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ABREVIERI
SV

Serviciul Vamal

BV

Biroul vamal

DAL

Departamentul de aplicare a legii

PV

Post vamal

DVTI

Departamentul venituri şi tehnologii informaţionale

CI

Centru de instruire

DMSRI

Direcţia management strategic şi relaţii internaţionale

CC

Centrul chinologic

DARAP

Direcţia analiza riscurilor şi audit postvămuire

B

Bugetul SV

DCDV

Direcţia control şi destinaţii vamale

AT

Asistenta tehnica

DRTN

Direcţia reglementări tarifare şi netarifare

f/c

Fără costuri

DTISV

Direcţia tehnologii informaţionale şi statistică vamală

Standarde

Standardele - Cadru privind Securitatea şi Facilitarea

DJ

Direcţia juridică

SAFE

Comerţului Mondial OMV

DAI

Direcţia audit intern

DMP

Direcţia managementul personalului

DSI

Direcţia securitate internă

DFEC

Direcţia finanţe şi evidenţă contabilă

DCEM(LV)

Direcţia cercetare şi expertiza mărfurilor(Laborator
vamal)

SMIL

Secţia managementul infrastructurii şi logistică
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De

INTRODUCERE

asemenea,

documentul

transpune

angajamentele

asumate în calitate de membru OMV (Standardele - Cadru
Prezentul document, Planul de activitate al Serviciului

privind Securitatea şi Facilitarea Comerţului Mondial

Vamal pentru anul 2010 este elaborat întru implementarea

OMV (SAFE), precum şi în relaţii cu UE (Customs

Planului de Dezvoltare Instituţională a Serviciului Vamal

Blueprints) în acţiuni concrete formulate în corelare cu

pentru anii 2009-2011 şi are drept scop reunirea într-un

competenţele funcţionale ale Serviciului Vamal.

singur cadru de planificare strategică obiectivele trasate în

Planul anual de acţiuni cuprinde componenta de

documente de politici guvernamentale:

management strategic (se prezintă misiunea Serviciului

-

Programul de activitate al Guvernului “Integrarea

Vamal şi priorităţile anului); planul de acţiuni structurat

Europeană:

pe 8 capitole corespunzător priorităţilor identificate ca

Libertate,

Democraţie,

Bunăstare”

urmare a evaluării progreselor înregistrate în 2009 (a se

2009-2013
-

vedea Raportul privind implementarea Planului de

Programul de stabilizare şi relansare economică a

Dezvoltare Instituţională a Serviciului Vamal pentru anul

Republicii Moldova pentru anii 2009-2011
-

2009) şi are drept obiectiv creşterea eficacităţii în ceea ce

Strategia de atragere a investiţiilor şi promovare a

priveşte implementarea coerentă a politicilor stabilite de

exporturilor pentru anii 2006-2015

Guvern.
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MISIUNEA SERVICIULUI VAMAL

PRIORITĂŢILE ANULUI 2010

constă în implementarea politicii vamale, în vederea

• Îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă în raport cu:

asigurării securităţii economice a statului, prin:

- Standardele - Cadru privind Securitatea şi Facilitarea
Comerţului Mondial OMV (SAFE) /lista de control
pentru autoevaluare SAFE/cheklist Self-Assessment
Checklist WCO Framework of Standards to Secure and
Facilitate Global Trade/

• facilitarea comerţului,
• securizarea traficului internaţional de mărfuri şi mijloace
de transport,

- Customs Blueprints (lista de control/cheklist)

• asigurarea respectării reglementărilor vamale,

- Studiului Băncii Mondiale „Doing Business” (durata,
costuri şi documente necesare operaţiunilor de im/ex)

• perceperii drepturilor de import şi export,

- Nivelul de percepţie a corupţiei monitorizat de
Transparency International

• lupta împotriva fraudelor vamale,
• dezvoltarea unei administraţii profesioniste şi transparente,

• Ajustarea reglementărilor vamale naţionale la prevederile

care implementează standarde internaţionale în vederea
simplificării

procedurilor

de

vămuire

şi

Convenţiei

protejează

internaţionale

privind

simplificarea

şi

armonizarea procedurilor vamale (Convenţia Kyoto)

societatea aplicînd uniform şi imparţial legislaţia vamală.

• Implementarea recomandărilor EUBAM conform planului
de acţiuni elaborat în acest sens.
• Alinierea

capacităţilor

instituţionale

la

standardele

europene.
-5-
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I. IMPLEMENTAREA INSTRUMENTELOR DE FACILITARE A COMERŢULUI ŞI EFICIENTIZAREA CONTROLULUI VAMAL
REZULTATE SCONTATE:
OBIECTIVE GENERALE:
• Proceduri vamale ajustate şi conforme Convenţiei Kyoto şi

• Dezvoltarea şi implementarea unui mecanism de facilitare a

Standardelor SAFE

comerţului întru minimizarea formalităţilor, costurilor, nr.
actelor şi timpului necesar pentru efectuarea procedurilor

• Proceduri de control vamal eficiente şi moderne

vamale şi altor formalităţi la frontieră de către comunitatea de

• Sistemul de monitorizare în timp real a evenimentelor

afaceri, asigurînd concomitent

implementat

creşterea securităţii lanţului

• Principiul „ghişeului unic” la frontieră implementat şi

(reţelei) de aprovizionare

perfecţionat

• Promovarea parteneriatului între vamă şi comunitatea de afaceri

• Noul Sistem Computerizat de Tranzit/NCTS implementat

prin intermediul unor proceduri transparente şi eficiente

• Audit-postvămuire dezvoltat corespunzător standardelor

• Dezvoltarea şi implementarea procedurilor de control vamal

• Parteneriat între vamă şi comunitatea de afaceri dezvoltat

eficiente şi optime, care contribuie la facilitarea fluxului de
mărfuri, asigurînd, totodată, colectarea drepturilor de importexport şi protecţia cetăţenilor
• Implementarea Noul Sistem Computerizat de Tranzit /NCTS
• Dezvoltarea sistemului de audit post-vămuire corespunzător
standardelor, care asigură eficacitatea controlului vamal
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Obiectiv

Activităţi principale

a) Implementarea procedurilor simplificate de vămuire

Termen

Indicatori

Respon
sabil

Trim II

- acte normative necesare
elaborate şi aprobate
- modulul special în SI
AsycudaWorld testat şi
implementat
- proceduri simplificate
implementate
TARIM testat şi funcţional
plasat pe pagina web
oficială a SV

DCDV
DTISV
DJ
BV

DRTN

B

- acte normative necesare
elaborate şi aprobate
- proceduri simplificate
implementate
procedura implementata

DCDV
DJ
BV

f/c

DTISV

B/
AT

- acte normative aprobate
- nr. solicitărilor şi
deciziilor eliberate
acte normative elaborate

DTISV

B

DRTN
DJ

f/c

cadrul

DRTN

B/

1.1. Implementarea
instrumentelor
de facilitare a

b) Implementarea Tarifului Vamal Integrat al RM
/TARIM, conform HG nr. 501/14.08.2009

Trim I

c) Simplificarea procedurilor de autorizare şi de vămuire
în cadrul regimurilor vamale suspensive (antrepozit
vamal, admitere temporară, perfecţionare activă) şi
altor destinaţii vamale (zone libere)

pe
parcurs

d) Implementare procedurii de declarare electronică

pe
parcurs
pe
parcurs

Fina
nţa
re
B/
AT

comerţului întru
minimizarea
costurilor şi
timpului necesar
procedurilor
vamale

e) Implementarea
prealabilă

procedurii

de

informare

tarifară

f) Participare la elaborarea cadrului normativ referitor la
procedura de emitere a informaţiilor obligatorii privind
originea mărfurilor, conform legislaţiei UE
g) Ajustarea la standardele europene a sistemului de

pe
parcurs
pe

normativ

şi

Documente de
referinţa

-Programul de
activitate al
Guvernului
“Integrarea
Europeană:
Libertate,
Democraţie,
Bunăstare” 20092013
-Programul de
stabilizare şi
relansare
economică
a Republicii
Moldova pentru
anii 2009-2011
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1.1. Implementarea
instrumentelor de
facilitare a
comerţului întru
minimizarea
costurilor şi timpului
necesar procedurilor
vamale

1.2. Perfecţionarea
„Ghişeul unic” la

control şi determinare a originii mărfurilor provenite
din UE în contextul negocierii Acordului de Liber
Schimb cu UE

parcurs

instituţional ajustat

h) Implementarea instituţiei „exportator autorizat” pentru
perfectarea facilitară a documentelor de origine

pe
parcurs

- procedura implementata
- nr. autorizaţiilor

i) Elaborarea planului de implementare a institutului
AEO/Agenţi economici autorizaţi
j) Participare la elaborarea unui mecanism optimal şi
simplificat privind cedarea-cesionarea drepturilor de
import achitate în avans, din contul brokerilor vamali,
în contul agenţilor economici - participanţi la
activitatea economică externă
k) Participare la perfecţionarea şi consolidarea sistemului
de funcţionare a instituţiei de brokeri vamali, prin
reducerea costurilor operaţionale şi de deservire a
garanţiilor aferente
l) Implementarea
Convenţiei
privind
admiterea
temporară, adoptată la Istanbul la 26 iunie 1990

Trim III

planul de acţiuni elaborat

Trim II

m) Participare la elaborarea proiectului de lege pentru
modificarea unor acte legislative (Codul Vamal, Legea
cu privire la tariful vamal etc.) în vederea aderării la
Convenţia internaţională privind simplificarea şi
armonizarea procedurilor vamale (Convenţia Kyoto)

pe
parcurs

a) Finalizarea lucrărilor de implementare a sistemului
informaţional „Frontiera”, care asigură schimbul de
informaţii în regim on-line între autorităţile ce participă

Trim I

DJ

AT

DRTN
DCDV
BV
DRTN
DCDV

f/c

proiecte de acte normative
necesare elaborate

DRTN

f/c

Trim I

proiectul de lege cu privire
la modificarea Codului
Vamal elaborat

DCDV

f/c

pe
parcurs

actele normative ale SV
necesare punerii în aplicare
a convenţiei aprobate
proiecte de acte normative
pentru
modificarea
legislaţiei vamale elaborate

DCDV

f/c

DJ
grup de
lucru

f/c

B/
AT

- Plan de
acţiuni privind
măsurile ce
urmează a fi
întreprinse în
scopul
facilitării
traversării
frontierei de
stat
-Strategia de
atragere a
investiţiilor şi
promovare a
exporturilor
pentru anii 20062015
-Standardele SAFE
Recomandările
EUBAM

timpul mediu de traversare
a frontierei la posturile
vamale auto cu statut

DTISV
DCDV

B
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frontieră.

1.3. Modernizarea
procedurilor de
tranzit

1.4. Eficientizarea
procedurilor de
control vamal

la „ghişeul unic” şi sînt investite cu atribuţii de control
a mărfurilor şi mijloacelor de transport la frontieră
b) Finalizarea lucrărilor pentru conectarea S.I. la bazele
de date ale serviciilor emitente de avize şi alte acte,
prin intermediul S.I. „Frontiera”
c) Simplificarea mecanismului de introducere şi evidenţă
electronică a datelor înregistrate în cadrul procesului de
declarare prin acţiune, prin excluderea modulului
actualmente existent şi modificarea S.I. „Frontiera”

Trim I

Sem I

d) Instituirea unui mecanism al schimbului de date cu
Serviciul Grăniceri, similar acţiunilor întreprinse în
punctul de trecere Leuşeni-Albiţa

internaţional, cronometrat
conform Ordinului SV
278/13.10.2009
SI conectat şi funcţional

DTISV
DCDV

B

Modificări în S.I.
„Frontiera” realizate

DTISV
DCDV

B

Sem I

Mecanism implementat

DTISV
DCDV

B

a) Implementarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit
(NCTS)

pe
parcurs

NCTS implementat
punctele vamale-pilot

B/
AT

b) pregătire pentru aderarea la tratate internaţionale:
- Convenţia privind regimul de tranzit comun
- Convenţia privind simplificarea formalităţilor în
comerţul cu mărfuri, încheiate la Interlaken la 20 mai
1987
- Convenţia privind utilizarea tehnologiei informaţiei in
scopuri vamale - CIS (Customs Information System din
1995

pe
parcurs

acte normative necesare
elaborate

DCDV
DTISV
BV
DCDV
DTISV
DMSRI
DJ

a) Implementarea proiectului pilot de trecere prin
punctele de control mixt şi în alte puncte de trecere

pe
parcurs

Proiect implementat

la

DCDV
BV

- Plan de
acţiuni privind
măsurile ce
urmează a fi
întreprinse în
scopul
facilitării
traversării
frontierei de
stat
- Standardele
SAFE

B/
AT

B/
AT
St

d d l
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b)Revizuirea şi elaborarea formelor tipizate de
instrucţiuni pentru control la fiecare tip de criteriu de
selectivitate şi instrucţiuni pentru formularea
rezultatelor controlului
c) Elaborarea unor proceduri detaliate a trecerii
controlului vamal, cu indicarea unor limite de timp
maximale pentru fiecare procedură, minimalizînd
contactele între lucrătorul vamal şi agentul economic şi
reducînd ponderea factorului uman şi a arbitrarului

pe
parcurs

Instrucţiuni
elaborate

de

control

Trim II

d) Monitorizarea rezultatelor examinărilor în raport cu
eficienţa utilizării resurselor

continuu

- normele metodologice
de control elaborate
- indicatorii privind
durata procedurilor de
vămuire
raport de evaluare şi
recomandări elaborate

DARAP
DCDV

f/c

- Standardele
SAFE

DCDV
BV

f/c

- Recomandările
EUBAM

DVTI
DAL

f/c

BV

1.5. Promovarea
parteneriatului între
vamă şi comunitatea
de afaceri

e) Implementarea Ghidului pentru control post-vămuire

pe
parcurs

ghidul implementat
personalul instruit

şi

DARAP
BV

a) Organizarea şedinţelor Comitetului Consultativ al SV
şi al BV, conform Regulamentului de activitate a
acestuia, aprobat prin Ordinul SV nr. 412-0/24.10.2007

continuu

procese-verbale
ale
şedinţelor Comitetului

DMSRI
BV

b) Încheierea Memorandumurilor de Înţelegere (MOU)
între SV şi comunitatea de afaceri, asociaţiile de
investitori, exportatori conform Programului de
implementare a Memorandumurilor de înţelegere,
aprobat prin Ordinului SV 345-O/26.09.08.

continuu

- Nr MOU semnate
- Rapoarte de evaluare a
implementării MOU

DMSRI
DVTI
DAL

c) Mediatizarea în mass-media şi în ediţiile speciale
(broşuri, pliante, ghiduri) a reglementărilor vamale în
vederea promovării conformării voluntare la aplicarea
facilităţilor vamale şi respectarea regulilor de trecere a
frontierei

pe
parcurs

B

BV

Nr.
şi
publicaţiilor
distribuite

categoriile
editate şi

DMSRI
BV
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II. OPTIMIZAREA ACTIVITĂŢII DE MANAGEMENT AL RISCURILOR ÎN VAMĂ
OBIECTIVE GENERALE:

REZULTATE SCONTATE:

• Implementarea tehnicilor corespunzătoare pentru identificarea

• Sistemul automatizat de selectivitate dezvoltat, bazat pe

sistematică a riscurilor, elaborarea şi realizarea acţiunilor de
prevenire şi minimalizare a riscurilor, aplicarea tehnologiilor
moderne de colectare şi prelucrare a informaţiei, precum şi
evaluarea eficienţei aplicării măsurilor de administrare a
riscurilor în scopul elaborării propunerilor de facilitare şi

profiluri de risc la nivel naţional şi local
• Controlul vamal selectiv efectuat în baza unui management
eficient al riscurilor
• Controlul valorii în vamă cu utilizarea modulului specializat
pentru analiza riscurilor din AsycudaWorld.
• Mecanism de schimb de informaţii stabilit şi implementat

modernizare a controlului vamal
• Eficientizarea activităţilor de colectare, generalizare şi analiză a

• Activitatea eficientizată a secţiilor de analiză şi management al

informaţiei utilizate la elaborarea şi realizarea măsurilor de

riscurilor în baza rezultatelor şi recomandărilor elaborate în

prevenire sau minimizare a riscurilor

urma monitorizării efectuate

• Asigurarea procesului de conlucrare şi schimb de informaţii cu

• Acţiuni de prevenire a riscurilor sau de minimalizare a
consecinţelor acestora identificate şi aplicate în activitatea

autorităţile responsabile la nivel naţional şi cel internaţional

organelor vamale
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Termen
Obiectiv

2.1. Eficientizarea
activităţilor de
management al
riscurilor

Activităţi principale

Indicatori

Respon
sabil

Fin
anţ
are

a) Consolidarea personalului responsabil pentru activitatea
analitică
b) Instruirea colaboratorilor în domeniul generării
rapoartelor şi analizei datelor

pe
parcurs
continuu

Cadrul
instituţional
consolidat
- nr. persoanelor instruite
- nr. cursurilor

DARAP

-

DARAP

B/
AT

c) Dezvoltarea metodologiei de revizuire şi actualizare a
criteriilor de risc

continuu

Metodologia revizuită

DARAP

-

d) Actualizarea regulată a profilurilor de risc şi elaborarea
criteriilor noi în baza rezultatelor controalelor şi
activităţilor investigative
e) Realizarea acţiunilor de prevenire a factorilor de risc sau
de minimalizare a consecinţelor acestora

continuu

Rapoarte de progres

DARAP
BV

-

continuu

Rapoarte de progres

DARAP
BV

B

f) Dezvoltarea cooperării şi schimbului de informaţii cu
autorităţile naţionale abilitate precum şi cu instituţiile
internaţionale specializate
g) Consolidarea cooperării între subdiviziunile de analiză a
riscurilor şi audit postvămuire MR şi audit post vămuire.

continuu

Rapoarte de progres

DARAP

-

сontinuu

Mecanism de colaborare
creat şi implementat

DARAP

-

h) Implementarea modulului „controlul valorii în vamă” în
SI ASYCUDAWorld

Trim I

Modulul implementat

DRTN
DTISV

B/
AT

Documente de
referinţa
- Programul de
stabilizare şi
relansare
economică
a RM pentru
anii 2009-2011
- Programul de
activitate al
Guvernului
“Integrarea
Europeană:Liber
tate, Democraţie,
Bunăstare” 20092013
- SAFE
Recomandările
EUBAM
- Concepţia
sistemului de
administrare a
riscurilor în SV
HG1144/03.11.2
005
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III.
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII VAMALE, UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR MODERNE ŞI ÎNTĂRIREA
CAPACITĂŢILOR INSTITUŢIONALE ALE LABORATORULUI VAMAL
comerţului exterior, aplicării măsurilor de securitate, protecţie a
OBIECTIVE GENERALE:
cetăţenilor şi a mediului înconjurător
• Dezvoltarea, întreţinerea infrastructurii vamale şi dotarea cu
echipament

modern

care

susţine

realizarea

obiectivelor

strategice ale SV precum şi contribuie la îmbunătăţirea
rezultatelor prin aplicarea tehnologiilor moderne
• Dezvoltarea Sistemului Informaţional Integrat Vamal în
conformitate

cu

perfecţionării

standardele

procedurilor

internaţionale,
vamale,

în

sporirii

vederea
eficacităţii

controlului vamal şi managementului riscurilor, schimbului de
informaţii cu alte instituţii şi utilizării eficiente a resurselor şi
tehnologiilor moderne
• Implementarea mecanismului ce asigură servicii de laborator în
scopuri vamale prin determinarea naturii, clasificării tarifare,
originii

şi

valorii

instrumentelor

mărfurilor

în

vederea

implementării

tarifare şi netarifare de reglementare a

REZULTATE SCONTATE:
• Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii vamale
• Dezvoltarea şi actualizarea continuă a Sistemului Informaţional
Integrat Vamal
• Interoperabilitatea SI cu sistemele Uniunii Europene
• Dezvoltarea

Sistemului

Informatic

Integrat

Vamal

prin

extinderea funcţionalităţilor existente şi implementarea de noi
funcţionalităţi
• Achiziţionarea de echipament de calcul şi de comunicaţii
• Achiziţionarea de echipament specializat de detecţie pentru
punctele de frontieră desemnate
• Dezvoltarea capacităţilor instituţionale şi operaţionale ale
laboratorului vamal

-13-

Chişinău,2010

www.customs.gov.md

PLANUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA
PENTRU ANUL 2010

Termen
Obiectiv

3.1. Dezvoltarea
infrastructurii
birourilor vamale
3.2. Adaptarea
continuă a
sistemului
informaţional vamal la
tehnologiile moderne

3.3. Dezvoltarea
laboratorului vamal
conformitate cu
Ghidul OMV

Activităţi principale

a) Efectuarea lucrărilor pentru
potabilă la BV Leuşeni

Indicatori

Respon
sabil

Fina
nţa
re

alimentare cu apă

pe
parcurs

Lucrări de amenajare
realizate

DFEC
SMIL

B

b) Efectuarea lucrărilor de amenajare a teritoriului la
BV Cahul

pe
parcurs

Lucrări de amenajare
realizate

DFEC
SMIL

B

a) Dezvoltarea şi modernizarea SI „ASYCUDA World”
conform planului de acţiuni cu UNCTAD prin
extinderea
funcţionalităţilor
existente
şi
implementarea de noi funcţionalităţi

continuu

DTISV

B

b) Modificarea infrastructurii informatice prezente în
cadrul organelor vamale (crearea „Nodului 2” de
servere,
mărirea
capacităţii
canalelor
de
telecomunicaţii, îmbunătăţirea infrastructurii locale a
punctelor de trecere a frontierei)
a) Elaborarea şi testarea SI „Expert LV”

pe
parcurs

- raport privind realizarea
planului
- procedura de procesare
electronică a documentelor
vamale modernizată
Modul creat

DTISV

B

Trim II

Aplicaţie funcţională

DTISV/
DCEM

B

b)Dotarea Laboratorului vamal cu echipament de
testare şi echipament auxiliar, materiale de consum,
materiale didactice specializate, inclusiv în format
electronic
c) Asigurarea subdiviziunilor cu instrumente şi
echipamente corespunzătoare (inclusiv echipament
personal de protecţie) pentru prelevarea probelor

pe
parcurs

Echipament procurat

DFEC
SMIL
DCEM

B
/AT

pe
parcurs

Instrumente procurate

DFEC
SMIL
DCEM

B
/AT

Documente de
referinţa
Hotarîrea
Guvernului nr.
561 din
18.05.2007 cu
privire la
Sistemul
Informaţional
Integrat Vamal.
Recomandările
EUBAM
- Programul de
activitate al
Guvernului
“Integrarea
Europeană:Liber
tate, Democraţie,
Bunăstare” 20092013
- Plan de acţiuni
privind măsurile
ce urmează a fi
întreprinse în
scopul facilitării
traversării
frontierei de stat
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IV. PERFECŢIONAREA IMPLEMENTĂRII MECANISMULUI DE COOPERARE A SERVICIULUI VAMAL CU ALTE
AUTORITĂŢI NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL COMBATERII FRAUDELOR VAMALE ŞI FACILITĂRII
COMERŢULUI
OBIECTIVE GENERALE:

REZULTATE SCONTATE:

• Dezvoltarea şi implementarea continuă a mecanismelor de

• Intensificarea cooperării cu autorităţile naţionale implicate în

cooperare a SV cu organele de drept naţionale, autorităţile
vamale străine, precum şi cu alte instituţii internaţionale
specializate întru prevenirea şi combaterea fraudelor vamale,
asigurarea protecţiei societăţii şi facilitării comerţului

controlul la frontieră şi în interior
• Consolidarea cooperării cu comunitatea de afaceri pentru
combaterea fraudelor şi facilitarea comerţului
• Realizarea controalelor comune pentru mărfuri şi documente,
prin punerea în aplicare a unor instalaţii comune;
• Practici

armonizate

de

lucru

la

nivel

transfrontalier

implementate
• Optimizarea termenilor de examinare a solicitărilor de asistenţă
şi schimbului de informaţii în cadrul acordurilor internaţionale
• Sistemul informaţional performant, care asigură schimbul de
informaţie între organele vamale şi toate autorităţile relevante
implementat
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Termen
Activităţi principale

4.1 Îmbunătăţirea
condiţiilor pentru
desfăşurarea activităţii
economice externe a
agenţilor economici din
regiunea transnistreană
în condiţiile asigurării
unui control comun
moldo-ucrainean
la punctele de trecere pe
segmentul transnistrean
al frontierei de stat

a) Negocierea proiectului Acordului interstatal
privind controlul comun al trecerii frontierei de
stat, care prevede instituirea controlului comun în
cinci puncte de trecere internaţionale situate pe
segmentul transnistrean

pe
parcurs

b) Conlucrarea activă cu Cancelaria de Stat, MAEIE
şi alte instituţii guvernamentale implicate în
procesul integrării europene

pe
parcurs

raport de progres

DMSRI

-

a) Examinarea posibilităţii instituirii postului de
Ataşat vamal pe lîngă
Uniune Europeană şi
Organizaţia Mondiala a Vămilor

pe
parcurs

raport de progres

DMSRI

-

b)Continuarea cooperării cu EUBAM, conform
domeniilor prioritare

pe
parcurs

raport de progres

DMSRI

-

4.2. Consolidarea
cadrului legal si
instituţional necesar
pentru promovarea
integrării europene
la nivel de Guvern si al
fiecărui minister in
parte, astfel incît
procesul de integrare
europeana să devină
prioritatea majora in
activitatea fiecărei
structuri

Indicatori

raport de progres

Respons
abil

Fin
anţ
are

Obiectiv

DMSRI
DJ

Documente de
referinţa

-

- Programul de
activitate al
Guvernului
“Integrarea
Europeană:Liber
tate, Democraţie,
Bunăstare” 20092013
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4.3. Aprofundarea
relaţiilor bilaterale cu
statele membre ale UE

4.4. Valorificarea
plenară a oportunităţilor
oferite de către
"Parteneriatul Estic"

4.5. Impulsionarea
relaţiilor bilaterale

a) Continuarea cooperării bilaterale cu autorităţile
vamale ale statele-membre ale UE

pe
parcurs

raport de progres

DMSRI

b) Conlucrarea activă cu ataşaţii vamali ai statelor
membre ale UE

pe
parcurs

raport de progres

DMSRI

-

c) Schimbul de experienţă cu autorităţile vamale ale
statelor-membre ale UE, în special privind
practicile procesului de pre-aderare la UE

pe
parcurs

raport de progres

DMSRI

-

d) Consolidarea cadrului juridic bilateral, în special
privind asistenţa reciprocă în domeniul vamal

pe
parcurs

raport de progres

DMSRI
DJ

-

a) Participarea SV în cadrul Platformei Multilaterale
a Parteneriatului Estic nr. I „Democraţie, Buna
Guvernare şi Stabilitate” (Grupul de lucru privind
Managementul Integrat al Frontierei) şi în alte
proiecte de asistenţa tehnică pentru consolidarea
capacităţilor instituţionale şi funcţionale ale SV

pe
parcurs

raport de progres

DMSRI

-

România

pe
parcurs

raport de progres

DMSRI
DJ

-

-

- Programul de
activitate al
Guvernului
“Integrarea
Europeană:Lib
ertate,
Democraţie,
Bunăstare”
2009-2013

a)Lărgirea cadrului juridic bilateral în domeniul
vamal cu România
Organizarea regulată a întrunirilor de lucru, atît la
nivel central, cît şi local, asupra diverselor aspecte ale
activităţii vamale

- Programul de
activitate al
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Ucraina

continuu

raport de progres

DMSRI
DJ

continuu

raport de progres

DMSRI
DCDV
DJ

Guvernului
“Integrarea
Europeană:
Libertate,
Democraţie,
Bunăstare”
2009-2013

-

a) Implementarea
deplină
a
Acordului
interguvernamental cu privire la organizarea
controlului comun în punctele de trecere a
frontierei de stat moldo-ucrainene din 11.03. 1997
b) Construcţia punctului de trecere „UnguriBronniţa” şi a drumurilor adiacente
c) Dezvoltarea continuă a schimbului de informaţie
prealabilă între serviciile vamale ale Republicii
Moldova şi Ucrainei
Federaţia Rusă
a) Implementarea Protocolului interdepartamental
cu privire la organizarea schimbului de informaţie
prealabilă privind mărfurile şi mijloacele de
transport, deplasate peste frontierele vamale ale
Republicii Moldova şi Federaţiei Ruse, semnat la
Kazani la 09.10.2009
b) Simplificarea procedurilor de export a produselor
agricole şi agroalimentare prin încheierea
Acordului interguvernamental bilateral cu privire
la simplificarea deplasării şi îndeplinirii
formalităţilor
referitoare
la
producţia
pomilegumicolă, luînd în considerare eventuala
aderare la acest Acord a altor state-membre
cointeresate ale CSI

-

- Programul de
activitate al
Guvernului
“Integrarea
Europeană:Lib
ertate,
Democraţie,
Bunăstare”
2009-2013
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4.6.Cooperarea regională
şi internaţională

SUA

continuu

raport de progres

DMSRI

-

Continuarea cooperării în cadrul programului
Corporaţiei Provocările Mileniului
a) Continuarea cooperării cu instituţiile regionale:
UNCTAD; UNECE; SECI; RILO ECE; OLAF;
Consiliul conducătorilor serviciilor vamale ale
statelor-membre ale CSI

continuu

raport de progres

DMSRI

-

continuu

raport de progres

DMSRI

b) Continuarea cooperării cu OMV inclusiv în
vederea implementării Standardelor SAFE

-
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V. APLICAREA MĂSURILOR
INTELECTUALĂ

LA

FRONTIERĂ

ÎN

VEDEREA

PROTECŢIEI

OBIECTELOR

DE

PROPRIETATE

OBIECTIVE GENERALE:

REZULTATE SCONTATE:

• Promovarea şi întărirea rolului SV în prevenirea şi combaterea

• Întărirea capacităţii organelor vamale de depistare şi prevenire a

traficului de mărfuri contrafăcute şi operelor-pirat în vederea
protecţiei

drepturilor

asupra

obiectelor

de

proprietate

intelectuală, asigurarea securităţii economice a ţării şi sănătăţii
consumatorilor prin implementarea eficientă a măsurilor la
frontieră asupra mărfurilor pasibile de a aduce atingere unui

traficului ilicit de mărfuri contrafăcute
• Îmbunătăţirea cooperării cu titularii de drepturi.
• Majorarea numărului de obiecte de proprietate intelectuală
protejate
• Prevenirea traficului ilicit cu mărfuri contrafăcute şi opere-pirat

drept de proprietate intelectuală
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Termen
Obiectiv

5.1. Promovarea
şi întărirea rolului
Serviciului Vamal în

Activităţi principale

Indicatori

a) Efectuarea vizitei de evaluare (diagnostic visit) de
către experţii OMV

Trim I

raport de evaluare

Respon
sabil

Fin
an
ţare

DMSRI
DCDV
DAL

B/
AT

pe
parcurs

nr. persoanelor instruite

DCDV
DMSRI
DAL
DMP

B/
AT

c) Dezvoltarea sistemului de diseminare a informaţiilor
în domeniul proprietăţii industriale stabilind mijloace
de comunicare rapidă

pe
parcurs

raport de progres

DCDV
DTISV

B

d) Creşterea cooperării dintre vamă şi titularii
drepturilor şi cu alte instituţii implicate în domeniul
drepturilor de proprietate intelectuală

continuu

raport de progres

DCDV
BV

-

e) Îmbunătăţirea metodologiei de control pentru
aplicarea uniforma a legislaţiei vamale în domeniul
drepturilor de proprietate intelectuală

continuu

raport de progres

DCDV
DJ

-

f) Elaborarea rapoartelor statistice şi asigurarea
schimbului de informaţii la nivel bi- şi multilaterale

continuu

rapoarte statistice şi analitice
elaborate

DCDV
DAL

b) Instruirea în domeniu cu asistenţa OMV şi UE
(programul TWINING)

prevenirea şi
combaterea traficului
de mărfuri
contrafăcute şi
operelor-pirat în
vederea asigurării
securităţii economice şi
sănătăţii
consumatorilor

Documente de
referinţă

Standarde
SAFE
-Strategia de
dezvoltare a
sistemului
naţional de
protecţie şi
utilizare a
obiectelor de
proprietate
intelectuală
pînă în anul
2010,
HG1143/18.09.
2003

-21-

Chişinău,2010

www.customs.gov.md

PLANUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA
PENTRU ANUL 2010

VI. EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE ŞI PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ A
COLABORATORILOR VAMALI
REZULTATE SCONTATE:
OBIECTIVE GENERALE:
• Dezvoltarea unui sistem eficient de management al resurselor
umane bazat pe legislaţia naţională şi standardele internaţionale
în domeniul personalului, capabil să susţină atingerea
obiectivelor administraţiei vamale, precum şi valorificarea
şi

gestionarea

unei

strategii

de

domeniu
• Personalul calificat cu un nivel înalt de cunoştinţe, abilităţi şi
aptitudini
• Sistem eficient de motivare a personalului

personalului ca resursa cea mai importantă a unei organizaţii
• Dezvoltarea

• Sistem dezvoltat de MRU bazat pe cele mai bune experienţe în

instruire

• Mecanism de identificare a necesităţilor de instruire

profesională a colaboratorilor Serviciului Vamal, conform

• Strategia de instruire elaborată şi implementată

standardelor internaţionale, prin activităţi de instruire planificate

• Sistemul de instruire la distanţă (E-learning) stabilit şi pus în

şi sistematice, susţinute de capacităţile instituţionale ale

aplicare

Centrului de instruire a colaboratorilor vamali, în vederea

• Echipă de formatori creată şi funcţională

sporirii competenţei profesionale, aprofundării şi actualizării

• Centrul de instruire capabil să realizeze necesităţile de instruire
a personalului

cunoştinţelor, asigurării integrităţii profesionale
• Formarea unui efectiv consolidat capabil să realizeze la un nivel
înalt şi profesionist

angajamentele SV cu respectarea

• Un personal capabil să se concentreze asupra exercitării
obligaţiunilor şi prestării serviciilor la un nivel profesional înalt
în conformitate cu standardele etice acceptate

principiilor de imparţialitate, onestitate şi demnitate
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Termen
Obiectiv

Activităţi principale

a) Elaborarea şi implementarea
planificare a carierei în SV

programului

de

Sem I

Indicatori

Respon
sabil

program şi mecanism de
implementare elaborat

DMP

Fin
an
ţare
-

6.1. Implementarea
continuă a sistemului
de management al

b) Revizuirea procesului de evaluare a colaboratorilor
vamali şi ajustarea acestuia la noile cerinţe aprobate

pe
parcurs

raport şi propuneri
prezentate conducerii SV

DMP
DJ

-

c) Crearea unui sistem de motivare a personalului

Sem I

sistem elaborat

DMP
DJ

-

d) Evaluarea capacităţilor profesionale a colaboratorilor
vamali

pe
parcurs

raport privind rezultatele
evaluării

DMP

-

e) Formarea rezervei de cadre a SV

pe
parcurs

lista probată

DMP

a) Aprobarea Strategiei de instruire

Trim I

strategia aprobata

DMP

-

rapoarte de progres

DMP

B
/AT

resurselor umane care
asistă administraţia în
gestionarea
personalului capabil
pentru a îndeplini
obiectivele strategice
6.2. Dezvoltarea

Documente
de referinţa

- Programul
de activitate al
Guvernului
“Integrarea
Europeană:
Libertate,
Democraţie,
Bunăstare”
2009-2013

capacităţii
instituţionale a
Centrului de instruire

b) Implementarea planului anual de instruire

continuu

a colaboratorilor
vamali

- Strategia
naţională de
prevenire şi
b t
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necesare

continuu

raport privind dotarea
centrului

DMP

B
/AT

d) Analiza sistemului actual de pregatire profesională
pentru a depista lipsurile în procesele de selecţie şi
cursurile de formare

pe
parcurs

raport de evaluare

DMP

-

e) Elaborarea ghidului privind Integritatea în vamă şi
implementarea codului de conduită.
a) Monitorizarea respectării Codului de conduită a
colaboratorului vamal, aprobat prin HG nr.
456/27.07.2009

pe
parcurs
continuu

ghid elaborat

DMP
DSI

-

DSI
DMP

-

b) Organizarea campaniei de mediatizare a Liniei
fierbinte a SV

pe
parcurs

rapoarte lunare privind
respectarea normelor de
conduită etică a
colaboratorilor vamali
măsuri de mediatizare

DMSRI
DSI

B
/AT

c) Implementarea activităţilor de prevenire şi combatere
a corupţiei

continuu

DSI

-

c) Dotarea CI cu materiale
procesului de instruire

didactice

6.3. Dezvoltarea şi
implementarea unei
politici de etică

raport de progres

combatere a
corupţiei pe
anii 20072009,
Hotarîrea
Parlamentulu
i nr. 421-XV
din
16.12.2004
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VII. CONSOLIDAREA FUNCŢIEI DE AUDIT INTERN ÎN CADRUL SERVICIULUI VAMAL
REZULTATE SCONTATE:
OBIECTIVE GENERALE:
• Realizarea activităţilor de audit intern în vederea evaluării

• Recomandări acceptate şi implementate
• Rapoarte de audit

sistemelor de management financiar şi de control ale SV
• Realizarea misiunilor de consiliere menite să aducă plus-valoare
şi îmbunătăţirea administrării SV, gestiunea riscului şi a
controlului intern

• Rapoarte de progres cu privire la implementarea recomandărilor
de audit
• Carta de audit intern a SV

• Efectuarea activităţilor de monitorizare asupra progreselor
înregistrate în implementarea recomandărilor formulate prin

• Planul strategic al activităţilor de audit intern pentru anii 20102012

rapoartele de audit intern
• Îmbunătăţirea metodologiei de audit intern
• Planificarea activităţilor de audit intern pe termen mediu
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Obiectiv

Activităţi principale

Termen

sistemului de control
intern

Fin
anţ
are

Trim I

carta de audit intern
din cadrul SV

DAI

-

b) Efectuarea planificării strategice a activităţilor de
audit intern pentru anii 2010-2012

Trim II

DAI

-

c) Elaborarea şi aprobarea Procedurilor operaţionale
ale procesului de audit intern

Trim II

planul strategic al
activităţilor de audit
intern pentru anii
2010-2012
procedurile
operaţionale de audit
intern

DAI

-

d) Îmbunătăţirea procedurii de realizare a misiunilor
de audit intern (de sistem şi de conformitate)

continuu

rapoarte de audit

DAI

-

7.1. Perfecţionarea
intern şi îmbunătăţirea

Respon
sabil

Elaborarea şi aprobarea Cartei de audit intern

a)
procedurilor de audit

Indicatori

Documente de
referinţa
- Concepţia
sistemului de
control intern şi
audit intern în
sectorul public
HG
1143/28.12.2006
- Standarde
Naţionale de
Audit Intern
- Standarde
naţionale
de control intern
în sectorul public
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VIII. PROMOVAREA TRANSPARENŢEI ÎN ACTIVITATEA SV. DEZVOLTAREA PROCESULUI DE COMUNICARE INTERNĂ
ŞI EXTERNĂ
REZULTATE SCONTATE:
OBIECTIVE GENERALE:
• Dezvoltarea procesului de comunicare externă în vederea
sporirii

nivelului

de

cunoştinţe

a

publicului

despre

reglementările vamale şi sensibilizarea mai largă a populaţiei cu
• Asigurarea transparenţei procesului decizional şi accesul la

• Necesităţile

informaţionale

ale

societăţii

şi

mass-media

• Procedura de asigurare a transparenţei procesului decizional
respectată

informaţie de interes public
• Dezvoltarea complexă a dialogului cu societatea civilă, mediul

• Sporirea încrederii în vamă şi conlucrarea cu grupuri-ţintă în
vederea realizării obiectivelor strategice ale SV

de afaceri şi mass-media

• Mecanismul eficient pentru asigurarea dialogului intern în

• Asigurarea fluxului de informaţii în interiorul SV
capacităţilor

planificate şi realizate
identificate

referire la rolul vămii şi promovarea imaginii coerente a SV

• Dezvoltarea

• Acţiuni pentru implementarea Concepţiei de comunicare

de

comunicare

şi

utilizarea

instrumentelor şi mijloacelor de comunicare a personalului SV
şi sporirea responsabilităţilor personale ale colaboratorilor

cadrul SV creat şi funcţional
• Mecanismul de comunicare multilateral, eficient şi modern
elaborat şi promovat

vamali pentru comunicarea internă şi externă
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Activităţi principale

Termen

Obiectiv

Indicatori

8.1. Familiarizarea
publicului cu
activitatea sistemului
vamal în vederea
sporirii nivelului de
cunoştinţe privind
activitatea vamală şi
încredere în vamă

a) Elaborarea şi publicare de ghiduri, broşuri
tematice destinate agenţilor economici şi
persoanelor fizice
b) Efectuarea sondajului în rîndul agenţilor
economici, brokerilor vamali referitor la eficienţa
procedurilor vamale
c) Actualizarea paginii web oficiale a SV şi plasarea
materialelor pe pagina oficial al Ministerului
Finanţelor

8.2. Promovarea
dialogului cu
societatea civilă şi
asigurarea
transparenţei în
activitatea vamală

Informarea sectorului privat privind procesul
decizional în cadrul Serviciului Vamal, prin
Implementării Legii privind transparenţa în procesul
decizional
nr.239-XVI/13.11.2008,
conform
procedurii stipulate în Dispoziţia SV nr. 63d/04.03.2009

8.3. Consolidarea
dialogului cu
mass-media

a)

Respon
sa
bil
DMSRI

Fin
anţ
are

Documente de
referinţa

B/

- Concepţia de
comunicare a
SV, Ordinul
SV, nr 135-O
din 11.05.2009

pe
parcurs

nr publicaţiilor

pe
parcurs

rezultatele sondajului

DMSRI

B

continuu

pagina web actualizată

DMSRI

B

continuu

raport anual care conţine:
nr. deciziilor adoptate; nr.
total al recomandărilor
recepţionate
în
cadrul
procesului decizional; nr.
întrunirilor consultative, al
dezbaterilor publice şi le
plasează pe pagina-web
oficială

DMSRI

-

Programul de
activitate al
Guvernului
“Integrarea
Europeană:Libe
rtate,
Democraţie,
Bunăstare”
2009-2013

- nr. conferinţelor;
- tematica abordată;
nr reprezentanţilor massmedia

DMSRI

B

Strategia de
atragere a
investiţiilor şi
promovare a
exporturilor
pentru anii 20062015

Organizarea conferinţelor de presă

lunar/
şi după
caz în

AT
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lunar/
şi după
caz în

- nr. conferinţelor;
- tematica abordată;
nr reprezentanţilor massmedia

DMSRI

b) Pregătirea materialelor cu tematica actuală
pentru publicare în presă, difuzarea la radio, TV

pe
parcurs

DMSRI

c) Filmarea unui reportaj informativ despre
activitatea SV si difuzarea la TV, plasarea in
Internet

pe
parcurs

- nr. materialelor
publicate, difuzate;
- nr. agenţiilor de presă
implicate:
- lista publicaţiilor şi
emisiunilor difuzate
reportaj difuzat în massmedia

DMSRI

B/
AT

a) Implementarea INTRANET
actelor normative ale SV

Registrului

pe
parcurs

intranet implementat

DTISV

B/
AT

b) Organizarea şedinţelor de lucru tematice cu
colaboratorii vamali
Organizarea concursului: „Fotografia în vamă”,
scopul căruia este de a promova imaginea SV

pe
parcurs
Trim II

nr. şedinţelor

BV

-

- nr. participanţilor la
concurs ;
- rezultatele concursului

DMSRI
BV

B

a) Monitorizarea funcţionării paginii web oficiale a
SV

continuu

date statistice privind:
- numărul vizitatorilor;
rubricile cel mai des
accesate;
- ponderea vizitatorilor noi
etc

DMSRI

-

a)

Organizarea conferinţelor de presă

promovarea imaginii
coerente a SV

8.4.Dezvoltarea
instrumentelor de
comunicare internă

8.5. Consolidarea
capacităţilor în
domeniul comunicării
8.6. Monitorizarea
instrumentelor / de
comunicare

şi

B

- Concepţia de
comunicare a
SV, Ordinul
SV, nr 135-O
din 11.05.2009
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b) Optimizarea procesului de evidenţă şi arhivare a
materialelor relevante din canalele media

continuu

- baza de date pentru
arhivarea presei creată.

DMSRI

-
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