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Pentru modificarea Regulamentului cu privire la regulile de origine  

a mărfurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1599/2002 

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

 
În temeiul Legii nr. 1380/1997 cu privire la tariful vamal (republicată în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 1 ianuarie 2007), cu 

modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Regulamentul cu privire la regulile de origine a mărfurilor, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1599/2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2002, nr. 174-176, art. 1755), cu modificările ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 

 

1) la punctul 23: 

a) după cuvintele „sunt eliberate” se introduc cuvintele „prin mijloace 

electronice”; 

b) cuvântul „anexa” se substituie cu textul „anexa nr. 2”; 

 

2) la punctul 32, după cuvântul „Certificatele” se introduce cuvântul 

„preferențiale”; 

 

3) la punctul 33, cuvintele „și nepreferenţiale” se exclud; 

 

4) anexa nr. 2 va avea următorul cuprins: 
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2. Se permite emiterea certificatelor de origine nepreferențiale pe blanchete 

speciale până la epuizarea stocurilor acestora. 

  

 

„Anexa nr. 2 

la Regulamentul cu privire la 

regulile de origine a mărfurilor 

1. Expeditor (denumirea, adresa) / Consignor (name, address) 

 
 
ldova 

No.  

CERTIFICAT DE ORIGINE 
CERTIFICATE OF ORIGIN 

emis în Republica Moldova 
issued in the Republic of Moldova 

 

 

 

2. Destinatar (denumirea, adresa) / Consignee (name, address) 

 
 
 
 
 

 

3. Țara de origine / Country of origin 

 
 

5. Observații / Remarks 

 
 
 
 
 
 

4. Detalii de transport / Transport details 

 
 
 

6. Nr. 
art./ 

Item No. 

7. Mărci, numărul şi natura coletelor, descrierea mărfurilor / 
Marks, number and kind of packages, description of goods 

8. Greutatea 
brută sau alta / 

Gross weight or 
other quantity 

9. Numărul şi data facturilor / 
Number and date of Invoices 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

10. Subsemnata autoritate certifică că mărfurile descrise mai sus sunt de origine din țara indicată în rubrica 3. / 
The undersigned authority certifies that the goods described above originate in the country shown in box 3. 

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova 
 

 

 
 
 

   
 

Data emiterii/Date of issue Nume/Name Semnătura/Signature  

Documentul este eliberat în format electronic / The document is issued in electronic format 
Pentru a verifica acest document accesați / To verify this document visit:   
Cod de verificare /Verification ID  
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3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul economiei    Sergiu Gaibu 

  



Notb informativi la proiectul hotaririi Guvernului pentru modificarea

Regulamentului cu privire la regulile de origine a mirfurilor, aprobat prin
Ilot[rirea Guvernului nr. 1599/2002

Fii*tol t oturirii Gouemului pentru modificarea Regulamentului cu privire la regulile de

origine a mbrflrilor, aprobat pdn Hotdrarea Guvemului nr. 1599/2002 a fost elaborat de

Camerai de Come4 gi Industrie qi este promovat de Ministerul Economici

2. Condiltiile ce au impus
urmirite
F-i""tut O" ttot*it" are drept scop implementarea modelului nou al certificatului de

origine neprefei en!a1 care va fi p erfectat utilizind platforma online a C amerei de Comer!

qi Industde (CCI) www.client.chamber.md.
bCI, cu suportul partenerilor de dezvoltare qi anume Programul USAID Refotme

Shucturale ln MoLdova a d€zvoltat un modul nou dedicat certificatului de origine

nepreferenlial (CO), care prevede eliberarea acastuia ln format digital'

Digitalizarea co vine in contextul procesului de digitalizare a sewiciilor publice la nivel

naiional dar si va asigura implcmentarea in RM a celor mai performade praclici

intemajionale.
in acest context, menlionAm cd

digitaliz2Jea CO qi a creat un
recomanddrile qi sistematizdnd

InternafonalA de Comfft promoveazd activ

spccial dedicat acestui subiect, elaborAnd

practici (1r{ps/j99ybq.&g&r9ur99!$L

Camera
comitet

bunele

l4ui m-utt. Ca-"tn tnternationald are un sistem de acreditaxe a Camerelor na{ionale gi a

dezvoltat penffu aaeslea o pagina web dsdicati verificfuii CO electronice

trttps;lqglUfiq3lerjggwbq.ard.
M-tr1i*a- 

"a 
lu rooment, sunt acreditate CCI dh 21 de ldri qi CO digitale emise de

acesiea po1 fi verificate pe aceasta pagina web (Belgia, Bulgaria,, Finlanda' Franala'

Irlanda, Itqlin, Norvegia, Pottugalia, Slovakia' Sloveniq, Sueclia' Elevelia, Malta,

Marea Britanie, SUA, Canada, Qatar, Cotea de Sud, S gqpore etc ) Totodat5, multe

alte state au implementat CO digitale qi au sisteme proprii de verifrcare pe paginile web

nalionale. (de exemplu CCI din Ucraina a eliberat primul CO digital in decembrie 2021,

care poate fi veriltcat pe pagina web a Camerei).

CCI 
-RM 

a coordonat cu Camera intemafionald acliunile ce tin de digitalizarea CO, qi

drept urmarc a implemelltb-rii noului model, intcntioneazA sA depund cererea pentru

acreditare la nivel inlemalional.
Soluf,a actualA implementatd deja de CCI pe platforma cliert chamber'md prev€de

emiterea certificatutui digital, care va cuprinde mai multe elemente de secudtate qi va

putea fi verjficat pdn QR cod sau pe pagina web a CCI a RM wwrry'ch4mber'urd'

Luind in considerare cA ilx prezent semlatura electronicd emisd in RM nu este

recunoscuta in alte state, CO nu va h semnat electronic, dar va include semnatura qi



*"-pif" AJ"."pi"f .. tp*itttEtilor CCI inputemiciii, ceea ce corespunde practicii

ruturor slatelor care ernil cenificale eleclronicc.

De menlionat ca conform datelor Camerci Interna,tionale de Come4, axtoddlile vamale

din majoritatea statelor recunosc 9i accepfi certilicatc neprcferenlia1e.. digitale' oare

simplidcd procedura de vrmuire gi sporesc securizatea documentelor eliminind riscul

falsificirii.
Astfel, renunfareala certificate pe o blancheta speciald in favoarea unui document digital
.,ru fo"ititu qi .""u.iru p.o""duril" de co-er! interna{ional ln acest context' menliondm

ra anual C( l ettrite circa l2 mii de CO

3. D"r".i"."u gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop

armonizarea legislaliei nalionale cu lcgislatia Uniunii Europene

p-i..tot n" are drept scop armonizarea legislaliei nalionale cu legislaJia Ilniunii

4. P.io"lpot"l" p."toederi ale proiectului Si evidenlierea elementelor noi

tr t"d**-tt"p1."*tdttt CO digital se impune modificarea hotaririi guvemului

rr.1599/2002cuprivirelareguliledeorigineamdrfurilor,inspet6,inparteaceserefera

cefiificatu1ui.

la modelul documentului.
Redaatia actualE a Regulam€ntului, aprobat pdn HG viza6, prevede cA certifcatele sint

perJbctate pe blanchele speciale, produse pfin metodq tipogrartcd I,i numerctate' avind
',niri*"a 

)!" 2l ax297 mm, cu filigrane si qlte tiPuri de semne de proteclie aplicate

blanchetelrtr certdicatelot de origine care intrunesc condiliile obligatotii de neadmitere

a unor posibile faki;ficdri. (pct 32) Totodatl pct 33 prevedc cd Blanchetele

certiJicaielor de oiigine preferinliate si nepreferenliale slnt supuse unui regim special

de eidenld, aprobat de autotitdlile imputetnicite'

Respectiv, pu;ctele menlionate unneazi a ir ajustate reielind din faptul ci la modelul

nou al certificatul'ri de origile neprefcrenlial emis de CCI a RM va fi perfectat doar in

formd digitald, oeea ce presupuna excluderea blanchetelor speciale ln aceste oonditii'

punctele respective -toi fi i.t colltinuare aplicabile doar certificatelor de origine

preferen{iale.
Totodati, se substituie modelul certificatului nepreferen{ial din anexa 1la Regulament'

ModificArile respective au un aaracter tehnic qi nu afecteazi conditiile de emitere a

5. Furdan'lentarea economico-financiari

Implementarea Proiectuiui
Stal.

nu lecesiti cheltuieli suplimentare din contul bugetului de

6, Niorlul de incorporare a actului in cadrul normatiY in vigoare

aptobu.ot p.oi""tutui de hotdrire a Guvernului nu implicd modificarea, abrogarea sau

aDrobarea altor ilcte nonnative.

7. Avizarea 5i cottsullarel publici a



inhu executarea prevederilor Legii nr.23912008 privind transparenJa in procesul

decizional, proiectului a fost plasat pe pagina web oficiali a Ministerului Economiei
(yqry.mc€A!.nd) gi pe pofialul www.particip.qov.md.
Proiectul a fost supus avizirii in conformitate cu prevededle actelor normative in
r igoare.

8. Constatirile expertizei anticoruptrie

in normele proiectului supus expertizei anticoruplie n-au fost identifrca{i careva factori

sau riscLri de corrrplie.

9. Constatirile expeftizei de cornpatibilitate

Proiectul nu are ca scop armonizarea legislaliei nalionale cu legislalia Uniunii Europene'

10. Constatirile expertizei juridice
Proiectul de lege a lost definitivat conform avizului Ministerului Justiliet.

11. Constatirile altor expeftize
Proiectul nu cade sub incidenla altor expertize necesare a fi efectuate in condiJiile Legii
nr . 100/2017 .

Ministru Sersiu GAIBU




