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 semestrului I al anului 2017
(aprobat prin HG nr.1472 din 30 decembrie 2016)
Nr.
art.

Prevederile Acordului de
Asociere

Măsurile de
implementare

Indicatorii
de
performanţă

Instituţiile
responsabil
e

1

2

3

4

5
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Legislaţie şi proceduri
(e) Aplică tehnici vamale
moderne,
inclusiv
evaluarea
riscului,
controale post-vămuire şi
metode de audit contabil al
întreprinderilor pentru a
simplifica şi a facilita
intrarea
pe
piaţă
a
mărfurilor şi acordarea
liberului de vamă pentru
acestea,
103-108/271,
31.03.2017

I1.
Implementarea
proiectului
“Twinning”
privind
noul
sistem
computerizat de
tranzit (NCTS) şi
modernizarea
Sistemului
Informaţional
Integrat Vamal
“Asycuda
World”

Termen
de realizare

Costuri
estimative şi
sursa de
acoperire a
cheltuielilor
7

6
TITLUL V.
COMERŢ ŞI ASPECTE LEGATE DE COMERŢ
CAPITOLUL 5.
REGIMUL VAMAL ŞI FACILITAREA COMERŢULUI
Acord dintre Serviciul
Trimestrul
Alte
surse;
Serviciul
Vamal
IV,
2019 Proiecte de
Vamal
şi
asistenţă
Conferinţa
tehnică
Naţiunilor
(proiect
Unite pentru
privind
Comerţ
şi
implementare
Dezvoltare
a Sistemului
(UNCTAD)
computerizat
privind
de
tranzit
dezvoltarea
(NCTS)
şi
Sistemului
modernizarea
Informaţional
Sistemului
Integrat
Informaţional
Vamal bazat
Integrat
pe
softul
Vamal
“Asycuda
“Asycuda
World”
World” – 1,2
semnat;
mil.
euro)
Proiect

1

Nivelul de realizare

8

În curs de realizare
Fișa proiectului TWINNING pentru dezvoltarea
Ghişeului unic la frontieră şi implementarea Noului
Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) 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 Planul de acţiuni în
vederea implementării proiectului, care este planificat a
fi lansat în luna septembrie 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 operatorii economici
autorizaţi, pe baza unor
criterii
obiective
şi
nediscriminatorii

I2. Dezvoltarea
mecanismului de
recunoaştere
mutuală
a
statutului
de
operator
economic
autorizat (AEO)

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

Ministerul
Finanţelor;
Serviciul
Vamal

Trimestrul
III,
2017;
AA Anexa
XXVI
–
septembrie
2017

Serviciul
Vamal

Trimestrul
IV,
2019

Transpune:
Regulamentul
952/2013/UE

Foaie
de
parcurs
privind
mecanismul
de
recunoaştere
AEO
între
Uniunea

2

În
limitele
bugetului
autorităţii;
Alte
surse
(proiecte de
asistenţă
tehnică prin
intermediul

În curs de realizare
A continuat procesul de armonizare a Codului vamal al
Republicii Moldova la prevederile Regulamentului
Consiliului (CEE) 2913/92 din 12.10.1992 de instituire
a Codului vamal comunitar prin întocmirea tabelelor de
concordanță, elaborate pentru Titlurile I, II, IV, V, VI
și VIII – integral și pentru Titlurile III și VII – parțial.
Totodată, 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 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.
La moment, sunt în proces de definitivare şi urmează a
fi prezentate spre consultare publică Titlurile I-XI ale
noului Cod vamal.
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, 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

Europeană şi
Republica
Moldova
elaborat
şi
implementat;
Acord privind
recunoaşterea
mutuală
a
AEO
între
Uniunea
Europeană şi
Republica
Moldova
elaborat

(2) Pentru a îmbunătăţi
metodele
de
lucru,
garantînd în acelaşi timp
respectarea nediscriminării,
transparenţei,
eficienţei,
integrităţii
şi
responsabilităţii
operaţiunilor, părţile se
angajează:
(a) să adopte noi măsuri în
sensul
reducerii,
simplificării
şi
standardizării datelor şi a
documentaţiei cerute de
autorităţile vamale şi de
alte autorităţi;(…)

I3.
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
Informaţional
Integrat
Vamal bazat
pe
softul
“Asycuda
World”
semnat;
Proiect
“Twinning”
lansat; Sistem

Comisiei
Europene)

Serviciul
Vamal

Trimestrul
IV, 2019

3

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

videoconferinței respective s-a convenit asupra
prelungirii acestuia pînă în luna iulie 2017.
Ca urmare a aprobării Foii de parcurs de recunoaştere
mutuală a AEO, precum și 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 pentru modificarea și completarea unor
acte legislative (privind realizarea politicii fiscale și
vamale 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.
Se menţionează că, pe parcursul semestrului I al anului
2017 au fost depuse 5 cereri de solicitare a titlului AEO,
3 agenți economici au primit statut de AEO şi 2 cereri a
agenţilor economici sunt în proces de examinare,
respectiv, numărul total al titularilor de certificate AEO
a constituit 106 agenţi economici.
În curs de realizare
Fișa proiectului TWINNING pentru dezvoltarea
Ghişeului unic la frontieră şi implementarea Noului
Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) 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 Planul de acţiuni în
vederea implementării proiectului, care este planificat a
fi lansat în luna septembrie 2017.

(4) În sensul prezentului
acord se aplică normele şi
definiţiile privind tranzitul
stabilite în dispoziţiile
OMC, în special la
articolul V din GATT
1994,
şi
dispoziţiile
conexe,
inclusiv
clarificările şi modificările
rezultate din negocierile în
cadrul Rundei de la Doha
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
interconectivităţii
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
teritoriile lor respective
pentru a facilita traficul în

I5.
Implementarea
proiectului
“Twinning”
privind
noul
sistem
computerizat de
tranzit (NCTS) şi
modernizarea
Sistemului
Informaţional
Integrat Vamal
“Asycuda
World”

computerizat
de
tranzit
dezvoltat
(NCTS),
testat
şi
implementat
Acord dintre
Serviciul
Vamal
şi
Conferinţa
Naţiunilor
Unite pentru
Comerţ
şi
Dezvoltare
(UNCTAD)
privind
dezvoltarea
Sistemului
Informaţional
Integrat
Vamal bazat
pe
softul
“Asycuda
World”
semnat;
Proiect
“Twinning”
lansat; Sistem
computerizat
de
tranzit
dezvoltat
(NCTS),
testat
şi
implementat

Serviciul
Vamal

Trimestrul
IV,
2019

4

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

În curs de realizare
Fișa proiectului TWINNING pentru dezvoltarea
Ghişeului unic la frontieră şi implementarea Noului
Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) 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 Planul de acţiuni în
vederea implementării proiectului, care este planificat a
fi lansat în luna septembrie 2017.
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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 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;
(d)
să
încurajeze
cooperarea între operatori
şi
autorităţile
administrative competente,

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)
I2. Organizarea
şedinţelor
Comitetului
Consultativ
al
Serviciului
Vamal

Lege intrată
în vigoare

Ministerul
Finanţelor

Trim.
2017

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.

Şedinţe
trimestriale
organizate

Serviciul
Vamal

Trimestru
IV,
2019

În
limitele
bugetului
autorităţii

În curs de realizare
Pe parcursul semestrului I al anului 2017 au fost
organizate 5 şedinţe ale Consiliului Consultativ al
Serviciului Vamal:
- 2 şedinţe au fost organizate in cadrul Biroului Vamal
Sud;
- 1 şedinţă - în cadrul Biroului Vamal Centru;
- 1 şedinţă - în cadrul Biroului Vamal Nord;
- 1 şedinţă - în cadrul Aparatului Central al Serviciului
Vamal.

I4.
Semnarea
memorandumuril
or de înţelegere
cu comunitatea

Număr
de
memorandum
uri
de
înţelegere

Serviciul
Vamal

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:

5
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afaceri

negociate
semnate

şi

prin utilizarea de proceduri
nearbitrare şi accesibile
publicului, cum ar fi
memorandumurile
de
înţelegere, bazate în special
pe cele promulgate de
OMV
(1) Începînd cu data de 1
ianuarie a anului următor
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

de

SL1.
Modificarea
şi
completarea
Legii
nr.1540XIII
din
25
februarie 1998
privind
plata
pentru poluarea
mediului

Lege intrată
în vigoare

Ministerul
Finanţelor;
Serviciul
Fiscal;
Serviciul
Vamal

Trimestrul
I, 2017

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

LT1. Act nou
Proiectul de lege
pentru aprobarea
Codului vamal

Lege intrată
în
vigoare

Ministerul
Finanţelor;
Serviciul
Vamal

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

Transpune:
Regulamentul
(UE)
nr.952/2013 al
Parlamentului
European şi al
Consiliului din 9
octombrie 2013
de stabilire a
Codului vamal al
Uniunii

6

În
limitele
bugetului
autorităţilor

- Acordul de colaborare cu Camera de Comerţ Italiană;
- 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.
În curs de realizare
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 1540-XIII din 25.02.1998 a fost, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 122 din 03.03.2017,
adoptat în 2 lecturi şi urmează a fi promulgată şi
publicată Legea nr.37 din 24.03.2017.
Totodată, prin Hotărîrea Guvernului nr.427 din
13.06.2017
a
fost
aprobat
Avizul
la
amendamentele Preşedintelui înaintate la Legea nr.37
din 24.03.2017 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.1540-XII din 25 februarie 1998 privind plata pentru
poluarea mediului (Monitorul Oficial al R. Moldova,
201-213/527, 23.06.2017).
În curs de realizare
A continuat procesul de armonizare a Codului vamal al
Republicii Moldova la prevederile Regulamentului
Consiliului (CEE) 2913/92 din 12.10.1992 de instituire
a Codului vamal comunitar prin întocmirea tabelelor de
concordanță, elaborate pentru Titlurile I, II, IV, V, VI
și VIII – integral și pentru Titlurile III și VII – parțial.
Totodată, 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
15.03.2017 au fost create 5 grupuri de lucru privind
elaborarea Titlurilor I-X din noul Cod vamal al
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(a) taxele şi redevenţele să
nu poată fi impuse decît
pentru serviciile furnizate
la cererea declarantului, în
afara condiţiilor normale
de lucru, a 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

Republicii Moldova.
La moment, sunt în proces de definitivare şi urmează a
fi prezentate spre consultare publică Titlurile I- XI ale
noului Cod vamal.

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
Informaţional
Integrat
Vamal bazat
pe
softul
“Asycuda
World”
semnat;
Proiect
“Twinning”
lansat; Sistem
computerizat
de
tranzit

Serviciul
Vamal

Trimestrul
IV,
2019

7

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

În curs de realizare
Fișa proiectului TWINNING pentru dezvoltarea
Ghişeului unic la frontieră şi implementarea Noului
Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) 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 mai 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 Planul de acţiuni în vederea
implementării proiectului, care este planificat a fi lansat
în luna septembrie 2017.

(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

dezvoltat
(NCTS),
testat
şi
implementat
Număr
de
operaţiuni
comune
naţionale şi
internaţionale
cu
participarea
Serviciului
Vamal

Serviciul
Vamal

Trimestrul
IV,
2019

8

În
limitele
bugetului
autorităţii

În curs de realizare
Pe parcursul perioadei de raportare Serviciul Vamal a
participat la 6 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 01.03.2017-21.03.2017 (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 06.03.201717.03.2017 (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 01.04.201730.04.2017 (conform Ordinului Serviciului Vamal nr.
117-O din 30.03.17);

(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,
ca,
de
exemplu, OMC, OMV,
ONU,
Conferinţa
Organizaţiei
Naţiunilor
Unite pentru Comerţ şi
Dezvoltare (UNCTAD) şi
Comisia Economică pentru
Europa a Naţiunilor Unite
(UNECE);

I6. Participarea
la evenimentele
organizaţiilor
internaţionale

Număr
de
evenimente
cu
participarea
Serviciului
Vamal

Serviciul
Vamal

Trimestrul
IV,
2019

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

(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

Număr
de
proiecte
implementate

Serviciul
Vamal

Trimestrul
IV,
2019

Alte
surse:
Proiecte de
asistenţă
tehnică (prin
intermediul
Comisiei
Europene);
Proiectul

9

6. Operațiunea internațională „TRIGGER II” privind
combaterea criminalităţii organizate legate de arme de
foc, droguri şi criminalitatea organizată transnaţională
din Eurasia, organizată în perioada 06.04.201708.04.2017, 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).
Au fost înregistrate:
- 9 rețineri de substanțe narcotice, psihotrope și
precursori;
- 156 capturi de țigarete, în cantitate de 4.726.180
bucăți.
În curs de realizare
Pe parcursul semestrului I, 2017 Serviciul Vamal a
participat la următoarele evenimente:
- Conferinţa conducătorilor serviciilor vamale ale
statelor-membre ale OMV din regiunea europeană;
- Atelierul de lucru OMV regional cu privire la OMV
Data Model și Conferința IT;
- Ședința privind implementarea în Republica Moldova
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 Grupului de lucru privind Managementul
Integrat al Frontierelor în cadrul Parteneriatului Estic;
- Reuniunea de coordonare a capacității și standardelor
de comerț al UNECE, întrevederi cu OMC, Guvernul
Confederației Elvețiene, OSCE, UNECE.
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

instituţionale ale
Serviciului
Vamal

(i)
promovează
coordonarea între toate
autorităţile de frontieră ale
părţilor pentru a facilita
procesul de trecere a
frontierei şi a asigura un
control sporit, inclusiv prin
controale
comune
la
frontieră, atunci cînd este
posibil şi este cazul; şi

I9.
Implementarea
controlului
comun
la
frontiera
cu
România

Acord
interstatal
privind
controlul
comun
semnat
–
număr
de
puncte
de
trecere
a
frontierei cu
control
comun

Serviciul
Vamal

Trimestrul
IV,
2019

10

“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
limitele
bugetului
autorităţii;
Alte
surse
(proiecte de
asistenţă
tehnică prin
intermediul
Comisiei
Europene)

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 17
proiecte de asistenţă tehnică.
Totodată, la Bucureşti, în perioada 15-16 iunie curent a
avut loc o vizită de lucru privind schimbul de experienţă
în domeniul managementului proiectelor de asistenţă,
fiind discutate inclusiv detaliile privind demararea
Proiectului de infrastructură „Reabilitarea și
modernizarea birourilor vamale de frontieră de pe
granița România - Moldova, respectiv birourile vamale
Albiţa - Leușeni, Sculeni - Sculeni și Giurgiulești –
Galaţi” inclus în Programul Operaţional comun
România-Republica Moldova 2014-2020, beneficiarlider fiind Agenția Națională de Administrare Fiscală
din România şi în calitate de partener – Serviciul Vamal
al Republicii Moldova.
În curs de realizare
A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 254 din
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).
În temeiul Hotărîrii Guvernului sus-menţionate,
proiectul Acordului a fost transmis prin canale
diplomatice părţii române spre examinare.
Totodată, la data de 27 aprilie 2017 la punctul de trecere
Cahul-Oancea a avut loc evaluarea preliminară a
necesităţilor de infrastructură, IT şi personal pentru
implementarea controlului comun.

198

(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

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

Foaie
de
parcurs
privind
mecanismul
de
recunoaştere
AEO
între
Uniunea
Europeană şi
Republica
Moldova
elaborat
şi
implementat;
Acord privind
recunoaşterea
mutuală
a
AEO
între
Uniunea
Europeană şi
Republica
Moldova
elaborat

Serviciul
Vamal

Trimestrul
IV,
2019

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

Asistenţă administrativă
reciprocă în domeniul
vamal
Fără a aduce atingere altor
forme
de
cooperare
prevăzute în prezentul
acord, în special la articolul
197 din prezentul acord,
părţile
îşi
furnizează
reciproc
asistenţă
administrativă în domeniul
vamal, în conformitate cu
dispoziţiile protocolului III
privind
asistenţa

I1.
Asigurarea
unui
proces
eficient
de
asistenţă
administrativă cu
ţările
Uniunii
Europene

Număr
de
solicitări
şi
răspunsuri de
asistenţă
administrativă

Serviciul
Vamal

Trimestrul
IV,
2019

În
limitele
bugetului
autorităţii

11

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, 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.
Ca urmare a aprobării Foii de parcurs de recunoaştere
mutuală a AEO, precum și 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 pentru modificarea și completarea unor
acte legislative (privind realizarea politicii fiscale și
vamale 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.
Se menţionează că, pe parcursul semestrului I al anului
2017 au fost depuse 5 cereri de solicitare a titlului AEO,
3 agenți economici au primit statut de AEO şi 2 cereri a
agenţilor economici sunt în proces de examinare,
respectiv, numărul total al titularilor de certificate AEO
a constituit 106 agenţi economici.
În curs de realizare
Pe parcursul semestrului I, 2017 Serviciul Vamal a
remis spre examinare 324 de cereri de asistenţă
administrativă cu ţările Uniunii Europene şi respectiv a
primit spre examinare 462 de cereri.
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200

administrativă reciprocă în
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

Subcomitetul vamal
(3) Subcomitetul vamal
întreprinde, printre altele,
următoarele:
(a) asigură funcţionarea

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

Număr
de
proiecte
în
implementate

Serviciul
Vamal

Trimestrul
IV,
2019

I2. Organizarea
şedinţelor anuale
ale grupului de
lucru
pentru
implementarea

Şedinţe
anuale
organizate

Serviciul
Vamal

Trimestrul
IV,
2019

12

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
limitele
bugetului
autorităţii;
Alte
surse
(proiecte

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 17
proiecte de asistenţă tehnică.
Totodată, la Bucureşti, în perioada 15-16 iunie curent a
avut loc o vizita de lucru privind schimbul de experienţă
în domeniul managementului proiectelor de asistenţă,
fiind discutate inclusiv detaliile privind demararea
Proiectului de infrastructură „Reabilitarea și
modernizarea birourilor vamale de frontieră de pe
granița România - Moldova, respectiv birourile vamale
Albiţa - Leușeni, Sculeni - Sculeni și Giurgiulești –
Galaţi” inclus în Programul Operaţional comun
România-Republica Moldova 2014-2020, beneficiarlider fiind Agenția Națională de Administrare Fiscală
din România şi în calitate de partener – Serviciul Vamal
al Republicii Moldova.

Realizat
Şedinţele Grupului de lucru pentru implementarea
Cadrului strategic pentru Cooperare Vamală se
desfăşoară anual.
Videoconferinţa grupului de lucru respectiv a avut loc
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corespunzătoare
a Cadrului
asistenţă
la data de 13 martie curent.
prezentului capitol şi a strategic
de
tehnică prin
protocoalelor II şi III la cooperare
în
intermediul
prezentul acord;
domeniul vamal
Direcţiei
(b)
adoptă
modalităţi Republica
Generale
practice, măsuri şi decizii Moldova
–
Impozitare şi
de punere în aplicare a Uniunea
Uniune
prezentului capitol şi a Europeană
Vamală
a
protocoalelor II şi III la
Comisiei
prezentul acord, inclusiv cu
Europene)
privire la schimbul de
informaţii şi de date, la
recunoaşterea reciprocă a
controalelor vamale şi a
programelor de parteneriat
comercial, precum şi cu
privire
la
avantajele
convenite reciproc;
(c) fac schimb de opinii cu
privire la orice subiect de
interes comun, inclusiv la
măsurile
viitoare
şi
resursele necesare pentru
punerea lor în aplicare şi
asigurarea respectării lor;
(d)
formulează
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
vigoare Finanţelor;
III,
2017; bugetului
A continuat procesul de armonizare a Codului vamal al
Regulamentul
(CEE) Proiectul de lege în
nr.2913/92 al Consiliului pentru aprobarea
Serviciul
AA Anexa autorităţii
Republicii Moldova la prevederile Regulamentului
din 12 octombrie 1992 de Codului vamal
Vamal
XXVI
–
Consiliului (CEE) 2913/92 din 12.10.1992 de instituire
instituire a Codului Vamal
septembrie
a Codului vamal comunitar prin întocmirea tabelelor de
Comunitar
Transpune:
2017
concordanță, elaborate pentru Titlurile I, II, IV, V, VI

13

Regulamentul
nr.952/2013/ UE

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

LT2. Act de
modificare
Proiectul de lege
pentru
modificarea
Codului vamal
Transpune:
Regulamentul
nr.1186/2009/CE

249

Lege intrată
în vigoare

Ministerul
Finanţelor;
Serviciul
Vamal

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

În
limitele
bugetului
autorităţii

și VIII – integral și pentru Titlurile III și VII – parțial.
Totodată, urmare a concluziilor operaționale ale
grupului de lucru Uniunea Europeană – Republica
Moldova privind implementarea Cadrului Strategic
pentru Cooperare Vamală, întrunit la Bruxel 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
15.03.2017 au fost create 5 Grupuri de lucru privind
elaborarea Titlurilor I-X din noul Cod vamal al
Republicii Moldova.
La moment, sunt în proces de definitivare şi urmează a
fi prezentate spre consultare publică Titlurile I- XI ale
noului Cod vamal.
În curs de realizare
În baza Ordinului Ministrului Finanţelor nr.49 din
15.03.2017 privind crearea Grupurilor de lucru pentru
elaborarea şi 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 noiembrie 2009 de
instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe
vamale.
Astfel, normele Titlului I şi II din Regulamentul (CE)
nr. 1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de
instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe
vamale se regăsesc în Titlul VI din proiectul noului Cod
vamal.

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 2001/65/CE a LT2. Act de Lege intrată Ministerul
AA (Anexa
În curs de realizare
Parlamentului European şi modificare
în
vigoare Finanţelor
XXVIII-A)
Proiectul legii contabilităţii a fost aprobat prin
a Consiliului din 27 Proiectul de lege
–
Hotărîrea Guvernului nr.457 din 21.06.2017 ,,Privind
septembrie
2001
de pentru
septembrie
aprobarea legii contabilităţii”, şi adoptat de către

14

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 78/660/CEE
şi
83/349/CEE
ale
Consiliului şi de abrogare a
Directivei 84/253/CEE a
Consiliului
Directiva 78/660/CEE a
Consiliului din 25 iulie
1978 în temeiul articolului
54 alineatul (3) litera (g)
din tratat, privind conturile
anuale ale anumitor forme
de societăţi comerciale
A
patra
Directivă
78/660/CEE a Consiliului
din 25 iulie 1978 în temeiul
articolului 54 alineatul (3)
litera (g) din tratat, privind
conturile
anuale
ale
anumitor forme de societăţi
A
şaptea
Directivă
83/349/CEE a Consiliului
din 13 iunie 1983 în
temeiul articolului 54
alineatul (3) litera (g) din

modificarea
şi
completarea unor
acte legislative

Parlament în I lectură la data de 13.07.17.

2017

Transpune:
Directiva
2001/65/CE

LT7. Act nou Lege intrată
Proiectul de lege în
vigoare
privind auditul
situaţiilor
financiare

Ministerul
Finanţelor

Trimestrul
III,
2017

Ministerul
Finanţelor

AA (Anexa
XXVIII-A)
–
septembrie
2017

Transpune:
Directiva
2006/43/CE
LT6. Act nou
Proiectul
legii
contabilităţii.
Transpune:
Directiva
2013/34/UE/
abrogă
Directiva
78/660/CE
Directiva
83/349/CEE)

Lege intrată
în
vigoare

şi

15

În
limitele
bugetului
autorităţii

În curs de realizare
La data de 07.06.2017, proiectul legii privind auditul
situaţiilor financiare a fost prezentat în adresa Centrului
Naţional Anticorupţie pentru expertiza anticorupţie, iar
la data de 14.06.2017 a fost transmis Comisiei de Stat
pentru reglementarea activităţii de întreprinzător pentru
expertiza economică a proiectului.

În curs de realizare
Proiectul legii contabilităţii a fost aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr.457 din 21.06.2017 ,,Privind
aprobarea legii contabilităţii”, şi adoptat de către
Parlament în I lectură la data de 13.07.17.

tratat, privind conturile
consolidate
Directiva 2006/46/CE a
Parlamentului European şi
a Consiliului din 14 iunie
2006 de modificare a
Directivelor
Consiliului
78/660/CEE
privind
conturile
anuale
ale
anumitor tipuri de 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
270

Context instituţional
(1) Fiecare parte stabileşte
sau menţine un cadru
instituţional adecvat şi
mecanisme
necesare
pentru
funcţionarea
corespunzătoare
a
sistemului de achiziţii
publice şi punerea în
aplicare a dispoziţiilor din
prezentul capitol

272

Planificarea
treptate

apropierii

LT5. Act de
modificare
Proiectul de lege
pentru
modificarea
şi
completarea unor
acte legislative,
în
scopul
armonizării
legislaţiei
naţionale
la
Directiva
2006/46/CE

Lege intrată
în
vigoare

Ministerul
Finanţelor

În curs de realizare
Proiectul legii contabilităţii a fost aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr.457 din 21.06.2017 ,,Privind
aprobarea legii contabilităţii”, şi adoptat de către
Parlament în I lectură la data de 13.07.17.

AA (Anexa
XXVIII-A)
–
septembrie
2017

Transpune:
Directiva
2006/46/CE

L1. Act nou
Proiectul
hotărîrii
Guvernului
pentru aprobarea
Regulamentului
cu privire la
organizarea
şi
funcţionarea
Agenţiei
Achiziţii Publice,
precum şi a
efectivului-limită
al acesteia
I1.
Elaborarea
strategiei
de

Hotărîre
Guvern
intrată
vigoare

Strategie
aprobată

CAPITOLUL 8. ACHIZIŢII PUBLICE
de Ministerul
TrimestrulI, În
limitele
Finanţelor;
2017
bugetului
în Agenţia
autorităţii
Achiziţii
Publice

de

Ministerul
Finanţelor;

Trimestrul
I, 2017

16

În
limitele
bugetului

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

Realizat
Strategia de dezvoltare a sistemului de achiziţii publice

(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
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 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

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

Guvernul
Republicii
Moldova

Agenţia
Achiziţii
Publice

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
comerţ

Ministerul
Finanţelor

Trimestrul
I, 2017

17

autorităţii

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”.

În
limitele
bugetului
autorităţii;
Alte surse

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

275

nivelurile,
inclusiv
organismele de control şi
mecanismele de asigurare a
respectării normelor
Informare (…)

276

Cooperare (…)

330

Măsuri la frontieră
(4) Fiecare parte prevede
ca
autorităţile
sale
competente să ceară unui
titular al dreptului care
solicită
procedurile
descrise la alineatul (1) să
furnizeze dovezi adecvate
pentru
a
convinge
autorităţile competente că,
în temeiul legislaţiei părţii
care asigură procedurile,
există, prima facie, o
încălcare a unui drept de

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

Acte
legislative şi
normative
actualizate la
zi, publicate
pe
paginile
web
ale
instituţiilor de
resort

Ministerul
Finanţelor;
Agenţia
Achiziţii
Publice;
Agenţia
Naţională
pentru
Soluţionare
a
Contestaţiil
or
Ministerul
Finanţelor

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%C5%
A3ie

I1.
Stabilirea Funcţie creată
Trimestrul
În
limitele Nerealizată (nu este oportun)
unei
funcţii şi funcţională
I, 2017
bugetului
Coordonarea schimbului continuu de experienţă şi
responsabile de
autorităţii
informaţii este asigurat de Serviciul politici de
coordonarea
reglementare a achizițiilor publice din cadrul
schimbului
Ministerului Finanţelor.
continuu
de
Crearea unei funcţii noi nu este oportună.
experienţă
şi
informaţii
CAPITOLUL 9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
I2.
Aplicarea Număr
de Serviciul
Permanent; În
limitele În curs de realizare
măsurilor
de reţineri
a Vamal
Trimestrul
bugetului
Pe parcursul perioadei de raportare au fost:
protecţie
la mărfurilor
IV, 2017, autorităţii
- examinate 27 cereri de intervenție, dintre care 8
frontieră
a contrafăcute
2018, 2019
cereri au fost respinse, 18 acceptate şi 1 cerere este în
drepturilor
de la frontieră;
curs de examinare;
proprietate
Structura
- introduse 135 obiecte în Registrul obiectelor de
intelectuală
mărfurilor
proprietate intelectuală (numărul total de obiecte
reţinute
înscrise în Registrul respectiv este de 355 obiecte);
- înregistrate 13 rețineri a mărfurilor susceptibile de
a fi contrafăcute la frontieră (implicit genţi, accesorii
pentru genți, telefoane mobile, încălțăminte, haine,
piese de schimb pentru unităţile de transport, jucării
etc.).

18

proprietate intelectuală al
titularului dreptului şi să
furnizeze
informaţii
suficiente despre care se
poate aştepta în mod
rezonabil să fie în posesia
titularului dreptului pentru
a permite autorităţilor
competente să recunoască
rezonabil de uşor mărfurile
suspecte. Cerinţa de a
furniza
informaţii
suficiente nu descurajează
în
mod
nerezonabil
recursul la procedurile
descrise la alineatul (1)
335

Punerea în aplicare
(1) Fiecare parte menţine
pe teritoriul său de
legislaţie cuprinzătoare în
materie de concurenţă care
abordează în mod eficace
acordurile
anticoncurenţiale, practicile
concertate
şi
comportamentul
anticoncurenţial unilateral
al întreprinderilor cu putere
dominantă pe piaţă şi
asigură un control eficace
al concentrărilor între
întreprinderi

SL1. Act de
modificare
Proiectul
hotărîrii
Guvernului
privind
modificarea HG
nr.863 din 1
august 2006 cu
privire
la
stabilirea
sporurilor
la
salariu de funcţie
pentru
acces
permanent
la
secretul de stat,
în
vederea
includerii
membrilor
Plenului
Consiliului
Concurenţei în

Hotărîre
Guvern
intrată
vigoare

Capitolul 10. CONCURENŢA
Ministerul
Trimestrul
În
limitele
Finanţelor
I, 2017
bugetului
în Consiliul
instituţiei
Concurenţei

de
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Neiniţiată
La moment, acţiunea dată ţine de competenţa
Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
Ministerul Finanţelor a intervenit către Ministerul
Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei pentru iniţierea
elaborării Proiectului hotărîrii Guvernului privind
modificarea HG nr.863 din 1 august 2006 cu privire la
stabilirea sporurilor la salariu de funcţie pentru acces
permanent la secretul de stat, în vederea includerii
membrilor Plenului Consiliului Concurenţei în prima
categorie de persoane care deţin funcţii de demnitate
publică ce beneficiază de garanţiile prevăzute de Legea
nr.245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul
de stat.

(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)

prima categorie
de persoane care
deţin funcţii de
demnitate
publică
ce
beneficiază
de
garanţiile
prevăzute
de
Legea
nr.245XVI din 27
noiembrie 2008
cu 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
responsabilităţilo
r 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

20

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 Consiliului Concurenţei pentru anul
2017 constituie suma de 19516,2 mii lei, cu 3097,5 mii
lei mai mult decît bugetul executat în anul 2016.

