
 

proiect 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 HOTĂRÎRE  

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1599/2002 cu privire la regulile de 

origine a mărfurilor 

 

În temeiul Legii Republicii Moldova nr. 1380/1997 „Cu privire la tariful vamal” 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.40-41, art.286), Guvernul Republicii 

Moldova HOTĂRĂŞTE: 

 

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

Guvernului nr.1599/2002 cu privire la regulile de origine a mărfurilor (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2002, nr.174-176, art. 1755), se modifică după cum urmează: 

1) la pct. 23: 

a) după cuvintele „sînt eliberate” se adaugă cuvintele „prin procedee 

electronice”. 

b) cuvîntul „anexa” se substituie cu cuvintele „Anexa nr.2”. 

2) la pct. 32. după cuvîntul „Certificatele” se adaugă cuvîntul „preferențiale”. 

3) la pct. 33. cuvintele „și nepreferenţiale” se exclud. 

4) Anexa nr.2 se expune în redacție nouă. 

2. Se permite emiterea certificatelor de origine nepreferențiale pe blanchete speciale, 

pînă la epuizarea stocurilor acestora. 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 autoritatea 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 in 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  

 



 

Notă informativă la proiectul hotarîrii Guvernului pentru modificarea  

hotărârii Guvernului nr.1599/2002 cu privire la regulile de origine a mărfurilor 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Proiectul hotarîrii Guvernului pentru modificarea hotărârii Guvernului nr.1599/2002 cu 

privire la regulile de origine a mărfurilor a fost elaborat de Camerei de Comerț și Industrie și 

este promovat de Ministerul Economiei. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite 

Proiectul de hotarîre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.1599/2002 cu privire la 

regulile de origine a mărfurilor, are drept scop implementarea modelului nou al 

certificatului de origine nepreferențial care va fi perfectat utilizînd platforma online a 

Camerei de Comerț și Industrie (CCI) www.client.chamber.md. 

CCI, cu suportul partenerilor de dezvoltare și anume Programul USAID Reforme 

Structurale în Moldova a dezvoltat un modul nou dedicat certificatului de origine 

nepreferențial (CO), care prevede eliberarea acestuia în format digital. 

Digitalizarea CO vine în contextul procesului de digitalizare a serviciilor publice la nivel 

național dar și va asigura implementarea în RM a celor mai performante practici 

internaționale.  

În acest context, menționăm că Camera Internațională de Comerț promovează activ 

digitalizarea CO și a creat un comitet special dedicat acestui subiect, elaborând 

recomandările și sistematizând bunele practici (https://iccwbo.org/resources-for-

business/certificates-of-origin/electronic-certificates-origin/).  

Mai mult, Camera Internațională are un sistem de acreditare a Camerelor naționale și a  

dezvoltat pentru acestea o pagina web dedicată verificării CO electronice 

https://certificates.iccwbo.org/.  

Menționăm că la moment, sunt acreditate CCI din 27 de țări și CO digitale emise de acestea 

pot fi verificate pe această pagina web (Belgia, Bulgaria, Finlanda, Franața, Irlanda, Italia, 

Norvegia, Portugalia, Slovakia, Slovenia, Suedia, Eleveția, Malta, Marea Britanie, SUA, 

Canada, Qatar, Corea de Sud, Singapore etc.). Totodată,  multe alte  state au implementat 

CO digitale și au sisteme proprii de verificare pe paginile web naționale. (de exemplu CCI 

din Ucraina a eliberat primul CO digital în decembrie 2021, care poate fi verificat pe pagina 

web a Camerei). 

CCI RM a coordonat cu Camera internațională acțiunile ce țin de digitalizarea CO, și drept 

urmare a implementării noului model, intenționează să depună cererea pentru acreditare la 

nivel internațional. 

Soluția actuală implementată deja de CCI pe platforma client.chamber.md prevede emiterea 

certificatului digital, care va cuprinde mai multe elemente de securitate și va putea fi 

verificat prin QR cod sau pe pagina web a CCI a RM www.chamber.md.  

http://www.client.chamber.md/
https://iccwbo.org/resources-for-business/certificates-of-origin/electronic-certificates-origin/
https://iccwbo.org/resources-for-business/certificates-of-origin/electronic-certificates-origin/
https://iccwbo.org/resources-for-business/certificates-of-origin/certificates-origin-verification-website/
http://www.chamber.md/


Luînd în considerare că în prezent semnatura electronică emisă în RM nu este recunoscută 

în alte state, CO nu va fi semnat electronic, dar va include semnatura și ștampila (fotocopie) 

a specialiștilor CCI împuterniciți, ceea ce corespunde practicii tuturor statelor care emit 

certificate electronice. 

De menționat că conform datelor Camerei Internaționale de Comerț, autoritățile vamale din 

majoritatea statelor recunosc și acceptă certificate nepreferențiale digitale, care simplifică 

procedura de vămuire și sporesc securizarea documentelor eliminînd riscul falsificării.  

Astfel, renunțarea la certificate pe o blancheta specială în favoarea unui document digital 

va facilita și securiza procedurile de comerț internațional. În acest context, menționăm că 

anual CCI emite circa 12 mii de CO.  

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

 

Proiectul nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii 

Europene  

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi  

 

În vederea implementării CO digital se impune modificarea hotarîrii guvernului 

nr.1599/2002 cu privire la regulile de origine a mărfurilor, în speță, în partea ce se referă la 

modelul documentului. 

Redacția actuală a Regulamentului, aprobat prin HG vizată, prevede că certificatele sînt 

perfectate pe blanchete speciale, produse prin metoda tipografică şi numerotate, avînd 

mărimea de 210x297 mm, cu filigrane şi alte tipuri de semne de protecţie aplicate 

blanchetelor certificatelor de origine care întrunesc condiţiile obligatorii de neadmitere a 

unor posibile falsificări. (pct 32). Totodată pct. 33 prevede că Blanchetele certificatelor de 

origine preferenţiale şi nepreferenţiale sînt supuse unui regim special de evidenţă, aprobat 

de autorităţile împuternicite. 

Respectiv, punctele menționate urmează a fi ajustate reieșind din faptul că la modelul nou 

al certificatului de origine nepreferențial emis de CCI a RM va fi perfectat doar în formă 

digitală, ceea ce presupune excluderea blanchetelor speciale. În aceste condiții, punctele 

respective vor fi în continuare aplicabile doar certificatelor de origine preferențiale.  

Totodată, se substituie modelul certificatului nepreferențial din anexa 1 la Regulament.  

Modificările respective au un caracter tehnic și nu afectează condițiile de emitere a 

certificatului. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

 

Implementarea proiectului nu necesită cheltuieli suplimentare din contul bugetului de stat. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare  

Aprobarea proiectului de hotărîre a Guvernului nu implică modificarea, abrogarea sau 

aprobarea altor acte normative.    



7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului  

 

Întru executarea prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, 

proiectului va fi plasat pe pagina web oficială a Ministerului Economiei (www.me.gov.md) 

și pe portalul www.particip.gov.md.  

Proiectul va fi supus avizării în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.  

8. Constatările expertizei anticorupţie 

 

Proiectul va fi supus expertizei anticorupție  

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

 

Proiectul nu are ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene. 

10. Constatările expertizei juridice 

Proiectul de lege va fi supus expertizei juridice. 

11. Constatările altor expertize 

Proiectul nu cade sub incidența altor expertize necesare a fi efectuate în condițiile Legii nr. 

100/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.me.gov.md/
http://www.particip.gov.md/


 

 

 

 

Nr. 07-228 din 24.01.2022 

 

Cancelaria de Stat 

 

În temeiul prevederilor pct. 38 și 179 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr.610/2018, se transmite cererea privind înregistrarea în lista 

proiectelor care urmează a fi examinate în cadrul ședinței secretarilor generali a proiectului 

hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii Guvernului nr.1599/2002 cu privire la 

regulile de origine a mărfurilor. 

Cerere 

privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat  

a proiectelor de acte ale Guvernului 

 

Nr. 

crt. 

Criterii de 

înregistrare 

Nota autorului 

1. Categoria şi denumirea 

proiectului 

Proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii 

Guvernului nr.1599/2002 cu privire la regulile de origine a mărfurilor 

2. Autoritatea care a 

elaborat proiectul 

Proiectul a fost elaborat de Camera de Comerț și Industrie și este 

promovat de Ministerul Economiei. 

3. Justificarea depunerii 

cererii 

Proiectul de hotarîre privind modificarea Hotărârii Guvernului 

nr.1599/2002 cu privire la regulile de origine a mărfurilor are drept 

scop implementarea modelului nou al certificatului de origine 

nepreferențial care va fi perfectat utilizînd platforma online a Camerei 

de Comerț și Industrie. 

Digitalizarea certificatului de origine vine în contextul procesului de 

digitalizare a serviciilor publice la nivel național dar și va asigura 

implementarea în RM a celor mai performante practici internaționale.  

Certificate nepreferențiale digitale simplifică procedura de vămuire și 

sporesc securizarea documentelor eliminînd riscul falsificării.  

Astfel, renunțarea la certificate pe o blancheta specială în favoarea 

unui document digital va facilita și securiza procedurile de comerț 

internațional. 

 

 

Ministerul Economiei 

al Republicii Moldova 



4. Lista autorităţilor şi 

instituţiilor a căror 

avizare este necesară 

Ministerul Finanțelor, Ministerul Justiției, I.P. „Agenția de Guvernare 

Electronică”, I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate 

Cibernetică”, Centrul Național Anticorupție. 

5. Termenul-limită pentru 

depunerea 

avizelor/expertizelor 

10 zile 

6. Persoana responsabilă 

de promovarea 

proiectului 

Sergiu Florea, consultant principal, Direcția politici în domeniul 

tehnologiei informației și economiei digitale. 

Tel: (022) 250 618 email: sergiu.florea@me.gov.md 

7. Anexe 1. Proiectul hotărârii Guvernului - 3 file 

2. Nota informativă la proiectul hotărârii Guvernului – 3 file 

8. Data şi ora depunerii 

cererii 

 

9. Semnătura  

 

 

Ministru                                    Sergiu GAIBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. Sergiu Florea , 022-250-618 

 

Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1, Chişinău, MD-2012, tel. +373 22 250629 

e-mail: secretariat@me.gov.md, Pagina web: www.me.gov.md   

mailto:sergiu.florea@me.gov.md
mailto:secretariat@me.gov.md
http://www.me.gov.md/
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