Asistența Tehnică Externă de care beneficiază Ministerul Finanțelor și instituțiile subordonate
(la situația din 30.06.2020)
Domeniul

Partenerul
extern/Donatorul

Administrare
vamală
Conferinţa Naţiunilor
Unite pentru Comerţ şi
Dezvoltare (UNCTAD)

Denumirea
Proiectului/Acordului
Modernizarea Sistemului
operaţional ASYCUDA
WORLD al Serviciului Vamal
/ Acord de asistență tehnică
încheiat la 31.05.2019 între
Serviciul Vamal și United
Nations Conference on Trade
and Development (UNCTAD)

Perioada

Scopul asistenței

2019-2020 Contribuirea la realizarea obiectivelor Guvernului
Republicii Moldova de stimulare a creșterii economice,
prin colectarea eficientă a veniturilor și prin furnizarea
de servicii eficiente pentru comunitatea comercială, a
capacității de a monitoriza și de a furniza statistici
corecte și la timp privind comerțul internațional.

Programul de control asupra
2005-2022 Suport în controlul asupra exporturilor și securității
Exporturilor și Securității
frontaliere, prin crearea sistemelor eficiente naționale
Frontaliere / Acord dintre
de control al comerțului strategic în țările care posedă,
Guvernul Statelor Unite ale
produc, livrează mărfuri strategice, precum și țările prin
Departamentul de Stat
Americii şi Guvernul
teritoriul cărora aceste mărfuri pot fi tranzitate.
al Statelor Unite ale
Republicii Moldova cu privire
Americii/Departamentul la cooperare în vederea
Energiei
facilitării acordării asistenţei,
semnat la Chişinău la 21 martie
1994 şi intrat în vigoare la 21
martie 1994
Agenţia Statelor Unite
pentru Dezvoltare
Internaţională (USAID)

Programul USAID „Reforme
structurale în Moldova” /
Acordul dintre Guvernul
Statelor Unite ale Americii şi
Guvernul Republicii Moldova
cu privire la cooperare în
vederea facilitării acordării
asistenţei, semnat la Chişinău
la 21 martie 1994

2017-2020 Consolidarea capacităților operaționale ale Serviciului
Vamal prin elaborarea Conceptului Centrului Unic de
Apel.
2019-2020 Dotarea Serviciului Vamal cu un model/sistem
informațional (carnet TIR-EPD ce urmează a fi integrat
în SI Asycuda World).

Managementul
finanțelor
publice

Uniunea Europeană

Misiunea Înalților Consilieri ai
Uniunii Europene în Republica
Moldova (EUHLAM)

2019-2021 Obiectivul proiectului este de a susține Guvernul RM în
implementarea Agendei de Reforme prin: acordarea
asistenței în dezvoltarea capacităților necesare pentru
implementarea Acordului de Asociere (AA), inclusiv a
Zonei de Comerț Liber si Aprofundat și Cuprinzător
(DCFTA), precum și asigurarea acțiunilor necesare în
etapa de post liberalizare a Regimului de Vize.

Uniunea Europeană

Misiunea Uniunii Europene de
Asistenţă la Frontieră în
Republica Moldova şi Ucraina
(EUBAM)

2017-2020 Misiunea promovează controlul la frontieră, normele și
practicile vamale care corespund standardelor UE și
răspund necesităţilor ambelor ţări partenere.

Fondul Monetar
Internațional /
Ministerul Finanțelor
din Slovacia

Implementarea exercițiului de
raționalizare a cheltuielilor
publice

2019-2020 Acordarea suportului în procesul de elaborare și lansare
a celui de-al 2-lea proiect pilot: Raționalizarea
cheltuielilor în sectorul agriculturii, inclusiv
elaborarea unui set de recomandări privind
instituționalizarea analizei cheltuielilor în cadrul
procesului bugetar.

Uniunea Europeană

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

2020-2025 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).

Consolidarea procesului de
elaborare a politicilor în
contextul implementării
Acordului de Asociere /
ENI/2015/038-933/AAP2015

2018-2020 Acordarea suportului Guvernului Republicii Moldova
și altor instituții cheie în implementarea Acordului de
Asociere Uniunea Europeană – Republica Moldova și
planificării Agendei de Asociere.

(Ministerul Finanțelor:
co-beneficiar)

Uniunea Europeană
(Ministerul Finanțelor:
co-beneficiar)

Agenţia suedeză pentru
dezvoltare şi cooperare
internaţională
(SIDA)

Proiect de cooperare între
Serviciul Fiscal de Stat al
Republicii Moldova și Agenția
Fiscală Suedeză/ Acord de
cooperare între Serviciul Fiscal
de Stat al Republicii Moldova
și Agenția Fiscală Suedeză

2018-2021 Acordarea suportului Serviciului Fiscal de Stat prin:
consolidarea capacităților de management al resurselor
umane, consolidarea capacităților privind schimbul
internațional de informații și îmbunătățirea gestionării
arieratelor fiscale.

Departamentul
Trezoreriei SUA –
Biroul de Asistență
Tehnică

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

2017-2020 Acordarea suportului Serviciului Fiscal de Stat în
modernizarea administrării fiscale prin: acordarea
asistenței în elaborarea Manualului de deservire al
contribuabililor; consolidarea capacităților de audit a
sistemelor informaționale; asigurarea suportului tehnic
pentru aplicarea procedurilor de implementare a
convenției privind asistența administrativă reciprocă în
materie fiscală; acordarea consilierii în domeniul
controlului fiscal.

Fondul Monetar
Internațional –
Departamentul Afaceri
Fiscale/Regatul Țărilor
de Jos (Olanda)

Proiectul de administrare a
veniturilor / Moldova: Proiect
de administrare a veniturilor
(Țările de Jos)
FAD_MDA_2017_02

2017-2020 Acordarea suportului în contextul dezvoltării
managementului riscurilor de conformare; eficientizării
activității de control fiscal; perfecționării domeniului de
combatere a schemelor de evaziune și fraudă fiscală;
dezvoltării registrului integrat al contribuabililor.

Achiziții
publice

Uniunea Europeană

Asistența tehnică pentru
dezvoltarea sistemului de
achiziții electronice din
Republica Moldova

2019-2021 Suport în dezvoltarea sistemului de achiziții electronice
din Republica Moldova.

Managementul
funcției publice

Uniunea Europeană

Sprijin pentru dezvoltarea
capacităților profesionale și
motivarea angajaților
administrației publice în
Republica Moldova/
ENI/2015/038-933/AAP2015

2018-2020 Acordarea suportului Guvernului în cadrul procesului
de reformă a administrației publice din Republica
Moldova, prin: îmbunătățirea eficienței, eficacității și
responsabilității administrației publice la nivel central
și local, în conformitate cu principiile europene de
administrare publică și îmbunătățirea capacității
profesionale și a motivației angajaților publici, inclusiv

Administrare
fiscală

(Ministerul Finanțelor:
co-beneficiar)

elaborării sistemului IT (Moldavian Integrated Payroll
and Personnel System (MIPPS)).

