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Ref.: Comentarii privind optimizarea posturilor vamale interne 

 

 

Stimate Domnule Director, 

 

A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în continuare „AmCham Moldova”) mulțumește pentru 

oportunitatea de a participa la exercițiul consultativ inițiat de Serviciul Vamal pe tema reorganizării activității 

posturilor vamale interne (în continuare „PVI”). 

 

Salutăm lansarea dezbaterilor privind reorganizarea posturilor vamale interne, prin reducerea celor care nu 

dispun de infrastructura corespunzătoare, nu sunt localizate geografic optim și prin urmare, au un randament 

redus de eficacitate. Reiterăm poziția noastră exprimată detaliat în cadrul evenimentului de transmitere către 

reprezentanții Serviciului Vamal a „Raportului privind Reglementarea Competenței teritoriale a Organelor 

Vamale și a Statutului Terminalelor Vamale în Moldova”, recomandând eliminarea până la 70% a posturilor 

vamale interne existente la momentul elaborării raportului precitat, considerente care rămân perfect valabile.  

 

Totuși, în opinia noastră, există câteva aspecte de care trebuie să se țină cont în demararea acestui proces. 

Așadar, în continuare ne vom expune asupra documentului propus consultărilor publice prin prisma informației 

ce o conține și a celei disponibile publicului larg. Afirmațiile generale aduse de Serviciul Vamal precum 

digitalizarea proceselor de vămuire, mărirea numărului de beneficiari ai procedurilor simplificate de vămuire, 

precum și îmbunătățirea sistemului de analiză a riscurilor, reprezintă argumente convingătoare în favoarea 

reducerii numărului de posturi vamale interne, însă ne exprimăm îngrijorarea vizavi de aplicabilitatea redusă a 

acestor reforme. Pe de altă parte, în cadrul documentului, autorul conceptului privind reorganizarea PVI nu 

fundamentează cuantificat necesitatea eliminării celor 21 de posturilor vamale.  Menționăm, că în documentul 

respectiv, autorul face referiri specifice doar vizavi de posturile vamale interne Ștefan-Vodă, Glodeni, Cimișlia și 

Călărași, fundamentând necesitate eliminării acestora prin numărul mic de declarații procesate. 

 



 

În altă ordine de idei, menționăm despre efectele adverse ale inițiativei respective, implementate la această 

etapă, materializate prin creșterea costurilor aferente vămuirii mărfurilor, suportate de mediul privat. Mulți 

agenți economici vor fi nevoiți să efectueze deplasări zilnice la birourile vamale din regiune, proxime, pentru 

perfectarea actelor și procedurilor de vămuire, autentificarea certificatelor de origine și alte formalități. Deși 

politica fiscală și vamală pentru 2015 prevede introducerea conceptului de exportator aprobat, anticipăm o 

serie de oscilații negative a activității comerciale externe a agenților economici, întrucât obținerea statutului 

respectiv pentru o gamă variată de produse, consumă atât resurse umane cât și timp.  În special acest fenomen 

va lovi în companiile care comercializează un asortiment larg de produse finite, semifabricate, precum și 

importă o gamă variată de la materii prime, consumabile și piese de schimb. Astfel, anticipăm o serie de 

perturbații ale activității agenților economici în contextual necesității de obținere a certificatelor de origine, a 

gradului redus de aplicabilitate a procedurii de declarare electronică a importurilor, a existenței operațiunilor 

de perfecționare activă.  

 

În acest context, atragem atenția Dvs asupra postului vamal intern Orhei. Conform informației pentru anul 

20131, în raionul Orhei sunt înregistrate cele mai multe întreprinderi (în comparație cu alte raioane), fiind 

poziționat pe locul 4 după numărul întreprinderilor mari, respectiv locul 5 după numărul de întreprinderi (119 

companii) în cadrul industriei prelucrătoare (industrie considerată prioritară pentru Republica Moldova).  

 

Prin prisma datelor prezentate mai sus, cât și dat fiind poziția geografică a orașului Orhei, conchidem că raionul 

Orhei reprezintă o verigă importantă în procesul de revigorare a economiei naționale, astfel sugerând 

asigurarea  în continuare a funcționalității Postului Vamal Intern Orhei. 

 

În lumina celor expuse mai sus, considerăm binevenită revizuirea listei posturilor vamale interne propuse spre 

lichidare, nu doar prin prisma austerității bugetului Serviciului Vamal, dar și prin prisma deteriorării climatului 

de afaceri, asigurându-se respectarea principiului abordării individuale. Așadar, solicitând respectuos sprijinul 

Dvs în vederea funcționării ulterioare a postului vamal intern Orhei.  

 

În speranța că veți da curs sugestiei noastre, Vă mulțumim pentru colaborare şi Vă rugăm să nu ezitați să ne 

contactați pentru orice informații adiționale. 

 

 

Mila Malairău 

 

Director Executiv 

A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” 

                                                   
1 Conform datelor Biroului Național de Statistică 


