EU AEOs recognition at Moldova –Romania
border crossing point

Recunoașterea AEO din UE la punctul de
trecere a frontierei Moldo–Române

As from 1 July 2015, the EU AEOs recognition pilot
project is being implemented at the MoldovaRomania Border crossing point - Leuseni-Albita

Din 1 iulie 2015, se implementează proiectul- pilot
privind recunoașterea AEO din UE la punctul de
trecere a frontierei Moldo-Române-Leușenii-Albița

Who can benefit?

Cine poate beneficia?

EU AEO holders of the Certificate AEOS and
AEOF playing a role as exporter and/or transport
operator in the supply chain of a consignment that
cross the Moldovan- Romanian border at Leuseni –
Albita BCP.

AEO din EU care dețin Certificat AEOS și AEOF și
sînt exportatorii și/sau transportatorii în lanțul de
aprovizionare a încărcăturilor care traversează
frontiera Moldo-Română prin punctul de trecere
Leușeni –Albita.

The Pilot Project will be be applicable for entrance
to Moldova.

Proiectul pilot se aplica pe sensul de intrare în
Moldova.

How the Project works?

Cum funcționează Proiectul?

Project is based on cross-border cooperation
mechanism implemented by Moldova and Romania
customs.

Proiectul se bazează pe mecanismul de cooperare
transfrontalieră implementat de autoritățile vamale
din Moldova și România.

Thus, on exit from EU, Romanian Customs
identifies the consignments belonging to valid EU
AEO certificates, and fill in the accompanying form
that is being handed in to the respective driver.

Astfel, la ieșire din UE, Vama Română identifică
mijlocul de transport ce aparține titularului
certificatului valabil AEO din UE și completează
Fișa de însoțire, care se înmînează șoferului.

The Accompanying form is being passed over by
the driver to the Moldova Customs for recognition.

Fișa de însoțirea se transmite de către șofer către
Vama Moldovei în vederea recunoașterii.

What are the benefits?

Care sunt beneficiile?

-Fewer controls – by application of the lower
examination rates than to other economic
operators

-Mai puține controale – prin aplicarea unui
număr mai mic de controale în comparație cu alți
agenți economici

-Consultations – by dedicated officers assigned
to help companies to coordinate and solve
customs issues

-Consultații – oferite de inspectorul vamal
desemnat pentru acordarea suportului în
perfectarea procedurilor vamale

-Faster Border crossing – by priority access to
the customs control zone, and priority border
crossing using dedicated AEO fast lane, marked
by the following road sigh

-Traversarea rapidă a frontierei – prin acces
prioritar în zona de control vamal și trecerea
prioritară a frontierei, utilizînd sensul de intrare,
dedicat AEO, marcat cu următorul indicator rutier

email: aeo@customs.gov.md / www.customs.gov.md

