CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE
A REPUBLICII MOLDOVA
DECIZIE
Nr. 08/2 din 24.05.2018
pentruaprobareaRegulamentului cu privire la completarea, autentificarea şi eliberarea
certificatelor de origine nepreferenţiale (de forma generală “C”)

În baza Legii cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie nr. 393-XIV din 13 mai 1999, Statutului
Camerei de Comerțși Industrie,
Biroul Executiv al Camerei de Comerţ şi Industrie

DECIDE:
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la completarea, autentificarea şi eliberarea certificatelor de origine
nepreferenţiale (de forma generală “C”), conform anexei.
2. Controlul asupra îndeplinirii prevederilor prezentei decizii se atribuie dnei Natalia Calenic,
vicepreședinte al Camerei de Comerțși Industrie.
3. Prezenta Decizie se publicăînMonitorulOficial al Republicii Moldova şiintrăînvigoare la 1 octombrie
2018.

PREȘEDINTE

SERGIU HAREA

“APROBAT”
prin Decizia Biroului Executiv al
Camerei de Comerţ şi Industrie
a Republicii Moldova
Nr.08/2 din 24 mai 2018

Regulamentul cu privire la completarea, autentificarea şi eliberarea
certificatelor de origine nepreferenţiale (de forma generală “C”)

I.

DISPOZIŢII GENERALE

1. Prezentul Regulament este elaborat în scopul executării prevederilor Legii nr. 393-XIV din 13
mai 1999 “Cu privire la Camera de Сomerţ şi Industrie”, Codului Vamal nr. 1149-XV din 20 iulie 2000,
Legii nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 “Cu privire la tariful vamal”, Hotărîrii Guvernului nr. 1599
din 13 decembrie 2002 “Cu privire la regulile de origine a mărfurilor”, Statutului Camerei de Comerţ şi
Industrie şi reglementează procedura de completare, autentificare şi eliberare a certificatelor de origine
nepreferenţiale (de forma generală “C”).
2. În prezentul Regulament, următoarele noţiuni semnifică:
a) ţara de origine a mărfurilor - ţara în care mărfurile au fost obţinute integral sau au fost supuse
unei prelucrări suficiente;
b) certificat de origine - documentul care confirmă univoc ţara de origine a mărfurilor şi care este
eliberat de organul ţării exportatoare abilitat în conformitate cu legislaţia naţională;
c) reguli de origine nepreferenţiale - actele legislative şi normative ale Republicii Moldova cu
aplicabilitate generală în ceea ce priveşte determinarea ţării de origine a mărfurilor, cu condiţia ca aceste
reguli de origine să nu fie legate de regimuri comerciale preferenţiale. Regulile de origine nepreferenţiale
vor include toate regulile de origine utilizate în cadrul instrumentelor nepreferenţiale de politică
comercială, cum ar fi pentru aplicarea: tratamentului naţiunii celei mai favorizate; taxelor antidumping şi
taxelor compensatorii; măsurilor de salvgardare; reglementărilor referitoare la marcajul originii şi
restricţiilor cantitative sau contingentelor tarifare discriminatorii, aplicate în conformitate cu prevederile
Acordurilor O.M.C. Ele vor cuprinde, de asemenea, regulile de origine utilizate pentru achiziţii publice şi
statisticile comerciale;
d) mărfuri - orice bun mobil: obiecte şi alte valori, inclusiv valori valutare (valuta străină şi moneda
naţională în numerar, documente de plată şi valori mobiliare exprimate în valută străină şi monedă
naţională), gaze naturale, energie electrică, energie termică, altfel de energie, precum şi mijloace de
transport, cu excepţia oricărui mijloc de transport folosit pentru transportul internaţional de pasageri şi
mărfuri, inclusiv containere şi alte instalaţii de transport;
e)încărcătură – mărfurile care sînt expediate simultan de către un exportator către destinatar sau sînt
transportate în baza aceluiaşi document de transport care acoperă transportarea acestora de la exportator
către destinatar. În absenţa unui astfel de document de transport la bază se va lua factura;
f)Sistemul informațional automatizat „Expertiza și Evaluare, Certificare” (în continuare - SIA EEC) –
aplicaţiespecializată
a
Camerei
de
Comerţ
şi
Industrie
a
Republicii
Moldovadestinatăperfectăriișiadministrăriielectronice a procesului de efectuare a expertizei,
evaluăriișicertificăriioriginiimărfurilor.
3. Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova (în continuare – CCI) este autoritatea
împuternicită cu eliberarea certificatelor de origine nepreferenţiale (în continuare - certificat forma C)
modelul cărora este prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
4. CCI determină originea nepreferenţială a mărfurilor în conformitate cu regulile de origine
prevăzute de Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 „Cu privire la tariful vamal”, Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova nr. 1599 din 13 decembrie 2002 “Cu privire la regulile de origine a
mărfurilor”, Acordurile O.M.C. şi prezentul Regulament.

5. Certificateleforma C se eliberează la solicitarea agentului economic, în scopul prezentării
organelor vamale a țării cu care Republica Moldova nu are încheiate acorduri de comerț liber, sau în
conformitate cu condițiile contractuale sau regulile naționale ale țării de destinație a mărfurilor și în alte
cazuri în baza cererii argumentate a agentului economic.
6. Specimenele semnăturilor persoanelor care au dreptul de a autentifica certificatele forma C,
mostrele ştampilelor CCI, precum şi informaţia privind modificările în datele corespunzătoare despre
CCI, se remit în adresa autorităţilor competente din Republica Moldova şi altor state cu care Republica
Moldova are relaţii comerciale.
II. PROCEDURA DE AUTENTIFICARE ŞI ELIBERARE A CERTIFICATELOR
DE ORIGINE NEPREFERENŢIALE
7. Temei pentru autentificarea şi eliberarea certificatelor forma C constituie cererea-declaraţie
completată de către exportator sau reprezentantul său legal în limba în care va fi completat ulterior
certificatul - pe propria şi deplina sa responsabilitate, autentificată prin semnătura olografă şi
ştampila,după caz. Modelul cererii-declaraţii este prevăzut în Anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
8. La cererea-declaraţie se anexează următoarele documente:
a) extrasul din Registrul de Stat al întreprinderilor şi organizaţiilor (în copie autentificată prin
aplicareasemnăturiiexportatoruluisau a reprezentantului său legal);
b) specimenele semnăturilor conducătorului exportatorului sau a reprezentantului său legal (în
original);
c) actele de identitate ale persoanei fizice - exportator sau reprezentantului exportatorului (în copie
autentificată prin aplicarea semnăturii exportatorului sau a reprezentantului său legal);
d) procura eliberată reprezentantului exportatorului, ce confirmă împuternicirile de a reprezenta
interesele acestuia la CCI, de a prezenta documente, date şi informaţii necesare în vederea
confirmării originii mărfii, precum şi de a semna şi a primi originalul certificatul de origine
nepreferenţial în numele şi pe responsabilitatea deplină a exportatorului (în original);
e) contractul de export al mărfurilor, după caz (în copie autentificată prin aplicarea semnăturii
exportatorului sau a reprezentantului său legal);
f) documentele comerciale: facturi comerciale, proformele acestora, invoice-ul şi alte documente
utilizate în comerţul exterior (în copie autentificată prin aplicareasemnăturiiexportatoruluisau a
reprezentantuluisău legal);
g) raportul de expertiză privind determinarea ţării de origine a mărfurilor (în original);
h) licenţa sau alt act permisiv (în cazul exportului mărfurilor licenţiate sau cotate) (în copie
autentificată prin aplicarea semnăturii exportatorului sau a reprezentantului său legal);
i) certificatul de calitate eliberat de producător (după caz, în funcție de specificul mărfurilor) (în
copie autentificată prin aplicareasemnăturiiexportatoruluisau a reprezentantuluisău legal);
j) dispoziţia de plată care confirmă achitarea serviciilor prestate de CCI;
k) alte documente necesare, solicitate de CCI.
Documentele prevăzute la lit. a) – d), se prezintă la solicitarea primului certificat de origine (cu
excepţia modificărilor în aceste acte, situaţie în care exportatorul va fi responsabil de prezentarea către
CCI a modificărilor în cauză confirmate prin acte şi totodată va fi responsabil de efectele survenite în
legătură cu neprezentarea modificărilor nominalizate). Documentele se păstrează în dosare separate pentru
fiecare agent economic.
9. Certificatele forma Cpot fi eliberate fără raport de expertiză privind determinarea ţării de origine
a mărfurilor în cazul prezentării documentelor ce confirmă originea acestora, și care sunt suficiente
pentru determinarea țării de origine, printre care certificate de origine și alte documente acceptate de
CCI.
10. În cazul în care CCI eliberează certificatul de origine nepreferenţial în temeiul certificatului de
origine eliberat anterior de către organul competent, exportatorul sau reprezentantul său legal prezintă
originalul sau copia acestuia autentificată prin semnătura exportatorului.

11. Exportatorul poartă răspundere pentru autenticitatea și veridicitatea documentelor şi datelor
menţionate în acestea, prezentate CCI.
12. Certificatele forma Csînt autentificate şi eliberate în termen de 3 zile lucrătoare din momentul
depunerii cererii-declaraţie şi a documentelor solicitate.
13. Certificatele forma C se eliberează în momentul cînd mărfurile la care se referă se exportă sau
sunt asigurate pentru export.
14. Certificatele forma C sunt valabile timp de 12 luni de la data eliberării.
15. Certificatul forma C se eliberează pentru fiecare încărcătură sau, la solicitarea exportatorului,
pentru fiecare mijloc de transport.
16. La cererea scrisă a exportatorului sau a reprezentantului său legal se eliberează copii ale
certificatelor forma C care se autentifică prin aplicarea ştampilei și semnăturii persoanei imputernicite
din cadrul CCI.
17. Plata pentru eliberarea certificatelor forma C și copiilor acestora se efectuează în conformitate
cu tarifele aprobate de către Biroul Executiv al CCI.

III. MODUL DE COMPLETARE A CERTIFICATELOR
DE ORIGINE NEPREFERENŢIALE
18. Certificatele forma C reprezintă formulare în limba română/engleză, care se completează de
către persoanele împuternicite din cadrul CCI, utilizînd SIA EEC în mod tipografic (prin mijloace
tehnice de imprimare) în strictă conformitate cu cerinţele rubricilor formularelor certificatelor conform
prevederilor prezentului capitol.
19. Сertificatele forma C se completează în limba română, engleză sau rusă în funcție de ţara de
destinaţie a mărfurilor.
20. Certificatul forma Creprezintă un set alcătuit din două formulare, dintre care primul este
formularul original al certificatului de origine şi o copie al acestuia.
21. Certificatele sînt perfectate pe formulare speciale, produse prin metoda tipografică şi
numerotate, avînd mărimea de 210x297 mm, cu semne de protecţie aplicate formularelor certificatelor de
origine care întrunesc condiţiile de neadmitere a unor posibile falsificări.
22. Formularele certificatelor forma C sînt supuse unui regim special de evidenţă, fiind păstrate în
locuri special amenajate.
23. În certificatele forma C nu se admit corectări, ştergeri etc., cu excepţia cazurilor cînd corectarea
este efectuată în baza unei cereri scrise, depuse de exportator sau reprezentantul său legal şi corectarea
fiind autentificată prin ştampila şi semnătura persoanei împuternicite din cadrul CCI. Corectările se
efectuează pe calea omiterii informaţiei greşite şi tipăririi informaţiei corecte. În cazul necesităţii unei
multitudini de corectări şi/sau dacă corectarea operată face dificilă citirea liberă a informaţiei din
certificat sau poate crea careva îndoieli privind autenticitatea acestora, atunci se va completa un nou
formular al certificatului de origine, certificatul de origine ce conţine informaţii greşite urmînd a fi
anulat.
24. Formularele certificatelor de origine pot fi casate în cadrul procesului de întocmire a acestora,
menţionîndu-se temeiul casării (deteriorare, comiterea unor greşeli tehnice/mecanice, retragerea cereriideclaraţii, etc.).
25. Spaţiul neutilizat din rubricile certificatelor trebuie să fie barat în aşa mod, încît să se excludă
orice posibilitate de completare frauduloasă a acestuia.
26. Certificatele forma C se completează după cum urmează:
Rubrica 1 – „Exporter (name, address, country)”: „Exportator (denumirea, adresa completă, ţara)” – se
înscrie denumirea, adresa completă şi ţara de reşedinţă a exportatorului. Denumirea exportatorului trebuie
să fie identică cu denumirea indicată în contract şi/sau factura de expediţie şi să corespundă denumirii
indicate în extrasul din Registrul de Stat al întreprinderilor şi organizaţiilor. Se permite indicarea
prescurtată a denumirii întreprinderii exportatoare în conformitate cu extrasul din Registrul de stat al
persoanelor juridice.Încazulîn care expeditorulşiexportatorulsîntpersoanejuridicediferite, se indică
“expeditorul (denumireașiadresa) acționează „on behalf of”, „попоручению” („înnumele/la comanda”)
exportatorului (denumireașiadresa)”.

Rubrica 2 – „Consignee (name, address, country)”: „Destinatar (denumirea, adresa completă, ţara)” –
se indică denumirea, adresa completă şi ţara de reşedinţă a destinatarului mărfurilor. Denumirea
destinatarului trebuie să corespundă exact denumirii indicate în contract şi/sau factura de
expediţie.Încazulîn care destinatarulşiimportatorulmărfurilorsîntpersoanejuridicediferite, se indică
“destinatarulmărfurilor (denumireașiadresa) acționează „on behalf of”, „попоручению” („înnumele/la
comanda”) importatorului (denumireașiadresa)”.”
Rubrica 3 – „Issued in country”: „Emis în ţara” – se indică sintagma „Republic of Moldova”,
„Республика Молдова” („Republica Moldova”) şi numărul certificatului.
Rubrica 4 – „Information of transport”: „Informaţii privind transportul” – se indică tipul concret al
mijlocului de transport al mărfii şi ruta (în măsura în care se cunoaşte), spreexemplu “By Air” (Avia), “By
Truck” (Auto), “By Rail” (Feroviar), “By Sea” (Maritim)
Rubrica 5 – „Remarks of a Competent Authority”: „Observaţii ale autorităţilor competente” – se
indică remarcile oficiale, spre exemplu: „ISSUED RETROSPECTIVELY”, „ВЫДАН В
ПОСЛЕДСТВИИ” („ELIBERAT A POSTERIORI”), sau “DUPLICATE”, “ДУБЛИКАТ”
(„DUPLICAT”) cu indicarea datei şi numărului certificatului original, etc.
Rubrica 6 – „# Nr.”: „Nr. Crt.” – se indică numărul de ordine al mărfurilor livrate.
Rubrica 7 – „Packing & Marking”: „Marcarea coletelor” – se indică marcajul şi ambalajul.
Rubrica 8 – „Number & Type of Packing Goods name”: „Numărul şi natura ambalajelor Denumirea
mărfurilor” – se indică numărul şi natura ambalajelor, descrierea mărfurilor, suficient de detaliat pentru a
fi identificate mărfurile pentru care se eliberează certificatul. În cazul în care este spaţiu insuficient în
rubrica 8 pentru descrierea mărfurilor reieşind din varietatea poziţiilor tarifare, atunci se permite
continuarea descrierii mărfurilor pe formularul unui alt certificat care se completează în modul stabilit.
Rubrica 9 – „Origin criteria”: „Criteriul de origine” – se indică denumirea ţării de origine a mărfurilor
care se exportă.
Rubrica 10 – „Gross weight or other measurement units”: „Greutatea brută sau alte unităţi de măsură”
– se indică masa brută în kilograme sau tone, sau cantitatea altfel exprimată conform parametrilor
(unităţilor de măsură) ale cantităţii mărfii, conform Sistemului Armonizat de Descriere şi Codificare al
Mărfurilor.
Rubrica 11 – „Invoice Nr. & date”: „Numărul şi data facturilor” – se indică numărul şi data facturilor
de expediţie (invoice). Data facturii de expediţie (invoice) nu poate fi ulterioară datei eliberării
certificatului.
Rubrica 12 – „Signature”: „Viza” – se vizează de către persoana responsabilă din cadrul CCI. În partea
de sus a rubricii se indică denumirea autorităţii abilitate cu certificarea originii mărfii, iar în partea de jos
se indică locul şi data autentificării şi eliberării certificatului, cu aplicarea semnăturii olografe a persoanei
responsabile din cadrul CCI împuternicită şi a ştampilei, destinate certificării originii mărfurilor.
Rubrica 13 – „Export Declaration”: „Declaraţia exportatorului” – exportatorul declară că toate datele
şi afirmaţiile din certificat sînt complete, corecte şi completate cu bună-credinţă, că toate mărfurile
îndeplinesc condiţiile cerute pentru obţinerea certificatului. În partea de jos a rubricii se va indica locul şi
data completării formularului certificatului de origine. Rubrica respectivă se completează şi cu semnătura
olografă a exportatorului sau a reprezentantului său legal cu aplicarea ștampilei după cazîn locurile din
rubrică prevăzute pentru aceasta. Copia certificatului de origine se completează suplimentar cu numele de
familie şi prenumele exportatorului sau a reprezentantului său legal.
IV. CAZURI SPECIALE DE AUTENTIFICARE ŞI ELIBERARE A CERTIFICATELOR
DE ORIGINE NEPREFERENŢIALE
27. În cazuri excepţionale certificatul forma C poate fi eliberat şi după exportul efectiv al mărfii, dacă
nu a fost eliberat la data exportului ca urmare a unor erori involuntare, a unor omisiuni sau a altor
circumstanţe speciale, indicîndu-se în rubrica 5 a certificatului de origine menţiunea „ISSUED
RETROSPECTIVELY”, „ВЫДАН В ПОСЛЕДСТВИИ” („ELIBERAT A POSTERIORI”). Eliberararea
a posteriori a certificatelor de orgine se va efectua la cererea în scris a solicitantului (cu indicarea detaliată
a motivului din care nu a fost solicitat certificatul de origine la momentul exportului mărfii) şi la

prezentarea tuturor documentelor care confirmă exportul de facto al mărfii de pe teritoriul Republicii
Moldova, și acte care confirmă originea mărfurilor.
28. În cazul furtului, pierderii sau deteriorării certificatelor forma C, la cererea scrisă a exportatorului
sau a reprezentantului său poate fi eliberat un duplicat pe un nou formular de certificat, menţionîndu-se în
rubrica 5 a certificatelor respective – „DUPLICATE”, „ДУБЛИКАТ” („DUPLICAT”), împreună cu data
şi numărul certificatului original. Duplicatul certificatului este valabil din data eliberării menţionată în
original. Duplicatul se întocmeşte pe baza documentelor de export aflate în posesia persoanelor
competente din cadrul CCI.
29. În cazul reexportului mărfurilor din Republica Moldova, care nu au fost supuse unor
prelucrări/transformări, cu excepţia operaţiilor de asigurare a integrităţii lor în timpul păstrării sau
transportului, se permite eliberarea certificatului forma C la prezentarea originalului sau copiei
autentificate a certificatului ţării de origine a mărfii sau a declaraţiei pe factură. În acest caz, în rubrica 5 a
certificatului forma C se înscrie menţiunea: „Certificate issued on the basis of certificate”,„Сертификат
выдан на основании сертификата", („Certificatul este eliberat în baza certificatului”) cu indicarea
numărului şi datei eliberării originalului certificatului sau, dupăcaz, mențiunea „Certificate issued on the
basis
of
invoice
declaration”,
„Сертификатвыданнаоснованиидекларациинафактуре",
(„Certificatulesteeliberatînbazadeclarațieipefactură”) cu indicareadateieliberăriioriginaluluideclarației.
30. În cazul solicitării eliberării unui certificat de origine care substituie mai multe certificate
eliberate anterior de către CCI, se prezintă o cerere scrisă în acest sens și o nouă cerere-declaraţie
completată în modul stabilit care cumulează cantităţile indicate în certificatele eliberate anterior, pachetul
de documente ce confirmă exportul de facto și originalele certificatelor de origine care urmează a fi
substituite și ulterior anulate. În acest caz, în rub. 5 a certificatului forma C se înscrie mențiunea „Issued
instead of certificate”, „Выдан взамен сертификата”, („Eliberat în locul certificatului”)cu indicarea
numerelor și datei certificatelor originale. În cazul în care nu este suficient spațiu în acest sens, atunci se
înscrie menţiunea ,,SEE OVERLEAF”, ,,СМОТРИ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ” (,,VEZI PARTEA
VERSO”), iar pe partea verso a certificatului se indică numerele și data certificatelor originale, denumirea
autorităţii abilitate cu certificarea originii mărfii, locul şi data autentificării şi eliberării certificatului, cu
aplicarea semnăturii olografe a persoanei responsabile din cadrul CCI împuternicită şi a ştampilei
destinate certificării originii mărfurilor.
31. Certificatele pot fi anulate după autentificarea şi eliberarea acestora, în cazurile în care există
motive întemeiate (autentificate şi eliberate cu încălcarea procedurii sau în baza datelor incomplete şi / sau
neautentice, au fost comise careva greşeli tehnice/mecanice etc.). În cazul anulării certificatului de origine
din vina exportatorului, acesta depune o cererede anulare a certificatului respectiv cu indicarea motivului
de anulare. În acest caz, în rubrica 5 se înscrie menţiunea: „Issued instead of certificate”, „Выдан взамен
сертификата”, („Eliberat în locul certificatului”) cu indicarea numărului şi datei certificatului anulat.
Totodată, exportatorul sau reprezentantul său legal este obligat să prezinte originalul certificatului de
origine care se anulează.
32. În cazul în care marfa care se exportă este originară dintr-o ţară care a fost dezmembrată sau a
fuzionat cu alte ţări, atunci în rubrica 9 se indică denumirea actuală a statului respectiv, iar în rubrica 5 se
face menţiunea “Thegoodisproducedin_______country”, „Marfa este fabricată în ____________ (ţara)”,
«Товаризготовленв ________(страна)» cu indicarea fostei denumiri a ţării pe teritoriul căreia a fost
fabricată marfa în conformitate ce documentele confirmative ale mărfii şi/sau datele de pe marcaj, precum
şi întreprinderea de producere şi anul de fabricare, dacă există aceste informaţii.
V. EVIDENŢA CERTIFICATELORDE ORIGINE NEPREFERENŢIALE
33. Persoanele împuternicite din cadrul CCI vor asigura păstrarea copiei fiecărui certificat
autentificat şi eliberat.
34. Evidenţa certificatelor de origine autentificate şi eliberate se efectuează în format electronic, prin
utilizarea SIA EEC.
35. Cererea-declaraţie, copia certificatului forma C şi toate celelalte documente prezentate de către
exportator sau reprezentantul său legal ce confirmă originea mărfurilor se păstrează de către CCI în arhivă

conform Nomenclatorului documentelor-tip și termenilor de păstrare a CCI, după care se nimicesc
conform procedurii stabilite.

VI. PROCEDURA DE CONTROL POSTERIOR AL CERTIFICATELOR
DE ORIGINE NEPREFERENŢIALE
36. CCI efectuează controlul posterior al certificatelor forma C conform procedurii stabilite în
prezentul Regulament.
37. Controlul posterior al certificatelor forma C se efectuează la cererea autorităţilor vamale din
statele în care a fost exportată marfa însoţită de un certificat de origine neprefernţial în cazul în care este
temei de a considera că datele din certificate nu sînt veridice sau în vederea efectuării controlului selectiv.
38. CCI realizează controlul posterior al certificatelor forma C în baza solicitării scrise a autorităţii
vamale din statele solicitante, în care se indică motivele solicitării iniţierii procedurii de control posterior
al certificatelor.
39. În scopul efectuării controlului posterior, CCI este în drept să întreprindă toate măsurile necesare
pentru a verifica autenticitatea certificatelor, exactitatea informaţiilor referitoare la originea mărfurilor în
cauză şi îndeplinirea altor cerinţe. În acest scop, persoanele responsabile din cadrul CCI sînt în drept să
ceară orice document justificativ şi probe, să efectueze orice control al operaţiunilor contabile ale
exportatorului sau orice alt control pe care îl va considera necesar.
40. Rezultatele controlului posterior se comunică autorităţilor vamale ale statului solicitant în timp cît
mai restrîns.
41. Rezultatele controlului posterior se comunică sub formă de scrisori, documente, rapoarte şi alte
acte, care trebuie să permită a determina dacă certificatul forma C se referă la mărfurile exportate de facto
şi dacă această marfă poate fi considerată ca fiind originară din țara respectivă, conform regulilor de
origine prevăzute de legislaţia în vigoare.
42. În cazul în care în urma controalelor efectuate sau în baza informaţiilor existente se denotă
iregularităţi în certificarea originii mărfurilor şi eliberarea certificatelor de origine forma C, CCI (din
oficiu sau la cererea statelor solicitante) efectuează o investigaţie de urgenţă în vederea depistării şi
eliminării iregularităţilor.
43. Persoanele responsabile din cadrul CCI abilitate cu funcţia de autentificare şi eliberare a
certificatelor forma C poartă răspundere conform legislaţiei în vigoare pentru divulgarea informaţiei ce
constituie secret de serviciu sau secret comercial al agenţilor economici, percepute în timpul perfectării
certificatelor forma C.

Anexa nr. 1
la Regulamentul cu privire la completarea, autentificarea şi eliberarea
certificatelor de origine nepreferenţiale (de forma generală “C”)

CERTIFICAT DE ORIGINE A MĂRFURILOR
CERTIFICATE OF GOODS ORIGIN
1. Exportator (denumirea, adresa completă, ţara)

CERTIFICAT nr.
CERTIFICATE nr.

Exporter (name, address, country)

2.Destinatar (denumirea, adresa completă, ţara)
Consignee (name, address, country)

3. Emis în ţara
Issued in country
_____________________________________

4. Informaţii privind transportul
Information of transport

5. Observaţii ale autorităţilor competente
Remarks of a Competent Authority

6. Nr.crt.
# Nr.

7. Marcarea
8. Numărul şi natura
coletelor
ambalajelor
Packing & Marking Denumirea mărfurilor
Number & Type of
Packing Goods name

12. Viza
Signature
Prin prezenta se confirmă veridicitatea
declaraţiei exportatorului
Confirms the authenticity of export declaration

9. Criteriul de 10. Greutatea brută sau 11. Numărul şi data
origine
alte unităţi de măsură
facturilor
Origin criteria
Gross weight or other
Invoice Nr. & date
measurement units

13. Declaraţia exportatorului
Export Declaration
Subsemnatul declar că mărfurile declarate mai sus
îndeplinesc condiţiile cerute pentru obţinerea certificatului
The undersigned declares that the goods declared above are in
conformity with the requirements necessary for obtaining
Certificate
Locul
Place
_________________

Locul, data, semnătura şi ştampila autorităţilor
competente
Place, date, signature and seal of a competent authority

Semnătura şi ştampila
Signature and seal

Data
Date
_________________

Anexa nr. 2
la Regulamentul cu privire la completarea, autentificarea şi eliberarea
certificatelor de origine nepreferenţiale (de forma generală “C”)
CERERE – DECLARAŢIE
pentru eliberarea certificatului de origine nepreferenţială a mărfurilor
(se completează cu litere de tipar)

1. Exportatorul:Codul fiscal ________________________
Denumirea completă _____________________ Prefixul poştal __________ Telefon _________ Fax _________
Adresa completă ___________________________________________________________________________
2. Destinatarul mărfii:
Denumirea completă _____________________ Prefixul poştal __________ Telefon _________ Fax _________
Adresa completă ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3. Numărul contractului ___________________data ___________________
4. Numărul şi data facturii la export ________________________________
5. Mijloc de transport _______________________ Numărul de înregistrare ______________________________
6. SOLICITĂM ELIBERAREA
URMĂTOARELE MĂRFURI:
Denumirea mărfii
Nr.
d/o

Codul
mărfii

CERTIFICATULUI

Unitatea
de
măsura

Cantitatea
în unităţi de
măsură

Tip de
ambalaj

7. Anexe (documente ce confirmă originea mărfii):

DE

ORIGINE

Numărul
Masa
de locuri brutto/netto

NEPREFERENŢIALĂ
Preţul pentru
1 unitate
de măsură
(USD)

Valoarea
mărfii
(USD)

PENTRU
Țara de origine

8. Plata o garantăm

Prin prezenta declarăm pe propria răspundere, că toate datele menţionate mai sus sunt autentice şi ne asumăm
responsabilitatea deplină, conform prevederilor legislaţiei în vigoare,
pentru informaţia şi documentele prezentate.

“__ ”_________201_ L.Ş. Conducătorul exportatorului/Reprezentantul legal ______________________
al exportatorului
(numele,prenumele,semnătura)

A fost eliberat certificatul: Nr. __________data ___________Responsabil de eliberare:_______________
(numele, prenumele, semnătura)

