Asistența tehnică externă de care beneficiază Ministerul Finanțelor și instituțiile subordonate1
(la situația din 30.06.2022)
Domeniul

Administrare
vamală

Partenerul
Extern/
Donatorul
Uniunea
Europeană

Uniunea
Europeană

1

Denumirea
Proiectului/
Programului și
Acordului
”UE
pentru
Securitatea
Frontierelor”
(EU4Border Security)
/
Acordul de cooperare
dintre Guvernul RM
și OIM încheiat la
Chișinău la 21 martie
2002; Contractul între
Delegația UE și OIM
la 30 decembrie 2019
Misiunea Înalților
Consilieri ai UE
pentru
RM
(EUHLAM) /
Acordul-cadru dintre
Guvernul Republicii
Moldova și Comisia
Comunităților
Europene
privind
asistența
externă,
semnat la Bruxelles la
11 mai 2006 și
ratificat prin Legea
nr.426-XVI
din
27 decembrie 2006

Perioada de
implementa
re

Scopul asistenței

Rezultatele atinse
(sumar)

ianuarie
2020 decembrie
2021 (extins
până în
decembrie
2022)

Facilitarea
comerțului
și
trecerii frontierei de către
persoane,
prevenirea
și
combaterea infracționalității
transfrontaliere și corupției;
implementarea sistemului de
video control (VICOS) în 4
puncte de trecere la frontiera
moldo-ucraineană
între
serviciile vamale ale RM și
Ucrainei,
cu
acordarea
accesului la datele serviciilor
de frontieră.

2019-2021
(extins până
la 30 iunie
2022)

Susținerea Guvernului RM în
implementarea Agendei sale
de reforme și în mod special,
acordarea
asistenței
Guvernului în dezvoltarea
capacităților necesare pentru
implementarea Acordului de
Asociere (AA), inclusiv a
Zonei de Comerț Liber și
Aprofundat și Cuprinzător
(DCFTA),
precum
și
asigurarea acțiunilor necesare
în etapa de post liberalizare a
Regimului de Vize.

Pe parcursul sem. I al anului 2022, următoarele activități au fost realizate.
A fost desfășurată o întrevedere de lucru (Odesa, 25-26 ianuarie), iar 2 evenimente au
fost anulate.
La 27 ianuarie, în format hybrid (Odesa, online), a fost desfășurată cea de-a 4-a ședință
a Comitetului de Supraveghere.
Cota de cofinanțare a Serviciului Vamal (SV) în cadrul Proiectului a fost realocată în
buget pentru 2022 (242 745 EUR), anterior fiind alocată în 2020 și 2021.
La 23 iunie a.c. a avut loc o întrevedere cu reprezentanții companiei contractante
(Compania Intexnauca) pentru implementarea sistemului de control video în vederea
reevaluării costurilor aferente achizițiilor care urmează a fi efectuate de către SV din
contul cotei sale de co-finanțare a Proiectului.
A fost desfășurată o ședință cu reprezentanții OIM Moldova, a Companiei în domeniul
IT „S&T”, privind progresul în implementarea Proiectului referitor la Sistemul de
control video la frontiera moldo-ucraineană.
Pe parcursul sem.I al anului 2022, următoarele activități au fost realizate.
A fost lansat exercițiul comun (realizate ședințe cu SV, MF, experți UE) de elaborare
a Regulamentului privind punerea în aplicare a Codului vamal adoptat, precum și a
proiectelor de legi pentru alinierea acestuia la reglementările vamale ale UE. Prima
versiune a Proiectului de lege privind modificarea noului Cod Vamal a fost elaborată
în coordonare cu Înaltul Consilier al UE și remisă MF și SV spre analiză.
A fost oferită consultanță directorului SV cu privire la implementarea unor măsuri de
îmbunătățire a sistemelor de licențiere și control asupra echipamentelor de producere,
precum și asupra importului, exportului sau fabricării produselor din tutun și a
accesoriilor acestora.
S-a pledat activ pentru aderarea RM la Protocolul privind eliminarea comerțului ilicit
cu produse din tutun, în temeiul Convenției Cadru a OMS privind Controlul Tutunului.
Parlamentul a adoptat Legea pentru aderarea RM la Protocolul menționat, aceasta fiind
și un angajament al AA UE – RM.
A fost oferită consultanță cu privire la proiectul Anexei 22 la HG privind Programul
Național de Facilitare a Transportului Aerian.
Au fost realizate 2 vizite de validare (România, 22 – 24 februarie, Germania, 3-5 mai)
în contextul implementării programului de recunoaștere reciprocă a Agenților
Economici Autorizați (AEO) dintre RM și UE (conform Planului de acțiuni agreat de
SV și DG TAXUD). La 27 iunie a.c., Comisia Europeană a aprobat propunerea de
Decizie a Consiliului European privind recunoașterea reciprocă a AEO dintre RM și
UE.

Informația nu include cooperarea MF cu instituțiile omoloage

1

Uniunea
Europeană

Misiunea UE de
Asistență la
Frontieră în RM și
Ucraina (EUBAM)/
Memorandum
de
Înţelegere
între
Guvernul Republicii
Moldova,
Comisia
Europeană
şi
Guvernul Ucrainei cu
privire la Misiunea
Comisiei Europene de
Asistenţă la Frontieră
în Republica Moldova
şi
Ucraina,
adoptat/încheiat
la
Palanca la 07.10.2005
/
Addendum
la
Memorandum
de
Înțelegere
între
Guvernul Republicii
Moldova,
Comisia
Europeană
și
Guvernul Ucrainei, cu

2005-2023

Misiunea
promovează
controlul la frontieră, normele
și practicile vamale/fiscale care
corespund standardelor UE și
răspund necesităţilor ambelor
ţări partenere.

A fost lansată misiunea de asistență tehnică pentru sprijinirea SV în elaborarea
Sistemului Informațional - Modulul de Evaluare a Riscurilor pentru vămuire și
controlul post-vămuire (CRAIS).
A fost oferită consultanță grupurilor de lucru SV în domeniile controlului evaluării în
vamă, prevenirii contrabandei prin Transnistria, și respectiv monopolului (denaturarea
concurenței).
A fost elaborat și transmis SV spre aprobare un nou proiect de „Strategie de
comunicare” (internă și externă) și „Viziune strategică privind dezvoltarea Serviciului
Vamal 2025”.
A fost organizat seminarul cu privire la regulile de origine nepreferențiale pentru SV,
MF, CCI, cu participarea experților UE.
A fost oferită consultanță și consiliere la definitivarea Chestionarului de aderare al RM
la UE (Capitolul 29).
A fost elaborată și expediată, către DG TRADE, SEAE și SV, Nota informativă privind
situația actuală a traficului la frontiera MD-RO, inclusiv recomandări specifice pentru
eficientizarea proceselor de vămuire a mărfurilor (control comun la frontiera MD-RO,
etc).
A fost acordat suport la Planul operațional MD-RO pentru eficientizarea traficului de
mărfuri la frontiera MD-RO.
A fost oferit DIS proiectul mecanismului de monitorizare și evaluare a
activităților/eficienței funcționarilor vamali.
Au fost oferite SV, MF, MIDR, propuneri alternative pentru Conceptul privind
procedura de declarare a gazelor naturale în regim backhaul (elaborat de experții
USAID).
Pe parcursul sem. I al anului 2022 au fost realizate următoarele activități.
Au fost organizate 3 ședințe bilaterale cu șeful Misiunii EUBAM (24 ianuarie, 21
martie, 8 iunie) și 3 ședințe de lucru sub egida EUBAM (31 ianuarie, 7-11 februarie,
4 martie), alte 2 ședințe fiind anulate.
A fost organizată o ședință de lucru cu reprezentanții EUBAM privind necesitățile de
instruire la PTF moldo-ucrainene la 7 iunie. S-a stabilit organizarea unui curs de
instruire privind medicamentele contrafăcute (teorie, online, 18 iulie și practică, PTF
Cahul, Palanca, Criva, 19-21 iulie).
A fost organizată ședința preparatorie pentru reuniunea 38-a a Consiliului Consultativ
EUBAM la data de 27 iunie, MAEIE, iar însuși Reuniunea a fost desfășurată la data
de 30 iunie, MAEIE (online).
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Uniunea
Europeană
(SV: cobeneficiar)

Uniunea
Europeană
(SV: cobeneficiar)

privire la Misiunea
Comisiei Europene de
Asistență la Frontieră
în Republica Moldova
și
Ucraina
din
07.10.2005, încheiat
la
Bruxelles
la
24.11.2015
Proiect
Twinning
„Eficientizarea
sistemului
de
prevenire
și
combatere a spălării
banilor și finanțării
terorismului
în
RM”/ Contract ENPI
2018.399-495, MD 16
ENI JH 01 18
(MD/33)
”EU4Digital în RM”/
(panelul
Armonizarea piețelor
digitale
în
Parteneriatul
Estic
(PaE))

2018-2022

Acordarea
suportului
în
edificarea la nivel național a
unui sistem eficient de
prevenire și combatere a
spălării banilor și finanțării
terorismului.

2019-2022

Acordarea
suportului
în
extinderea
Pieței
Unice
Digitale a UE către statele
Parteneriatului
Estic,
dezvoltând
potențialul
economiei și societății digitale
în vederea asigurării creșterii
economice, generării mai
multor locuri de muncă,
îmbunătățirii vieții oamenilor
și asistării mediului de afaceri.
(EU4Digital
își
axează
sprijinul
pe 6 domenii de
politică principale printre care
este și domeniul e-comerțului,
care include unul dintre cele 4
grupuri de lucru e-Customs.)

Uniunea
Europeană,

„Helpdesk pentru
Parteneriatul Estic”

2019- 2024

Intensificarea
relațiilor
economice și comerciale dintre

Pe parcursul sem. I al anului 2022 au fost realizate următoarele activități.
S-a participat la cea de-a 12-a ședință a Comitetului de Supraveghere (24 ianuarie).
La data de 19 aprilie, a fost desfășurată cea de-a 13-a ședință a Comitetului de
Supraveghere a Proiectului, iar la data de 6 mai cea de-a 14-a ședință a Comitetului de
Supraveghere a Proiectului.
În perioada 9-13 mai, Varșovia, a avut loc vizita de studiu privind aspectele de
combatere a finanțării terorismului și controlului vamal la introducerea și scoaterea
numerarului din țară.
La data de 9 iunie, a avut loc evenimentul de totalizare a rezultatelor obținute în cadrul
Proiectului.
Totodată, experții UE au expediat „Recomandările de îmbunătățire a sistemului de
prevenire a finanțării terorismului, inclusiv controlul transportului fizic transfrontalier
de valută și instrumente negociabile la purtător”.
Pe parcursul sem. I a anului 2022 au fost realizate următoarele activități.
Au fost organizate 6 ședințe săptămânale (online).
La 15 februarie, la PTF Leușeni-Albița a avut loc întrevederea de lucru cu experții
proiectului, în comun cu reprezentanții administrației vamale din România.
La 16 februarie, la Centrul de instruire al SV s-a desfășurat atelierul de lucru comun
cu partea română.
La 3 martie și 23 martie, la PTF Leușeni a avut loc instruirea și ședința pre-pilot de
comun cu Direcția Generală a Vămilor din România pentru pregătirea proiectului pilot
privind schimbul automat de informații vamale între autoritățile vamale din RM și
România asupra mijloacelor de transport goale, prin intermediul sistemului SEED.
La 17 martie, online, a fost desfășurată instruirea de comun cu partea română pentru
funcționarii vamali responsabili de crearea utilizatorilor în sistemul SEED.
La 22 martie a fost semnat Memorandumul de înțelegere între Serviciul Vamal al
Republicii Moldova și Agenția Națională de Administrare fiscală din România cu
privire la proiectul pilot privind afectuarea schimbului automat de informații vamale
în cadrul Programului Eu4Digital.
La 24 martie, la PTF Leușeni-Albița, a avut loc vizita de monitorizare a implementării
Proiectului SEED (cu participarea ANAF, EU4Digital, DG NEAR, DG TAXUD,
Delegației UE în RM, Secretariatului CEFTA).
La data de 7 aprilie, a fost desfășurată Conferința de încheiere a Programului cu
participarea DG NEAR, Delegației UE în RM, Secretariatul CEFTA.
Au parvenit recomandările experților EU4Digital privind efectuarea schimbului
automat de informații vamale între administrațiile vamale din RM și România.
Pe parcursul sem. I a anului 2022 a fost oferit suport informațional în vederea elaborării
a unui Ghid digital pentru exportul de produse de origine animală către UE și țările
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Centrul de
Comerț
Internațional
(ITC)
(SV: cobeneficiar)
Agenția
Uniunii
Europene
pentru
Formare în
Materie de
Aplicare a
Legii
(CEPOL),
Agenția
UE pentru
Cooperare în
Materie de
Aplicare a
Legii
(EUROPOL)
Uniunea
Europeană
(SV: cobeneficiar)

Uniunea
Europeană
Oficiul
Federal

(EAP
Trade
Helpdesk) /
Proiect demarat în
cadrul inițiativei
EU4Business în
contextul Acordului
de Asociere RM-UE
Proiectul UE de
formare
și
parteneriat
operațional
împotriva
criminalității
organizate
(TOPCOP)

UE și țările Parteneriatului
Estic (Armenia, Azerbaidjan,
Belarus, Georgia, R.Moldova,
Ucraina)

Parteneriatului Estic. Ghidul va fi disponibil online pentru tot mediul de afaceri din
RM.

1 iulie 202030 iunie
2024

Îmbunătățirea eficacității în Pe parcursul sem. I a anului 2022, următoarele activități au fost realizate.
combaterea
criminalității La data de 6 aprilie, a avut loc un webinar de investigare a traficului de droguri.
transnaționale organizate în În perioada 27 mai-1 iunie a.c., la București, a fost organizat cursul subregional privind
domeniile
prioritare
ale traficul de droguri și drogurile sintetice.
criminalității
La data de 2 iunie, online, a fost desfășurat webinarul privind rețeaua operațională
internațională de combatere a spălării banilor (AMON).

Proiectul UE
„Suport pentru
modernizarea și
evaluarea
managementului
integrat al frontierei
în RM”/ Proiect
demarat în cadrul
Inițiativei MIEUX
(Migration EU
expertise)

2021-2022

Proiect UE COARM
V de sensibilizare
privind promovarea
controalelor
eficiente ale

Începutul
proiectului
2010,
Faza V decembrie20

Asigurarea managementului

calității
în
aplicarea
principiilor de management
integrat al frontierelor prin
constituirea
mecanismelor
viabile de evaluare și control al
calității
și
conformității
proceselor,
procedurilor,
legislației și altor componente
realizate la nivel național, cu
cele efectuate și puse în
aplicare la nivelul UE în
domeniul MIF; precum și
crearea și punerea în aplicare a
cadrului
regulator
și
institutional relevant, aferent
domeniului MIF, conform
reglementărilor UE adaptate la
situația din RM.
Acordarea
asistenței
administrative
reciproce,
asistenței de cooperare cu
statele non-UE în sprijinul

Pe parcursul sem. I a anului 2022, următoarele activități au fost realizate:
La data de 12 mai, a avut loc întrevederea cu șeful Programului de Management și
Securitate a Frontierelor (BMS) din cadrul ICMPD.
A fost elaborată și expediată informația în vederea definitivării Raportului de evaluare
în cadrul Proiectului.
A fost elaborat și expediat avizul asupra proiectului Raportului de evaluare a
capacităților și necesităților de instruire privind cadrul juridic și instituțional al RM
pentru aplicarea principiilor MIF, precum și a Anexelor 1-8 ale Raportului, în
contextul implementării Proiectului.

În perioada 17-18 mai, Tirana, a avut loc un atelier transregional de sensibilizare
privind promovarea controalelor eficiente ale exporturilor de arme.
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pentru
Economie și
Controlul
Exporturilor
(BAFA)
Agenția
Statelor
Unite pentru
Dezvoltare
Internațional
ă (USAID)

exporturilor de
arme

21noiembrie
2022

transferurilor transparente și
responsabile de arme.

”Reforme
structurale
în
Moldova”/
Acord
dintre
Guvernul SUA şi
Guvernul RM cu
privire la cooperare în
vederea
facilitării
acordării asistenţei,
semnat la Chişinău la
21 martie 1994

2017 - 2022

Acordarea
asistenței
Guvernului
Republicii
Moldova
în
realizarea
angajamentelor asumate în
cadrul Acordului de Asociere
RM-UE și Acordului OMC
privind Facilitarea Comerțului.

Agenția
Statelor
Unite pentru
Dezvoltare
Internațional
ă (USAID)

Programul USAID
Reforme
Instituționale
și
Structurale
în
Moldova (MISRA)
Acord
dintre
Guvernul SUA şi
Guvernul RM cu
privire la cooperare în
vederea
facilitării
acordării asistenţei,
semnat la Chişinău la
21 martie 1994

2022-2027

Impulsionarea
dezvoltării
economiei
naționale,
stimularea redresării durabile
și incluzive din criza regională
și îmbunătățirea mediului de
afaceri și comerțului în RM.

Agenția
Statelor
Unite pentru

Proiectul
USAID
pentru Dezvoltare
Economică,

2021-2022

Acordarea suportului întru
creșterea economică inclusivă,
durabilă și susținerea privind

Pe parcursul sem. I a anului 2022 au fost realizate următoarele activități.
A fost acordată asistență, până la 1 mai 2022, în mentenanța Portalului de Informații
Comerciale (Trade Portal) (Portal implementat cu suportul Programului USAID la 5
mai 2020).
În proces de definitivare este activitatea „Asistența pentru recunoașterea reciprocă și
dezvoltarea soluției IT pentru Programul Agenți Economici Autorizați (AEO)
Moldova”. Softul AEO a fost definitivat, testat prin mimarea tuturor proceselor.
Compania IT contractată de către Programul USAID va asigura lucrări de mentenanță
pe perioada unui an (mai 2022 – mai 2023) în cadrul căreia vor fi ajustate cerințele SV,
vor fi rezolvate problemele identificate. Partea legislativă (Proiectul de Hotărâre cu
privire la modificrea Hotărârii Guvernului nr. 647/2014 privind punerea în aplicare
a secțiunilor a 271-a și a 281-a din Codul Vamal al Republicii Moldova) – este în proces
de coordonare. Programul USAID propune pilotarea funcționalității softului AEO cu
un agent economic. Durata proiectului pilot este de 3-4 luni, începând cu luna mai
2022. Agentul economic urmează să fie identificat.
Ca urmare a întrevederii dintre USAID și EUHLAM evenimentul bilateral de lansare
a e-AEO (SV și USAID) era planificat pentru data de 3 februarie 2022, însă la
propunerea partenerilor menționați, a fost contramandat pentru data de 29.03.2022,
într-un format trilateral (SV, USAID, Delegația UE). Însă ulterior, în legătură cu
conflictul din Ucraina, acesta a fost anulat.
La data de 5 mai a.c., a fost desfășurată o ședință online privind interconectarea și
schimbul de date între subsistemele informaționale “e-Autorizație Transport” al ANTA
și SI “Frontiera” al SV.
Pe parcursul sem. I a anului 2022 au fost realizate următoarele activități:
Programul MISRA, continuare a Programului USAID Reforme Structurale în
Moldova, a fost lansat la data de 2 iunie 2022.
Prin urmare, la data de 13 iunie, a avut loc întrevederea cu reprezentanții MISRA și ai
USAID Moldova privind propunerile de colaborare în concordanță cu prioritățile SV
în domeniul facilitării comerțului. Ca urmare a ședinței au fost înaintate către MISRA
necesitățile de asistență pe termen scurt, în contextul crizei regionale, în
achiziționarea tehnicii de calcul necesare și a containelor modulare în contextul
instituirii urgente a echipelor mixte de control în PTF moldo-române. SV urmează să
expedieze lista necesităților de asistență pe termen lung.
La data de 15 iunie, a avut loc întrevederea cu reprezentanții MISRA privind
colaborarea în cadrul noului Program în domeniul analizei de risc. Ca urmare a
ședinței au fost înaintate în adresa MISRA necesitățile asistenței în crearea și
implementarea Centrului de inteligență (analiza de risc).
La data de 24 iunie, au avut loc consultări tehnice cu reprezentanții MISRA pe
componenta comunicare.
În perioada 29-30 iunie, Skopje, a avut loc un atelier de lucru regional privind
securitatea lanțului valoric și aspectele legate de siguranța implementării Programului
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Dezvoltare
Internațional
ă (USAID),
Implementat
de
International
Developmen
t Group LLC
(IDG)
Departament
ul de Stat al
Statelor
Unite ale
Americii

Departament
ul Energiei/
Departament
ul de Stat al
Statelor
Unite ale
Americii

Guvernare
Creștere
Întreprinderilor
(EDGE)

integrarea intraregională
euroatlantică.

și

AEO cu statele CEFTA, organizat în cooperare cu proiectul UE - BMZ privind
sprijinirea integrării regionale implementat de GIZ.

2011 –
prezent
(perioada
finalizării
proiectului
nu este
reglementată
de către
partener)

Acordarea
suportului
în
prevenirea proliferării armelor
de distrugere în masă (ADM),
acumulărilor destabilizatoare,
transferurilor iresponsabile ale
armelor convenționale prin
asistență în crearea sistemelor
eficiente naționale de control al
comerțului strategic în țările
care posedă, produc, livrează
mărfuri strategice, precum și
țările prin teritoriul cărora
aceste mărfuri pot fi tranzitate.

Pe parcursul sem. I al anului 2022 au fost realizate următoarele activități.
În perioada 18-22 aprilie, Portul Brăila, PIL Giurgiulești, s-a desfășurat un curs de
instruire privind inspecția internațională a navelor/pasagerilor/mărfurilor și securitatea
instalațiilor portuare.
Totodată, la 9-14 mai, Houston, Texas, SUA, a fost organizat un curs de instruire
internațională privind interdicția pasagerilor.

2011 –
prezent
(perioada
finalizării
proiectului
nu este
reglementată
de către
partener)

Acordarea
suportului
în
prevenirea și combaterea
traficului ilicit de materiale
nucleare și alte substanțe
radioactive, prin instalarea
sistemelor tehnice de detectare
și identificare a acestor
materiale și substanțe la
punctele de trecere a frontierei
de stat, precum și prin
acordarea
suportului
metodologic.

Pe parcursul sem. I al anului 2022 au fost realizate următoarele activități.
În perioada anului 2022, în cadrul Grupului 7, este planificată instalarea a unui monitor
portal la PV Costești (proiectare finalizată, fiind în proces de pregătire lucrările de
construcție) și 4 monitoare portale la PV Sculeni (pregătire pentru proiectare), în
contextul întârzierilor cu licitația pentru lucrările de construcție în cadrul Proiectului
MD-RO (valoarea aproximativă 1 mln USD), precum și dotarea SV cu mijloace de
transport și echipament special de control, în valoare de 1,5 mln. USD (Grupul 8).
În perioada ianuarie-martie 2022, NSDD a semnalat despre dificultățile pentru
mentenanța monitoarelor portale, în contextul asumării de către SV a cheltuielilor de
mentenanță în volum deplin din 01.01.2020.
La data de 11-15 aprilie, au avut loc vizite de sustenabilitate în mai multe PTF unde au
fost evaluate cunoștințele funcționarilor vamali privind utilizarea echipamentului
NSDD și efectuate testările necesare a monitoarelor pentru detectarea radiațiilor.
La data 25-26 mai, a avut loc un curs de instruire privind procedurile de răspuns la PTF
în cazurile de alarmă radioactivă, operarea cu monitoare portale și utilizarea
echipamentelor tehnice de control.

și
a

”Programul
de
Control
al
Exporturilor
și
Securitatea
Frontalieră (EXBS)”
/
Acord
dintre
Guvernul SUA şi
Guvernul RM cu
privire la cooperare în
vederea
facilitării
acordării asistenţei,
semnat la Chişinău la
21 martie 1994; Plan
Comun de Acțiuni
între Guvernul RM și
Guvernul SUA pentru
combaterea traficului
ilegal de materiale
nucleare
și
radioactive, semnat la
Chișinău la 19 iulie
2011
”Depistarea
și
prevenirea cazurilor
de contrabandă cu
substanțe nucleare”
(Nuclear
SmugglingDetectiona
ndDeterence-NSDD)
al
Administrației
Naționale
pentru
Securitate Nucleară
din SUA (NNSA)
(fostul Program „A
doua linie de apărare
(SLD)”)/Memorandu
m de Înțelegere între
SV
al
RM
și
Departamentul
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Departament
ul
Comerțului
al SUA

Agenția de
Cooperare
Internațional
ăa
Germaniei
(GIZ),
Programul
USAID
Reforme
Structurale
în Moldova,
Conferința
Națiunilor
Unite pentru
Comerț și
Dezvoltare
(UNCTAD)
și DHL
Express
Moldova

Energiei din SUA
privind Cooperarea
pentru
Prevenirea
Traficului Ilicit cu
Materiale Radioactive
din 19 iulie 2011
Programul
de
Dezvoltare
a
Dreptului Comercial
(CLDP) /
Acord
dintre Guvernul SUA
şi Guvernul RM cu
privire la cooperare în
vederea
facilitării
acordării asistenţei,
semnat la Chişinău la
21 martie 1994; Plan
Comun de Acțiuni
între Guvernul RM și
Guvernul SUA pentru
combaterea traficului
ilegal de materiale
nucleare
și
radioactive, semnat la
Chișinău la 19 iulie
2011
„Modulul
de
procesare
a
trimiterilor poștale
exprese pre-sosire
(PAP) și pre-plecare
(PDP)”
în
conformitate
cu
Acordul OMC privind
facilitarea comerțului
/
Acordul de Asociere
cu
Uniunea
Europeană
Acordul
dintre
Guvernul Republicii
Moldova și Guvernul
Republicii Federale
Germania
privind
cooperarea
pentru
dezvoltare, semnat la
10 iulie 2014 la Berlin
și ratificat prin Legea

În perioada 27 iunie-1 iulie, s-a desfășurat un atelier de instruire privind organizarea
metodologică a instruirilor operatorilor sistemelor de depistare a radiațiilor la linia întâi
de control (FLO-OT).

2004 –
prezent
(perioada
finalizării
proiectului
nu este
reglementată
de către
partener)

Sprijin
în
consolidarea
capacităților
pentru
funcționarii
publici
din
Republica Moldova

Pe parcursul sem. I al anului 2022 au fost realizate următoarele activități.
La 18 ianuarie, a avut loc ședința cu reprezentanții CLPD privind coordonarea
organizării evenimentelor de dezvoltare profesională pentru funcționarii vamali.
La 17-18 februarie, s-a desfășurat seminarul privind controlul vamal în porturi și
aeroporturi.
A fost expediată informația către CLDP privind aspectele activității PV Aeroportul
Internațional Chișinău care ar putea fi îmbunătățite, în contextul pregătirii seminarului
privind controlul vamal în porturi și aeroporturi, amânat din cauza crizei din Ucraina.
La 11-13 aprilie, a fost organizat webinarul privind bunele practici de achiziții publice
în circumstanțe de urgențe.
La 6 mai (online), 20 iunie (SV), au fost desfășurate ședințe privind organizarea
evenimentelor comune planificate pentru luna iulie, în România.

2020 –2022

Acordarea
suportului
în
implementarea unui modul
specializat pentru trimiterile
poștale exprese internaționale
integrat în SIIV ASYCUDA
World. Noul sistem va permite
procesarea
prealabilă
a
trimiterilor poștale în baza
analizei de risc, ceea ce va
contribui la reducerea timpului
de vămuire, dar și la
eficientizarea controlului.

Pe parcursul sem.I al anului 2022 au fost realizate următoarele activități.
La data de 17 februarie, a avut loc un training online „Ghidul OMV privind
operațiunile prealabile vămuirii mărfurilor” organizat cu suportul OMV în contextul
Proiectului.
În perioada 17-19 mai, a fost desfășurată vizita de studiu în Slovenia privind aspectele
juridice și procedurale privind implementarea trimiterilor poștale exprese.
Cu suportul expertului contractat de Programul USAID, au fost elaborate proiectele de
acte normative care reglementează procedura de vămuire a trimiterilor poștale
internaționale. Actele au fost ajustate în conformitate cu prevederile noului Cod Vamal
și prin prisma experienței altor țări.
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Agenția de
Cooperare
Internațional
ăa
Germaniei
(GIZ) și cofinanțat de
RM

Oficiul ONU
pentru
Droguri și
Crimă
(UNODC),
Organizația
Mondială a
Vămilor
(OMV)

nr.58 din 9 aprilie
2015
Acord
dintre
Guvernul SUA şi
Guvernul RM cu
privire la cooperare în
vederea
facilitării
acordării asistenţei,
semnat la Chişinău la
21 martie 1994
Proiectul
de
implementarea
în
RM a Sistemului
Electronic
de
Schimb de Date
SEED+/
Acordul
dintre
Guvernul Republicii
Moldova și Guvernul
Republicii Federale
Germania
privind
cooperarea
pentru
dezvoltare, semnat la
10 iulie 2014 la Berlin
și ratificat prin Legea
nr.58 din 9 aprilie
2015
Programul
de
Control
al
Containerelor
al
OMV și UNODC
Memorandumul de
Înțelegere
între
Organizația
Națiunilor
Unite,
Serviciul Vamal de pe
lîngă
Ministerul
Finanțelor
al
Republicii Moldova și
Departamentul
Poliției de Frontieră al
Ministerului
Afacerilor Interne al
Republicii Moldova,
semnat la Viena la
26.12.2014

septembrie
2021-2024

Implementarea
Sistemului
electronic de schimb de date
SEED care va permite
trasabilitatea mărfurilor în
circuitul acestora între statele
parte la CEFTA pentru
aplicarea cumulului total al
originii și taxelor draw-back și
în care, după modernizarea la
versiunea SEED+, integrarea
modulelor
AEO
și
managementul
riscurilor,
precum și toate agențiile care
elibereaza actele permisive în
cadrul
comerțului
transfrontalier.

Pe parcursul semestrului I al anului 2022 au fost realizate următoarele activități.
În perioada ianuarie-martie, experții contractați de GIZ au evaluat legislația și
necesitățile tehnice pentru implementarea Proiectului SEE/SEED+.
Totodată, a fost prezentat Raportul (19 mai) și Programul (20 mai) în cadrul celei dea 2-a Reuniuni a Comitetului de Supraveghere a Proiectului.

2014 prezent
(perioada
finalizării
proiectului
nu este
reglementată
de către
partener)

Acordarea
suportului
în
depistarea containerelor cu risc
sporit.

La data de 3 martie, a fost organizat webinarul “Traficul international de droguri: aria
de distribuție și canale de transport curente”, în comun cu OMV, CARICC, NEA
Biroul de programe al OSCE din Bishkek.
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Banca
Europeană
de
Reconstruncț
ie și
Dezvoltare
+UNCTAD
(SV: cobeneficiar)

Institutul
interregional
al Națiunilor
Unite pentru
cercetare în
domeniul
criminalității
și justiției
(UNICRI)

Achiziții publice

Uniunea
Europeană

Suportul Serviciului
Vamal
în
implementarea
Certificatelor
de
origine preferențiale
în format electronic
Suportul Serviciului
Vamal în facilitarea
e-comerțului
transfrontalier prin
digitalizarea
procesării înainte de
sosire a trimiterilor
poștale și a poștei
rapide (UNCTAD)
Proiect
regional
CONTACT-Black
Sea
privind
consolidarea
capacităților
de
combatere
а
traficului
cu
materiale
radiologice
și
nucleare în regiunea
bazinului
Mării
Negre
pentru
Republica Moldova,
Georgia și Ucraina
Asistența
tehnică
pentru dezvoltarea
sistemului
de
achiziții electronice
din
Republica
Moldova

2021-2022

Elaborarea și implementarea
modulului ”Certificate de
origine preferențiale” în cadrul
ASYCUDA World.

Pe parcursul sem. I al anului 2022 au fost realizate următoarele activități.
A fost realizată 1 ședință (29 martie) cu reprezentanții BERD privind implementarea
activităților curente și viitoare.
Au fost desfășurate mai multe ședințe online (19 ianuarie, 20 ianuarie) și offline (7-9
februarie, 27 iunie-01 iulie) cu implementatorul UNCTAD.

Elaborarea și implementarea a
2 module ”Procesarea înainte
de sosire a trimiterilor poștei
rapide” și ” Procesarea înainte
de sosire a trimiterilor poștale”
în cadrul ASYCUDA World.

2020-2022

Consolidarea capacităților de
combatere a traficului cu
materiale
radiologice
și
nucleare în regiunea bazinului
Mării Negre.
(Statele
participante:
R.Moldova, Georgia, Ucraina)

Pe parcursul sem. I al anului 2022 au fost realizate următoarele activități.
În perioada 9-10 martie, Torino, Italia, se preconiza a fi desfășurat un atelier de lucru
regional, însă a fost contramandat pentru iulie 2022.
La data de 28 iunie, a fost desfășurată o reuniune cu reprezentanții UNICRI în cadrul
Proiectului CONTACT-Black Sea.

noiembrie
2019octombrie
2022

Suport
în
dezvoltarea
sistemului
de
achiziții
electronice din Republica
Moldova.

Pe parcursul sem.I al anului 2022 au fost realizate următoarele activități.
A avut loc ședința online privind modul de elaborare și implementare a proiectului
Asistență tehnică pentru dezvoltarea unui sistem de achiziții electronice în Republica
Moldova.
A fost înaintată versiunea definitivată a proiectului Notei de Concept și a fost solicitat
Planul ajustat de implementare a proiectului și alte documente tehnice, procesele
business și analizele business furnizate de dezvoltator.
La data de 11.05.2022, a avut loc a II-a ședință a Grupului de lucru pentru validarea
Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat “Registrul de stat al
achizițiilor publice” (E-Achiziții).
La data de 25 mai a.c. MF a confirmat Delegației Uniunii Europene la Chișinău lipsa
obiecțiilor asupra textului Conceptului tehnic și documentelor justificative
recepționate din partea Delegației UE la Chișinău.
Până în octombrie 2022, dezvoltatorul angajat de către Delegația UE urmează să
livreze sistemul în corespundere cu Conceptul MTender, în baza Anexei la Hotărârea
Guvernului nr. 705/2018, întru trecerea de la Sistemul multi-platformă la Sistemul care
constă dintr-o soluție centralizată cu o singură platformă.
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Planificarea și
executarea
bugetului

Programul
Națiunilor
Unite de
Dezvoltare

Uniunea
Europeană
(MF: cobeneficiar)

Coordonarea
asistenței
externe, datoria
publică și
investiții publice

Uniunea
Europeană

Consolidarea
capacităților
și
sistemelor pentru un
management eficient
al finanțelor publice
Memorandumul de
Înțelegere
privind
implementarea
proiectului
între
Ministerul Finanțelor
și
Programul
Națiunilor Unite de
Dezvoltare
în
Moldova semnat la 25
mai 2021
”Suport în dialogul
politic
structurat,
coordonarea
implementării
Acordului
de
Asociere
și
consolidarea
procesului
de
aproximare
a
legislației” / Acordul
Financiar Facilitatea
cooperării
tehnice
(ENI 2016/039-553) /
AAP 2016
”Suport
pentru
Guvernul Republicii
Moldova
în
identificarea
și
elaborarea
proiectelor aferente
implementării
Acordului
de
Asociere RM-UE”
/Ref: ENI / 2020 /
417-516.

decembrie
2020 –
decembrie
2022

Consolidarea
capacităților
întru îmbunătățirea eficienței
bugetare
și
raționalizării
cheltuielilor
publice
și
acordarea
suportului
în
asigurarea alinierii fluxurilor
bugetare
la
indicatorii
naționalizați a Obiectivelor de
Dezvoltare Durabilă (ODD).

Pe parcursul sem.I al anului 2022, a fost inițiat exercițiul de raționalizare a cheltuielilor
în sectorul sănătății. Prin Ordinul comun al MF, MS și CNAM din 11.05.2022, a fost
creat Grupul de lucru. Totodată la 19 mai curent, a fost desfășurată prima ședința a
Grupului de lucru unde, cu suportul/asistența experților străini, a fost descris (la nivel
general) procesul de raționalizare a cheltuielilor, obiectivele, precum și pașii/sarcinile
Grupului de lucru.
Grupul de lucru a elaborat Planul de acțiuni/măsuri, cu stabilirea autorității
responsabile și termenele de realizare. Totodată s-a demarat întocmirea proiectului
capitolului „Prezentarea generală a sectorului sănătății în Republica Moldova”.

iunie 2020iunie 2025

Susținerea
Guvernului
Republicii Moldova și altor
instituții
cheie
în
implementarea Agendei de
Asociere Uniunea Europeană –
Republica Moldova în toate
sectoarele
(costificarea
acțiunilor
pentru
implementarea Acordului de
Asociere,
aproximarea
legislației, sisteme IT, etc).

Pe parcursul sem.I al anului 2022, următoarele activități au fost realizate.
A fost elaborat de către experții din cadrul proiectului și prezentat spre expunere
Raportul de evaluare ”Costing and budgeting of public policy documents in the
Republic of Moldova”.
Totodată, proiectul manualului „For costing of public policy documents in the Republic
of Moldova” a fost definitivat, incluzând propunerile MF.

septembrie
2020septembrie
2025

Acordarea
suportului
în
consolidarea
competențelor
autorităților
naționale,
asigurând în același timp
complementaritatea
între
punerea în aplicare a Acordului
de Asociere și asistența
externă.

Pe parcursul sem.I al anului 2022, experții tehnici ai proiectului de asistență tehnică
finanțat de UE „Suport pentru Guvernul RM în pregătirea proiectelor de investiții
întru implementarea Agendei de Asociere RM-UE” au întreprins o serie de acțiuni
aferente îmbunătățirii funcționalității Platformei pentru Gestionarea Asistenței Externe
(AMP), și anume: inițierea procesului de migrare a datelor în noua versiune a AMP.
Totodată, a fost organizată de comun cu experții proiectului, la data de 27 ianuarie
2022, o ședință, în format online, în cadrul căreia a fost prezentată partenerilor externi
de dezvoltare noua Platformă pentru gestionarea asistenței externe.
A fost organizată o ședință cu o companie de investiție, în cadrul căreia s-au discutat
perspectivele creării fondurilor de investiții, precum și a fost elaborată o notă cu
recomandări privind posibilitățile de remediere a stagnării pieței valorilor mobiliare de
stat, în contextul crizei actuale.
De asemenea, a fost elaborat Raportul de progres pentru perioada septembrie 2021februarie 2022, care a fost aprobat la 28.03.2022.
La data de 11 mai curent a avut loc ședința Comitetului de Coordonare a Proiectului.
Toate activitățile majore organizate cu suportul proiectului sunt reflectate pe pagina
web a Ministerului Finanțelor, la următorul link: https://mf.gov.md/ro/ppf.
La solicitarea MF de alocare a unor resurse informaționale specifice în scopul migrării
Platformei AMP actualizate (versiunea 3.5.4.1 din 30.07.2021), Instituția Publică
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Datoria publică

Agenția
Statelor
Unite pentru
Dezvoltare
Internațional
ă

Transparența
Sectorului Financiar
în Moldova

septembrie
2019- mai
2023

Consolidarea capacităților și
susținerea
Depozitarului
Central Unic al Valorilor
Mobiliare al R. Moldova ca
infrastructură cheie pe piața de
capital din R. Moldova.

Cooperare
Transfrontalieră

Uniunea
Europeană
(MF: cobeneficiar)

”Suport
tehnic
pentru
implementarea
și
managementul
programelor
de
cooperare
transfrontalieră al
Instrumentului
european
de
vecinătate
ENI
CBC”/ Contract de
servicii semnat între
Comisia Europeană și
compania
de

octombrie
2015aprilie 2023

Acordarea suportului tehnic
pentru
implementarea
și
gestionarea celor 16 programe
ENI CBC enumerate în
documentul de programare
ENI CBC.

„Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” a oferit tot suportul tehnic necesar
lansării noii versiuni a AMP.
A fost lansată noua Platformă AMP pilot, care urmează a fi testată de colaboratorii MF
precum și de donatorii/implementatorii/beneficiarii întru elucidarea tuturor aspectelor
problematice în cadrul respectivei Platforme. Totodată, a fost dat startul validării
proiectelor de către colaboratorii MF, migrate în versiunea nouă a AMP.
În vederea lansării spre tranzacționare a obligațiunilor de stat la Bursa de Valori a
Moldovei au fost organizate trei ședințe cu brokerii. În acest context, a avut loc o
ședință cu Comisia Națională a Pieței Financiare și o ședință cu Banca Națională și
Depozitarul central unic.
Au fost elaborate două note privind (i) planul de promovare a VMS și extinderea bazei
de investitori interni și externi și (ii) practica internațională a instrumentelor financiare.
A fost coordonat Planul de acțiuni privind dezvoltarea pieței VMS.
A fost inițiat procesul de revizuire a criteriilor de evaluare a performanței dealerilor
primari.
Pe parcursul sem.I al anului 2022, au fost realizate următoarele activități.
Au fost organizate 3 ședințe a grupului de lucru întru definitivarea Caietului de Sarcini
al platformei electronice ”Programului de vânzare directă a VMS persoanelor fizice în
Republica Moldova”.
A fost lansată procedura de achiziție a softului pentru platforma electronică
”Programul de vânzare directă a VMS persoanelor fizice în Republica Moldova”.
Totodată, având în vedere limitarea stivei tehnologice ce urmează a fi utilizată la
elaborarea „Programului de vânzare directă a valorilor mobiliare de stat persoanelor
fizice în Republica Moldova”, nu a fost depus nici un dosar, dar s-a negociat despre
posibilitatea de includere a soluției java runtime, care va permite extinderea
participanților la tender.
Urmare a discuțiilor purtate cu AGE și IP ”CTIF”, FSTA a ajustat caietul de sarcini
aferent implementării Platformei retail pentru vânzarea directă a VMS, luând în
considerație solicitările MF.
La data de 20 mai 2022 a fost lansat repetat tenderul pentru selectarea companiei.
De asemenea, documentul a fost direct transmis către cca 37 companii IT, inclusiv
cele, denumirile/adresele cărora au fost transmise de către AGE (termenul limită de
depunere a ofertelor fiind 30 iunie 2022).
Pe parcursul sem.I al anului 2022 au fost realizate instruiri pentru membrii Grupului
național de lucru și reprezentanții Republicii Moldova în Comitetele Comune de
Monitorizare și Programare privind regulile de implementare ENI CBC și cadrul legal
Interreg NEXT (3-4 februarie 2022).
Totodată, la 21.06.2022 a fost organizată sesiunea de informare la tema “Măsuri
antifraudă la nivel național în țările partenere CBC” pentru reprezentanții țărilor
participante la programele transfrontaliere și transnaționale, urmare a căreia TESIM
urmează să definitiveze Ghidul destinat autorităților naționale din cadrul programelor
ENI CBC: Recommendations for improving the procedures for preventing and
detecting fraud. La eveniment reprezentanții Autorității Naționale (MF) au făcut o
prezentare la tema „Progresele realizate de Republica Moldova în domeniul prevenirii
și depistării fraudei și corupției”(specific pentru programele CBC și transnaționale).
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Uniunea
Europeană,
POC
RomaniaRepublica
Moldova
2014-2020

Uniunea
Europeană,
Programul
Transnaționa

consultanță Particip
GmbH
POC
RomaniaRepublica
20142020 / Contractul de
Asistență
Tehnică
„Activitățile de suport
pentru Secretariatul
Tehnic
Comun
(STC)” (No.2 ROMD/05.05.2021)

Programul
Transnațional
Dunărea 2014-2020 /
Acordul TA / TA
Project
Code:

mai 2021 –
septembrie
2022

Asigurarea suportului pentru
AN, PNCC si beneficiarii POC
Romania – Republica Moldova
2014-2020.

mai 2021 –
decembrie
2023

Asigurarea suportului pentru
structurile de management la
nivel de program cât și la nivel
național; oferirea suportului
beneficiarilor de proiecte din

Pe parcursul sem.I al anului 2022, au fost realizare următoarele activități:
-elaborarea Raportului intermediar nr. 3 (activitate specifică nr. 3.1, subpct. 3.1.1 vizite
de implementare);
-elaborarea Raportului intermediar nr. 4 (activitatea specifică 1.3 din contract,
aprobarea ex-ante asupra materialelor de informare/comunicare întocmite de
beneficiarii din Republica Moldova conform cerințelor de identitate vizuală ale
Programului și conform Procedurii STC pentru Informare și Publicitate/Comunicare);
-elaborarea Raportului nr.2 al Oficiului Antenă către Secretariatului Tehnic Comun
privind implementarea măsurilor de informare şi publicitate;
-elaborarea Raportului nr.3 al Oficiului Antenă către Secretariatului Tehnic Comun
privind implementarea măsurilor de informare şi publicitate;
-participarea la instruirea organizată de către TESIM „The key features of the
neighbourhood external cross-border cooperation programmes for 2021-2027”, 3-4
februarie 2022;
-participarea la a 4-a ședință a Comitetului Comun de Programare a Interreg NEXT
RO-MD, 13 aprilie 2022;
-participarea la ședința organizată de către Comisia Europeană „Strengthening the
cooperation with Ukraine and Moldova via ENI/NEXT programmes”, 6 aprilie 2022;
-participarea la instruirea organizată de către STC a POC RO- MD pentru beneficiarii
proiectelor HARD, 6-7 aprilie 2022. Reprezentanții OA a POC RO-MD au făcut o
prezentare cu privire la reglementările naționale ce țin de programele de cooperare
transfrontalieră;
-participarea la evenimentele organizate de către Delegația Uniunii Europe Ziua
Europei în mun. Chișinău (14.05.22) și or.Edineț (21.05.22) în vederea promovării
rezultatelor proiectelor și creșterii vizibilității POC RO-MD 2014-2020;
-participarea la ședința organizată de către TESIM „Anti-fraud measures at national
level in CBC Partner Countries”, 21 iunie 2022;
-elaborarea proiectului Regulamentul privind modul de organizare și funcționare a
Grupului național de lucru pentru coordonarea implementării Programelor de
cooperare transfrontalieră și transnațională;
-efectuarea a 84 de vizite de monitorizare a beneficiarilor proiectelor;
-elaborarea a 78 Rapoarte de vizită, care conțin principalele subiecte discutate și
constatările/concluziile făcute pe parcursul vizitelor;
-elaborarea a 84 Rapoarte sintetice, în care au fost reflectate chestiunile dacă
problemele legate de legislația națională, identificate și prezentate în raportul de vizită,
au fost clarificate;
-oferirea consultațiilor și avizelor la solicitarea structurilor de management ale
programului, precum și beneficiarilor/partenerilor de proiecte din cadrul POC RO-MD
2014-2020;
-actualizarea/plasarea/diseminarea informației despre rezultatele/progresele în cadrul
proiectelor pe pagina de Facebook.
Pe parcursul sem.I al anului 2022, au fost realizate următoarele activități.
-suport Autorității de Management/ Secretariatului Comun în lansarea apelului de
proiecte ENI;
-organizarea Sesiunii de Informare pentru potențiali beneficiari în cadrul apelului de
propuneri ENI (18.02.2022);
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Administrare
fiscală

l Dunărea
2014-2020

DTP,
TA/16/Acronym:
NCP
Moldova,
Programul
Transnațional
Dunărea 2014-2020,
Acordul de finanțare
între
Guvernul
Republicii Moldova,
Uniunea Europeană și
Ministerul Economiei
Naționale a Ungariei,
ratificat prin Legea nr.
12 din 02.03.2017

cadrul PTD; precum și
furnizarea informațiilor despre
realizările programului.

Fondul
Monetar
Internațional
–
Departament
ul Afaceri
Fiscale/Uniu
nea
Europeană

Consolidarea
guvernanței fiscale
în țările
Parteneriatului estic
al UE (Etapa II
FAD_EUR_2021_
01)

ianuarie
2021 –
aprilie 2022

Acordarea
suportului
în
consolidarea managementului
administrării
veniturilor,
administrării
fiscale
și
aranjamentelor de guvernanță.

Departament
ul
Trezoreriei
SUA Biroul de
Asistență
Tehnică

Programul
de
consiliere
în
domeniul
veniturilor/ Termenii
de referință Republica
Moldova, Serviciul
Fiscal de Stat și
Departamentul
Trezoreriei din SUA
Biroul de Asistență
Tehnică (BAT)

ianuarie
2017 –
decembrie
2022

Acordarea
suportului
în
dezvoltarea
instituțională,
dezvoltarea
operațională,
managementul proiectului și
managementul schimbării.

-elaborarea Buletinului informativ nr. 1 privind noile oportunități de finanțare (apelul
ENI și Programul Regiunii Dunărea 2021-2027);
-elaborarea Raportului de Progres 2021 al proiectului în scopul verificării cheltuielilor
și rambursării mijloacelor financiare;
-participarea la evenimentele organizate de către Delegația Uniunii Europe Ziua
Europei în mun. Chișinău (14.05.22) și or.Edineț (21.05.22) în vederea promovării
rezultatelor proiectelor și creșterii vizibilității Programului Transnațional Dunărea în
Moldova;
-participarea la a 10-a ședință a Punctelor Naționale de Contact (PNC) de la Budapesta,
Ungaria din 18.05.2022;
-efectuarea a 3 vizite de monitorizare on-site la parteneri din Republica Moldova în
cadrul Programului Transnațional Dunărea 2014-2020;
-elaborarea Buletinului informativ nr. 2 privind rezultatele proiectelor din apelul 3,
precum și noile oportunități de finanțare (Programul Regiunii Dunărea 2021-2027);
-suport AM/SC în organizarea webinarelor tematice în cadrul lansării noului Program
Regiunea Dunării 2021-2027;
-suport AM/SC în elaborarea documentelor de programare a noului Program Regiunea
Dunării 2021-2027;
-promovarea vizibilității și realizărilor proiectelor din cadrul Programului prin
intermediul platformei de comunicare Programul Transnațional Dunărea Moldova pe
Facebook;
-suport continuu partenerilor de proiect și beneficiarilor potențiali prin intermediul
Danube Helpdesk.
Pe parcursul sem.I al anului 2022, în cadrul proiectului au avut loc 2 misiuni de
asistență externă aferente consolidării investigării infracțiunilor fiscale (i) și
consolidării registrului contribuabililor și îmbunătățirea conformării la depunere (ii).
Misiunea cu privire la evaluarea sistemului de administrare fiscală prin intermediul
instrumentului de diagnostic al administrației fiscale (TADAT) planificată inițial
pentru perioada 04 – 19 aprilie 2022 a fost amânată pentru perioada septembrieoctombrie 2022, sub rezerva revizuirii deciziei finale asupra desfășurării evaluării cu
puțin timp înaintea perioadei propuse. Acțiunea respectivă se preconizează a fi
desfășurată în cadrul noului proiect de asistență tehnică cu FMI.
Se menționează că au fost negociate domeniile de asistență pentru noul proiect de
asistență tehnică a FMI.
Pe parcursul sem.I al anului 2022, au avut loc 10 misiuni de asistență a experților
dedicate: consolidării funcției de urmărire penală (3 misiuni); evaluării integrității
inspectorilor pentru a reduce corupția, cu accent pe controalele interne și metodele de
detectare (3 misiuni); instruirii și elaborării propunerilor aferente legislației prețurilor
de transfer (2 misiuni); îmbunătățirii utilității funcției de audit intern (1 misiune),
consolidării funcției de prognozare a veniturilor (1 misiune).
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Managementul
finanțelor
publice

Control
financiar public
intern și
managementul
finanțelor
publice

Organizația
pentru
cooperare și
dezvoltare
economică
(OCDE)
(MF: cobeneficiar)
Ministerul
Federal
pentru
Cooperare
Economică
și
Dezvoltare a
Germaniei
(BMZ),
implementat
or Agenția
de
Cooperare
Internațional
ăa
Germaniei
(GIZ)
(MF: cobeneficiar)

Programul
de
Sprijin
pentru
îmbunătățirea
Guvernării
și
Managementului
(SIGMA)

2022

Sprijinirea elaborării unei noi
strategii de reformă în
domeniul
managementului
finanțelor publice.

Pe parcursul sem. I al anului 2022, echipa de experți contractată de partenerul extern a
desfășurat exercițiul evaluării ex-post a Strategiei de dezvoltare a managementului
finanţelor publice 2013-2022, etapă premergătoare procesului de inițiere a elaborării
noii Strategii.

Suport
Guvernului
Republicii
Moldova la
implementarea
Agendei 2030

octombrie
2019 –
septembrie
2022
(cu
posibilitatea
de extindere)

Consolidarea
capacităților
administrației
publice
și
oferirea suportului în crearea și
includerea
proceselor
și
mecanismului obligatoriu de
integrare a Agendei 2030 în
procesele naționale legate de
politicile publice.

În perioada septembrie 2021 – iunie 2022 a fost desfășurat exercițiul de evaluare expost a Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii
2018-2020 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.124/2018. Evaluarea finală a Programului face parte dintr-un
exercițiu amplu de revizuire și pilotare a ghidurilor ex-ante și ex-post de evaluare a
politicilor publice, care a implicat conlucrarea Ministerului Finanțelor, Cancelariei de
Stat, precum și consultarea tuturor instituțiilor vizate în Program.
Rezultatele evaluării finale a Programului de dezvoltare a controlului financiar public
intern pentru anii 2018 – 2020 au fost prezentate și consultate public în cadrul
atelierului de lucru din 14 iunie 2022. Raportul de evaluare ex-post a Programului,
validat de către Ministerul Finanțelor, este plasat pe pagina web a ministerului.
Totodată, cu suportul GIZ, a fost contractată compania Pricewaterhouse Coopers
Advisory SRL, pentru analiza ex-ante aferente noii Strategii în domeniul
managementului finanțelor publice. Procesul a fost inițiat în luna martie curent.
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