subpunctul 3) se abrogă; 

2) anexa nr.3 la Regulament se abrogă. 
 

 

 

lex:HGHG20171107960
lex:HGHG20171107960
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7. Ordinul directorului general al Serviciului Vamal nr. 63-O/2013 cu 

privire la aprobarea Normelor metodologice privind realizarea controlului 

ulterior prin audit post-vămuire și reverificarea declarațiilor vamale (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 18-21, art.54) se abrogă. 

 

8. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul finanţelor     Ion Chicu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea unor

hotărâri ale Guvernului

1. Temei pentru elaborare: Prezentul proiect de Hotărâre prezintă modificarea 
şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 385 din 16.06.2015 pentru punerea în aplicare 
a prevederilor secţiunii 342 din Codul vamal al Republicii Moldova (Monitorul Oficial 
nr. 150-159/428 din 19.06.2015) şi a Hotărârii Guvernului nr.647 din 07 august 2014 
privind punerea în aplicare a secţiunilor a 27*-a şi a 281 - a  din Codul Vamal al 
Republicii Moldova (Monitorul Oficial nr.238-246/695 din 15.08.2014).

Prezentul proiect conţine în fond propuneri de modificare şi completare a 
Hotărârilor de Guvern menţionate supra, care vin să ajusteze cadrul normativ cu 
practica europeană, aplicabil simplificărilor vamale.

2. Scopul elaborării:Ajustarea prevederilor naţionale la cele internaţionale, din 
domeniul statutului de Exportator Aprobat şi a procedurilor simplificate de vămuire.

3. Esenţa proiectului de Hotărâre:
La Hotărârii Guvernului nr. 385 din 16.06.2015 pentru punerea în aplicare a 

prevederilor secţiunii 342 din Codul vamal al Republicii Moldova, presupune:
-  completarea Hotărârii, urmare aderării Republicii Moldova la Convenţia 

regională cu privire la regulile de origine preferenţiale pan-euro- 
mediteraneene (Legea Republicii Moldova n r . l l l  din 28 mai 2015 - 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 166-176, art.350) şi 
urmare ratificării Acordului de comerţ liber între Republica Turcia şi 
Republica Moldova (Legea Republicii Moldova nr.49 din 31 martie 2016, 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.l 14-122, art.227);

-  micşorarea termenului privind derularea tranzacţiilor de export de către 
exportator: de la 3 ani la un an;

-  reducerea frecvenţei efectuării exporturilor preferenţiale, de la 30 la 5 
exporturi preferenţiale în fiecare 3 luni calendaristice consecutive, pe 
parcursul ultimelor 12 luni până la depunerea cererii;

-  excluderea cerinţei privind lipsa datoriilor exportatorului faţă de bugetul 
public naţional;

-  excluderea obligativităţii organului vamal de a efectua auditul post-vămuire 
a activităţii economice a Exportatorului Aprobat cel puţin o dată pe an;

-  stabilirea termenului de prezentare a actelor suplimentare, necesare 
examinării cererii-anchetă referitor la acordarea/modificarea statutului de 
exportator aprobat;

-  stabilirea textului declaraţiei de origine, care la moment este unic în cadrul 
acordurilor de liber schimb la care Republica Moldova este parte.



La Hotărârii Guvernului nr.647 din 07 august 2014 privind punerea în aplicare a 
secţiunilor a 271-a şi a 28} —a din Codul Vamal al Republicii Moldova, presupune:

-  aprobarea formularului de cerere privind utilizarea procedurilor simplificate, 
conform prevederilor noului Cod Vamal al Uniunii nr. 952/2013 , inclusiv 
cu normele de completare a acestuia şi anexele necesare de a fi prezentate;

-  stabilirea procedurii de autorizare, suspendare, retragere şi anulare a 
Autorizaţiei pentru utilizarea procedurilor simplificate;

-  aprobarea modelului nou de autorizaţie de utilizare a procedurilor 
simplificate;

-  stabilirea regimurilor vamale în cadrul cărora urmează a fi utilizate 
procedurile simplificate;

-  excepţiile de utilizare, în dependenţă de mărfurile importate/exportate;
-  includerea definiţiilor declaraţiei simplificate, declaraţiei suplimentare 

(generală, recapitulativă sau periodică).
Suplimentar, se propune modificarea referinţei ,,alin.(2)” cu „a lin .^1)” de la 

art.130 din Codul vamal din preambul Hotărârii Guvernului nr. 876/2014 pentru 
aprobarea Regulamentului privind restituirea drepturilor de import sau de export plătite 
în plus.

Modificarea respectivă este necesară în vederea racordării prevederilor din 
preambulul Regulamentului privind restituirea drepturilor de import sau de export 
plătite în plus, cu prevederile art.130 alin.(21) din Codul vamal nr.l 149/2000, 
introduse prisma Legii n r .l38/2016 cu privire la modificarea şi completarea unor acte 
legislative, care prevăd că restituirea drepturilor de import sau de export plătite în plus 
se efectuează în modul stabilit de Guvern, într-un termen ce nu depăşeşte 30 de zile.

Referitor la excluderea subpct.3) al pct. 17 al Regulamentului cu privire la modul 
de prelungire a termenului de plată a drepturilor de import pentru agenţii economici cu 
statut de Agent Economic Autorizat (AEO), aprobat prin Hotărârea Guvernului 
n r.l373/2016, menţionăm că s-a constat, că Hotărîrea Guvernului nr.1373 din 
20.12.2016 lărgeşte domeniul de aplicare a Codului vamal. Urmare celor expuse, se 
propune excluderea subpunctului 3) al p. 17 al Regulamentului cu privire la modul de 
prelungire a termenului de plată a drepturilor de import pentru agenţii economici cu 
statut de Agent Economic Autorizat (AEO), aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.1373/2016.

în partea ce ţine de modificarea Regulamentului cu privire la completarea, 
autentificarea, eliberarea şi controlul ulterior al certificatelor de origine preferenţială a 
mărfurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.761/2014, menţionăm că potrivit 
pct.35 din Regulamentul cu privire la completarea, autentificarea, eliberarea şi 
controlul ulterior al certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor, certificatelor de



origine preferenţială a mărfurilor serveşte cererea-declaraţie, completată pe propria şi 
deplina responsabilitate a exportatorului.

De asemenea, pct. 39 din Regulament stabileşte deplina responsabilitate a 
exportatorului pentru veridicitatea documentelor şi a datelor prezentate organului 
vamal pentru eliberarea certificatelor de origine preferenţială.

Astfel, pentru a îmbunătăţi asigurarea verificării achitării taxei vamale la 
exportul mărfurilor, pentru materialele neoriginare utilizate la fabricarea mărfurilor 
originare exportate, se propune completarea formularului cererii-declaraţie cu un punct 
prin care exportatorul declară pe propria răspundere că achitarea taxelor vamale sau 
taxelor cu efect echivalent a fost efectuată.

Completarea Hotărârea Guvernului 761/2017 cu pct. 41 a fost generată de 
scrisoarea nr. D071-15-1 din 29.06.2018 (se anexează), recepţionată de la Direcţia 
Generală a Vămilor din Confederaţia Elveţiană, referitor la sistemul de 
certificare a originii mărfurilor a exportatorilor înregistraţi 
Registered Exporter System (REX-Systern), aplicat în cadrul sistemelor generalizate 
de preferinţe tarifare GSP. Menţionăm că la moment, Confederaţia elveţiană şi 
Norvegia treptat, trec la sistemul de autocertificare a originii mărfurilor de către 
exportatori.

Astfel, pînă pe data de 30.06.2020, pentru mărfurile de origine 
preferenţială Republica Moldova va fi posibilă aplicarea preferinţelor 
tarifare în regim unilateral, de către Confederaţia Elveţiană şi în
Norvegia în baza certificatului de origine forma A.

Prin urmare, după această dată, exportatorii trebuie să fie înregistraţi 
în sistemul REX pentru a putea exporta în regim preferenţial în
Confederaţia Elveţiană şi în Norvegia. în acest context, menţionăm că această 
completare este necesară, pentru a asigura continuitatea aplicării preferinţelor şi după 
20.06.2020.

4. Măsuri instituţionale şi organizatorice pe care le implică actul elaborat:
Proiectul nu prevede instituirea sau reorganizarea instituţională în autorităţile 

existente. Implementarea proiectului de hotărâre în cauză nu necesită resurse financiare 
bugetare.

5. Consultarea proiectului de hotărâre de Guvern:
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea unor 

hotărâri ale Guvernului a fost elaborat de Serviciul Vamal şi se prezintă spre examinare 
şi avizare în modul stabilit. j

MINISTRU Ion CHICU
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