
CONTRACT 
de prestări servicii nr.

din „ /3  ” 2017

Î.S. “Vamservinform”, reprezentată de către /Administrator Angela BESARAB, în calitate de Prestator (Broker vamal),
pe de o parte, şi j; S k  t f i / c  â u k  îâ rY). ityg cy '' reprezentată de către d irector________________________________
în calitate de Beneficiar, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract, convenind asupra următoarelor.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Beneficiarul împuterniceşte, iar Prestatorul se obligă să efectueze în numele şi pe contul Beneficiarului declararea 

mărfurilor şi mijloacelor de transport într-un anumit regim vamal solicitat de Beneficiar, conform procedurii stabilite de 
legislaţia Republicii Moldova, precum şi să presteze servicii legate de efectuarea operaţiunilor de mediere în domeniul vamal.

2. DURATA CONTRACTULUI
2.1. Prezentul contract se consideră încheiat şi intră în vigoare de la data semnării şi este valabil pînă la 31 decembrie 2017 cu 

prelungire automată pe o perioadă nelimitată de timp, dacă părţile nu-şi exprimă intenţia de a rezilia contractul.

3. COSTUL ŞI CONDIŢIILE DE ACHITARE
3.1. Costurile serviciilor prestate specificate în Anexa n r.l, care constituie parte integrantă a contractului, se aprobă de ambele 

părţi şi pot varia în dependenţă de condiţiile de activitate, volumul serviciilor, genul şi diversitatea mărfurilor.
3.2. Plata pentru serviciile prestate se va efectua de către Beneficiar în avans sau în termen de 5 zile bancare din ziua eliberării 

facturii fiscale.
4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

4.1. Beneficiarul se obligă:
4.1.1. să pună la dispoziţia Prestatorului toate documentele sau alte date suplimentare necesare pentru vămuire conform 

legislaţiei RM. Documentele se primesc în baza actului de predare-primire, semnat de ambele părţi, pentru fiecare 
operaţiune în parte;

4.1.2. să achite în avans la contul unic al Serviciului Vamal obligaţiile vamale, pentru mărfurile care urmează a fi declarate;
4.1.3. să anunţe în prealabil în formă scrisă Prestatorul, despre renunţarea la un anumit serviciu comandat, cu compensarea 

cheltuielilor suportate de Prestator, inclusiv cele legate de staţionări neproductive din vina Beneficiarului;
4.1.4. să prezinte brokerului vamal, la cererea colaboratorilor vamali, documente sau alte date suplimentare necesare 

vămuirii;
4.1.5. sa-şi asume responsabilitatea pentru autenticitatea şi eventuale falsificări a conţinutului pachetului de documente la 

perfectarea declaraţiei vamale;
4.1.6. să achite Prestatorului contravaloarea serviciilor prestate, pentru fiecare operaţiune în parte.

4.2. Beneficiarul este în drept:
4.2.1. să ceară Prestatorului informaţia necesară asupra îndeplinirii obligaţiilor, iar la executarea acestora, să fie informat;
4.2.2. să participe la procesul de vămuire a mărfurilor şi a mijloacelor de transport.

4.3. Prestatorul se obligă:
4.3.1. să declare mărfurile şi mijloacele de transport în vamă conform procedurii stabilite de legislaţia RM;
4.3.2. să respecte confidenţialitatea informaţiilor despre operaţiunile vamale, care constituie secret comercial;
4.3.3. să informeze imediat şi pe orice metodă disponibilă de comunicare (adresa juridică, email, fax) Beneficiarului motivul 

care cauzează imposibilitatea procesului de vămuire sau orice fap, eveniment care determină discontinuitatea 
procesului de vămuire;

4.3.4. să determine valoarea în vamă a mărfurilor declarate şi să calculeze drepturile de import/export, conform legislaţiei în 
vigoare în baza documentelor prezentate;

4.3.5. să prezinte, la cererea colaboratorilor vamali, mărfurile şi mijloacele de transport supuse declarării;
4.3.6. să asiste, la cererea organului vamal, la vamuirea mărfurilor şi mijloacelor de transport;

4.4. Prestatorul este în drept:
4.4.1. să asiste (inclusiv în zona de control vamal) la examinarea mărfurilor şi mijloacelor de transport declarate de el;
4.4.2. să asiste la prelevarea probelor şi mostrelor de mărfuri de către colaboratorii vamali împuterniciţi şi persoane cu funcţii 

de răspundere ale altor organe, precum şi să ia cunoştinţă de rezultatele cercetării efectuate de către aceste organe. 
Cheltuielile aferente acestor acţiuni sunt suportate de Benificiar;

4.4.3. să refuze perfectarea declaraţiei vamale pentru regimul solicitat în cazurile cînd specificul mărfurilor declarate, 
valoarea lor sau alte circumstanţe crează suspiciuni şi/sau dubii.

5. TRANZITUL
5.1. în regimul vamal de tranzit, Beneficiarul împuterniceşte, iar Prestatorul se obligă să efectuieze în numele şi pe contul 

Beneficiarul declararea mărfurilor şi mijloacelor de transport în regim de tranzit.
5.2. Beneficiarul se obligă:

5.2.1. să încheie operaţiunea de tranzit la data indicată în declaraţia vamală sub riscul suportării penalităţii stipulate în p. 6.5. 
a prezentului contract;

5.2.2. să încheie operaţiunea de tranzit la ÎS „Vamservinform”, în cazul în care la Postul Vamal de destinaţie Prestatorul 
are reprezentanţă;

5.2.3. să transfere la contul Prestatorului în termen de 2 zile bancare obligaţia vamală, în cazul în care din contul Prestatorului 
s-au achitat drepturile de import;

5.2.4. să înregistreze „la sosire” declaraţia vamală de tranzit la postul vamal de destinaţie pînă la expirarea termenului de 
tranzit acordat de organul vamal.



5.3. Prestatorul se obligă:
5.3.1. să depună la biroul de plecare declaraţia vamală de tranzit însoţită de documentele necesare acordării regimului de 

tranzit (documente din care să rezulte descrierea şi valoarea mărfurilor, documente de transport, şi altele);
5.3.2. să respecte dispoziţiile referitoare la regimul de tranzit naţional şi internaţional.

5.4. Prestatorul este în drept:
5.4.1. în cazurile cînd, reieşind din specificul mărfurilor declarate, valoarea lor sau alte circumstanţe, modul de aplicare şi 

încheierea regimului de tranzit poate crea suspiciuni sau dubii, Prestatorul este în drept să ceară Beneficiarului 
punerea în gaj sub formă de mijloace băneşti a sumei egală cu obligaţia vamală, sau să solicite escorta mărfii şi a 
unităţii de transport pînă la biroul vamal de destinaţie, în caz contrar Prestatorul este în drept să refuze 
Beneficiarului efectuarea operaţiunii de tranzit. Cheltuielile aferente acestor acţiuni sunt suportate de Beneficiar.

6. RESPONSABILITATEA PĂRŢILOR
6.1. Prestatorul nu-şi asumă nici o răspundere asupra imposibilităţii realizării obiectului acestui contract datorate cauzelor 

generate de Beneficiar (documente incomplete sau incorecte, circumstanţe suspecte şi/sau dubioase, neplata obligaţiilor 
vamale, încălcarea termenului tranzitului etc.).

6.2. în cazul în care, Beneficiarul nu a îndeplinit sau a îndeplinit în mod necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul 
contract pentru declararea mărfurilor sau a unităţilor de transport, inclusiv cele de tranzit - ce au adus la încălcări a 
reglementărilor vamale, pasibile de răspundere materială (art.231 a Codului Vamal a RM), Beneficiarul se obligă să 
suporte sancţiunile materiale a contravenţiilor vamale prevăzute de art.232 a Codului Vamal al RM, iar în cazul achitării 
sumelor de către Prestator, Beneficiarul se obligă să le transfere la contul Prestatorului în termen de 2 zile bancare.

6.3. Beneficiarul poartă responsabilitate pentru prezentarea mărfurilor intacte, împreună cu declaraţia de tranzit şi documentele 
însoţitoare la biroul de destinaţie, în termenul acordat şi să respecte măsurile de identificare aplicate de organele vamale, 
(inclusiv sigiliile).

6.4. în cazul în care, Beneficiarul nu va îndeplini în mod corespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract, ce vor aduce 
la încălcări a reglementărilor vamale şi anume: “înstrăinarea sub orice formă a mărfurilor aflate sub regimul vamal de 
tranzit”, prevăzute de art.231, p.19 a Codului Vamal al RM, Beneficiarul va suporta sancţiuni faţă de Prestator, sub formă 
de amendă în mărime de 100% din valoarea mărfurilor înstrăinate.

6.5. în  cazul cînd Beneficiarul nu-şi va îndeplini obligaţiile contractuale prevăzute de p.5.2. sau operaţiunea de tranzit nu a fost 
încheiată în termenul stabilit, din vina Beneficiarului sau a Transportatorului, ce a adus la încălcări a reglementărilor 
vamale, Beneficiarul va suporta sancţiuni faţă de Prestator sub formă de penalitate în mărime de 3% din valoarea mărfii.

6.6. Depozitarea mărfurilor în depozitul provizoriu se efectuează conform Secţiunii 24 a Codului vamal a RM, iar în cazul 
nerespectării prevederilor art.158 Beneficiarul va suporta consecinţele art.160 Cod Vamal.

6.7. în cazul cînd Beneficiarul nu îşi va îndeplini obligaţiile contractuale prevăzute în p.3.2. şi 4.1.6. a prezentului contract, el 
va suporta sancţiuni faţă de Prestator sub formă de penalitate în mărime de 0,1% pînă la 60 zile întîrziere şi 1% mai mult de 
60 zile întîrziere din valoarea serviciilor prestate pentru fiecare zi întîrziere.

7. LITIGII
7.1. în cazul, în care soluţionarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluţionare instanţelor 

judecătoreşti competente.
8. REZILIEREA CONTRACTULUI

8.1. Prezentul contract poate fi reziliat, fară a mai fi necesară intervenţia unei instanţe judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:
8.1.1. este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de lichidare sau faliment;
8.1.2. cesionează drepturile şi obligaţiile sale, prevăzute de prezentul contract fară acordul celeilalte părţi.

8.2. Partea care invocă rezilierea prezentului contract o va notifica pe cealaltă parte, cu cel puţin 10 zile înainte de data la care 
încetarea urmează să-şi producă efectele.

8.3. Dacă contractul a fost reziliat la iniţiativa Beneficiarului el este obligat faţă de Prestator la compensarea tuturor 
cheltuielilor apărute în executarea contractului.

8.4. Dacă contractul a fost reziliat la iniţiativa Prestatorului suma transferată de către Beneficiar în prealabil va fi restituită 
Beneficiarului în termen de 3 zile bancare din ziua rezilierii contractului, cu excluderea cheltuielilor suportate de către 
Prestator.

9. CLAUZE FINALE
9.1. Forţa majoră apără reciproc de răspundere părţile contractante.
9.2. Modificările şi completările la prezentul contract vor face obiectul unor acorduri adiţionale semnate de ambele părţi.
9.3. Prezentul contract a fost încheiat în număr de 2 exemplare, cîte unul pentru fiecare parte, astăzi / 3   ̂ 2017.

Prestator
IS “VAMSERVINFORM”
mun.Chijinau, str. Petricani, 21/3 
c/f 1011600027679
IBAN:MD84AG000000022512691143 
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Moldova-Agroindbank SA, fil. nr.31, Chisinau 
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n   ̂ Anexa nr. 1
la contractul; din 2017

Lista de preţuri ale serviciilor prestate 
la efectuarea operaţiunilor de mediere în domeniul vămuirii 

(inclusiv TVA)

1. Perfectarea declaraţiei vamale primare:
a) regim tranzit..............................................................................................  120,00 lei
b) regim import, regimuri suspensive şi alte destinaţii vamale...........  160,00 lei
c) regim export..............................................................................................  140,00 lei

2. Perfectarea declaraţiei vamale complementare (una p o z iţie ).............................................................  40,00 lei

3. Perfectarea declaraţiei vamale privind valoarea în vamă a mărfurilor(DVV-l; D V V -2)..............  20,00 lei

4. Calculul procedurilor vamale (formular P V -1 ) ....................................................................................  10,00 lei

5. Perfectarea borderoului documentelor an e x a te ......... ..........................................................................  20,00 lei

6. Perfectarea scrisorilor de transport internaţional (CMR) ..................................................................  30,00 lei

7. Perfectarea carnet T I R ..............................................................................................................................  50,00 lei

8. Perfectarea facturii internaţionale (INVOICE) ...................................................................................  20,00 lei

9. Perfectarea declaraţiei ecologice (şase p o z iţii) ....................................................................................  60,00 lei
pentru poziţiile (rîndurile) ulterioare -  6,00 lei fiecare

10. Perfectarea autorizaţiei pentru regimuri suspensive (inclusiv o poziţie)...........................................  150,00 lei
pentru poziţiile (rîndurile) ulterioare -  3,00 lei fiecare

11. Perfectarea certificatului de origine (inclusiv o p o z iţie )........................................................................ 50,00 lei
pentru poziţiile (rîndurile) ulterioare -  3,00 lei fiecare

12. Pregătirea şi prezentarea DV conform procedurii stabilite şi a actelor anexate, cu depunerea 
acestora la organul vamal. Asistenţa la controlul fizic şi documentar al mărfii.

în regim Import (regimuri suspensive)........................................................................... 420,00 lei
în regim Export................................................................................................................  320,00 lei
în regim Tranzit .............................................................................................................. 200,00 lei

13. Perfectarea declaraţiei vamale sumare cu depozitare provizorie........................................................  150,00 lei

14. Perfectarea declaraţiei sumare, cu depunerea garanţiei beneficiarului................................................  200,00 lei
15. Pregătirea şi prezentarea DV cu un grad sporit de complexitate, conform procedurii stabilite

(inel. procedurile ce ţin de transmiterea în Fondul Statutar) şi a actelor anexate, cu depunerea 
acestora la organul vamal. Asistenţa la controlul fizic şi documentar al m ărfii................................  700,00 lei

16. Servicii de transbordare..............................................................................................................................  200,00 lei

17. Servicii de intermediere la preluarea documentelor în raza mun. Chişinău......................................... 120,00 lei

18. Servicii Xerox (1 fo a ie ) ............................................................................................................................... 1,00 lei

19. Asigurarea garanţiei la Tranzit de la 400000 lei (din d iferen ţă)...................................................  0,10%
20. Asigurarea garanţiei la alte regimuri (în % din suma g aran ta tă)........................................................  1,2% lunar
21. Asigurarea garanţiei Ia antrepozitare ( in % din suma garantata) .. ..........................................  1001ei<0,8%

In cazul prelungirii termenului de depozitare,asigurarea garanţiei va fi calculata pentru fiecare z i---- -------------  0,027%

22. Asigurarea garanţiei Ia depozitarea provizorie( în % din suma garantată)..............................  1001ei<0,8%
In cazul prelungirii termenului de depozitare provizorie,asigurarea garanţiei va fi calculata pentru fiecare z i ------- 0,03%

Altele:


