
CONTRACT nrJ t f Â  __2017
de plasare a mărfurilor sub regim de antrepozit vamal

Angela Besarab, numită în continuare Antrepoziţar, y  y
___ , în persoana^ ^ ^ ^ i ^ l / ^ ^
Depozitar, au încheiat prezentul contract cu privire la 

următoarele:
1. Obiectul Contractului

1.1. Antrepozitarul preia spre păstrare şi conservare pe o perioadă determinată mărfurile Depozitarului declarate în regim de 
antrepozit vamal în baza declaraţiei vamale,iar Depozitarul se obligă să transmită şi să preia bunurile în termen şi să achite 
Antrepozitarului costurile pentru păstrarea bunurilor precum şi serviciile aferente păstrării.
1.2. Recepţionarea şi eliberarea mărfurilor se va face în baza declaraţiei vamale cu completarea Certificatului de depozitare, 
ce constituie parte integrantă a prezentului contract.

2. Plata si modalităţile de plată
2.1. Plata pentru serviciile prestate se efectuează lunar şi se va calcula conform listelor de preţuri stabilite de către ÎS 
„Vamservinform”, sau în baza preţului contractual, convenit între părţi şi indicat într-un Acord adiţional la prezentul Contract.
Plata pentru prima lună de păstrare a mărfurilor se va efectua în avans sau la momentul plasării mărfurilor în antrepozit, iar 
pentru lunile următoare- nu mai tîrziu de data de 3 a lunii curente pentru luna anterioară.
2.2. Suma totală pentru serviciile prestate va fi indicată pentru fiecare plasare a mărfii în Anexa nr.1.
2.3. în cazul în care vor interveni majorări de preţuri care afectează costul serviciilor prestate:
a) Antrepozitarul are dreptul să majoreze preţul contractului în raport cu majorarea preţurilor, cu obligaţia ca Antrepozitarul să
notifice în termen de 1(una) zi Depozitarului hotărîrea sa. *
b) Depozitarul în termen de 2 zile de la data primirii notificării scrise a Antrepozitarului are obligaţia să comunice acestuia, 
dacă preţul majorat este acceptabil şi să solicite continuarea prestării de servicii. Dacă Depozitarul nu răspunde la notificarea 
scrisă în termenul de mai sus, aceasta este considerată o acceptare tacită a preţului.

3. Drepturile si obligaţiile părţilor
3.1. Antrepozitarul are următoarele obligaţii:

a) să păstreze şi să se îngrijească de integritatea mărfurilor transmise cu diligenţa unui bun profesionist;
b) să ia măsuri de prevenire a deteriorării sau degradării lor;
c) să nu înstrăineze mărfurile, care fac obiectul prezentului contract şi aparţin cu drept de proprietate Depozitarului;
d) să restituie mărfurile, care au fost preluate, cu condiţia că au fost achitate sumele pentru serviciile prestate;
e) să-l informeze pe Depozitar despre confiscarea sau realizarea unor drepturi ale terţilor persoane asupra mărfurilor

depozitate.
3.1.1. Dacă mărfurile predate spre păstrare se află la livrare într-o stare de depreciere sau deteriorare ce poate fi constatată din 

exterior, Antrepozitarul trebuie să conserve drepturile în despăgubire împotriva transportatorului, să se îngrijească de 
dovada acestei stări a mărfurilor plasate prin certificatul de depozit şi să-l anunţe neîntârziat pe Depozitar.

3.1.2. Antrepozitarul este obligat să anunţe Depozitarul prin orice mijloace de comunicare disponibile (adresa juridică, e-mail, 
fax -  toate expres indicate de depozitar) asupra faptului dacă au apărut schimbări ale caracteristicelor bunurilor sau dacă 
aceste schimbări sunt pe cale de a se produce, precum şi asupra schimbării locului şi condiţiilor de depozitare.

3.2. Antrepozitarul are dreptul:
a) să modifice după caz condiţiile de depozitare, numai după ce l-a înştiinţat pe Depozitar şi a obţinut acordul lui;
b) să reţină marfa până când Depozitarul achită Antrepozitarului preţul convenit sau sumele rămase de plată;
c) să refuze prelungirea termenului contractului în cazul încălcării a termenului şi condiţiilor de plată de către Depozitar.

3.3. Depozitarul are următoarele obligaţii:
a) să achite în termenul şi conform condiţiilor stabilite preţul pentru depozitarea mărfurilor;
b) să solicite organului vamal prelungirea termenul de antrepozitare;
c) să ridice mărfurile la expirarea duratei prezentului contract pe cheltuiala sa;
d) să repare prejudiciul cauzat Antrepozitarului prin caracteristicile mărfurilor depozitate, în cazul în care ştia sau trebuia

să ştie despre ele;
e) să notifice imediat (cel mult în trei zile) Antrepozitarul asupra faptului modificării adresei juridice, a rechizitelor bancare

sau a altor schimbări ce au importanţă la realizarea acestui contract.
4. Forţa majoră

4.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen şi/sau de executarea în mod necorespunzător
- total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea 
necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege, sau de primirea de 
către organele de stat şi administrative a actelor legislative, deciziilor ş.a, care s-au petrecut după încheierea Contractului.
4.2. Partea, care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 24 ore producerea evenimentului şi 
să ia măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
4.3. Dacă în termen de 3 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de 
plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
4.4. Dovadă a forţei majore va servi certificatul de la Camera de Comerţ. Riscul pierii sau deteriorării fortuite îl suportă 
Depozitarul

5. Termenul de păstrare a mărfurilor în antrepozitul vamal
5.1. Mărfurile se pot afla în regimul vamal de antrepozitare pe un termen ce nu depăşeşte termenul stabilit în Autorizaţia de
funcţionare a Antrepozitului vamal respectiv, de la data acceptării declaraţiei vamale.
5.2. Durata păstrării mărfurilor în antrepozitul vamal va fi indicată pentru fiecare plasare a mărfii -  în Anexa nr.1, precum şi în 
Certificatul de depozitare, care sunt părţi integrante a prezentului contract.
5.3. La expirarea termenului stabilit mărfurile urmează să fie plasate sub un alt regim vamal sau destinaţie vamală.
5.4. Mărfurile care au termen limitat de valabilitate, folosire sau comercializare trebuie plasate într-un alt regim sau destinaţie 
vamală, în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia consumatorilor.

6. Condiţii de primire, păstrare si eliberare a mărfurilor
6.1. în scopul asigurării integrităţii, Depozitarul poate supune mărfurile plasate sub regim de antrepozit vamal operaţiunilor 
prevăzute în Regulamentul de aplicare a destinaţiilor vamale, prevăzute de Codul Vamal al Republicii Moldova (pp.131, 132)

ÎS „VAMSERVINFORM” , în persoana Adminiştratorulijj Qpamna 
care acţionează în baza S tă tu ţi^ , ai / j t f y C *  /
care acţionează în baza /  £ 2 '? / . numită în continuare



6.2. Operaţiunile cu mărfurile conform cerinţelor Regulamentului nominalizat se efectuează numai cu autorizarea o rgar_ . 
vamal şi nu trebuie să modifice caracteristicile lor tehnice, calitative şi cantitative în asemenea mod, încât să comporte 
schimbarea clasificării lor la nivelul primelor 4 cifre ale Nomenclatorului de Mărfuri al R. Moldova.
6.3. Marfa plasată la antrepozitul vamal este primită după numărul de locuri, conform declaraţiei vamale, fără deschiderea 
ambalajului. Eliberarea mărfurilor în acest caz se efectuiază la fel după numărul de locuri. Antrepozitarul nu poartă 
răspunderea pentru neajunsurile din interiorul ambalajului.
6.4. La cererea Depozitarului, care pe parcursul păstrării va avea necesitatea de a scoate marfa în volume mici (număr de 
unităţi), marfa plasată la antrepozitul vamal va fi primită după numărul de locuri conform declaraţiei vamale şi numărul de unităţi 
de marfă din fiecare ambalaj. Eliberarea mărfurilor de la antrepozitul vamal se va efectua atît după numărul de locuri, cît şi 
după numărul de unităţi.

7. Responsabilitatea părţilor
7.1. Responsabilitatea Antrepozitarului începe din momentul recepţionării mărfurilor spre păstrare la antrepozitul vamal, este 
stabilită de legislaţia în vigoare şi se confirmă prin semnarea documentelor de depozitare (certificatelor).
7.2. în caz de neachitare la timp a plăţii pentru serviciile prestate Depozitarul va plăti penalităţi în mărime de 0,2% din valoarea 
mărfii plasate la depozit pentru fiecare zi restantă.
7.3. Antrepozitarul îşi rezervă dreptul de retenţie a mărfurilor până la plata integrală a sumelor la care are dreptul în baza 
acestui contract.
7.4. Dacă la expirarea termenului de valabilitate a contractului, Depozitarul nu întreprinde măsuri de scoatere a mărfurilor din 
antrepozit, Depozitarul îşi exprimă acordul pentru plasarea mărfurilor în regim vamal de abandon în favoarea statului sau 
regim vamal de distrugere. Prevederile prezentului punct sunt aplicabile şi în cazurile de încetarea a contractului stipulate în 
punctul 8 al contractului.

8. încetarea contractului
8.1. Prezentul contract încetează de plin drept fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe judecătoreşti, în cazul în care 
una dintre părţi:
a) nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale stipulate în prezentul contract;
b) este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de faliment;
c) cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi;
8.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract, prevăzută în p.8.1., va notifica cealaltă parte 
cu cel puţin 10 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.
8.3. Regimul vamal de antrepozitare se încheie prin:

- importul mărfurilor străine; - plasarea mărfurilor străine într-un alt regim vamal suspensiv;
- reexportul mărfurilor străine antrepozitate; - distrugerea mărfurilor străine sub control vamal;
- abandonarea mărfurilor străine în favoarea statului; - exportul mărfurilor autohtone.

9. Notificările între părţi
9.1. în accepţiunea părţilor, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită, dacă va fi 
transmisă la adresa juridică expres indicată în prezentul contract de către parte.
9.2. în cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire 
şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
9.3. Dacă notificarea se trimite prin fax sau/şi e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea, în care a fost 
expediată.
9.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia din 
modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

10. Litigii
10.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind prezentul contract, rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea 
acestuia să fie soluţionate pe cale amiabilă.
10.2. în cazul, în care nu este posibilă soliţionarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti 
competente.

11. Dispoziţii finale
11.1. Prezentul Contract este întocmit în 2 exemplare în original, care se remit: Depozitarului şi Antrepozitarului, fiecare dintre 
aceste exemplare având putere juridică similară,
11.2. Contractul este valabil de la „ I n  ’  ( M
11.3. Anexele la prezentul contract sunt parte integrantă a acestuia: 

Anexa nr. 1. Calculul costului serviciilor prestate.

2017 pina la . 31 ’ 1) 2017.

12. Rechizitele părţilor:

Antrepozitar:

ÎS „VAMSERVINFORM”
MD 2059, R. Moldova, or. Chişinău, 
str. Petricani, 21/3 
c.f. 1011600027679
BC „Moldova-Agroindbank” S.A., fil.nr.31 Chisinău; 
c/b AGRNMD2X489, c/TVA 0607677 
IBAN MD84AG000000022512691143 
tel/fax 31-23-41; 022-432111

executor_____________________

/Administrator

V
\v:

Angela Besarab

Depozitar

firma ,
adresa M m Z î î l

c/f 
c/b
TVA _________
IBAN I  I M E  y
telefon |7



Anexa nr. 1 

din ”'/?  0 /  /  2017

. Angxa 
la contractul nr. /& & /y

Calculul 
costului serviciilor prestate

Denumirea
Unitate.
de
masura

Cantitatea Pret (lei ) Termen
(zile)

Suma
(lei)

1. Suprafaţa de 
antrepozit ocupata cu 
marfa

m.p 4-00

2. Cantitatea de marfa 
incarcat- descarcat

ore 1

160-00

250-00

3. Intrarea si parcarea 
unitatilor de transport 
pe teritoriu

unit.
■ pina la 3 tone - 180.00 lei 
urmatoarele zile -  90.00 lei

■ mai mult de 3 tone-250.0 lei 
urmatoarele zile -150.0 lei

4. Asigurarea păstrării 
si integritatii mărfii
___%
din valoarea in vama a 
mărfii, lunar

- pina la 100.0 mii 
lei

- de lalOO.Omii lei 
pina la 500.0 mii lei

- de la 500.0mii lei 
pina la 1000.0 mii 
lei

- mai mult de 1000.0 
mii lei

Perioda/zile
1-90
0.6%

0.4%

0 .2%

0.1%

90>
0.3%

0.2%

0.1%

0.05%

5. Asigurarea garanţiei 
drepturilor vamale de 
import

0.027 % zilnic, din suma calculata 
pentru achitarea drepturilor vamale

Total

Antrepozitar


