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În atenția Dlui Tudor BALIȚCHI 

Director General 

Serviciul Vamal 

 

 

Nr. 46 din 12 august 2015 

 

Ref.: Tergiversarea procedurilor de vămuire 

 

 

Stimate Dle Director, 

 

A. P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în continuare „AmCham Moldova”) a reușit dezvoltarea unei 

relații fructuoase de colaborare cu Serviciul Vamal, participând activ, pe parcursul ultimilor ani, la procesele de 

dezbateri publice pe marginea mai multor proiecte de acte normative și legislative, de competența Serviciului 

Vamal, cu impact asupra mediului de afaceri.  Adițional, ne-am recomandat pe de o parte, ca partener de 

încredere oferind conducerii Serviciului Vamal informație cu privire la calitatea reformelor implementate și 

valoarea adăugată a acestora pentru mediul de afaceri, pe de altă parte acționând ca un canal informațional apt 

de a propaga mesajele Serviciului Vamal vizavi de activitățile acestuia către mediul privat. În continuarea acestei 

idei, „Ghidul privind dezvoltarea parteneriatelor Serviciul Vamal – mediul de afaceri1” remarcă necesitatea vitală 

de stabilire a relațiilor de colaborare între Serviciul Vamal și exponenții mediului de afaceri. 

 

Așadar, prin intermediul prezentei scrisori, dorim să abordăm o serie de subiecte privind evoluțiile recente ale 

activității Serviciului Vamal prin prisma aplicării procedeelor vamale, cât și la calitatea proceselor de elaborare și 

implementare a politicii vamale.  

 

I. Aplicarea procedeelor vamale 

a. Înăsprirea condițiilor și procedurilor de vămuire 

Recunoscând mandatul Serviciului Vamal de asigurare a respectării legislației vamale și fiscale, ne exprimăm 

preocuparea asupra faptului că în ultima perioadă se atestă o amplificare a controalelor vamale documentare și 

fizice (direcționarea pe culoarele galben și roșu de vămuire), atât din punct de vedere calitativ, cât și cantitativ. 

În pofida unei perioade de relaxare a controalelor vamale (ca urmare a implementării sistemelor de analiză a 

riscurilor, procedurile electronice de vămuire), de recent agenții economici de bună credință se simt abuzați de 

noua atitudine a Serviciului Vamal. În circumstanțele în care volumul exporturilor și importurilor înregistrează o 

evoluție descendentă, este recomandabilă stimularea respectivelor procese,  prin facilitarea procedeelor vamale,  

și nu crearea de noi bariere în acest sens. 

 

b. Certificarea originii 

Cu regret constatăm că periodic suntem sesizați de diverși agenți economici privind tergiversarea procedurii de 

certificare a originii produselor autohtone. Deși, se emit scrisori de confort și se agreează lista documentelor 
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necesar de a fi prezentate pentru certificarea originii, periodic colaboratorii Serviciului Vamal abuzează de pct. 

40, lit. d) din Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea, eliberarea şi controlul  

ulterior al certificatelor de origine preferențială a mărfurilor2. În acest context, reamintim, că la ședința privind 

aprobarea regulamentului precitat, s-a conchis că în cazuri de abuzuri privind norma respectivă, Hotărârea 

Guvernului nr. 761 din  17.09.2014 va fi amendată. De asemenea, AmCham Moldova își reiterează deschiderea 

privind elaborarea unor ghiduri cu titlu de recomandare care ar conține liste cumulative de documente necesare 

de a fi prezentate pentru certificarea originii pe tipuri de produse.   

 

c. Liberalizarea competenței teritoriale a organelor vamale 

Potrivit  Ordinului  Serviciului  Vamal  nr.  301-o  din  27.06.2013,  doar  câteva  terminale  din Chișinău pot 

accepta mărfuri de la diferite puncte de trecere a frontierei, fără restricții cu privire la competența teritorială. 

Alte terminale vamale pot accepta vehicule în funcție de adresa  juridică  a  companiei  sau  conform  altor  

clasificări. Cu toate acestea, conform OSV 315-0 din 6 august 2015 (ordin opozabil agenților economici), se 

stipulează că „Birourile Vamale vor vămui mărfurile în regim de import a agenților economici din raza sa 

teritorială de activitate, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația în vigoare și de prezentul Ordin”. De facto, 

prevederile prezentului ordin sunt contradictorii mesajului oficial al Serviciului Vamal privind liberalizarea 

competenței teritoriale a birourilor vamale. Adițional menționăm că prezentul Ordin sabotează procedura de 

vămuire electronică, întru-cât contravin pct. 14, 15 din Regulamentul cu privire la procedura vămuirii electronice 

a mărfurilor la import3. Spre regret, colaboratorii vamali tratează univoc OSV 315-0 din 27.06.2013, privând 

agenții economici de drepturile și libertățile stipulate în HG nr. 904 din 13.11.2013. 

 

II. Elaborarea și promovarea reformelor 

În continuare, suntem martorii fenomenului de excludere a etapei de consultări publice din procesul de 

elaborare și adoptare a ordinelor interne opozabile activității de întreprinzător. Un dialog public constructiv, 

bazat pe argumente cuantificabile, ar permite elaborarea calitativă a reformelor, bazate pe necesitățile agenților 

economici.  O verigă nu mai puțin importantă este respectarea întocmai a procesului de analiză a impactului de 

reglementare, a principiilor bunei reglementări. Credem, că prin respectarea principiilor de elaborare a actelor 

normative, pot fi identificate cele mai optime soluții, în vederea îmbunătățirii indicatorilor pentru Republica 

Moldova, drept rezultat fiind facilitarea condițiilor pentru realizarea comerțului transfrontalier de mărfuri. 

 

În lumina celor expuse mai sus, rugăm respectuos organizarea in viitorul cel mai apropiat a unei întrevederi între 

reprezentanții AmCham cu Dvs., în scopul identificării celor mai bune soluții pentru subiectele prezentate supra.  

 

Cu respect, 

 

Mila Malairău 

 

Director Executiv 

A.P. “Camera de Comerţ Americană din Moldova” 
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