
 

Hotărârea Colegiului Consultativ,                                                                                                                

constituit în municipiul Bălți 

nr. 12/1 din 27.12.2022 

,,Cu privire la aplicarea efficientă a procedurilor                                                                                                                           

de vămuire simplificată și AEO”. 

 

 

        Luând drept temei Acordul de Asociere Republica Moldova -Uniunea 

Europeană/DCFTA(2014), Codul Vamal al Republicii Moldova nr.1149/2000 

(secțiunea 281 -AEO, art.1951 -1953), Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 

nr.647 din 07.08.2014 privind punerea în aplicare a prevederilor secțiunilor a 271- 

și a 281 din Codul Vamal al Republicii Moldova, Ordinul Serviciului Vamal nr.41-

O din 25.01.2019 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind modul de 

verificare a solicitărilor titularilor Autorizației de Agent Economic Autorizat, Lege 

Cod Fiscal nr.1163-XIII/1997 art.5 pct.5, Colegiul Consultativ, constituit în mun. 

Bălți,  

 

HOTĂRĂȘTE: 

  

1. Se ia act de nota informativă nr.28/25- 11873 din 22.12.2022 prezentată de dl 

Nicolae Mazanca, șeful Biroului Vamal ,,Nord”.     

2. Biroul Vamal ,,Nord” (Nicolae Mazanca, șef): 

2.1. – va asigura posibilitatea de a alege un anumit amplasament pentru efectuarea 

controlului vamal la cererea (în  scris) a titularului AEO în conformitate cu art 1952 

alin. (3) Cod Vamal; 

2.2. – va oferi consultanță beneficiarilor la solicitarea statutului de AEO în 

condițiile legii; 
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2.3.  va sesiza Serviciul Vamal al Republicii Moldova în cazurile întemeiate și 

justificate documentar despre încălcările admise de către AEO pentru suspendarea 

autorizației. 

3. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoștința șefilor Serviciilor Publice 

Desconcentrate 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 privind executarea prezentei hotărâri se pune în sarcina dnei Elena 

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

 

 

          Președintele Colegiului consultativ,/semnat electronic/Vladimir Rusu 

          constituit în mun. Bălți, 

          șeful Oficiului teritorial Bălți a Cancelariei de Stat 

          Reprezentantul Guvernului în teritoriu 
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