Anexă
RAPORT
privind progresele înregistrate în realizarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea
Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016
(angajamentele derivate din Titlul V al Acordului de Asociere referitoare la crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător)
pe parcursul anului 2017
(aprobat prin HG nr.1472 din 30 decembrie 2016)
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TITLUL V .
COMERŢ ŞI ASPECTE LEGATE DE COMERŢ
CAPITOLUL 5.
REGIMUL VAMAL ŞI FACILITAREA COMERŢULUI
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(proiect
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mil.
euro)

Nivelul de realizare

8

În curs de realizare
Fișa proiectului TWINNING privind Noul Sistem
Computerizat de Tranzit (NCTS) şi modernizarea
Sistemului Informaţional Integrat Vamal “Asycuda
World” a fost aprobată de către Comisia Europeană
în martie 2015. Ulterior, toate activităţile de
pregătire a proiectului au fost asigurate de partea UE.
În perioada 16-19.05.2017 a avut loc şedinţa de
selectare, în cadrul căreia a fost selectat consorţiul de
state care vor implementa proiectul TWINNING
respectiv.
Totodată, a fost:
- elaborat şi aprobat Planul de acţiuni în vederea
implementării proiectului sus-menționat;
- aprobat Ordinul Serviciului Vamal nr. 289-O din
26.07.2017 cu privire la instituirea Grupului de lucru
pentru coordonarea și implementarea Proiectului
Uniunii Europene TWINNING „Suport în
modernizarea Serviciului Vamal al Republicii
Moldova în conformitate cu cerinţele Acordului de

vamă
pentru
acestea,
103108/271,
31.03.2017

(i) Iau măsurile
necesare pentru
a reflecta şi a
pune în aplicare
dispoziţiile
Convenţiei de la
Kyoto revizuite
privind
simplificarea şi
armonizarea
procedurilor
vamale
din
1973

LT1.
Act
nou
Proiectul de lege
pentru
aprobarea
Codului vamal

(k) Introduc şi
aplică proceduri
simplificate
pentru

I2.
Dezvoltarea
mecanismului
de
recunoaştere
mutuală a statutului

Proiect
“Twinning”
lansat;
Sistem
computeriza
t de tranzit
dezvoltat
(NCTS),
testat
şi
implementat
Lege intrată
în vigoare

Asociere”;
- semnată anexa nr.1 a contractului Twinning la data
de 14.08.2017.
Proiectul a fost lansat oficial la data de
21.11.2017.
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Transpune:
Regulamentul
952/2013/UE

Foaie
de
parcurs
privind
mecanismul

Vamal
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În
limitele
bugetului
autorităţii;
Alte
surse (proiecte de

În curs de realizare
În baza Ordinului ministrului finanțelor nr.49 din
15.03.2017 au fost create 5 Grupuri de lucru privind
elaborarea Titlurilor I-X din noul Cod vamal al
Republicii Moldova.
Proiectul noului Cod vamal a fost definitivat în
conformitate cu constatările și recomandările de
perfecționare a proiectului parvenite din partea
experților UE, în contextul expertizei noului Cod
vamal realizate prin intermediul misiunii TAIEX, ce
a avut loc în perioada 31.07-04.08.2017.
În perioada 13.11-15.12.2017 proiectul noului Cod
vamal a fost plasat pe pagina oficială a Ministerului
Finanțelor și www.particip.gov.md în vederea
efectuării consultărilor publice.
La moment, se află la etapa de elaborare și
definitivare sinteza propunerilor și obiecțiilor
aferente proiectului noului Cod vamal.
Astfel, se propune realizarea expertizei anticorupție
și juridice precum și aprobarea în Guvern și
respectiv adoptarea în Parlament a noului Cod vamal
pînă la finele anului 2018.
În curs de realizare
La data de 13.03.2017 a avut loc videoconferinţa
Grupului de lucru Uniunea Europeană-Republica
Moldova privind implementarea Cadrului Strategic
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a AEO între
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elaborat
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pentru Cooperare Vamală, unde a fost prezentat
raportul de evaluare a proiectului-pilot de
recunoaştere unilaterală a statutului AEO
din UE la punctul de trecere a frontierei de stat
Leuşeni-Albiţa, pentru perioada iulie-decembrie
2016. În cadrul videoconferinței respective s-a
convenit asupra prelungirii acestuia pînă în luna iulie
2017.
La data de 25 iulie 2017 au avut loc intrevederi de
lucru ale experților autorităților vamale din
Republica Moldova și România privind Grupul de
lucru UE-Moldova privind implementarea Cadrului
Strategic pentru Cooperare Vamală, în cadrul cărora
a fost prezentat raportul de evaluare a proiectuluipilot de recunoaştere unilaterală AEO din UE pentru
perioada ianuarie-iunie 2017 şi s-a convenit asupra
notificării DG TAXUD privind decizia prelungirii
acestuia cu încă 6 luni, precum şi s-a convenit despre
continuarea creării criteriilor de selectivitate în
vederea încadrării în proiectul pilot a companiilor
deținătoare de certificate AEO-UE.
A fost aprobată Foaia de parcurs, înaintată de către
DG TAXUD, ce include 15 acţiuni în vederea
implementării recunoașterii mutuale AEO între RM
şi UE, în cadrul celei de a III-a Reuniune a
Subcomitetului vamal RM, care a avut loc la
16.11.2017, la Chişinău şi a fost convenită
prelungirea proiectului-pilot de recunoaștere
unilaterală a statutului AEO din UE la punctul de
trecere a frontierei de stat Leuşeni-Albiţa pentru
6 luni ale anului 2018, începînd cu data de
01.01.2018.
Totodată, în vederea armonizării conceptului AEO la
prevederile art. 193 alin. (1) lit. k) din Acordul de
Asociere RM-UE, prin Legea nr. 281 din 16.12.2016
cu privire la modificarea și completarea unor acte

(2) Pentru a
îmbunătăţi
metodele
de
lucru, garantînd
în acelaşi timp
respectarea
nediscriminării,

I3. Implementarea
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Alte surse; Proiecte
de asistenţă tehnică
(proiect
privind
implementarea
Sistemului
computerizat
de
tranzit (NCTS) şi

legislative (ce vizează politica fiscală și vamală
pentru anul 2017) au fost operate modificări și
completări la alin. (6) art. 1952 și art. 1953 din Codul
vamal nr. 1149 din 20.07.2000.
Prin Hotărîrea Guvernului nr. 209 din 04.04.2017 au
fost efectuate modificări şi completări ce s-au operat
în Hotărîrea Guvernului nr.647 din 7 august 2014
„Privind punerea în aplicare a prevederilor
secţiunilor a 271-a şi a 281-a din Codul vamal al
Republicii Moldova”.
De simplificările acordate la traversarea punctului de
trecere a frontierei Leușeni-Albița au beneficiat 5
companii din UE.
Pe parcursul a 12 luni ale anului 2017 au primit
statut de AEO 13 agenți economici, numărul total al
titularilor de certificate AEO constituind 110 agenţi
economici.
Totodată, în contextul modificărilor operate la Codul
Vamal prin Legea nr. 281 din 16.12.2016 cu privire
la modificarea şi completarea unor acte legislative
(art. VIII) în partea ce ține de condițiile de autorizare
a AEO, pe parcursul perioadei de raportare au fost:
- reevaluate 27 de autorizații AEO în
vedrea conformării condițiilor de statut;
- suspendate 3 Autorizaţii AEO, în vederea
remedierii situaţiilor de necorespundere a statutulu;
- revocate 3 Autorizații AEO, la solicitarea
titularilor statut AEO pe motiv de necorespundere a
criteriilor de statut AEO.
În curs de realizare
Fișa proiectului TWINNING privind Noul Sistem
Computerizat de Tranzit (NCTS) şi modernizarea
Sistemului Informaţional Integrat Vamal “Asycuda
World” a fost aprobată de către Comisia Europeană
în martie 2015. Ulterior, toate activităţile de
pregătire a proiectului au fost asigurate de partea UE.

transparenţei,
eficienţei,
integrităţii
şi
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documentaţiei
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(e) să garanteze
menţinerea
celor mai înalte
standarde
de
integritate,
în
special
la
frontieră, prin
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I4.
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implementării
eficiente
a
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Comerţ şi
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100%
de
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instruiți în

Serviciul Vamal

Trimestrul
IV, 2019
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modernizarea
Sistemului
Informaţional
Integrat
Vamal
“Asycuda World” –
1,2 mil. euro)

În perioada 16-19.05.2017 a avut loc şedinţa de
selectare, în cadrul căreia a fost selectat consorţiul de
state care vor implementa proiectul TWINNING
respectiv.
Totodată, a fost:
- elaborat şi aprobat Planul de acţiuni în vederea
implementării proiectului sus-menționat;
- aprobat Ordinul Serviciului Vamal nr. 289-O din
26.07.2017 cu privire la instituirea Grupului de lucru
pentru coordonarea și implementarea Proiectului
Uniunii Europene TWINNING „Suport în
modernizarea Serviciului Vamal al Republicii
Moldova în conformitate cu cerinţele Acordului de
Asociere”;
- semnată anexa nr. 1 a contractului Twinning la data
de 14.08.2017.
Proiectul a fost lansat oficial la data de
21.11.2017.

În
limitele
bugetului autorităţii

În curs de realizare
Pe parcursul anului 2017 au fost iniţiate 217 anchete
de serviciu: 130 anchete de serviciu de către
Comisiile de disciplină din cadrul Birourilor Vamale
(BV) și 87 anchete de serviciu inițiate de către
Direcția integritate și supraveghere (DIS), 71 dintre
care au fost finalizate.
Au fost aplicate următoarele sancţiuni disciplinare:
- observaţii – 9 (DIS) / 17 (BV);
- mustrări - 13(DIS) / 33(BV);
- mustrări aspre – 9(DIS) / 14(BV);
-eliberare din serviciu în organele vamale - 4(DIS) /
5(BV) .

instrumentelor
internaţionale
relevante
în
acest domeniu,
în special ale
Declaraţiei
revizuite de la
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orientărilor
practice
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privind
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Prin Ordinul 471-O din 06.11.2014 a fost aprobat
Registrul de evidență a cazurilor de influență
necorespunzătoare.
Pe parcursul anului 2017 au fost înregistrate 9 cazuri
de influență necorespunzătoare, dintre care 5 au
fost transmise în adresa CNA.
Concomitent, în cadrul Centrului de Apel al
Serviciului Vamal a fost lansată linia anticorupţie
(+373 22) 57-41-11), în scopul recepţionării
informaţiei referitoare la faptele de comportament
corupţional şi alte abuzuri de serviciu comise de
colaboratorii vamali. Astfel, pe parcursul perioadei
de raportare, în Registrul de evidenţă a apelurilor
Serviciului Vamal au fost înregistrate 180 apeluri
de la persoane fizice privind faptele de
comportament corupţional.
În curs de realizare
Fișa proiectului TWINNING privind Noul Sistem
Computerizat de Tranzit (NCTS) şi modernizarea
Sistemului Informaţional Integrat Vamal “Asycuda
World” a fost aprobată de către Comisia Europeană
în martie 2015. Ulterior, toate activităţile de
pregătire a proiectului au fost asigurate de partea UE.
În perioada 16-19.05.2017 a avut loc şedinţa de
selectare, în cadrul căreia a fost selectat consorţiul de
state care vor implementa proiectul TWINNING
respectiv.
Totodată, a fost:
- elaborat şi aprobat Planul de acţiuni în vederea
implementării proiectului sus-menționat;
- aprobat Ordinul Serviciului Vamal nr. 289-O din
26.07.2017 cu privire la instituirea Grupului de lucru
pentru coordonarea și implementarea Proiectului
Uniunii Europene TWINNING „Suport în
modernizarea Serviciului Vamal al Republicii
Moldova în conformitate cu cerinţele Acordului de

privind
facilitarea
comerţului.
Aceste
dispoziţii
se
aplică,
de
asemenea,
atunci
cînd
tranzitul
mărfurilor
începe sau se
termină
pe
teritoriul unei
părţi (tranzit pe
căi interioare).
Părţile urmăresc
asigurarea
interconectivităţ
ii progresive a
sistemelor lor
de
tranzit
vamal,
în
perspectiva
aderării viitoare
a
Republicii
Moldova
la
Convenţia din
1987 privind un
regim de tranzit
comun. Părţile
asigură
cooperarea
şi
coordonarea
între
toate
autorităţile în
cauză
pe

Asociere”;
- semnată anexa nr. 1 a contractului Twinning la data
de 14.08.2017.
Proiectul a fost lansat oficial la data de
21.11.2017.

Proiect
“Twinning”
lansat;
Sistem
computeriza
t de tranzit
dezvoltat
(NCTS),
testat
şi
implementat
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194

teritoriile
lor
respective
pentru a facilita
traficul
în
tranzit. Părţile
promovează, de
asemenea,
cooperarea
dintre autorităţi
şi
sectorul
privat
în
legătură
cu
tranzitul.
Relaţiile
cu
mediul
de
afaceri
(1)
Părţile
convin:
(a) să garanteze
că legislaţia şi
procedurile lor
sînt
transparente şi
accesibile
publicului, pe
cît posibil prin
mijloace
electronice, şi
că includ o
justificare
pentru
adoptarea lor.
Ar trebui să se
prevadă
un
interval de timp
rezonabil între

L1.
Act
de
modificare
Proiectul de lege
pentru modificarea
şi
completarea
Codului
vamal
(norme
privind
stabilirea
unui
interval de timp
rezonabil
între
publicarea
prevederilor noi sau
modificate
şi
intrarea
lor
în
vigoare)
I1.
Asigurarea
transparenței
procesului
decizional în cadrul
Serviciului Vamal

Lege intrată
în vigoare

Ministerul
Finanţelor

Trim.
2017

100% din
proiectele
de
acte
normative
ale
Serviciului
Vamal
elaborate

Serviciul Vamal

Trimestrul
IV, 2019
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I,

În
limitele
bugetului autorităţii

Realizat
Legea nr.281 din 16.12.2016 ,,Cu privire la
modificarea şi completarea unor acte legislative” a
intrat în vigoare la data de 01.01.2017.
Prin legea menţionată supra - art.6 din Codul vamal
a fost completat cu un alineat nou (21) care prevede
faptul că modificările şi/sau completările Codului
vamal se pun în aplicare peste 180 de zile
calendaristice de la data publicării în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova a legii de modificare
şi/sau de completare.

În
limitele
bugetului autorităţii

În curs de realizare
Pe parcursul perioadei de raportare au fost publicate
9 proiecte decizionale pe pagina web a Serviciului
Vamal www.customs.gov.md.

publicarea
dispoziţiilor noi
sau modificate
şi intrarea lor în
vigoare;

(b)
asupra
necesităţii unor
consultări
periodice şi în
timp util cu
reprezentanţii
sectorului
comercial
privind
propunerile
legislative
şi
procedurile
referitoare
la
aspectele
vamale şi cele
comerciale. În
acest
scop,
fiecare
parte
instituie
mecanisme
adecvate
de
consultare
periodică între
autorităţile
administrative
şi mediul de
afaceri;

conform
cerințelor
transparenţe
i procesului
decizional

I2.
Organizarea
şedinţelor
Comitetului
Consultativ
al
Serviciului Vamal

Şedinţe
trimestriale
organizate

Serviciul

Vamal

Trimestru
IV, 2019
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În
limitele
bugetului autorităţii

În curs de realizare
Pe parcursul perioadei de raportare au fost organizate
10 şedinţe ale Comitetului Consultativ (4 în cadrul
biroului vamal Sud, respectiv, cîte 2 şedinţe în cadrul
birourilor Centru și Nord şi 2 în cadrul aparatului
central al Serviciului Vamal).
Totodată, se menționează că, prin Ordinul
Serviciului Vamal nr. 348-O dn 11.09.2017 a fost
aprobat Regulamentul Comitetului Consultativ pe
lîngă Serviciul Vamal şi pe lîngă Biroul vamal, fiind
abrogat Regulamentul Comitetului Consultativ pe
lîngă Serviciul Vamal, aprobat prin Ordinul
Serviciului Vamal nr. 87-O dn 23.01.2013.

(c)
să facă
accesibile
publicului, pe
cît posibil prin
mijloace
electronice,
informaţiile
relevante
de
natură
administrativă,
inclusiv
cerinţeleautorită
ţilorşi
procedurile de
intrare şiieşire a
mărfurilor,
programul de
lucru
şi
procedurile de
lucru
ale
oficiilor vamale
din porturi şi
din punctele de
trecere
a
frontierei,
precum
şi
punctele
de
contact pentru
cererile
de
informaţii;
(d)
să
încurajeze
cooperarea între
operatori
şi
autorităţile
administrative

I3.
Actualizarea
paginii
web
a
Serviciului Vamal
cu
informații
relevante

Număr de
vizitatori ai
paginii web
a
Serviciului
Vamal
în
creştere

Serviciul Vamal

Trimestru
IV, 2019

În
limitele
bugetului autorităţii

În curs de realizare
Pe parcursul anului 2017, pagina web a Serviciului
Vamal a fost accesată de 283 420 utilizatori,
comparativ cu aceaiași perioadă a anului 2016 – 253
976 utilizatori.

I4.
Semnarea
memorandumurilor
de înţelegere cu
comunitatea
de
afaceri

Număr de
memorandu
muri
de
înţelegere
negociate şi
semnate

Serviciul

Trimestrul
IV, 2019

În
limitele
bugetului autorităţii

În curs de realizare
La moment, Serviciul Vamal are semnate 4
memorandumuri de înţelegere cu comunitatea de
afaceri:
- Acordul de colaborare cu Camera de Comerţ
Italiană;

Vamal

10

195

competente,
prin utilizarea
de
proceduri
nearbitrare
şi
accesibile
publicului, cum
ar
fi
memorandumur
ile
de
înţelegere,
bazate
în
special pe cele
promulgate de
OMV şi
(e) să se asigure
că
cerinţeleşi
procedurile lor
vamale
şi
conexe continuă
să
răspundă
necesităţilor
legitime
ale
sectorului
comercial,
urmează
cele
mai
bune
practici
şirestrîng
în
continuare cît
mai
puţin
posibil
comerţul.
(1) Începînd cu
data
de
1
ianuarie
a
anului următor

- Acordul de parteneriat şi colaborare cu Camera de
Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova;
- Acordul de colaborare cu Asociaţia Obştească
,,Camera Tinerilor Antreprenori ,,JCI Chişinău”;
- Acordul de colaborare cu Asociaţia Bussinesului
European.

I5.
Evaluarea
calităţii serviciilor
prestate
de
autoritatea vamală

Chestionar
elaborat şi
publicat pe
pagina web
a
Serviciului
Vamal
–
gradul
satisfacţiei
privind
calitatea
serviciilor
prestate de
vamă
în
creştere

Serviciul Vamal

Trimestrul
IV, 2019

SL1. Modificarea şi
completarea Legii
nr.1540-XIII din 25
februarie
1998

Lege intrată
în vigoare

Ministerul
Finanţelor; Serviciul
Fiscal;
Serviciul
Vamal

Trimestrul
I, 2017

11

Alte
surse(proiecteasiste
nță tehnică prin
intermediul
Corporației
Financiare
Internaționale,
Băncii Mondiale,
Agenţiei
StatelorUnitepentru
Dezvoltare
Internaţională)

În curs de realizare
A fost elaborat şi plasat pe pagina web oficială a
Serviciului Vamal Chestionarul de evaluare a
satisfacţiei clienţilor, la următorul link:
http://customs.gov.md/ro/content/chestionar-deevaluare-calitatii-serviciilor-prestate-de-catreautoritatea-vamala.
Chestionarul a fost transmis şi membrilor Consiliului
Consultativ al Serviciului Vamal. Informația a fost
generalizată, urmînd a fi elaborat un Raport-analiză.

Realizat
Prin prisma art.XIV din Legea nr.281 din
16.12.2016 cu privire la modificarea şi
completarea unor acte legislative au fost aduse

intrării
în
vigoare
a
prezentului
acord,
părţile
interzic
aplicarea unor
taxe
administrative
cu un efect
echivalent
cu
cel al taxelor
vamale
la
import sau la
export şi a altor
redevenţe

privind plata pentru
poluarea mediului

(2) În ceea ce
priveşte toate
taxele
şi
redevenţele de
orice
natură
aplicate
de
autorităţile
vamale
ale
fiecărei
părţi,
inclusiv taxele
şi redevenţele

LT1.
Act
nou
Proiectul de lege
pentru
aprobarea
Codului vamal
Transpune:
Regulamentul (UE)
nr.952/2013
al
Parlamentului
European
şi
al
Consiliului din 9

Lege intrată
în vigoare

Ministerul
Finanţelor; Serviciul
Vamal

Trimestrul
III, 2017;
Anexa
XXVI la
Acordul de
Asociere –
septembrie
2017

12

În
limitele
bugetului
autorităţilor

modificări la Legea nr.1540 -XIII din 25.02.1998
privind plata pentru poluarea mediului, conform
cărora a fost transferată responsabilitatea de încasare
a plăților pentru poluarea mediului de la Serviciul
Vamal către Serviciul Fiscal de Stat.
Astfel, începînd cu 01.01.2017 colectarea și
administrarea plăților și taxei pentru poluarea
mediului este asigurată de Serviciul Fiscal de Stat.
Modificarea Legii nr.1540 din 25.02.1998
prin Legea nr.281 din 16.12.2016 este motivată ca
urmare a necesității respectării art.195 din Acordul
de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte,
şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a
Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe
de altă parte (în continuare –Acordul de Asociere),
care prevede că începând cu data de 1 ianuarie a
anului următor intrării în vigoare a Acordului de
Asociere, părțile interzic aplicarea unor taxe
administrative cu un efect echivalent cu cel al taxelor
vamale la import sau la export și a altor plăți.
Astfel, taxa pentru poluarea mediului nu poate fi
impusă la frontieră, aceasta urmînd a fi percepută
ca taxă pe interior faţă de toţi agenţii economici,
indiferent de originea produselor (atît de import, cît
şi autohtone).
În curs de realizare
Urmare a concluziilor operaționale ale grupului de
lucru Uniunea Europeană – Republica Moldova
privind implementarea Cadrului Strategic pentru
Cooperare Vamală, întrunit la Bruxelles la data de
02.03.2016, a fost inițiată armonizarea legislației
vamale
în
conformitate
cu
prevederile
Regulamentului (UE) nr.952/2013 al Parlamentului
European și Consiliului din 09.10.2013 de stabilire a
Codului Vamal al Uniunii.
În baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.49 din

pentru sarcini
asumate
în
numele
autorităţilor
menţionate
privind sau în
legătură
cu
importul
sau
exportul şi fără
a aduce atingere
articolelor
relevante
din
Capitolul
1
(Tratamentul
naţional
şi
accesul pe piaţă
al mărfurilor)
de la titlul V
(Comerţ
şi
aspecte legate
de comerţ) din
prezentul acord,
părţile convin
asupra
următoarelor:
(a) taxele şi
redevenţele să
nu poată fi
impuse
decît
pentru serviciile
furnizate
la
cererea
declarantului, în
afara condiţiilor
normale
de
lucru,
a

octombrie 2013 de
stabilire a Codului
vamal al Uniunii

15.03.2017 au fost create 5 Grupuri de lucru privind
elaborarea Titlurilor I-X din noul Cod vamal al
Republicii Moldova.
Proiectul noului Cod vamal a fost definitivat în
conformitate cu constatările și recomandările de
perfecționare a proiectului parvenite din partea
experților UE, în contextul expertizei noului Cod
vamal realizate prin intermediul misiunii TAIEX, ce
a avut loc în perioada 31.07-04.08.2017.
În perioada 13.11- 15.12.2017 proiectul noului Cod
vamal a fost plasat pe pagina oficială a Ministerului
Finanțelor și www.particip.gov.md în vederea
efectuării consultărilor publice.
La moment, se află la etapa de elaborare și
definitivare sinteza propunerilor și obiecțiilor
aferente proiectului noului Cod vamal.
Astfel, se propune realizarea expertizei anticorupție
și juridice precum și aprobarea în Guvern și
respectiv adoptarea în Parlament a noului Cod vamal
pînă la finele anului 2018.

13
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programului de
lucru şi în alte
locuri decît
cele menţionate
în
reglementările
vamale, precum
şi pentru orice
formalităţi
legate de aceste
servicii
şi
necesare pentru
un astfel de
import
sau
export;
Cooperare
vamală
(c) colaborează
pentru
automatizarea
procedurilor
vamale şi a
altor proceduri
comerciale

I1. Implementarea
proiectului
“Twinning” privind
Noul
Sistem
Computerizat
de
Tranzit (NCTS) şi
modernizarea
Sistemului
Informaţional
Integrat
Vamal
“Asycuda World”

Acord
dintre
Serviciul
Vamal
şi
Conferinţa
Naţiunilor
Unite pentru
Comerţ şi
Dezvoltare
(UNCTAD)
privind
dezvoltarea
Sistemului
Informaţion
al Integrat
Vamal bazat
pe
softul
“Asycuda
World”
semnat;
Proiect

Serviciul

Vamal

Trimestrul
IV, 2019
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Alte surse; Proiecte
de asistenţă tehnică
(proiect
privind
implementarea
Sistemului
computerizat
de
tranzit (NCTS) şi
modernizarea
Sistemului
Informaţional
Integrat
Vamal
“Asycuda World” –
1,2
mil.
euro)

În curs de realizare
Fișa proiectului TWINNING privind Noul Sistem
Computerizat de Tranzit (NCTS) şi modernizarea
Sistemului Informaţional Integrat Vamal “Asycuda
World” a fost aprobată de către Comisia Europeană
în martie 2015. Ulterior, toate activităţile de
pregătire a proiectului au fost asigurate de partea UE.
În perioada 16-19.05.2017 a avut loc şedinţa de
selectare, în cadrul căreia a fost selectat consorţiul de
state care vor implementa proiectul TWINNING
respectiv.
Totodată, a fost:
- elaborat şi aprobat Planul de acţiuni în vederea
implementării proiectului sus-menționat;
- aprobat Ordinul Serviciului Vamal nr. 289-O din
26.07.2017 cu privire la instituirea Grupului de lucru
pentru coordonarea și implementarea Proiectului
Uniunii Europene TWINNING „Suport în
modernizarea Serviciului Vamal al Republicii
Moldova în conformitate cu cerinţele Acordului de
Asociere”;

(d) fac schimb,
după caz, de
informaţiişi
date,
sub
rezerva
respectării
confidenţialităţi
i
datelor,
precum şi de
standarde
şi
regulamente
privind
protecţia datelor
cu
caracter
personal;

I2.Implementarea
proiectului-pilot
privind
schimbul
prealabil de date pe
carnete TIR între
Republica Moldova
şi
Uniunea
Europeană

I3.Monitorizarea
implementării
regulilor
interne

“Twinning”
lansat;
Sistem
computeriza
t de tranzit
dezvoltat
(NCTS),
testat
şi
implementat
Proiect-pilot
implementat

Reguli
interne
elaborate

- semnată anexa nr. 1 a contractului Twinning la data
de 14.08.2017.
Proiectul a fost lansat oficial la data de 21.11.2017.

Serviciul Vamal

Trimestrul
IV, 2017

Alte surse (proiecte
de asistență tehnică
prin
intermediul
Direcției Generale
Impozitare
și
Uniune Vamală a
Comisiei Europene)

Serviciul Vamal
Ministerul
Afacerilor Interne;

Trimestrul
IV, 2018

În
limitele
bugetului autorităţii
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Nerealizat (acțiune stopată)
Proiectul-pilot a fost inițiat în baza Foii de parcurs
privind implementarea Cadrului strategic de
cooperare vamală RM-UE și avea drept scop
organizarea schimbului de date prealabile din
carnetele TIR în regim on-line.
Conform documentelor tehnice cheltuielile pentru
implementarea proiectului-pilot trebuiau să fie
suportate integral de Serviciul Vamal.
În urma prioritizării proiectelor de asistență pentru
Serviciul Vamal, ca proiect de bază a fost selectat
proiectul Twinning „Suport în modernizarea SV în
conformitate cu cerinţele Acordului de Asociere”,
pentru care deja au fost alocate resurse financiare,
care prin prisma complexității sale (NCTS și Ghișeu
Unic) acoperă domeniul selectat inițial pentru
proiectul-pilot privind schimbul de date prealabile
din carnetele TIR, lucru despre care a fost informată
Comisia Europeană și Delegația UE în RM. Prin
urmare în adresa Comisiei Europene nu au fost
remise comentariile la documentațiile tehnice a
proiectului-pilot.
În rezultat Comisia Europeană a exclus proiectulpilot din lista proiectelor prioritare.
În curs de realizare
Prin Ordinul Serviciului Vamal nr.200-O din
19.05.2015 a fost aprobată Politica pentru

Centrul
Național
pentru
Protecția
Datelor cu Caracter
Personal

pentru respectarea
confidenţialităţii la
schimbul de date cu
caracter personal

(e) cooperează
pentru
prevenirea
şi
combaterea
traficului
transfrontalier
ilegal
de
mărfuri,
inclusiv
de
produse pe bază
de tutun;

I5.
Eficientizarea
acţiunilor
de
contracarare
a
traficului ilicit de
produse de tutun de
către
Serviciul
Vamal

Număr de
operaţiuni
comune
naţionale şi
internaţiona
le
cu
participarea
Serviciului
Vamal

Serviciul

Vamal

Trimestrul
IV, 2019
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În
limitele
bugetului autorităţii

protecţia datelor cu caracter personal în cadrul
Serviciului Vamal. În adresa Centrului Naţional
pentru Protecţia Datelor cu Caracter personala a fost
depusă notificare cu privire la înregistrarea
Serviciului Vamal ca entitate ce acumulează,
prelucrează, stochează informaţie ce conţine date cu
caracter personal. Prin Decizia Centrului nr.
1433235423337 din 02.06.15 Serviciul Vamal a
fost înregistrat în Registrul de evidenţă a
operatorilor de date cu caracter personal.
În curs de realizare
Pe parcursul perioadei de raportare Serviciul Vamal
a participat la 8 operaţiuni internaţionale, după
cum urmează:
1. Operațiunea internațională „SCUT” privind
combaterea traficului ilicit cu produse din tutun peste
frontiera de stat a Republicii Moldova cu România,
desfăşurată în perioada 06.02.2017-10.03.2017
(conform Ordinului Serviciului Vamal nr. 49-O din
03.02.2017);
2. Operațiunea internațională „PEGASUS” privind
combaterea traficului ilicit de țigarete, produse din
tutun și materie primă destinată producerii
țigaretelor, organizată sub egida Organizației
mondiale a Vămilor în perioada 01.03.201721.03.2017 (conform Ordinului Serviciului Vamal
nr. 55-O din 10.02.17);
3. Operațiunea
internațională „ECLIPSE II”
privind combaterea traficului ilicit cu articole de
tutungerie, organizată sub egida SELEC în perioada
06.03.2017-17.03.2017
(conform
Ordinului
Serviciului Vamal nr. 94- O din 10.03.17);
4. Operațiunea internațională „NAVIGATOR”
privind combaterea traficului ilicit de arme și
muniții, exploziv și precursori de exploziv, materiale
chimice, biologice, radiologice și nucleare,

organizată sub egida EUBAM în perioada
10.03.2017-31.05.2017
(conform
Ordinului
Serviciului Vamal nr. 91-O din 07.03.17);
5. Operațiunea internațională „ORBIS” privind
controlul şi supravegherea livrărilor de ţigarete şi
utilajelor destinate producerii ţigaretelor pe întreg
teritoriul Republicii Moldova şi contracararea
traficului ilicit de ţigarete la Aeroportul Internaţional
Chişinău, organizată sub egida EUBAM în perioada
01.04.2017-30.04.2017
(conform
Ordinului
Serviciului Vamal nr. 117-O din 30.03.17);
6. Operațiunea internațională „TRIGGER II”
privind combaterea criminalităţii organizate legate
de arme de foc, droguri şi criminalitatea organizată
transnaţională din Eurasia, organizată în perioada
06.04.2017-08.04.2017, sub egida Centrului de
Cooperare Poliţienească Internaţională al IGP al
MAI (conform Dispoziţiei directorului general al
Serviciului Vamal nr.237-d din 06.04.17);
7. Operațiunea internațională ,,NAVIGATOR II”
privind combaterea traficului ilicit de armament,
muniții, substanțe explozive și precursorii acestora,
materiale chimice, biologice, radioactive și nucleare”
organizată în perioada 18-20.07.2017 sub egida
EUBAM;
8. Operațiunea internațională ,,GAMMA”, care are
drept scop contracararea și depistarea încălcărilor
regulilor vamale cu privire la transportarea ilegală a
produselor de tutungerie, valori monetare, valori
culturale, arme și muniții s.a., organizată în
perioada15.12.2017 – 15.01.2018 sub egida
Comitetul șefilor organelor de drept a Consiliului de
conduere a organelor vamale ale statelor membre
CSI.
Au fost înregistrate 20 rețineri de substanțe
narcotice, psihotrope și precursori, şi anume:
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(f) fac schimb
de
informaţii
sau desfăşoară
consultări
cu
scopul de a
ajunge,
cînd
este posibil, la
poziţii comune
în
domeniul
vamal în cadrul
unor organizaţii
internaţionale,

I6. Participarea la
evenimentele
organizaţiilor
internaţionale

Număr de
evenimente
cu
participarea
Serviciului
Vamal

Serviciul

Vamal

Trimestrul
IV, 2019

18

În
limitele
bugetului
autorităţii;
Alte
surse
(asistenţă
tehnică
prin
intermediul
organizaţiilor
menţionate)

- la domiciliul unei persoane au fost reținute
aproximativ 200 grame de substanțe narcotice PVP;
- la Postul Vamal intern Poșta au fost înregistrate
următoarele capturi:
•
în 2 colete poștale transmise din Marea
Britanie au fost depistată substanță psihotropă –
Ketamină (3.468 grame) și 12 pastile MDMA;
•
în 9 colete poștale din India - 740 pastile
AER-Modafenil, 100 pastile Brotizolam, 90 pastile
Lorazepam, 1000 comprimate Modafil;
•
în 2 colete poștale din China - 198,0 grame
de MMB (N) BZ-F și 6500 grame de Izosafrol și
Piperonal;
•
în 2 colete poștale din Olanda - 1595
pastile de MDMA;
•
în 1 colet poștal din Peru - 4970 grame de
masă vegetală cu conținut de cocaină;
•
în 1 colet poștal din Germania - 30 pastile
MDMA;
•
în 1 colet Africa de Sud – 60 capsule ulei de
canabis și 9.84 g canabis stare uscată;
- la Post vamal Tudora - 0,75 grame Hașiş.
240 capturi de țigarete, în cantitate de 5.558.960
bucăți.
În curs de realizare
Pe parcursul anului 2017 Serviciul Vamal a
participat la următorele evenimente:
- Conferinţa conducătorilor serviciilor vamale ale
statelor-membre ale OMV din regiunea europeană,
19-21 aprilie, Viena;
- Atelierul de lucru OMV regional cu privire la
OMV Data Model și Conferința IT;
- Ședința privind implementarea în RM a
Programului UNODC de Control al Containerelor;
- a 22-a Conferinţă anuală a Grupului de lucru
privind lupta împotriva traficului ilicit cu ţigarete,

organizată de OLAF - Sesiunile anuale 129/130 ale
Consiliului OMV;
- Reuniunea de coordonare a capacității și
standardelor de comerț al UNECE, întrevederi cu
OMC, Guvernul Confederației Elvețiene, OSCE,
UNECE, 10-14 aprilie, Geneva;
- Reuniunea Grupului de Lucru privind
Managementului Integrat al Frontierelor în cadrul
Parteneriatului Estic, 6-8 iulie, Bruxelles;
- Reuninea privind cea de a 6 revizuire globală a a
sprijinului tehnic și financiar acordat in domeniul
comertului in contextul implementării acordului de
facilitare a comerțului a ONC si Seminar privind
coordonarea proceselor si activitatilor vamale in
contextul implementarii Acordului de facilitare a
comerttului a OMC, 11-14 iulie, Geneva,
Confederația Elvețiană;
- Sesiunea anuală 129-130 ale Consiliului
Organizației Mondiale a Vamilor, 6-8 iulie,
Bruxelles;
- Reuninea participanților
programului de
dezvoltarea cariei a OMV, 5-8 iulie, Bruxelles;
- cea de a 168-a ședință a Grupului de lucru pe
tranzit comun și simplificarea formalităților în
comerțul cu mărfuri, 7 iulie, Bruxelles;
- vizita în cadrul proiectului privind consolidarea
capacităților Serviciului Vamal, 11-15 septembrie,
Vilnius;
- vizita de documentare în Republica Albania privind
aspectele de funcționare a infrastructurii vamale, 1721 octombrie, Tirana, Albania;
- participarea Direcţiei Generale Serviciul Vamal la
cel de-al 6-lea Forum Tehnologii și Inovații al OMV,
31 octombrie – 02 noiembrie, Tokio, Japonia;
- a III-a Reuniune a Subcomitetului Vamal RM-UE,
16 noiembrie, Chișinău;

ca, de exemplu,
OMC, OMV,
ONU,
Conferinţa
Organizaţiei
Naţiunilor
Unite
pentru
Comerţ
şi
Dezvoltare
(UNCTAD) şi
Comisia
Economică
pentru Europa a
Naţiunilor
Unite
(UNECE);
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(g) colaborează
în materie de
planificare
şi
furnizare
a
asistenţei
tehnice,
în
special
în
vederea
facilitării
reformelor
vamale şi a
comerţului, în
conformitate cu
dispoziţiile
relevante
ale
prezentului
acord;

I7.
Identificarea,
negocierea
şi
implementarea
proiectelor
de
asistenţă
tehnică
pentru consolidarea
capacităţilor
instituţionale
ale
Serviciului Vamal

Număr de
proiecte
implementat
e

Serviciul

Vamal

Trimestrul
IV, 2019
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Alte surse: Proiecte
de asistenţă tehnică
(prin intermediul
Comisiei
Europene);
Proiectul
“Construcţia
punctului de trecere
a frontierei Palanca
pentru
realizarea
controlului comun
pe
teritoriul
Republicii
Moldova” – 2 mil.
euro;
Proiectul
“Reabilitarea
şi
modernizarea a 3
puncte de trecere a
frontierei România
– Moldova” – 10
mil. euro

- Evenimentul de lansare a Proiectului TWINNING
„Suport în modernizarea Serviciului Vamal al
Republicii Moldova în conformitate cu cerințele
AA”,21 noiembrie, Chișinău;
- Sesiuni anuale ale Consiliului OMV, 14-15
decembrie, Bruxelles.
În curs de realizare
Programul de dezvoltare strategică „Vama 2020” a
fost elaborat şi aprobat prin Ordinul Serviciului
Vamal nr. 126-O din 06.04.2017.
Prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 13-O din
17.01.2017 au fost aprobate:
- Regulamentul privind iniţierea şi gestionarea
proiectelor de asistenţă tehnică în cadrul Serviciului
Vamal;
- Registrul proiectelor de asistenţă tehnică în cadrul
Serviciului Vamal;
- Registrul propunerilor de proiecte de asistenţă
tehnică în cadrul Serviciului Vamal.
La moment, în Registrul proiectelor de asistenţă
tehnică în cadrul Serviciului Vamal sunt înregistrate
14 proiecte de asistenţă tehnică.
China
- la 10.11.2017 a fost semnat contractul pentru
dotarea punctelor de trecere a frontierei OcnițaSokireanî și a Aeroportului Internațional Chișinău cu
sistemul de inspecție a mărfurilor;
România
- la 20.11.2017 a fost depusă fișa de proiect privind
reabilitarea şi modernizarea birourilor vamale de
frontieră de pe granița România – Moldova,
respectiv birourile vamale Albiţa – Leuşeni, Sculeni
– Sculeni și Giurgiuleşti – Giurgiuleşti;
SUA
– NSDD, Departamentul Energiei:
a fost finalizată instalarea monitoarelor-portale la 12

PTF (Costești-Stînca, Larga-Kelmențî, GrimăncăuțiVașkivțî, Ocnița-Sokireanî, Cosăuți-Iampol, SorocaȚekinovka, Otaci – Moghiliov-Podolsk, LeușeniAlbița,
Etulia-Fricăței
(c/f),
Mirnoe-Tabaki,
Vulcănești-Vinogradovka, Basarabeasca-Serpnevo),
MDS-van (minivan) cu instalaţii portale mobile de
detectare a radiaţiilor transmis SV.
EXBS
- la 4.12.2017 au fost repuse în funcțiune 5
echipamente mobile de scanare, aflate în posesia SV;
- la 12-17.06.2017 a avut loc vizita la nivel înalt în
SUA cu participarea DG SV și a experților SV;
- în perioadele 27.03.2017 – 07.04.2017 și 1627.10.2017, s-a participat la cea de-a 24-a și 25-a
Academie de Comerț Internațional și Securitate în
domeniul circulației mărfurilor cu dublă destinație,
desfăşurate în or. Athens, SUA;
- în perioada 11-15.11.2017 a avut loc vizita la SV a
dlui Robert Pazos, Consilier al Programului
Controlul Exporturilor și Securitatea Frontalieră
(EXBS) pentru Republica Moldova și Republica
Armenia.
USAID
- 28 noiembrie 2017 a avut loc vizita reprezentanților
proiectului privind prezentarea progreselor și
necesităților SV în domeniul facilitării comerțului și
identificarea domeniilor de asistență.
UE Iniţiativa Prioritară IBM
-Vilnius, în perioada 29-30.05.2017 a avut loc cea
de-a XVI-a Reuniune a Grupului de lucru privind
Managementul Integrat al Frontierei pe lîngă
Platforma multilaterală a Parteneriatului Estic nr. I
„Democraţie, Buna Guvernare şi Stabilitate”, la care
Comisia Europeană a informat că Propunerea de
proiect privind implementarea sistemului de video
monitorizare depusă de către serviciile vamale ale
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RM și Ucrainei a fost îmbinată cu propunerea depusă
de către serviciile de frontieră într-un singur proiect
cu buget 4 mln 400 mii EUR și contribuția UE 3 mln
552 mii EUR pentru ambele activități. Comentariile
la draftul Documentului de proiect au fost transmise
Delegației UE în RM. După aprobarea acestuia se
vor discuta aspectele de implementare.
UE FRONTEX
Proiectul de instruire al Iniţiativei prioritare privind
IBM a Parteneriatului Estic, implementat de către
FRONTEX:
• 23-25.05.2017, Chișinău, Training Național,
Metode utilizate în traficul cu substanțe
psihotrope, țigarete și bunuri;
• 19-21.06.2017, Tbilisi, Seminar Regional
privind cooperarea interinstituțională;
• 9-13.10.2017, Tbilisi, Training regional privind
limbajul non-verbal;
• 28-30.11.2017, Seminar regional privind
interpretarea imaginilor obținute urmare a
scanării mărfurilor și a mijloacelor de transport;
• 1-4 .02.2017, sondaj de opinie în punctele de
trecere Leușeni-Albița pe partea moldovenească
și Aeroportul Internațional Chișinău, prin care a
fost evaluat gradul de satisfacție a călătorilor cu
activitatea organelor vamale și de frontieră ale
statelor Parteneriatului Estic. Rezultatele
sondajului au fost reflectate în Raport și
prezentate beneficiarilor.
UNODC
- 24-28 iulie 2017, Giurgiulești, trainingul privind
comerțul strategic și controlul exporturilor, la care au
participat 12 colaboratori ai Aparatului central și ai
birourilor vamale;
- 21.09.2017, întrevederea cu coordonatorul regional
al Programului dna Naida Șamilova, au fost discutate
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(h) fac schimb
de cele mai
bune practici în
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de
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vamale, axînduse în special pe
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instruire
domeniul
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Serviciul Vamal

Trimestrul
IV, 2019

23

În
limitele
bugetului
autorităţii;
Alte
surse
(asistență tehnică
prin
intermediul
Misiunii
Uniunii

aspectele de îmbunătățire a activității programului în
RM.
LITUANIA
- la 21.11.2017 a fost lansat oficial proiectul
TWINNING „Suport în modernizarea SV RM în
conformitate cu cerințele Acordului de Asociere”;
• a fost implementat proiectul privind dezvoltarea
capacităților instituționale ale SV pentru 2017:
• 24-28.07.2017, vizita în Lituania în domeniul
valorii în vamă și clasificării mărfurilor;
• 11-15.09.2017, vizita în Lituania a delegației
SV, în frunte cu DG SV, unde au fost discutate
subiectele privind managementul resurselor
umane, combaterea corupției, organizarea
controlului vamal;
• 21-25.08.2017, vizita experților Serviciului
Vamal al Lituaniei în RM;
• 18-22.09.2017, vizita experților Serviciului
Vamal al Lituaniei în RM.
GIZ
- 14.11.2017, ședința de colaborare, urmată de o
vizită a expertului pe domeniul de e-commerce și
proceduri simplificate.
IFC
- 08.11.2017, ședința de colaborare pe domeniul
Valorii in Vamă.
De menționat că în scopul fluidizării traficului la
frontiere a fost construit și deschis la 28.12.2017
Zona de control vamal Otaci.
În curs de realizare
Pe parcursul anului 2017 au fost desfăşurate 13
ședințe de instruire internă în cadrul cărora au
participat 381 colaboratori vamali.
La 01.11.2017 prin Dispoziția Serviciului Vamal
nr.654-d a fost organizată și desfășurată operațiunea
specială CONTRAFACEREA, la baza căreia a stat și

asigurarea
respectării
drepturilor de
proprietate
intelectuală,
mai ales în
cazul
produselor
contrafăcute;

(i) promovează
coordonarea

Europene
Asistenţă
Frontieră
Moldova
Ucraina,
Organizaţiei
Mondiale
Proprietăţii
Intelectuale)

I9. Implementarea
controlului comun

Acord
interstatal

Serviciul

Vamal
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În
bugetului

de
la
în
şi
a
a

limitele

un obiectiv ca: ,,Fortificarea mecanismului de
protecție vamală a indicațiilor geografice, inclusiv și
cele protejate în baza acordului de Asociere RMUE”.
Totodată au fost organizate și petrecute măsuri de
bază ca:
- 14 ședințe de lucru cu reprezentanții titularilor de
drept asupra obiectelor de proprietate intelectuală, în
particular cu cei internaționali;
- 1 vizită de studiu în domeniul activității
porturilor, analizei de risc și protecției proprietății
intelectuale, organizată de ANAF (România) la
sediul biroului vamal Constanța Sud, în perioada
22-23.03.2017;
- 2 întruniri cu reprezentanţii EUBAM pe
marginea raportului de monitorizare, măsură
petrecută de Misiune în perioada lunii noiembrie a
anului 2016;
- 1 ședință de lucru cu secretarul II al Ambasadei
Republicii Populare Chineze în Republica Moldova,
în vederea schimbului de informații referitor la
sistemele de protecție a proprietății intelectuale în
statele pe care le reprezintă;
- 1 eveniment național organizat de AGEPI la 1920.04.2017, cu tema „Lecturi 2017” în domeniul
respectării drepturilor de proprietate intelectuală, la
care au participat 2 colaboratori vamali din cadrul
Serviciului protecția proprietății intelectuale;
- 14 ședințe ale grupurilor de lucru cu experții
internaționali și naționali, precum și a comitetului de
conducere în cadrul proiectului finanțat de Uniunea
Europeană EuropeAid/ 137467/DH/SER/MD ,,Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de
proprietate intelectuală”.
În curs de realizare
A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 254 din

între
toate
autorităţile de
frontieră
ale
părţilor pentru a
facilita procesul
de trecere a
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control sporit,
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prin
controale
comune
la
frontieră, atunci
cînd este posibil
şi este cazul; şi
(j)
stabilesc,
acolo unde este
relevant
şi
adecvat,
recunoaşterea
reciprocă
a
programelor de
parteneriat
comercial şi a
controalelor
vamale, inclusiv
a
măsurilor
echivalente de
facilitare
a
comerţului

la
frontiera
România

cu

I10.
Dezvoltarea
mecanismului
de
recunoaştere
mutuală a statutului
de
operator
economic autorizat
(AEO)

privind
controlul
comun
semnat
număr
puncte
trecere
frontierei
control
comun
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autorităţii;
Alte
surse (proiecte de
asistenţă
tehnică
prin
intermediul
Comisiei Europene)

27.04.2017 „Pentru iniţierea negocierilor asupra
proiectului Acordului între Guvernul Republicii
Moldova şi Guvernul României cu privire la
controlul persoanelor, mijloacelor de transport şi
mărfurilor în punctele comune de trecere a frontierei
de stat dintre Republica Moldova şi România”
(Monitorul Oficial nr.144-148/334 din 05.05.2017).
Proiectul Acordului a fost transmis prin canale
diplomatice părţii române spre examinare.
Totodată, la data de 27.04. 2017, la punctul de
trecere Cahul-Oancea a avut loc evaluarea
preliminară a necesităţilor de infrastructură, IT şi
personal pentru implementarea controlului comun.

În
limitele
bugetului
autorităţii;
Alte
surse (proiecte de
asistenţă
tehnică
prin
intermediul
Direcţiei Generale
Impozitare
şi
Uniune Vamală a
Comisiei Europene)

În curs de realizare
La data de 13.03.2017 a avut loc videoconferinţa
Grupului de lucru Uniunea Europeană-Republica
Moldova privind implementarea Cadrului Strategic
pentru Cooperare Vamală, unde a fost prezentat
raportul de evaluare a proiectului-pilot de
recunoaştere unilaterală a statutului AEO din UE la
punctul de trecere a frontierei de stat Leuşeni-Albiţa,
pentru perioada iulie-decembrie 2016. În cadrul
videoconferinței respective s-a convenit asupra
prelungirii acestuia pînă în luna iulie 2017.
La data de 25 iulie 2017 au avut loc intrevederi de
lucru ale experților autorităților vamale din
Republica Moldova și România privind Grupul de
lucru UE-Moldova privind implementarea Cadrului
Strategic pentru Cooperare Vamală, în cadrul cărora
a fost prezentat raportul de evaluare a proiectuluipilot de recunoaştere unilaterală AEO din UE pentru
perioada ianuarie-iunie 2017 şi s-a convenit asupra
notificării DG TAXUD privind decizia prelungirii
acestuia cu încă 6 luni, precum şi s-a convenit despre

continuarea creării criteriilor de selectivitate în
vederea încadrării în proiectul pilot a companiilor
deținătoare de certificate AEO-UE.
A fost aprobată Foaia de parcurs, înaintată de către
DG TAXUD, ce include 15 acţiuni în vederea
implementării recunoașterii mutuale AEO între RM
şi UE, în cadrul celei de a III-a Reuniune a
Subcomitetului vamal RM, care a avut loc la
16.11.2017, la Chişinău şi a fost convenită
prelungirea proiectului-pilot de recunoaștere
unilaterală a statutului AEO din UE la punctul de
trecere a frontierei de stat Leuşeni-Albiţa pentru
6 luni ale anului 2018, începînd cu data de
01.01.2018.
Totodată, în vederea armonizării conceptului AEO la
prevederile art. 193 alin. (1) lit. k) din Acordul de
Asociere RM-UE, prin Legea nr. 281 din 16.12.2016
cu privire la modificarea și completarea unor acte
legislative (ce vizează politica fiscală și vamală
pentru anul 2017) au fost operate modificări și
completări la alin. (6) art. 1952 și art. 1953 din Codul
vamal nr. 1149 din 20.07.2000.
Prin Hotărîrea Guvernului nr. 209 din 04.04.2017 au
fost efectuate modificări şi completări ce s-au operat
în Hotărîrea Guvernului nr.647 din 7 august 2014
„Privind punerea în aplicare a prevederilor
secţiunilor a 271-a şi a 281-a din Codul vamal al
Republicii Moldova”.
Pe parcursul a 12 luni ale anului 2017 au primit
statut de AEO 13 agenți economici, numărul total al
titularilor de certificate AEO constituind 110 agenţi
economici.
Totodată, în contextul modificărilor operate la Codul
Vamal prin Legea nr. 281 din 16.12.2016 cu privire
la modificarea şi completarea unor acte legislative
(art. VIII) în partea ce ține de condițiile de autorizare

Moldova
elaborat
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În
limitele
bugetului autorităţii

a AEO, pe parcursul perioadei de raportare au fost:
- reevaluate
27
de
autorizații
AEO
în
vedrea conformării condițiilor de statut;
- suspendate 3 Autorizaţii AEO, în vederea
remedierii situaţiilor de necorespundere a statutulu;
- revocate 3 Autorizații AEO, la solicitarea titularilor
statut AEO pe motiv de necorespundere a criteriilor
de statut AEO.
În curs de realizare
Pe parcursul anului 2017, Serviciul Vamal a remis
spre examinare 791 de cereri de asistenţă
administrativă cu ţările Uniunii Europene şi
respectiv a primit spre examinare 1254 de cereri.

199

domeniul vamal
la
prezentul
acord
Asistenţă
tehnică
şi
consolidarea
capacităţilor
Părţile
colaborează cu
scopul de a
furniza asistenţă
tehnică
şi
consolidarea
capacităţilor
pentru punerea
în practică a
reformelor
în
materie
de
facilitare
a
comerţului şi a
reformelor
vamale

I1.
Identificarea,
negocierea
şi
implementarea
proiectelor
de
asistenţă
tehnică
pentru consolidarea
capacităţilor
instituţionale
ale
Serviciului Vamal

Număr de
proiecte în
implementat
e

Serviciul

Vamal

Trimestrul
IV, 2019

28

Alte surse: Proiecte
de asistenţă tehnică
(prin intermediul
Comisiei
Europene);
Proiectul
“Construcţia
punctului de trecere
a frontierei Palanca
pentru
realizarea
controlului comun
pe
teritoriul
Republicii
Moldova” – 2 mil.
euro;
Proiectul
“Reabilitarea
şi
modernizarea a 3
puncte de trecere a
frontierei România
– Moldova” – 10
mil. euro

În curs de realizare
Programul de dezvoltare strategică „Vama 2020” a
fost elaborat şi aprobat prin Ordinul Serviciului
Vamal nr. 126-O din 06.04.2017.
Prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 13-O din
17.01.2017 au fost aprobate:
- Regulamentul privind iniţierea şi gestionarea
proiectelor de asistenţă tehnică în cadrul Serviciului
Vamal;
- Registrul proiectelor de asistenţă tehnică în cadrul
Serviciului Vamal;
- Registrul propunerilor de proiecte de asistenţă
tehnică în cadrul Serviciului Vamal.
La moment, în Registrul proiectelor de asistenţă
tehnică în cadrul Serviciului Vamal sunt înregistrate
14 proiecte de asistenţă tehnică:
China
- la 10.11.2017 a fost semnat contractul pentru
dotarea punctelor de trecare a frontierei OcnițaSokireanî și a Aeroportului Internațional Chișinău cu
sistemul de inspecție a mărfurilor;
România
- la 20.11.2017 a fost depusă fișa de proiect privind
reabilitarea si modernizarea birourilor vamale de
frontieră de pe granița România – Moldova,
respectiv birourile vamale Albiţa – Leuşeni, Sculeni
– Sculeni și Giurgiuleşti – Giurgiuleşti;
SUA
– NSDD, Departamentul Energiei:
a fost finalizată instalarea monitoarelor-portale la 12
PTF (Costești-Stînca, Larga-Kelmențî, GrimăncăuțiVașkivțî, Ocnița-Sokireanî, Cosăuți-Iampol, SorocaȚekinovka, Otaci – Moghiliov-Podolsk, Leușeni-

Albița,
Etulia-Fricăței
(c/f),
Mirnoe-Tabaki,
Vulcănești-Vinogradovka, Basarabeasca-Serpnevo).
MDS-van (minivan) cu instalaţii portale mobile de
detectare a radiaţiilor transmis SV;
EXBS
- la 4.12.2017 au fost repuse în funcțiune 5
echipamente mobile de scanare, aflate în posesia SV;
- la 12-17 iunie 2017 a avut loc vizita la nivel înalt
în SUA cu participarea DG SV și a experților SV;
- în perioadele 27.03.2017 – 07.04.2017 și 1627.10.2017, s-a participat la cea de-a 24-a și 25-a
Academie de Comerț Internațional și Securitate în
domeniul circulației mărfurilor cu dublă destinație,
desfăşurate în or. Athens, SUA;
- în perioada 11-15.11.2017 a avut loc vizita la SV a
dlui Robert Pazos, Consilier al Programului
Controlul Exporturilor și Securitatea Frontalieră
(EXBS) pentru Republica Moldova și Republica
Armenia.
USAID
- 28.11.2017 a avut loc vizita reprezentanților
proiectului privind prezentarea progreselor și
necesităților SV în domeniul facilitării comerțului și
identificarea domeniilor de asistență.
UE Iniţiativa Prioritară IBM
-Vilnius, în perioada 29-30.05.2017 a avut loc cea
de-a XVI-a Reuniune a Grupului de lucru privind
Managementul Integrat al Frontierei pe lîngă
Platforma multilaterală a Parteneriatului Estic nr. I
„Democraţie, Buna Guvernare şi Stabilitate”, la care
Comisia Europeană a informat că Propunerea de
proiect privind implementarea sistemului de video
monitorizare depusă de către serviciile vamale ale
RM și Ucrainei a fost îmbinată cu propunerea depusă
de către serviciile de frontieră într-un singur proiect
cu buget 4 mln 400 mii EUR și contribuția UE 3 mln
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552 mii EUR pentru ambele activități. Comentariile
la draftul Documentului de proiect au fost transmise
Delegației UE în RM. După aprobarea acestuia se
vor discuta aspectele de implementare.
UE FRONTEX
Proiectul de instruire al Iniţiativei prioritare privind
IBM a Parteneriatului Estic, implementat de către
FRONTEX:
• 23-25.05.2017, Chișinău, Training Național,
Metode utilizate în traficul cu substanțe
psihotrope, țigarete și bunuri;
• 19-21.06.2017, Tbilisi, Seminar Regional
privind cooperarea interinstituțională;
• 9-13.10.2017, Tbilisi, Training regional privind
limbajul non-verbal;
• 28-30.11.2017, Seminar regional privind
interpretarea imaginilor obținute urmare a
scanării mărfurilor și a mijloacelor de transport;
• 1-4 .02.2017, sondaj de opinie în punctele de
trecere Leușeni-Albița pe partea moldovenească
și Aeroportul Internațional Chișinău, prin care a
fost evaluat gradul de satisfacție a călătorilor cu
activitatea organelor vamale și de frontieră ale
statelor Parteneriatului Estic. Rezultatele
sondajului au fost reflectate în Raport și
prezentate beneficiarilor.
UNODC
- 24-28 iulie 2017, Giurgiulești, trainingul privind
comerțul strategic și controlul exporturilor, la care au
participat 12 colaboratori ai Aparatului central și ai
birourilor vamale;
- 21.09.2017, întrevederea cu coordonatorul regional
al Programului dna Naida Șamilova, au fost discutate
aspectele de îmbunătățire a activității programului în
RM.
LITUANIA
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- la 21.11.2017 a fost lansat oficial proiectul
TWINNING „Suport în modernizarea SV RM în
conformitate cu cerințele Acordului de Asociere”;
• a fost implementat proiectul privind dezvoltarea
capacităților instituționale ale SV pentru 2017:
• 24-28.07.2017, vizita în Lituania în domeniul
valorii în vamă și clasificării mărfurilor;
• 11-15.09.2017, vizita în Lituania a delegației
SV, în frunte cu DG SV, unde au fost discutate
subiectele privind managementul resurselor
umane, combaterea corupției, organizarea
controlului vamal;
• 21-25.08.2017, vizita experților Serviciului
Vamal al Lituaniei în RM
• 18-22.09.2017, vizita experților Serviciului
Vamal al Lituaniei în RM
GIZ
- 14.11.2017 , ședința de colaborare, urmată de o
vizită a expertului pe domeniul de e-commerce și
procedurilor simplificate.
IFC
- 08.11.2017, ședința de colaborare pe domeniul
Valorii in Vamă.
De menționat că în scopul fluidizării traficului la
frontiere a fost construit și deschis la 28.12.2017
Zona de control vamal Otaci.
De menționat că în scopul fluidizării traficului la
frontiere a fost construit și deschis la 28.12.2017
Zona de control vamal Otaci.
Realizat
Şedinţa anuală a sub-comitetului vamal a avut loc
în data de 16.11.2017, la Chişinău. Evenimentul a
reunit reprezentanți din cadrul Serviciului Vamal,
Direcției Generale Impozitare şi Uniune Vamală
(DG TAXUD) a Comisiei Europene, Delegației UE
în RM, Ministerului Finanțelor, Ministerului

tehnică
prin
intermediu
l Direcției
Generale
Impozitare
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Vamală a
Comisiei
Europene)
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următoarele:
(a)
asigură
funcţionarea
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În
limitele
bugetului
autorităţii;
Alte
surse
(proiecte
asistenţă
tehnică
prin
intermediul
Direcţiei Generale
Impozitare
şi
Uniune Vamală a
Comisiei Europene)

Afacerilor Externe și Integrării Europene, EUBAM
și EUHLAM.
Reprezentanții SV au realizat o expunere succintă a
progreselor înregistrate de către autoritatea vamală în
procesul de raliere la normele comunitare în
domeniu, precum și a obiectivelor de modernizare
instituțională, conform cerințelor înaintate.
Reprezentanții DG TAXUD au menționat importanța
continuării avansării pe agenda de integrare vamală
europeană.
Agenda de lucru a mai inclus subiecte referitoare la
clasificarea mărfurilor, protejarea drepturilor de
proprietate intelectuală, asistența administrativă
reciprocă și implementarea Strategiei management al
riscurilor.
În curs de realizare
La data de 13.03.2017 a avut loc videoconferinţa
Grupului
de
lucru
UE-Moldova
privind
implementarea Cadrului Strategic pentru Cooperare
Vamală.

capitol şi a
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la
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inclusiv
cu
privire
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(d) formulează
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201

recomandări
atunci cînd este
cazul; şi
(e)
adoptă
regulamentul
său
de
procedură
Apropierea legislaţiei vamale
Apropierea treptată de legislaţia Uniunii Europene în domeniul vamal şi de anumite instrumente juridice internaţionale se realizează în conformitate cu anexa XXVI la
prezentul acord
Trimestrul În
limitele În curs de realizare
Codul vamal LT1.
Act
nou Lege intrată Ministerul
Proiectul de lege în vigoare Finanţelor; Serviciul III, 2017; bugetului autorităţii A continuat procesul de armonizare a Codului vamal
Regulamentul
pentru
aprobarea
Vamal
AA Anexa
al Republicii Moldova la prevederile Regulamentului
(CEE)
nr.2913/92 al Codului vamal
XXVI
–
(UE) nr.952/2013 al Parlamentului European și
Consiliului din
septembrie
Consiliului din 09.10.2013 de stabilire a Codului
12
octombrie Transpune:
2017
Vamal al Uniunii.
1992
de Regulamentul
În baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.49 din
instituire
a nr.952/2013/ UE
15.03.2017 au fost create 5 Grupuri de lucru privind
Codului Vamal
elaborarea Titlurilor I-X din noul Cod vamal al
Comunitar
Republicii Moldova.
Proiectul noului Cod vamal a fost definitivat în
conformitate cu constatările și recomandările de
perfecționare a proiectului parvenite din partea
experților UE, în contextul expertizei noului Cod
vamal realizate prin intermediul misiunii TAIEX, ce
a avut loc în perioada 31.07-04.08.2017.
În perioada 13.11- 15.12.2017 proiectul noului Cod
vamal a fost plasat pe pagina oficială a Ministerului
Finanțelor și www.particip.gov.md în vederea
efectuării consultărilor publice.
La moment, se află la etapa de elaborare și
definitivare sinteza propunerilor și obiecțiilor
aferente proiectului noului Cod vamal.
Astfel, se propune realizarea expertizei anticorupție
și juridice precum și aprobarea în Guvern și
respectiv adoptarea în Parlament a noului Cod vamal
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Tranzitul
comun şi DAU
Convenţia din
20 mai 1987
privind
simplificarea
formalităţilor în
comerţul
cu
mărfuri
Convenţia din
20 mai 1987
privind
o
procedură
de
tranzit comun

SLT1. Acte de
modificare
Proiectul hotărîrii
Guvernului privind
modificarea
Hotărîrii Guvernului
nr.1140
din
2
noiembrie
2005
“Pentru aprobarea
Regulamentului de
aplicare
a
destinaţiilor vamale
prevăzute de Codul
vamal al Republicii
Moldova”; Proiectul
Ordinului cu privire
la
modificarea
Ordinului
Serviciului Vamal
nr.288
din
20
decembrie 2005 cu
privire la aprobarea
normelor
metodologice
privind
aplicarea
sistemului de tranzit
pe
teritoriul
Republicii
Moldova;
Transpune:
1. Convenţia din 20
mai 1987 privind
simplificarea
formalităţilor
în
comerţul cu mărfuri

Acte
normative
în vigoare

Serviciul Vamal

1
septembrie
, 2017

35

În
limitele
bugetului autorităţii

pînă la finele anului 2018.
Realizat parţial (la moment stopată)
Prin Ordinul Serviciului Vamal nr.310-O din
04.08.2017 au fost aprobate Normele Metodologice
privind aplicarea sistemului de tranzit pe teritoriul
Republicii Moldova.
Totodată, se menţionează că la data de 21.11.2017 a
fost lansat proiectul european TWINNING ,,Sprijin
pentru modernizarea Serviciului Vamal al Republicii
Moldova în conformitate cu cerințele Acordului de
Asociere”, care se va finaliza în anul 2020.
Modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1140 din 2
noiembrie 2005 „Pentru aprobarea Regulamentului
de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul
vamal al Republicii Moldova”
va fi posibil de
efectuat doar după finalizarea implementării
Proiectului menţionat supra.

Scutiri de taxe
vamale
Regulamentul
(CE)
nr.1186/2009 al
Consiliului din
16
noiembrie
2009
de
instituire a unui
regim
comunitar
de
scutiri de taxe
vamale

249

2. Convenţia din 20
mai 1987 privind
regimul de tranzit
comun
LT2.
Act
de
modificare
Proiectul de lege
pentru modificarea
Codului vamal
Transpune:
Regulamentul
nr.1186/2009/CE

Lege intrată
în vigoare

Ministerul
Finanţelor; Serviciul
Vamal

Trimestrul
III, 2017;
Anexa
XXVI la
Acordul de
Asociere –
septembrie
2017

În
limitele
bugetului autorităţii

În curs de realizare
În baza Ordinului ministrului finanțelor nr.49 din
15.03.2017 privind crearea Grupurilor de lucru
pentru elaborarea și definitivarea proiectului noului
Cod vamal a fost creat grupul de lucru privind
elaborarea Capitolului cu privire la scutirile de la
plata
drepturilor
de
import
(transpunerea
Regulamentului (CE) nr.1186/2009 a Consiliului din
16.11.2009 de instituire a unui regim comunitar de
scutiri de taxe vamale), precum și a fost întocmit
tabelul de concordanță.
Normele Titlului I şi II din Regulamentul (CE)
nr. 1186/2009 al Consiliului din 16.11.2009 de
instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe
vamale se regăsesc în Titlul VI, Capitolul 2 din
proiectul noului Cod vamal.
În perioada 13.11- 15.12.2017 proiectul noului Cod
vamal a fost plasat pe pagina oficială a Ministerului
Finanțelor și www.particip.gov.md în vederea
efectuării consultărilor publice.
La moment, se află la etapa de elaborare și
definitivare sinteza propunerilor și obiecțiilor
aferente proiectului noului Cod vamal.
Astfel, se propune realizarea expertizei anticorupție
și juridice precum și aprobarea în Guvern și
respectiv adoptarea în Parlament a noului Cod vamal
pînă la finele anului 2018.

Apropierea treptată
Fiecare parte recunoaşte importanţa apropierii treptate a legislaţiei existente şi viitoare a Republicii Moldova de standardele internaţionale privind cele mai bune practici
enumerate la articolul 243 alineatul (3) din prezentul acord, precum şi de acquis-ul Uniunii menţionat în lista prevăzută în anexa XXVIII-A la prezentul acord
Directiva
LT 1. Act de Lege intrată Ministerul
Neiniţiate
în vigoare
Finanţelor
AA
Ministerul Finanţelor, prin scr.nr.15-08/310 din
Consiliului
modificare
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86/635/CEE
din 8 decembrie
1986
privind
conturile anuale
şi
conturile
consolidate ale
băncilor şi ale
altor instituţii
financiare

Directiva
91/674/CEE a
Consiliului din
19 decembrie
1991
privind
conturile anuale
şi
conturile
consolidate ale
întreprinderilor
de asigurare
N.B.: A fost
abrogată
prin
Directiva
2006/46/CE

Proiectul de lege
pentru modificarea
şi completarea unor
acte legislative, în
scopul armonizării
legislaţiei naţionale
la
Directiva
86/635/CEE
Transpune:
Directiva
86/635/CEE
LT6.
Act
de
modificare
Proiectul de lege
pentru modificarea
şi completarea unor
acte legislative

(Anexa
XXVIII-A)
–
septembrie
2017

Lege intrată
în vigoare

Ministerul
Finanţelor

AA
(Anexa
XXVIII-A)
–
septembrie
2017

Transpune:
Directiva
91/674/CEE
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07.06.2017 a sesizat Centrul Naţional de Armonizare
a Legislaţiei asupra problemei în cauză, solicitînd
opinia instituţiei vis-a-vis de gradul de transpunere a
Directivelor Consiliului 86/635/CEE și a Directivei
91/674/CEE.
Totodată, prin scr.nr.15-05/518 din 06.10.2017,
Ministerul
Finanţelor
a
solicitat
sprijinul
Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării
Europene în vederea excluderii sale ca instituţie
responsabilă
de
transpunerea
Directivelor
86/635/CEE şi 91/674/CEE din prevederile Hotărîrii
Guvernului nr.1472 din 30.12.2017.
MAEIE a organizat o ședința la data de 29.11.2017
cu reprezentanții Ministerului Finanțelor, BNM și
CNPF întru soluționarea problemei transpunerii
Directivelor 86/635/CEE și 91/674/CEE. MAEIE
urma sa generalizeze comentariile celor trei instituții
participante la ședință, respectiv sa întocmeasca şi să
adreseze o scrisoare finală Comisiei Europene în
care va argumenta necesitatea excluderii acestor
două directive din Planul de acțiuni, considerate a fi
transpuse prin prisma Regulamentului (CE)
nr.1606/2002 al Parlamentului European și a
Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea
standardelor internaționale de contabilitate, publicată
în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L
243/1 din 11 septembrie 2002. La moment, este
asteptata opinia partii europene.
La etapa de avizare a proiectului Planului naţional de
acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere
Republica Moldova-Uniunea Europeană în perioada
2017-2019, Ministerul Finanţelor a argumentat
delegarea
responsabilităţii de
transpunerea
Directivei Consiliului 86/635/CEE către Banca
Naţională a Moldovei, şi a Directivei 91/674/CEEde către Comisia Naţională a Pieţei Financiare.

Directiva
2001/65/CE a
Parlamentului
European şi a
Consiliului din
27 septembrie
2001
de
modificare
a
Directivelor
78/660/CEE,
83/349/CEE şi
86/635/CEE în
ceea ce priveşte
normele
de
evaluare
ale
conturilor
anuale
şi
conturilor
consolidate ale
anumitor forme
de
societăţi,
precum şi ale
băncilor şi ale
altor instituţii
financiare
Directiva
2006/43/CE din
17 mai 2006
privind auditul
legal
al
conturilor
anuale şi al
conturilor
consolidate, de
modificare
a
Directivelor

LT2.
Act
de
modificare
Proiectul de lege
pentru modificarea
şi completarea unor
acte legislative

Lege intrată
în vigoare

Ministerul
Finanţelor

AA
(Anexa
XXVIII-A)
–
septembrie
2017

Lege intrată
în vigoare

Ministerul
Finanţelor

Trimestrul
III, 2017

Realizat
Directiva 2001/65/CE modifică a patra Directivă
78/660/CEE și a şaptea Directivă 83/349/CEE care
au fost substituite prin Directiva 2013/34/UE și
transpusă în proiectul Legii contabilității și raportării
financiare în redacție nouă.
Proiectul legii contabilității a fost aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 457 din 21.06.2017
(Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 216-228 art.
548 din 30.06.2017) și adoptat prin Legea
contabilităţii şi raportării financiare nr.287 din
15.12.2017
(Monitorul Oficial nr.1-6 din
05.01.2018, cu intrarea în vigoare din 01.01.2019).

Transpune:
Directiva
2001/65/CE

LT3.
Act
de
modificare
Proiectul de lege
pentru modificarea
şi completarea unor
acte legislative
Transpune:
Directiva
2006/43/CE

38

În
limitele
bugetului autorităţii

Realizat
Directiva 2006/43/CE din 17 mai 2006 a fost
transpusă prin Proiectul de lege privind auditul
situaţiilor financiare, care a fost aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr.792 din 11.10.2017 şi
adoptat prin Legea privind auditul situațiilor
financiare nr.271 din 15.12.2017, (Monitorul
Oficial nr.7-17 din 12.01.2018, cu intrarea în
vigoare din 01.01.2019).

78/660/CEE şi
83/349/CEE ale
Consiliului şi de
abrogare
a
Directivei
84/253/CEE a
Consiliului
Directiva
2003/51/CE a
Parlamentului
European şi a
Consiliului din
18 iunie 2003
de modificare a
Directivelor
78/660/CEE,
83/349/CEE,
86/635 CEE şi
91/674/CEE
privind
conturile anuale
şi
conturile
consolidate ale
anumitor forme
de societăţi, ale
băncilor şi ale
altor instituţii
financiare şi ale
întreprinderilor
de asigurare
Directiva
2006/46/CE a
Parlamentului
European şi a
Consiliului din
14 iunie 2006

LT4.
Act
de
modificare
Proiectul de lege
pentru modificarea
şi completarea unor
acte legislative

Lege intrată
în vigoare

Ministerul
Finanţelor

AA
(Anexa
XXVIII-A)
–
septembrie
2017

Lege intrată
în vigoare

Ministerul
Finanţelor

AA
(Anexa
XXVIII-A)
–
septembrie
2017

Transpune:
Directiva
2003/51/CE

LT5.
Act
de
modificare
Proiectul de lege
pentru modificarea
şi completarea unor
acte legislative, în
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Realizat
Directiva 2003/51/CE şi Directiva 2006/46/CE
modifică a patra Directivă 78/660/CEE și a şaptea
Directivă 83/349/CEE care au fost substituite prin
Directiva 2013/34/UE și transpusă în proiectul
Legii contabilității și raportării financiare în
redacție nouă.
Proiectul legii contabilității a fost aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 457 din 21.06.2017
(Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 216-228 art.
548 din 30.06.2017) și adoptat prin Legea
contabilităţii şi raportării financiare nr.287 din
15.12.2017.

de modificare a scopul armonizării
Directivelor
legislaţiei naţionale
Consiliului
la
Directiva
78/660/CEE
2006/46/CE
privind
conturile anuale Transpune:
ale
anumitor Directiva
tipuri
de 2006/46/CE
societăţi,
83/349/CEE
privind
conturile
consolidate,
86/635/CEE
privind
conturile anuale
şi
conturile
consolidate ale
băncilor şi ale
altor instituţii
financiare
şi
91/674/CEE
privind
conturile anuale
şi
conturile
consolidate ale
întreprinderilor
de asigurare
CAPITOLUL 8. ACHIZIŢII PUBLICE
270
Context
L1.
Act
nou
Proiectul hotărîrii
instituţional
(1)
Fiecare Guvernului pentru
parte stabileşte aprobarea
sau menţine un Regulamentului cu
cadru
privire
la
instituţional
organizarea
şi

Hotărîre de
Guvern
intrată
în
vigoare

Ministerul
Finanţelor; Agenţia
Achiziţii Publice

TrimestrulI
, 2017

40

În
limitele
bugetului autorităţii

Realizat
Hotărîrea Guvernului nr. 134 din 09.03.2017
,,Pentru
aprobarea
Regulamentului
privind
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Achiziţii
Publice şi efectivul-limită al acesteia” a intrat în
vigoare la data publicării în Monitorul Oficial nr.
85-91/223 din 24.03.2017.

272

adecvat
şi
mecanisme
necesare pentru
funcţionarea
corespunzătoare
a sistemului de
achiziţii publice
şi punerea în
aplicare
a
dispoziţiilor din
prezentul
capitol
Planificarea
apropierii
treptate
(1) Înainte de
începerea
apropierii
treptate,
Republica
Moldova
prezintă
Comitetului de
asociere, reunit
în configuraţia
comerţ
prevăzută
la
articolul
438
alineatul (4) din
prezentul acord,
o
foaie
de
parcurs
completă pentru
punerea
în
aplicare
a
prezentului

funcţionarea
Agenţiei Achiziţii
Publice, precum şi a
efectivului-limită al
acesteia

I1.
Elaborarea
strategiei
de
dezvoltare
a
sistemului
de
achiziţii publice în
Moldova 2017-2020
ce conţine foaia de
parcurs
pentru
punerea în aplicare
a capitolului 8,
însoţită
de
un
calendar
corespunzător
etapelor
şi
termenelor stabilite
în anexa XXIX-B la
Acordul
de
Asociere

Strategie
aprobată de
Guvernul
Republicii
Moldova

Ministerul
Finanţelor; Agenţia
Achiziţii Publice

Trimestrul
I, 2017

41

În
limitele
bugetului autorităţii

Realizat
Strategia de dezvoltare a sistemului de achiziţii
publice pentru anii 2016-2020 încorporează Foia de
parcurs și prevede modul de abordare a cerințelor
UE. Aceasta a fost aprobată prin Hotărîrea
Guvernului nr. 1332 din 14.12.2016 ,,Cu privire la
aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de
achiziţii publice pentru anii 2016-2020 şi a Planului
de acţiuni privind implementarea acesteia”, publicată
în Monitorul Oficial nr.459-471/1442 din 23
decembrie 2016.

capitol, însoţită
de un calendar
şi de descrierea
etapelor
principale care
ar trebui să
includă
toate
reformele
referitoare
la
apropierea de
acquis-ul
Uniunii şi la
dezvoltarea
capacităţilor
instituţionale.
Această foaie
de parcurs este
conformă
cu
etapele
şi
calendarele
stabilite
în
anexa XXIX-B
la
prezentul
acord
(2) Foaia de
parcurs
cuprinde toate
aspectele
reformei
şi
cadrul juridic
general pentru
punerea
în
aplicare
a
activităţilor de
achiziţii
publice,
în

I2. Coordonarea foii
de
parcurs
cu
Comisia Europeană

Strategia de
dezvoltare a
sistemului
de achiziţii
publice în
Moldova
2017-2020,
aprobată la
Comitetul
de asociere
reunit
în
configuraţia

Ministerul
Finanţelor

Trimestrul
I, 2017

42

În
limitele
bugetului
autorităţii;
Alte
surse

Realizat parțial
În noiembrie 2016, Ministerul Economiei a transmis
în adresa Comitetului de Asociere reunit în
configurația comerț Strategia de dezvoltare a
sistemului de achiziţii publice pentru anii 2016-2020.
Totodată, la data de 12 mai 2017, Ministerul
Finanțelor a transmis Ministerului Economiei, care
este responsabil de implementarea Titlului V din
Acordul de Asociere Republica Moldova-Uniunea
Europeană, aviz la comentariile parvenite din partea
reprezentanţilor Comisiei Europene la Strategia
respectivă.

special
apropierea
legislativă
pentru
contractele
publice,
contractele din
sectorul
serviciilor
de
utilităţi publice,
concesionările
de lucrări şi
procedurile de
reexaminare,
precum
şi
consolidarea
capacităţilor
administrative
la
toate
nivelurile,
inclusiv
organismele de
control
şi
mecanismele de
asigurare
a
respectării
normelor
(3)
După
obţinerea unui
aviz favorabil
din
partea
Comitetului de
asociere reunit
în configuraţia
comerţ, foaia de
parcurs
este

comerţ

I3.
Punerea
în
aplicare a foii de
parcurs

Activităţi
realizate în
proporţie de
cel puţin 90
la sută

Comisia Europeană a avizat pozitiv Strategia în
cauză, în acest sens urmând a fi elaborat proiectul
deciziei Comitetului de Asociere reunit în
configuraţia comerţ.

Ministerul
Finanţelor; Agenţia
Achiziţii
publice

Anual

43

În
limitele
bugetului autorităţii

Realizat parțial
Potrivit Planului de acțiuni privind implementarea
Strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziții
publice pentru anii 2016-2018, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr.1332 din 14 decembrie 2016, din 10
acțiuni planificate pentru anul 2017 au fost
realizate integral 4 acțiuni și 6 acțiuni realizate
parțial.

273

274

considerată
drept
documentul de
referinţă pentru
punerea
în
aplicare
a
prezentului
capitol.
Uniunea depune
toate eforturile
pentru a ajuta
Republica
Moldova
la
punerea
în
aplicare a foii
de parcurs
Apropierea
treptată
(2) Apropierea
de
acquis-ul
Uniunii
se
realizează
conform
etapelor
consecutive
stabilite
în
programul din
anexa XXIX-B
la
prezentul
acord
şi
specificate
ulterior
în
anexele XXIXC
XXIX-F,
XXIX-[…]
Accesul
pe

LT1. Act nou
2.
Punerea
în
aplicare
a
prevederilor Legii
care
prevăd
transpunerea
Directivelor
2004/18/CE
și
89/665/CEE

I1.

Lege intrată
în vigoare

Informarea Participarea

Ministerul
Finanţelor, Agenţia
Achiziţii Publice

Trimestrul
III, 2017

În
limitele
bugetului
autorităţii;
Alte
surse

Ministerul

Anual

În limitele bugetului Realizat

44

Realizat
Legea nr.131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile
publice, intrată în vigoare de la 1 mai 2016, publicată
în Monitorul Oficial nr.197-205/402 din 31 iulie
2015.
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piață (...)

continuă
a
Comitetului
de
Asociere, reunit în
configurația comerț
despre
progresele
înregistrate

Informare (…)

I1.
Publicarea
actelor legislative şi
normative
în
domeniul
achiziţiilor publice
pe paginile web ale
instituţiilor de resort

I2.
Organizarea
campaniilor
de
informare cu privire
la
noile
reguli
privind
atribuirea
contractelor
de
achiziţii publice

I3.
Sistemul
electronic
de
achiziţii
publice
conţine informaţii
despre procesul de
planificare
şi
executare
a
contractelor

la şedinţele
Comitetului
de asociere
şi
prezentarea
informaţiilo
r
corespunzăt
oare
Acte
legislative şi
normative
actualizate
la
zi,
publicate pe
paginile
web
ale
instituţiilor
de resort
Evenimente
organizate
în primele
trei luni de
la intrarea
în vigoare a
noilor
reglementăr
i
Informaţiile
privind
planificarea,
iniţierea şi
desfăşurarea
procedurilor
de achiziţii
publice,

Finanţelor; Agenţia
Achiziţii Publice;

autorităţii
Alte surse

La data de 18.10.2017 a avut loc reuniunea
Comitetului de Asociere în configurația comerț
Republica Moldova - Uniunea Europeană, la care a
participat un reprezentant al Ministerului Finanțelor,
unde a fost prezentat Raportul privind progresele
înregistrate pe parcursul unui an în domeniul
achiziţiilor publice.

Ministerul
Finanţelor; Agenţia
Achiziţii
Publice;
Agenţia Naţională
pentru Soluţionarea
Contestaţiilor

Trimestrial

În
limitele
bugetului autorităţii

Realizat
Actele legislative și normative în domeniul
achizițiilor publice, actualizate la zi, pot fi accesate
la
următorul
link:
http://tender.gov.md/ro/con%C8%9Binut/legisla%C
5%A3ie

Ministerul
Finanţelor; Agenţia
Achiziţii Publice

Anual

În
limitele
bugetului autorităţii

Realizat
Pe parcursul perioadei de raportare Agenţia Achiziţii
Publice a organizat instruiri pentru 65 autorităţi
contractante şi 23 operatori economici.
A fost organizată o masă rotundă cu reprezentanții
Trezoreriei de Stat.

Ministerul
Finanţelor; Agenţia
Achiziţii Publice

Trimestrul
IV, 2017

În
limitele
bugetului autorităţii
Alte surse

Realizat parțial
Cu suportul tehnic și financiar al Băncii Europene
pentru Reconstrucție și Dezvoltare a fost creat
sistemul MTender, care la moment se află la etapa
de pilotare de către Ministerul Finanțelor și
instituțiile din subordine la realizarea achiziţiilor
publice pentru contractele de valoare mică.
La moment sistemul este în proces de dezvoltare însă

45

precum şi
atribuirea şi
executarea
contractelor
de achiziţii
sînt
deschise
publicului
larg
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Cooperare (…)

I1. Stabilirea unei
funcţii responsabile
de
coordonarea
schimbului continuu
de experienţă şi
informaţii
I2.
Asigurarea
traducerii
actelor
legislative
şi
normative domeniul
achiziţiilor publice
în una din limbile
de
circulaţie
internaţională

Funcţie
creată
şi
funcţională

Ministerul
Finanţelor

Acte
Ministerul
legislative şi Finanţelor
normative
actualizate
traduse în
una
din
limbile de
circulaţie
internaţiona
lă
CAPITOLUL 9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Număr de Serviciul Vamal
330
Măsuri
la I1.Asigurarea
protecţiei
la obiecte de
frontieră
(1) În lipsa unor frontieră
a proprietate
dispoziţii
drepturilor
de intelectuală
contrare
proprietate
introduse în
prevăzute
în intelectuală
„Registrul
prezenta
obiectelor
subsecţiune,
de

fără resurse financiare suplimentare nu va putea fi
definitivat.
Totodată, pentru implementarea pe scară națională a
unui sistem electronic de achiziții care să permită
vizualizarea
informațiilor privind planificarea,
inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziții
publice, precum și atribuirea și executarea
contractelor de achiziții, a fost elaborat și transmis la
avizare prin scr. nr.12/AP-09/1812 din 18.12.2017
proiectul Conceptului noului sistem de achiziții
publice electronice (MTender).
Realizat
Coordonarea schimbului continuu de experienţă şi
informaţii este asigurat de Serviciul politici de
reglementare a achizițiilor publice din cadrul
Ministerului Finanţelor.

Trimestrul
I, 2017

În
limitele
bugetului autorităţii

Anual

În
limitele
bugetului autorităţii

Realizat
Au fost traduse în limba engleză 12 acte
legislative/normative și publicate pe pagina web
oficială a Agenției Achiziții Publice, acestea pot fi
accesate la următorul link:
http://tender.gov.md/en/con%C8%9Binut/legisla%C
5%A3ie

Anual,
trimestrul
IV, 2017,
2018, 2019

În
limitele
bugetului autorităţii

Realizat
În perioada de raportare Serviciul protecţia
proprietăţii intectuale a examinat 68 cereri de
intervenţie a organului vamal, dintre care:
- 52 cereri au fost acceptate;
- 15 au fost respinse pe diferite motive;
- 1 cerere este în examinare.
Cererile de intervenție a organului vamal în 39 de
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fiecare
parte
adoptă
proceduri
destinate
să
permită
unui
titular al unui
drept, care are
motive
justificate
să
suspecteze că ar
putea avea loc
activităţi
de
import, export,
reexport, intrare
sau ieşire de pe
teritoriul vamal,
plasare sub un
regim
vamal
suspensiv sau
introducere întro zonă liberă ori
într-un
antrepozit liber
a unor mărfuri
care încălcă un
drept
de
proprietate
intelectuală, să
adreseze
o
cerere
scrisă
autorităţilor
competente,
administrative
sau
judiciare,
prin care să
solicite

cazuri au fost depuse de titularii de drept naționali și
în 29 de cazuri de cei străini.
Ca rezultat al acceptării cererilor de intervenţie în
Registrul obiectelor de proprietate intelectuală cărora
li se aplică măsuri de protecţie la frontieră, de către
organele vamale au fost introduse 698 obiecte.
În vederea eficientizării măsurilor de asigurare a
respectării drepturilor de proprietate intelectuală în
cadrul operaţiunilor de vămuire acordate titularilor de
drept au fost create trei criterii de selectivitate.

proprietate
intelectuală
”
al
Serviciului
Vamal;
Număr de
cereri
de
intervenţie
depuse
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autorităţilor
vamale
să
suspende
punerea
în
liberă circulaţie
sau
deţinerea
mărfurilor
respective

332

Cooperare

I2.
Aplicarea
măsurilor
de
protecţie la frontieră
a drepturilor de
proprietate
intelectuală

Număr de
reţineri
a
mărfurilor
contrafăcute
la frontieră;
Structura
mărfurilor
reţinute

Serviciul

I2. Organizarea
participarea
activități
instruire
domeniul
proprietății
intelectuale

Număr de
activități de
instruire
organizate;
Număr de
colaboratori
vamali
instruiți

Serviciul Vamal

și
la
de
în

Vamal

Permanent;
Trimestrul
IV, 2017,
2018, 2019

În
limitele
bugetului autorităţii

Trimestrul
IV, 2019

În
limitele
bugetului
autorităţii;
Alte
surse
(asistență tehnică
prin
intermediul
Misiunii
Uniunii
Europene
de
Asistenţă
la
Frontieră
în
Moldova
şi
Ucraina,
a
Organizaţiei
Mondiale
a
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Realizat
În perioada de referinţă au fost înregistrate 41 de
reţineri de mărfuri susceptibile de a aduce
atingere unui drept de proprietate intelectuală,
implicit genţi, accesorii pentru genţi, piese de
schimb pentru unităţi de transport auto, scule
electrice, parfumuri, băuturi răcoritoare cu adaos de
zahăr și arome, jucării, îmbrăcăminte, încălţăminte,
ochelari de soare, telefoane mobile, etc.
În scopul îmbunătățirii activităților de protecție
vamală a proprietății intelectuale și înlăturării
carențelor constatate în activitate, au fost organizate
și desfășurat 14 ședințe de lucru cu reprezentanții
titularilor de drept.
În curs de realizare
În perioada de raportare, pe domeniul de protecție
vamală a proprietății intelectuale au avut loc
următoarele activităţi de instruire:
- 13 ședințe de instruire internă în cadrul cărora au
participat 381 colaboratori vamali;
- 1 ședință de instruire externă organizată de
ANAF (România) în cadrul căreia au participat 5
colaboratori vamali;
- un eveniment național în domeniul respectării
drepturilor de proprietate intelectuală cu tematica
„Lecturi 2017” organizat de AGEPI în perioada 19 –
20.04.2017, în cadrul căreia au participat 2
colaboratori vamali;

Capitolul 10. CONCURENŢA
335
Punerea
în SL1.
Act
de
aplicare
modificare
(1)
Fiecare Proiectul hotărîrii
parte menţine Guvernului privind
pe teritoriul său modificarea
HG
de
legislaţie nr.863 din 1 august
cuprinzătoare în 2006 cu privire la
materie
de stabilirea sporurilor
concurenţă care la salariu de funcţie
abordează
în pentru
acces
mod
eficace permanent
la
acordurile
secretul de stat, în
anticoncurenţial vederea includerii
e,
practicile membrilor Plenului
concertate
şi Consiliului
comportamentul Concurenţei
în
anticoncurenţial prima categorie de
unilateral
al persoane care deţin
întreprinderilor
funcţii de demnitate
cu
putere publică
ce
dominantă pe beneficiază
de
piaţă şi asigură garanţiile prevăzute
un
control de Legea nr.245eficace
al XVI
din
27
concentrărilor
noiembrie 2008 cu

Hotărîre de
Guvern
intrată
în
vigoare

Ministerul
Finanţelor
Consiliul
Concurenţei

Trimestrul
I, 2017

49

Proprietăţii
Intelectuale)

- a fost organizată și petrecută ședința de lucru cu
secretarul II al Ambasadei Republicii populare
Chineze în Republica Moldova, avînd drept scop
schimbul de informații referitor la sitemele de
protecție a proprietății intelectuale din ambele țări;
- participarea în perioada 19-20.09.2017 a doi
colaboratori vamali la ședințele de lucru pe domeniul
respectării drepturilor de proprietate intelectuală,
care au fost organizate de Misiunea EUBAM, oficiul
Odesa (Ucraina).

În
limitele
bugetului instituţiei

În curs de realizare
Ministerul Finanţelor a elaborat proiectul de hotarire
a Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii
Guvernului nr. 863 din 1 august 2006 „Cu privire la
stabilirea sporurilor la salariul de funcție pentru
acces permanent la secretul de stat”.
A fost transmis Guvernului spre aprobare prin
scrisoarea nr.10-03-297 din 17.11.2017.
Restituit pentru examinare suplimentară.
La moment nu este o decizie finală referitor la
accesul la secret de stat pentru toți beneficiarii.
Această chestiune va fi examinată suplimentar, în
contextul elaborării noii legi privind sistemul unitar
de salarizare în sectorul bugetar.

între
întreprinderi
(2)
Fiecare
parte menţine o
autoritate
independentă
din punct de
vedere
funcţional, cu
resurse umane
şi
financiare
adecvate, pentru
a
asigura
respectarea în
mod eficace a
legislaţiei
în
materie
de
concurenţă
menţionată la
articolul
333
alineatul (2)

privire la secretul de
stat
I1.
Fortificarea
capacităţilor
instituţionale
ale
Consiliului
Concurenţei
prin
asigurarea
cu
resurse financiare
suficiente
în
vederea realizării la
capacitate maximă a
responsabilităţilor în
domeniul
concurenţei
şi
ajutorului de stat.
Asigurarea
cu
resurse
umane
calificate
în
domeniul
concurenţei
şi
ajutorului de stat

2017 – 95
persoane şi
buget
disponibil
pentru 95 de
persoane;
2018, 2019
–
132
persoane şi
buget
disponibil
pentru 132
de persoane

Ministerul
Finanţelor; Consiliul
Concurenţei

2017
2019
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–

În
limitele
bugetului autorităţii

În curs de realizare
La etapa elaborării bugetului de stat pentru anul
2017, Ministerul Finanţelor a ţinut cont de toate
solicitările de buget venite din partea Consiliului
Concurenţei.
Astfel, bugetul aprobat pentru Consiliul Concurenţei
pentru anul 2017 a constituit suma de 19516,2 mii
lei, cu 3097,5 mii lei mai mult decît bugetul executat
în anul 2016, precizat-19822,2 mii lei din care au
fost executate 19820,1 mii lei.

