Asistența tehnică externă de care beneficiază Ministerul Finanțelor și instituțiile subordonate1
(la situația din 31.03.2022)
Domeniul

Administrare vamală

Partenerul
Extern/Donatorul

Perioada de
implementare

Uniunea Europeană

”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

ianuarie 2020 decembrie 2021
(extins până în
decembrie 2022)

Uniunea Europeană

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
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 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))

2019-2021
(extins până la 30
iunie 2022)

Uniunea Europeană

Uniunea Europeană
(SV: co-beneficiar)

Uniunea Europeană
(SV: co-beneficiar)
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Denumirea Proiectului/Programului și
Acordului

2005-2023

Scopul asistenței

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 date serviciilor de
frontieră.
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 si Aprofundat și Cuprinzător
(DCFTA), precum și asigurarea acțiunilor necesare în
etapa de post liberalizare a Regimului de Vize.
Misiunea promovează controlul la frontieră, normele și
practicile vamale/fiscale care corespund standardelor UE
și răspund necesităţilor ambelor ţări partenere.

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

Informația nu include cooperarea MF cu instituțiile omoloage
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asigurării creșterii economice, generării mai multor locuri
de muncă, îmbunătățirii vieții oamenilor și asistării
mediului de afaceri.

Uniunea Europeană, Centrul
de Comerț Internațional (ITC)
(SV: co-beneficiar)
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: co-beneficiar)

Agenția Statelor Unite pentru
Dezvoltare Internațională
(USAID)

Departamentul de Stat al
Statelor Unite ale Americii

Departamentul Energiei/
Departamentul de Stat al
Statelor Unite ale Americii

(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.)
Intensificarea relațiilor economice și comerciale dintre UE
și țările Parteneriatului Estic (Armenia, Azerbaidjan,
Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina)

„Helpdesk pentru Parteneriatul Estic”
(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)

2019- 2024

1 iulie 2020- 30 iunie
2024

Îmbunătățirea eficacității în combaterea criminalității
transnaționale organizate în domeniile prioritare ale
criminalității

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

2021-2022

”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
”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 Smuggling Detection and
Deterence-NSDD)
al
Administrației
Naționale pentru Securitate Nucleară din

2017 - 2022

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, afferent domeniului MIF,
conform reglementărilor UE adaptate la situația din RM.
Acordarea asistenței Guvernului Republicii Moldova în
realizarea angajamentelor asumate în cadrul Acordului de
Asociere RM-UE și Acordului OMC privind Facilitarea
Comerțului.

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.

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
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Departamentul Comerțului al
SUA

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

Agenția de Cooperare
Internațională a Germaniei
(GIZ) și co-finanțat de RM

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

SUA (NNSA) (fostul Program „A doua
linie de apărare (SLD)”)/Memorandum de
Înțelegere între SV al RM și Departamentul
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 preplecare (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 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

trecere a frontierei de stat, precum și prin acordarea
suportului metodologic.

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

Sprijin în consolidarea capacităților pentru
publici din Republica Moldova

funcționarii

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.

septembrie 20212024

Implementarea Sistemul 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.

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

Acordarea suportului în depistarea containerelor cu risc
sporit.
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Banca Europeană de
Reconstruncție și Dezvoltare
+UNCTAD
(SV: co-beneficiar)

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

Uniunea Europeană

Planificarea și
executarea bugetului

Programul Națiunilor Unite de
Dezvoltare

Uniunea Europeană
(MF: co-beneficiar)

Coordonarea asistenței
externe, datoria
publică și investiții
publice

Uniunea Europeană

Datoria publică

Agenția Statelor Unite pentru
Dezvoltare Internațională

Cooperare
Transfrontalieră

Uniunea Europeană
(MF: co-beneficiar)

Republicii Moldova și Departamentul
Poliției de Frontieră al Ministerului
Afacerilor Interne al Republicii Moldova,
semnat la Viena la 26.12.2014
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
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
”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.
Transparența Sectorului Financiar în
Moldova
”Suport tehnic pentru implementarea și
managementul
programelor
de
cooperare
transfrontalieră
al
Instrumentului european de vecinătate
ENI CBC”/ Contract de servicii semnat

2021-2022

Elaborarea și implementarea modulului ”Certificate de
origine preferențiale” în cadrul ASYCUDA World
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: RM, Georgia, Ucraina)

noiembrie 2019octombrie 2022

Suport în dezvoltarea sistemului de achiziții electronice din
Republica Moldova.

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).

iunie 2020-iunie
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).
Acordarea suportului în consolidarea competențelor
autorităților naționale, asigurând în același timp
complementaritatea între punerea în aplicare a Acordului
de Asociere și asistența externă.

septembrie 2020septembrie 2025

septembrie 2019mai 2023
octombrie 2015octombrie 2022

Consolidarea capacităților și susținerea Depozitarului
Central Unic al Valorilor Mobiliare al R. Moldova ca
infrastructură cheie pe piața de capital din R. Moldova.
Acordarea suportului tehnic pentru implementarea și
gestionarea celor 16 programe ENI CBC enumerate în
documentul de programare ENI CBC.
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Uniunea Europeană,
POC Romania-Republica
Moldova 2014-2020
Uniunea Europeană,
Programul Transnațional
Dunărea 2014-2020
Administrare fiscală

Managementul
finanțelor publice

Control financiar
public intern și
managementul
finanțelor publice

Fondul Monetar Internațional
– Departamentul Afaceri
Fiscale/Uniunea Europeană
Departamentul Trezoreriei
SUA - Biroul de Asistență
Tehnică

Organizația pentru cooperare
și dezvoltare economică
(OCDE)
(MF: co-beneficiar)
Ministerul Federal pentru
Cooperare Economică și
Dezvoltare a Germaniei
(BMZ), implementator
Agenția de Cooperare
Internațională a Germaniei
(GIZ)

între Comisia Europeană și compania de
consultanță Particip GmbH
POC Romania-Republica 2014-2020 /
Contractul
de
Asistență
Tehnică
„Activitățile de suport pentru Secretariatul
Tehnic Comun (STC)” (No.2 ROMD/05.05.2021)
Programul Transnațional Dunărea
2014-2020 / Acord de asistență tehnică
pentru implementarea proiectului de
asistență tehnică DTP TA/16 – NCP în
cadrul Programului Tranațional Dunărea
Consolidarea guvernanței fiscale în
țările Parteneriatului estic al UE (Etapa
II FAD_EUR_2021_01)
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)
Programul
de
Sprijin
pentru
îmbunătățirea
Guvernării
și
Managementului (SIGMA)

Suport Guvernului Republicii
Moldova la implementarea Agendei
2030

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 cadrul PTD; precum și
furnizarea informațiilor despre realizările programului.

ianuarie 2021 aprilie 2022

Acordarea suportului în consolidarea managementului
administrării veniturilor, administrării fiscale și
aranjamentelor de guvernanță.
Acordarea suportului în
dezvoltarea instituțională,
dezvoltarea operațională, managementul proiectului și
managementul schimbării.

ianuarie 2017 –
decembrie 2022

2022

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

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.

(MF: co-beneficiar)
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