Anexă
RAPORT
privind progresele înregistrate în realizarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea
Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017-2019
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

Indicatori
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performa
nţă
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Instituţiile
responsabile

Termen
de
realizare

Costuri
estimative şi
sursa de
acoperire a
cheltuielilor
7

Nivelul de realizare

5
6
8
TITLUL II.
DIALOGUL POLITIC ŞI REFORMELE, COOPERAREA ÎN DOMENIUL POLITICII EXTERNE ŞI DE SECURITATE
I9.
Asigurarea Buget
Ministerul
2017
În
limita Realizat
Reforma internă
Părţile
cooperează
în funcţionării
aprobat
Finanţelor;
bugetului
În scopul asigurării funcționalității și activității
următoarele domenii:
Mecanismului naţional conform
Oficiul
instituţiei;
Oficiului Avocatului Poporului (OAP), pentru
(b) asigurarea respectării de prevenire a torturii în prevederil Avocatului
Total 525 mii anul 2017, bugetul autorității constituie suma
drepturilor omului şi a conformitate
cu or art.37 şi Poporului
lei
de 10932,7 mii lei și a fost majorat cu 3334,1
libertăţilor fundamentale
prevederile
art.18 art.31
mii lei comparativ cu bugetul executat în anul
alin.(3) din Protocolul alin.(8)
2016.
opţional la Convenţia din Legea
Totodată, în vederea implementării prevederilor
împotriva torturii şi a nr.52 din 3
art.31 din Legea nr.52 din 03.04.2014 ,,Cu
altor
pedepse
sau aprilie
privire la Avocatul Poporului”, au fost operate
tratamente cu cruzime, 2014 cu
modificări la Ordinul ministrului finanţelor nr.
inumane sau degradante privire la
208 din 24.12.2015 ,,Privind Clasificaţia
Avocatul
bugetară”, prin care, „Mecanismul național
Poporului
de prevenire a torturii” a fost identificat drept
(Ombuds
activitate separată în bugetul OAP (P3 manul)
00453).
Concomitent, reieșind din dispozițiile Legii
finanţelor publice şi responsabilităţii bugetarfiscale nr.181 din 25.07.2014, autoritatea
publică centrală elaborează, aprobă, asigură
implementarea şi raportează strategiile
sectoriale de cheltuieli, gestionînd alocaţiile
sale bugetare şi administrînd patrimoniul
public, în conformitate cu principiile bunei
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guvernări.
TITLUL III.
JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATE
17

29

Lupta împotriva drogurilor ilicite
(2) Părţile convin asupra I1.
Eficientizarea
metodelor
de
cooperare acţiunilor
de
necesare pentru atingerea contracarare a traficului
acestor obiective. Acţiunile se ilicit de droguri de către
întemeiază
pe
principii Serviciul
Vamal
stabilite de comun acord, în
conformitate cu convenţiile
internaţionale în domeniu,
Strategia UE în materie de
droguri
(2013-2020),
Declaraţia politică privind
orientările care trebuie urmate
pentru reducerea cererii de
droguri, adoptate în cadrul
celei de-a 20-a sesiuni speciale
a Adunării Generale a
Organizaţiei Naţiunilor Unite
privind drogurile, din iunie
1998

Număr de
operaţiuni
comune
naţionale
şi
internaţion
ale
cu
participare
a
Serviciulu
i Vamal;
Număr de
capturi de
droguri;
Cantitatea
de droguri
reţinută

Serviciul
Vamal

Trimestrul
IV, anual

În
limita
bugetului
autorităţii

În curs de realizare
Pe parcursul semestrului I, Serviciul Vamal a
participat
la
operaţiunea
internaţională
”TRIGGER
II”
privind
combaterea
criminalităţii organizate legate de arme de foc,
droguri
şi
criminalitatea
organizată
transnaţională din Eurasia, care a derulat în
perioada 06.04-08.04.2017.
Au fost înregistrate 9 reţineri de substanţe
narcotice, psihotrope şi precursori.

TITLUL IV.
COOPERAREA ECONOMICĂ ŞI ALTE TIPURI DE COOPERARE SECTORIALĂ
CAPITOLUL 7.
GESTIONAREA FINANŢELOR PUBLICE: POLITICA BUGETARĂ, CONTROLUL INTERN, INSPECŢIA FINANCIARĂ ŞI AUDITUL EXTERN
Va avea loc un dialog periodic I1.
Organizarea Reuniune
Ministerul
Trimestrul
Realizat
cu privire la aspectele reuniunilor
organizată Finanţelor;
, II 2017;
Ministerul Finanţelor a prezidat reuniunea
reglementate de prezentul Subcomitetului pentru cel puţin o Ministerul
Trimestrul
Subcomitetului pentru cooperare economică şi
capitol
cooperare economică şi dată pe an Economiei;
, II 2018;
în alte sectoare, Cluster I: “Dialog economic,
în alte sectoare, Cluster
Curtea
de Trimestrul
managementul finanţelor publice, statistică,
I: “Dialog economic,
Conturi; Banca , II 2019
servicii financiare, clauze de control şi
managementul
Naţională
a
antifraudă” care a avut loc la data de 3 mai
finanţelor
publice,
Moldovei;
2017, la Bruxelles.
statistică,
servicii
Comisia
În cadrul Clusterului menţionat supra au fost
financiare, clauze de
Naţională
a
prezentate progresele înregistrate în 2016 şi
control şi antifraudă”
Pieţei
priorităţile pentru anul 2017 în următoarele
Financiare;
sectoare: Reforma Managementului Finanţelor
Biroul Naţional
Publice, politica bugetar-fiscală, Controlul
de Statistică
Financiar Public Intern, Achiziţii Publice,
Datorie publică.
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30

Republica Moldova realizează apropierea legislaţiei sale naţionale de actele normative ale UE şi de instrumentele internaţionale menţionate în anexa II la prezentul acord,
în conformitate cu dispoziţiile din anexa respectivă:
Directiva 78/660/CEE a LT6.
Ministerul
Trimestrul Din
contul În curs de realizare
Act
nou Lege
Consiliului din 25 iulie 1978 Proiectul
legii intrată în Finanţelor
III, 2017 programelor
Proiectul legii contabilităţii a fost aprobat prin
în temeiul articolului 54 contabilităţii.
vigoare
Acordul
bugetare ale Hotărîrea Guvernului nr.457 din 21.06.2017
alineatul (3) litera (g) din
de
autorităţilor
,,Privind aprobarea legii contabilităţii”, şi
tratat, privind conturile anuale Transpune:
Asociere
publice
adoptat de către Parlament în I lectură la data
ale anumitor forme de societăţi Directiva 2013/34/UE/
(Anexa II 31.03.2017
de 13.07.17.
comerciale
abrogă
la
capitolul
A
patra
Directivă Directiva 78/660/CE şi
3)
78/660/CEE a Consiliului din Directiva 83/349/CEE)
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 tratat, privind
conturile consolidate
Directiva
2006/43/CE
a LT7.
Ministerul
Trimestrul
Act
nou Lege
În curs de realizare
Parlamentului European şi a Proiectul
de
lege intrată în Finanţelor
III, 2017;
La data de 07.06.2017, proiectul legii privind
Consiliului din 17 mai 2006 privind
auditul vigoare
Acordul
auditul situaţiilor financiare a fost prezentat în
privind auditul legal al situaţiilor financiare.
de
adresa Centrului Naţional Anticorupţie pentru
conturilor anuale şi al
Asociere
expertiza anticorupţie, iar la data de 14.06.2017
conturilor consolidate, de Transpune:
(Anexa II
a fost transmis Comisiei de Stat pentru
modificare a Directivelor Directiva 2006/43/CE
la
reglementarea activităţii de întreprinzător
78/660/CEE şi 83/349/CEE ale
vapitolul
pentru expertiza economică a proiectului.
Consiliului şi de abrogare a
3)
–
Directivei
84/253/CEE
a
septembri
Consiliului
e
2017

48

Sisteme bugetare şi de
contabilitate
(b) Dezvoltarea continuă a
planificării
bugetare
multianuale şi alinierea la
bunele practici ale UE

I1.
Definitivarea
studiilor
privind
guvernanţa fiscală în
Moldova în raport cu
practicile
UE
şi
relevanţa instituirii unui
consiliu
fiscal
în
Republica Moldova

Studii
realizate

Ministerul
Finanţelor

Trimestrul
IV, 2017

Alte
surse
(asistenţă
tehnică
din
partea UE) –
18.0 mii euro,
inclusiv
măsura L.1

În curs de realizare
La data de 22.06.2017, cu suportul asistenței
oferite de UE pentru îmbunătățirea politicii și
managementului în domeniul finanțelor
publice, a fost organizat un atelier de consultări
publice cu tematica „Relevanța și posibile
opțiuni de instituire a Consiliului fiscal în
Moldova”, la care au participat circa 50
-3-

I2.
Consolidarea
capacităţilor
autorităţilor publice în
domeniul monitorizării
şi evaluării programelor
bugetare

Formatori
instruiţi în
cadrul
seminarul
ui de 3
zile: 50 de
persoane
din cadrul
Ministerul
Finanţelor
şi
autorităţil
or publice
centrale;
70
de
persoane
din cadrul
direcţiilor
finanţe ale
autorităţil
or publice
locale

Ministerul
Finanţelor

Trimestrul
II, 2017

Alte
surse
(asistenţă
tehnică
din
partea
Programul
Naţiunilor
Unite pentru
Dezvoltare
Slovacia)
48.5
mii
dolari SUA

persoane, reprezentanți ai autorităților publice
interesate, societății civile și academice,
precum și experți internaționali.
În cadrul atelierului au fost prezentate și puse în
discuție posibilele opțiuni de instituire a unui
Consiliu bugetar-fiscal în Moldova, aria de
activitate, modul de organizare și funcționare a
acestuia, iar experţii din Serbia şi Slovacia au
înaintat recomandări privind posibilul mod de
organizare şi funcţionare Consiliului bugetarfiscal în Moldova.
Comunicatul informativ privind atelierul de
consultări publice a fost plasat pe pagina web a
MF (http://mf.gov.md/newsitem/10820).
Realizat
În perioada 4-11.04.2017, a fost desfăşurat
cursul de instruire a formatorilor cu privire la
monitorizarea şi evaluarea bugetelor pe
programe.
La instruire au participat 125 persoane, dintre
care:
- 18 persoane din cadrul Ministerului Finanţelor
al Republicii Moldova;
- 32 persoane din 17 autorităţi publice centrale,
specialişti ai Direcţiilor finanţe şi Direcţiilor
analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor;
- 75 persoane din cadrul Direcţiilor finanţe ale
UAT de nivelul II şi CALM.
În cadrul cursului cu durata de două zile,
participanţii au fost instruiţi cu privire la rolul
şi conceptul de monitorizare şi evaluare a
bugetului pe programe, responsabilităţile şi
configurarea organizatorică a sistemului de
monitorizare şi evaluare, precum şi despre
etapele, metodele şi tehnicile de bază aplicate
în procesul de monitorizare şi evaluare a
bugetelor pe programe.
Instruirea a fost realizată cu suportul
programului
,,Finanţele
publice
pentru
dezvoltare”, finanţat de Ministerul Finanţelor al
Slovaciei şi implementat de Centrul regional
PNUD pentru Europa şi CSI.
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Controlul intern, inspecţia
financiară şi auditul extern
Părţile
cooperează,
de
asemenea, în ceea ce priveşte:
(a) Îmbunătăţirea în continuare
a sistemului de control intern
(inclusiv funcţia de audit
intern independentă din punct
de vedere funcţional) în ceea
ce priveşte autorităţile de stat
şi cele locale prin intermediul
armonizării cu standardele şi
metodologiile internaţionale
general acceptate, precum şi
cu bunele practici ale UE

I2. Crearea şi suplinirea
cu
personal
a
subdiviziunilor de audit
intern
în
cadrul
autorităţilor
publice
centrale şi locale de
nivelul al doilea

I4.
Acţiuni
de
mediatizare în cadrul
entităţilor publice a
rolurilor
şi
responsabilităţilor
auditorilor interni

21
de
subdiviziu
ni de audit
intern
create şi
suplinite
cu
personal
în cadrul
autorităţil
or
administra
ţiei
publice
centrale;
35
de
subdiviziu
ni de audit
intern
create şi
suplinite
cu
personal
în cadrul
autorităţil
or
administra
ţiei
publice
locale de
nivelul al
doilea
Cel puţin
2 acţiuni
de
mediatizar
e
desfăşurat
e (anual)

Autorităţile
administraţiei
publice
centrale;
Autorităţile
administraţiei
publice locale
de nivelul al
doilea

Trimestrul
IV, 2019

Ministerul
Finanţelor

Pe
parcursul
anului

Din
contul
programelor
bugetare ale
autorităţii
publice

În curs de realizare
La nivelul APC sunt create 21 subdiviziuni de
audit intern (în care activează 33 auditori
interni), dintre care 3 subdiviziuni de audit
intern nu sunt funcţionale.
25 APL de nivelul II dispun de subdiviziuni de
audit intern (în care activează 26 auditori
interni), dintre care 10 subdiviziuni nu sunt
funcţionale.

În curs de realizare
La data de 17.03.2017, cu suportul experților
olandezi, a fost desfăşurat seminarul de
mediatizare și conștientizare pentru Secretarii
de stat din cadrul autorităților APC cu genericul
„Conceptul de control financiar public intern”,
la care au participat 10 persoane. Seminarul s-a
focusat pe conceptul de control financiar public
intern (CFPI) la nivel European, cadrul naţional
de reglementare aferent domeniului vizat, rolul
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I5.
Fortificarea
capacităţilor
managerilor
pentru
implementarea/
dezvoltarea sistemului
de
management
financiar şi control în
entităţile publice
I6.
Acţiuni
de
mediatizare în cadrul
entităţilor publice a
responsabilităţilor
privind implementarea/
dezvoltarea sistemului
de
management
financiar şi control

Cel puţin
2 seminare
de
instruire
desfăşurat
e (anual)

Ministerul
Finanţelor

Pe
parcursul
anului

Cel puţin
3 seminare
de
instruire
desfăşurat
e (anual)

Ministerul
Finanţelor

Pe
parcursul
anului

şi beneficiile CFPI, rolul şi responsabilităţile
auditorilor interni, responsabilităţile de
implementare şi/sau dezvoltare a sistemului de
management financiar şi control (MFC),
inclusiv rolul subdiviziunii economie și finanțe,
precum și aspectele ce țin de monitorizarea,
evaluarea
și
raportarea
funcționalității
sistemului de MFC, precum și activității de
audit intern.
În curs de realizare
La data de 09.03.2017 a fost organizată o
ședință cu genericul „Dezvoltarea unui mediu
eficace de audit intern şi control intern”, în
cadrul căruia au participat 23 manageri din
cadrul entităților publice, inclusiv societatea
civilă.
În curs de realizare
În perioada de referință au fost organizate 5
seminare
de
mediatizare
aferente
responsabilităţilor de implementare şi/sau
dezvoltare a sistemului de management
financiar şi control, în cadrul cărora au
participat în total 188 angajați, și anume:
- la data de 30.01.2017, în cadrul Oficiului
Avocatului Poporului a fost desfăşurat un
seminar de mediatizare cu genericul „Control
public intern. Managementul riscurilor.
Activități de control”, în cadrul căruia au
participat 26 manageri operaţionali;
- la data de 11.05.2017 a fost organizat un
seminar
de
mediatizare
cu
tematica
„Răspundere
managerială.
Standardele
naționale de control intern în sectorul public”
la Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare, în cadrul căreia au participat 16
managerii operaționali;
- la data de 26.05.2017 au fost organizate 3
seminare de mediatizare cu genericul
„Componentele
mediului
de
control.
Particularitățile documentării proceselor”
pentru angajații din cadrul Ministerului
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53

54

(b) Dezvoltarea unui sistem
corespunzător de inspecţie
financiară, care va completa
funcţia de audit intern, fără a
se suprapune însă acesteia, şi
va asigura controlul adecvat al
veniturilor şi al cheltuielilor
publice pe parcursul unei
perioade de tranziţie şi ulterior

L1.
Act
nou
Proiectul
de
lege
privind
Inspectoratul
Financiar de Stat

În ceea ce priveşte articolul 52
din prezentul acord, părţile
recunosc şi se angajează să
pună în aplicare principiile
bunei guvernanţe în domeniul
fiscal, şi anume, principiul
transparenţei, al schimbului de
informaţii şi al concurenţei
loiale în domeniul fiscal, la
care au aderat statele membre
la nivelul UE. În acest sens,
fără
a
aduce
atingere
competenţelor UE şi ale
statelor
membre,
părţile
îmbunătăţesc
cooperarea
internaţională în domeniul
fiscal, facilitează colectarea
veniturilor fiscale legale şi
elaborează măsuri în vederea
punerii în aplicare eficace a
principiilor
menţionate
anterior
Părţile îşi dezvoltă şi îşi
consolidează cooperarea care
urmăreşte îmbunătăţirea şi
dezvoltarea regimului fiscal şi
a administraţiei fiscale din
Republica Moldova, inclusiv
consolidarea capacităţii de

L1. SL1. Elaborarea
propunerilor
aferente
modificării
şi
completării legislaţiei
fiscale
privind
eficientizarea
procedurilor
de
administrare
fiscală,
pentru
excluderea
barierelor
care
împiedică
facilitarea
colectării impozitelor şi
taxelor

L2. SL2. Modificarea
legislaţiei în vederea
aducerii
actelor
legislative şi normative
în corespundere cu
legea Serviciului Fiscal
de Stat

Lege
intrată în
vigoare

Ministerul
Finanţelor;
Inspecţia
Financiară

Trimestrul
II, 2017

CAPITOLUL 8. FISCALITATE
Lege
Ministerul
Continuu
intrată în Finanţelor;
vigoare;
Inspectoratul
Hotărîre
Fiscal Principal
de Guvern de
Stat
intrată în
vigoare

Lege
intrată în
vigoare;
Hotărîre
de Guvern
intrată în
vigoare

Ministerul
Finanţelor;
Inspectoratul
Fiscal Principal
de
Stat;
Ministerele şi
alte autorităţi

6
luni
după
aprobarea
legii
Serviciulu
i Fiscal de
Stat

Din
contul
programelor
bugetare ale
autorităţii
publice

Finanțelor, în cadrul cărora au participat în total
146 persoane (I – 46 persoane, II - 46 persoane,
III - 54 persoane).
În curs de realizare
Proiectul de Lege privind Inspectoratul
Financiar de Stat a fost elaborat și urmează a fi
ajustat în vederea asigurării corespunderii
Conceptului reformei administraţiei publice.

Din
contul
programelor
bugetare ale
autorităţii
publice

În curs de realizare
În vederea armonizării și alinierii politicii şi
legislaţiei naţionale privind domeniul fiscal şi
vamal la legislația UE și întru implimentarea
celor mai bune practici comunitare a fost remis
și plasat pe pagina web al Ministerului
Finanțelor, spre examinare şi coordonare
autorităților publice centrale și părților
interesate, setul de materiale ce vizează
proiectul politicii fiscale şi vamale pentru anul
2018 şi perfecţionarea legislaţiei fiscale şi
vamale.
http://www.mf.gov.md/fisc_vama

Din
contul
programelor
bugetare ale
autorităţii
publice

În curs de realizare
În vederea reorganizării Serviciului Fiscal de
Stat, prin Legea nr. 281 din 16.12.2016 cu
privire la modificarea şi completarea unor acte
legislative (privind realizarea politicii fiscale şi
vamale pentru anul 2017), au fost operate
modificări la Codul fiscal nr. 1163-XIII din
-7-

colectare şi control, cu un
accent deosebit pe procedurile
de rambursare a taxei pe
valoarea adăugată (TVA),
pentru a evita acumularea
arieratelor, pentru a asigura
colectarea
eficace
a
impozitelor şi pentru a
consolida combaterea fraudei
fiscale şi a evaziunii fiscale.
Părţile depun eforturi pentru a
consolida
cooperarea
şi
schimburile de experienţă în
combaterea fraudei fiscale, în
special a fraudei de tip carusel

57

24.04.1997, care au intrat în vigoare
din 01.04.2017.
Astfel, începînd cu 1 aprilie 2017 organul fiscal
activează ca o persoană juridică unică –
Serviciul Fiscal de Stat.
Respectiv, în vederea ajustării cadrului
legislativ şi normativ urmare a unificării
organelor fiscale într-o singură persoană
juridică – SFS au fost elaborate şi aprobate:
- la şedinţa Guvernului din 4 iulie
curent, proiectul de lege pentru modificarea și
completarea unor acte legislative;
- la şedinţa Guvernului din 24 mai
curent, proiectul hotărîrii Guvernului „Cu
privire la aprobarea modificărilor și
completărilor ce se operează în unele hotărîri
ale Guvernului” (HG nr.522 din 06.07.2017).
Regulamentul
privind
organizarea şi
funcţionarea Serviciului Fiscal de Stat a fost
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 395 din 5
iunie 2017.
Republica Moldova realizează apropierea legislaţiei sale naţionale de actele normative ale UE şi de instrumentele internaţionale menţionate în anexa VI la prezentul
acord, în conformitate cu dispoziţiile din anexa respectivă.
Ministerul
Trimestrul Din
contul În curs de realizare
Directiva 2006/112/EC a LT1.
Act
de Lege
Consiliului din 28 noiembrie modificare
intrată în Finanţelor
III, 2019 programelor
Ca parte componentă a proiectului de lege
2006 privind sistemul comun a Proiect de lege pentru vigoare
Acordul
bugetare ale pentru modificarea şi completarea unor acte
taxei pe valoare adăugată
modificarea
şi
de
autorităţilor
legislative în vederea realizării politicii fiscale
completarea
Codului
Asociere
publice
și vamale pentru anul 2018, au fost elaborate
fiscal nr.1163-XIII din
(Anexa VI
propuneri de modificare şi completare a Titlului
24 aprilie 1997.
la
III din Codul fiscal, în vederea armonizării cu
capitolul
prevederile
Directivei
2006/112/CE
a
Transpune:
8)
–
Consiliului din 28.11.2006 privind sistemul
Directiva 2006/112/EC
septembri
comun al taxei pe valoarea adăugată, după cum
e
2019
urmează:
- Locul operaţiunilor taxabile (titlul V, art. 3132);
- Locul operaţiunilor taxabile (titlul V, art.36
alin.(1), art. 38, 39, 43-49, 53-56 şi 58-61);
- Faptul generator şi exigibilitatea TVA (titlul
VI, art. 62-66, 70 şi 71);
- Baza de impozitare (titlul VII, art. 72-82 şi
85-92);
-8publice centrale

Directiva
92/83/CEE
a
Consiliului din 19 octombrie
1992 privind armonizarea
structurilor accizelor la alcool
şi băuturi alcoolice

LT5.
Act
de
modificare
Proiect de lege pentru
modificarea
şi
completarea
Codului
fiscal nr.1163-XIII din
24 aprilie 1997.

Lege
intrată în
vigoare

Ministerul
Finanţelor

Trimestrul
III, 2017;
Acordul
de
Asociere
(Anexa VI
la
capitolul
8)
–
septembri
e
2017

Lege
intrată în
vigoare

Ministerul
Finanţelor

Trimestrul
III, 2017;
Acordul
de
Asociere
(Anexa VI
la
capitolul
8)
–
septembri
e
2016

Transpune:
Directiva 92/83/CEE

Directiva 2008/118/CE a
Consiliului din 16 decembrie
2008 privind regimul general
al accizelor în partea ce ţine de
aplicarea articolul 1 al
Directivei

LT6.
Act
de
modificare
Proiect de lege pentru
modificarea
şi
completarea
Codului
fiscal nr.1163-XIII din
24 aprilie 1997.
Transpune:
Directiva 2008/118/CE

81

Cooperarea include, printre
altele, următoarele domenii:
(a) Elaborarea unei politici
naţionale durabile în domeniul
transporturilor
care
să
reglementeze toate modurile
de transport, în special pentru

I1. Finanţarea suficientă
a
lucrărilor
de
modernizare, reabilitare
şi
întreţinere
a
drumurilor
publice

CAPITOLUL 15.
TRANSPORTURI
Mărimea
Ministerul
Trimestrul
fondului
Finanţelor
IV, 2019
rutier nu
mai mică
de: 2017 –
1815 mil.
lei; 2018 –

- Deducerile aplicabile persoanelor impozabile
– persoane juridice (titlul X, art. 167-169 şi
173-192).
În curs de realizare
Ca parte componentă a proiectului de lege
pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative (în vederea realizării politicii fiscale
și vamale pentru anul 2018), au fost elaborate
propuneri de modificare şi completare a Titlului
IV din Codul fiscal, Legii cu privire la
fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a
producţiei alcoolice nr. 1100-XIV din
30.06.2000, Legii privind controlul tutunului
nr. 278-XVI din 14.12.2007 şi Legii viei şi
vinului nr. 57-XVI din 10.03.2006, în
contextul alinierii parţiale la:
- Directiva 2011/64/UE a Consiliului din
21.06.2011 privind structura şi ratele accizelor
aplicate tutunului prelucrat;
- Directiva 92/83/CEE a Consiliului din
19.10.1992 privind armonizarea structurilor
accizelor la alcool şi băuturi alcoolice;
- Directiva 2003/96/CE a Consiliului din
27.10.2003 privind restructurarea cadrului
comunitar de impozitare a produselor
energetice şi a electricităţii;
- Directiva 2008/118/CE a Consiliului din
16.12.2008 privind regimul general al accizelor
şi de abrogare a Directivei 92/12/CEE;
- Directiva 2007/74/CE a Consiliului din
20.12.2007 privind scutirea de taxa pe valoare
adăugată şi de accize pentru bunurile importate
de către persoanele care călătoresc din ţări terţe.
Mărimea
fondului
rutier nu mai
mică de: 2017
– 1815 mil.
lei; 2018 –
1995 mil. lei;

În curs de realizare
Pentru finanţarea lucrărilor de modernizare,
reabilitare şi întreţinere a drumurilor publice
mărimea fondului rutier pentru anul 2017 a fost
aprobat în sumă de 1430000,00 lei (conform
Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr.279 din
16.12.2016).
-9-

a asigura sisteme de transport
eficiente şi sigure şi pentru a
promova
integrarea
consideraţiilor din domeniul
transporturilor în alte domenii
de politică

193

Legislaţie
şi
proceduri
(e) Aplică tehnici vamale
moderne, inclusiv evaluarea
riscului,
controale
postvămuire 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

1995 mil.
lei; 2019 –
2195 mil.
lei

2019 – 2195
mil. lei; În
limitele
acumulărilor
în
fondul
rutier,

TITLUL V .
COMERŢ ŞI ASPECTE LEGATE DE COMERŢ
CAPITOLUL 5.
REGIMUL VAMAL ŞI FACILITAREA COMERŢULUI
I1.
Implementarea Acord
Serviciul
Trimestrul Alte
surse;
proiectului “Twinning” dintre
Vamal
IV, 2019 Proiecte
privind noul sistem Serviciul
asistenţă de
computerizat de tranzit Vamal şi
tehnică
(NCTS)
şi Conferinţa
(proiect
modernizarea
Naţiunilor
privind
Sistemului
Unite
implementare
Informaţional Integrat pentru
a Sistemului
Vamal
“Asycuda Comerţ şi
computerizat
World”
Dezvoltar
de
tranzit
e
(NCTS)
şi
(UNCTA
modernizarea
D) privind
Sistemului
dezvoltare
Informaţional
a
Integrat
Sistemului
Vamal
Informaţio
“Asycuda
nal
World” – 1,2
Integrat
mil.
euro)
Vamal
bazat pe
softul
“Asycuda
World”
semnat;
Proiect
“Twinning
” lansat;
Sistem
computeri
zat
de

Prin Legea nr.33 din 17.03.2017 ,,Pentru
modificarea şi completarea Legii bugetului de
stat pentru anul 2017 nr. 279/2016” (în vigoare
din 31.03.2017) mărimea fondului rutier a fost
precizat în sumă de 1079724,10 lei.
La finele semestrului I, 2017 au fost executate
618000,0 lei.

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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(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)

tranzit
dezvoltat
(NCTS),
testat
şi
implement
at
Lege
intrată în
vigoare

Ministerul
Finanţelor;
Serviciul
Vamal

Trimestrul
III, 2017;
AA Anexa
XXVI –
septembri
e
2017

Serviciul
Vamal

Trimestrul
IV, 2019

Transpune:
Regulamentul
952/2013/UE

Foaie de
parcurs
privind
mecanism
ul
de
recunoaşte
re
AEO
între
Uniunea
Europeană

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

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 iuliedecembrie 2016. În cadrul videoconferinței
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şi
Republica
Moldova
elaborat şi
implement
at; Acord
privind
recunoaşte
rea
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
Dezvoltar
e
(UNCTA
D) privind
dezvoltare
a
Sistemului
Informaţio
nal
Integrat
Vamal
bazat pe

Serviciul
Vamal

Trimestrul
IV, 2019

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.
Alte
surse; În curs de realizare
Proiecte de Fișa
proiectului
TWINNING
pentru
asistenţă
dezvoltarea Ghişeului unic la frontieră şi
tehnică
implementarea Noului Sistem Computerizat de
(proiect
Tranzit (NCTS) a fost aprobată de către
privind
Comisia Europeană în martie 2015. Ulterior,
implementare toate activităţile de pregătire a proiectului au
a Sistemului fost asigurate de partea UE.
computerizat
În perioada 16-19.05.2017 a avut loc şedinţa de
de
tranzit selectare, în cadrul căreia a fost selectat
(NCTS)
şi consorţiul de state care vor implementa
modernizarea proiectul TWINNING respectiv. Totodată, a
Sistemului
fost elaborat Planul de acţiuni în vederea
Informaţional implementării proiectului, care este planificat a
Integrat
fi lansat în luna septembrie 2017.
Vamal
“Asycuda
World” – 1,2
mil.
euro)
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(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

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

softul
“Asycuda
World”
semnat;
Proiect
“Twinning
” lansat;
Sistem
computeri
zat
de
tranzit
dezvoltat
(NCTS),
testat
şi
implement
at
Acord
dintre
Serviciul
Vamal şi
Conferinţa
Naţiunilor
Unite
pentru
Comerţ şi
Dezvoltar
e
(UNCTA
D) privind
dezvoltare
a
Sistemului
Informaţio
nal
Integrat
Vamal
bazat pe
softul
“Asycuda
World”
semnat;
Proiect

Serviciul
Vamal

Trimestrul
IV, 2019

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)
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a facilita traficul în tranzit.
Părţile
promovează,
de
asemenea, cooperarea dintre
autorităţi şi sectorul privat în
legătură cu tranzitul.

194

“Twinning
” lansat;
Sistem
computeri
zat
de
tranzit
dezvoltat
(NCTS),
testat
şi
implement
at

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;

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)

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.

(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

I2.
Organizarea
şedinţelor Comitetului
Consultativ
al
Serviciului
Vamal

Şedinţe
trimestrial
e
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 în 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.

Număr de

Serviciul

Trimestrul

În

În curs de realizare

Semnarea

limitele

- 14 -

195

între operatori şi autorităţile
administrative
competente,
prin utilizarea de proceduri
nearbitrare
şi
accesibile
publicului,
cum
ar
fi
memorandumurile
de
înţelegere, bazate în special pe
cele promulgate de OMV şi

memorandumurilor de
înţelegere
cu
comunitatea de afaceri

memorand
umuri de
înţelegere
negociate
şi semnate

Vamal

IV,

(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

SL1. Modificarea şi
completarea
Legii
nr.1540-XIII 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

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 –
septembri
e 2017

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

2019

bugetului
autorităţii

În
limitele
bugetului
autorităţilor

La moment, Serviciul Vamal are semnate 4
memorandumuri de înţelegere cu comunitatea
de afaceri:
- 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 înaintate la Legea nr.37 din 24
martie 2017 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.1540-XII din 25 februarie 1998
privind plata
pentru
poluarea mediului
(Monitorul Oficial al R. Moldova, 201213/527, 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
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197

(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
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

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

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
Dezvoltar
e
(UNCTA
D) privind
dezvoltare
a
Sistemului
Informaţio
nal
Integrat
Vamal
bazat pe
softul
“Asycuda
World”
semnat;

Serviciul
Vamal

Trimestrul
IV, 2019

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 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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(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

Proiect
“Twinning
” lansat;
Sistem
computeri
zat
de
tranzit
dezvoltat
(NCTS),
testat
şi
implement
at
Număr de
operaţiuni
comune
naţionale
şi
internaţion
ale
cu
participare
a
Serviciulu
i Vamal

Serviciul
Vamal

Trimestrul
IV, 2019

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 06.02.201710.03.2017 (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 06.03.2017-17.03.2017 (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
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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, 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
evenimentele
organizaţiilor
internaţionale

la

Număr de
eveniment
e
cu
participare
a
Serviciulu
i Vamal

Serviciul
Vamal

Trimestrul
IV, 2019

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

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).
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 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 Grupului de Lucru privind
Managementul Integrat al Frontierelor în cadrul
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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
implement
ate

Serviciul
Vamal

Trimestrul
IV, 2019

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

(i) promovează coordonarea
între toate autorităţile de
frontieră ale părţilor pentru a
facilita procesul de trecere a
frontierei şi a asigura un

I9.
Implementarea
controlului comun la
frontiera cu România

Acord
interstatal
privind
controlul
comun

Serviciul
Vamal

Trimestrul
IV, 2019

În
limitele
bugetului
autorităţii;
Alte
surse
(proiecte de

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 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 1516.06.2017 a avut loc o vizită de lucru privind
schimbul de experienţă în domeniul
managementului proiectelor de asistenţă, fiind
discutate 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, beneficiar-lider 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
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semnat –
număr de
puncte de
trecere a
frontierei
cu control
comun

control sporit, inclusiv 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

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

Foaie de
parcurs
privind
mecanism
ul
de
recunoaşte
re
AEO
între
Uniunea
Europeană
şi
Republica
Moldova
elaborat şi
implement
at; Acord
privind
recunoaşte
rea
mutuală a
AEO între
Uniunea
Europeană
şi
Republica
Moldova
elaborat

asistenţă
tehnică prin
intermediul
Comisiei
Europene)

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)

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 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 iuliedecembrie 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
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198

199

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
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

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

Număr de
solicitări
şi
răspunsuri
de
asistenţă
administra
tivă

Serviciul
Vamal

Trimestrul
IV, 2019

În
limitele
bugetului
autorităţii

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

Număr de
proiecte în
implement
ate

Serviciul
Vamal

Trimestrul
IV, 2019

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

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.

În curs de realizare
Programul de dezvoltare strategică „Vama
2020” a fost 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 1516.06.2017 a avut loc o vizită de lucru privind
schimbul de experienţă în domeniul
managementului proiectelor de asistenţă, fiind
discutate 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
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trecere
a
frontierei
România
–
Moldova” –
10 mil. euro
200

201

Subcomitetul vamal
(3)
Subcomitetul
vamal
întreprinde, printre altele,
următoarele:
(a)
asigură
funcţionarea
corespunzătoare a prezentului
capitol şi a protocoalelor II şi
III la prezentul acord;
(b) adoptă modalităţi practice,
măsuri şi decizii de punere în
aplicare a prezentului capitol
şi a protocoalelor II şi III la
prezentul acord, inclusiv cu
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
prezentul acord
Codul vamal Regulamentul

I2.
Organizarea
şedinţelor anuale ale
grupului de lucru pentru
implementarea Cadrului
strategic de cooperare
în domeniul vamal
Republica Moldova –
Uniunea
Europeană

Şedinţe
anuale
organizate

Serviciul
Vamal

Trimestrul
IV, 2019

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

Giurgiulești–Galaţi” inclus în Programul
Operaţional
comun
România-Republica
Moldova 2014-2020, beneficiar-lider 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 la data de 13 martie curent.

Uniunii Europene în domeniul vamal şi de anumite instrumente juridice internaţionale se realizează în conformitate cu anexa XXVI la
LT1.

Act

nou

Lege

Ministerul

Trimestrul

În

limitele

În curs de realizare
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(CEE)
nr.2913/92
al
Consiliului din 12 octombrie
1992 de instituire a Codului
Vamal Comunitar

Proiectul de lege pentru
aprobarea
Codului
vamal

intrată în
vigoare

Finanţelor;
Serviciul
Vamal

III, 2017;
AA Anexa
XXVI –
septembri
e
2017

bugetului
autorităţii

Lege
intrată în
vigoare

Ministerul
Finanţelor;
Serviciul
Vamal

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

În
limitele
bugetului
autorităţii

Transpune:
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

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 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.
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249

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.
Ministerul
AA
Act
de Lege
În curs de realizare
Parlamentului European şi a modificare
intrată în Finanţelor
(Anexa
Proiectul legii contabilităţii a fost aprobat prin
Consiliului din 27 septembrie Proiectul de lege pentru vigoare
XXVIIIHotărîrea Guvernului nr.457 din 21.06.2017
2001
de
modificare
a modificarea
şi
A)
–
,,Privind aprobarea legii contabilităţii”, şi
Directivelor
78/660/CEE, completarea unor acte
septembri
adoptat de către Parlament în I lectură la data
83/349/CEE şi 86/635/CEE în legislative
e
2017
de 13.07.17.
ceea ce priveşte normele de
evaluare ale conturilor anuale Transpune:
şi conturilor consolidate ale Directiva 2001/65/CE
anumitor forme de societăţi,
precum şi ale băncilor şi ale
altor instituţii financiare
Directiva 2006/43/CE din 17 LT3.
Ministerul
Trimestrul În
limitele În curs de realizare
Act
de Lege
mai 2006 privind auditul legal modificare
intrată în Finanţelor
III, 2017 bugetului
La data de 07.06.2017, proiectul legii privind
al conturilor anuale şi al Proiectul de lege pentru vigoare
autorităţii
auditul situaţiilor financiare a fost prezentat în
conturilor consolidate, de modificarea
şi
adresa Centrului Naţional Anticorupţie pentru
modificare a Directivelor completarea unor acte
expertiza anticorupţie, iar la data de 14.06.2017
78/660/CEE şi 83/349/CEE ale legislative
a fost transmis Comisiei de Stat pentru
Consiliului şi de abrogare a
reglementarea activităţii de întreprinzător
Directivei
84/253/CEE
a Transpune:
pentru expertiza economică a proiectului.
Consiliului
Directiva 2006/43/CE
Directiva
2003/51/CE
a LT4.
Ministerul
AA
Act
de Lege
În curs de realizare
Parlamentului European şi a modificare
intrată în Finanţelor
(Anexa
Proiectul legii contabilităţii a fost aprobat prin
Consiliului din 18 iunie 2003 Proiectul de lege pentru vigoare
XXVIIIHotărîrea Guvernului nr.457 din 21.06.2017
de modificare a Directivelor modificarea
şi
A)
–
,,Privind aprobarea legii contabilităţii”, şi
78/660/CEE,
83/349/CEE, completarea unor acte
septembri
adoptat de către Parlament în I lectură la data
86/635 CEE şi 91/674/CEE legislative
e
2017
de 13.07.17.
privind conturile anuale şi
conturile
consolidate
ale Transpune:
anumitor forme de societăţi, Directiva 2003/51/CE
ale băncilor şi ale altor
instituţii financiare şi ale
întreprinderilor de asigurare
Directiva
2006/46/CE
a LT5.
Ministerul
AA
Act
de Lege
Parlamentului European şi a modificare
intrată în Finanţelor
(Anexa
Consiliului din 14 iunie 2006 Proiectul de lege pentru vigoare
XXVIIIde modificare a Directivelor modificarea
şi
A)
–
Consiliului
78/660/CEE completarea unor acte
septembri
privind conturile anuale ale legislative, în scopul
e
2017
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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

armonizării legislaţiei
naţionale la Directiva
2006/46/CE

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
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 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

L1.
Act
nou
Proiectul
hotărîrii
Guvernului
pentru
aprobarea
Regulamentului
cu
privire la organizarea şi
funcţionarea Agenţiei
Achiziţii
Publice,
precum şi a efectivuluilimită 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

Transpune:
Directiva 2006/46/CE

CAPITOLUL 8. ACHIZIŢII PUBLICE
Hotărîre
Ministerul
Trimestrul
de Guvern Finanţelor;
I, 2017
intrată în Agenţia
vigoare
Achiziţii
Publice

Strategie
aprobată
de
Guvernul
Republicii
Moldova

Ministerul
Finanţelor;
Agenţia
Achiziţii
Publice

Trimestrul
I, 2017

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.

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”.
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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
nivelurile,
inclusiv
organismele de control şi
mecanismele de asigurare a
respectării normelor

I2. Coordonarea foii de
parcurs cu Comisia
Europeană

275

Informare (…)

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

276

Cooperare (…)

I1.
Stabilirea
unei
funcţii responsabile de
coordonarea schimbului
continuu de experienţă
şi informaţii

330

Măsuri la frontieră
(4) Fiecare parte prevede ca

Strategia
de
dezvoltare
a
sistemului
de
achiziţii
publice în
Moldova
20172020,
aprobată
la
Comitetul
de
asociere
reunit în
configuraţ
ia comerţ
Acte
legislative
şi
normative
actualizate
la
zi,
publicate
pe
paginile
web
ale
instituţiilo
r de resort
Funcţie
creată şi
funcţional
ă

Ministerul
Finanţelor

Trimestrul
I, 2017

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.

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

Trimestria
l

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/legisl
a%C5%A3ie

Ministerul
Finanţelor

Trimestrul
I, 2017

În
limitele
bugetului
autorităţii

Nerealizată (nu este oportun)
Coordonarea schimbului continuu de experienţă
şi informaţii este asigurat de Serviciul politici
de reglementare a achizițiilor publice din cadrul
Ministerului Finanţelor.
Crearea unei funcţii noi nu este oportună.

CAPITOLUL 9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
I2. Aplicarea măsurilor Număr de Serviciul
Permanent În
limitele
de protecţie la frontieră reţineri a Vamal
;
bugetului

În curs de realizare
Pe parcursul perioadei de raportare au fost:
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335

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 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)

a
drepturilor
de
proprietate intelectuală

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 prima
categorie de persoane
care deţin funcţii de

mărfurilor
contrafăcu
te
la
frontieră;
Structura
mărfurilor
reţinute

Trimestrul
IV, 2017,
2018,
2019

Capitolul 10. CONCURENŢA
Hotărîre
Ministerul
Trimestrul
de Guvern Finanţelor
I, 2017
intrată în Consiliul
vigoare
Concurenţei

autorităţii

- examinate 27 cereri de intervenție, dintre
care 8 cereri au fost respinse, 18 acceptate şi 1
cerere este în curs de examinare;
- introduse 135 obiecte în Registrul obiectelor
de proprietate intelectuală (numărul total de
obiecte 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.).

În
limitele
bugetului
instituţiei

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
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(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)

419

Părţile pun în aplicare
asistenţa în conformitate cu
principiile bunei gestiuni
financiare şi cooperează în
vederea protejării intereselor
financiare ale UE şi ale
Republicii Moldova astfel cum
prevede capitolul 2 (Dispoziţii
antifraudă şi de control) din
prezentul titlu

422

Măsuri pentru prevenirea şi
combaterea
fraudei,
a
corupţiei şi a oricăror alte
activităţi ilegale

demnitate publică ce
beneficiază
de
garanţiile prevăzute de
Legea nr.245-XVI 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
responsabilităţilor
în
domeniul concurenţei şi
ajutorului
de
stat.
Asigurarea cu resurse
umane calificate în
domeniul concurenţei şi
ajutorului de stat

secretul 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

–

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.

TITLUL VI.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ ŞI DISPOZIŢII ANTIFRAUDĂ ŞI DE CONTROL
CAPITOLUL I.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ
I2.Racordarea
Cadrul
Ministerul
Trimestrul În
limitele Realizat
procesului
de Bugetar pe Finanţelor;
II, 2017; alocaţiilor
În scopul elaborării CBTM, Ministerul
planificare a asistenţei Termen
Cancelaria de Trimestrul bugetare
Finanţelor a solicitat de la Cancelaria de Stat,
externe
cu
Cadrul Mediu şi Stat
II, 2018; (bugetul de coordonatorul naţional în domeniul asistenţei
Bugetar pe Termen prognozel
Trimestrul stat)
externe, prognoze privind intrările din granturi
Mediu şi/sau bugetele e
de
II, 2019
şi
împrumuturi
externe.
Prognozele
anuale
asistenţă
(termenele
recepţionate au fost coordonate suplimentar cu
externă
conform
creditorii/donatorii şi incluse în proiectul
racordate
calendarul
CBTM 2018-2020.
ui
bugetar)
I7.
Continuarea Rapoarte
Ministerul
Anual
Din
contul Realizat
consolidării guvernanţei de
Finanţelor;
programelor
Raportul anual privind realizarea Planului de
prin
asigurarea implement Inspectoratul
bugetare ale acţiuni privind implementarea Strategiei
implementării eficiente are
Fiscal Principal
autorităţii
managementului finanţelor publice pe anul
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Părţile iau măsuri eficace
pentru
prevenirea
şi
combaterea fraudei, a corupţiei
şi a oricăror alte activităţi
ilegale, printre altele, prin
intermediul
asistenţei
administrative reciproce şi al
asistenţei juridice reciproce în
domeniile care fac obiectul
prezentului prezentul acord
423

424

Schimbul de informaţii şi
intensificarea cooperării la
nivel operaţional
(1) Pentru buna aplicare a
prezentului capitol, autorităţile
competente din UE şi din
Republica
Moldova
fac
schimb de informaţii periodic
şi, la cererea uneia dintre părţi,
poartă consultări
Prevenirea neregulilor, a
fraudei şi a corupţiei
(2) Autorităţile din Republica
Moldova iau toate măsurile
adecvate pentru a preveni şi a
remedia orice practici de
corupţie activă sau pasivă şi
pentru a exclude conflictul de
interese în orice etapă a
procedurilor referitoare la
execuţia fondurilor UE

a
Strategiei
de
dezvoltare
a
managementului
finanţelor publice şi a
strategiilor
din
domeniile
specifice
gestionării
finanţelor
publice
(achiziţii
publice,
administrare
fiscală,
administrare
vamală etc.)
I1. Asigurarea unui
proces
eficient
de
asistenţă administrativă
cu
ţările
Uniunii
Europene în domeniul
vamal

elaborate
şi
diseminate

de
Stat;
Serviciul
Vamal; Agenţia
Achiziţii
Publice

Număr de
solicitări
primite/tra
nsmise

Serviciul
Vamal

I7.
Continuarea
consolidării guvernanţei
prin
asigurarea
implementării eficiente
a
Strategiei
de
dezvoltare
a
managementului
finanţelor publice şi a
strategiilor
din
domeniile
specifice
gestionării
finanţelor
publice
(achiziţii
publice,
administrare
fiscală,
administrare
vamală etc.)

Rapoarte
de
implement
are
elaborate
şi
diseminate

Ministerul
Finanţelor;
Inspectoratul
Fiscal Principal
de
Stat;
Serviciul
Vamal; Agenţia
Achiziţii
Publice

publice

2016 a fost elaborat şi plasat pe site-ul
Ministerului Finanţelor.
Poate fi accesat la următorul link:
http://mf.gov.md/politici/sdmfp

Trimestrul
IV, 2019

Din
contul
programelor
bugetare ale
autorităţii
publice

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.

Trimestrul
I,
2017
Trimestrul
I,
2018
Trimestrul
I, 2019

Din
contul
programelor
bugetare ale
autorităţii
publice

Realizat
Raportul anual privind realizarea Planului de
acţiuni privind implementarea Strategiei
managementului finanţelor publice pe anul
2016 a fost elaborat şi plasat pe site-ul
Ministerului Finanţelor.
Poate fi accesat la următorul link:
http://mf.gov.md/politici/sdmfp
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