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Hotărârea Colegiului Consultativ,                                                                                                                

constituit în municipiul Bălți 

nr.10/1 din 25.10.2022 

,,Cu privire la declararea electronica a mărfurilor.                                                                                         

Extinderea declarării electronice pentru toate                                                                                                          

regimurile vamale digitalizate”. 

         În temeiul prevederilor stipulate în Hotărârea Guvernului nr. 904/2013 

(Regulamentul ,,Cu privire la procedura vămuirii electronice a mărfurilor la 

export), Hotărârea Guvernului nr. 11/2020 art.15, Codul vamal al Republicii 

Moldova art.1371, ordinul Serviciului Vamal nr. 346- O din 24 decembrie 2009, 

precum și luând drept temei anexa 31 din Hotărârea Guvernului nr.845/2009 cu 

privire la oficiile teritoriale a Cancelariei de Stat, Colegiul Consultativ, constituit în 

mun. Bălți, 

HOTĂRĂȘTE: 

1. Se ia act de nota informativă nr.28/25 – 9958 din 20.10.2022, prezentată de dl 

Nicolae  Mazanca, șef, Biroul Vamal ,,Nord”.      

2. Biroul Vamal ,,Nord” va  asigura respectarea următoarelor precondiții de către 

agenții economici: 

2.1. – să fie înregistrați în sistemul informaţional al organelor vamale 

„ASYCUDA World” ca participanți la operaţiunile de comerţ extern conform 

cadrului legal; 

2.2. – să dețină semnătura digitală pe care o acceptă organele vamale;                                                                                                                                                                                                                                 

2.3. – să deschidă un cont bancar în valuta națională (lei mold.); 

2.4. – să respecte cerința legală de scoatere a mărfurilor din țară în termen de 8 

zile după înregistrare; 

 

CANCELARIA DE STAT 

A REPUBLICII MOLDOVA 

Reprezentantul Guvernului în teritoriu 
 

OFICIUL TERITORIAL BĂLŢI 

  

 
 

 
  

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

Представитель Правительства в территории 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ БЮРО БЭЛЦЬ 

  

MD-3100, RepublicaMoldova 

str. Libertăţii, 10, mun.Bălţi, 

tel.: +373-231-23-056, fax: +373-231-23-056 

e-mail: otcs_balti@gov.md 

МД-3100, Республика Молдова, 

ул.Cвободы, 10, мун.Бэлць, 

тел.: +373-231-23-056, факс: +373-231-23-056 

e-mail: otcs_balti@gov.md 

mailto:otcs_balti@gov.md
mailto:otcs_balti@gov.md


2 
 

2.5. – să anexeze (în format electronic) copiile scanate ale documentelor 

comerciale, de transport și ale actelor permisive, dacă acestea sunt prevăzute de 

cadrul legal (licențe de export, autorizații, certificate etc.). 

2.6. – să depună declarațiile vamale electronice doar pe serverul organului vamal, 

pe adresa postului vamal electronic în raza de activitate a căruia este înregistrat 

importatorul. 

3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința șefilor SPD din mun. Bălți și 

autorităților publice locale, precum și la cunoștința publică, prin publicarea pe 

pagina web și, (după caz) în presa locală.      

 

4. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina dnei 

E.Covaliuc, șef-adjunct al Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat.  

 

                                                                         

 

 

 

                                                                

         Președintele Colegiului consultativ, /semnat electronic/Cristian Cainarian 

         constituit în mun. Bălți, 

         șef- interimar al Oficiului  

         teritorial Bălți a Cancelariei de Stat 
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