
 

 
Către: Tudor Baliţchi                                                                                                                  Nr. 80 din 12.07.2012 
 
Director General al Serviciului Vamal 
Str. Columna 30, mun. Chişinău 
 
Copie: Veaceslav Negruţa 
Ministrul Finanţelor 
 
Copie: Victor Bodiu 
Secretarul General al Guvernului 
 
Copie: Valeriu Lazăr 
Viceprim-ministru, Ministrul Economiei 
 
Copie: Kaarina Immonen  
Coordonator Rezident al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) 
Reprezentant al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) 
 

Ref: Particularităţile ce ţin de funcţionarea Sistemului Informaţional ASYCUDA World. 

 

Mult stimate Dle Director General,   

Din numele Asociaţiei Patronale “Camera de Comerţ Americană din Moldova” (în continuare „AmCham”) 

venim să Vă asigurăm de înaltele noastre consideraţiuni.   

Prin  prezenta  scrisoare,  dorim  să sesizăm Serviciul Vamal în legătură cu particularităţile ce ţin de 

funcţionarea Sistemului Informaţional ASYCUDA World. 

În urma discuţiilor cu membrii din cadrul AmCham care derulează activitate economică exernă, am constatat 

că există o problemă de funcţionare a acestui sistem, care intervine cu o periodicitate sistematică, de regulă 

în zilele de luni şi vineri ale săptămânii. Conform sesizărilor parvenite în adresa noastră, înţelegem că 

sistemul în cauză “se blochează”, nefiind practicabil. Dat fiind faptul că în zilele de luni şi vineri volumul de 

lucru care trebuie să fie procesat este, de regulă, mult mai mare, această stare de fapt diminuează 

posibilitatea efectuării procedurilor de vămuire şi creează impedimente în procesul efectuării activităţii 

economice externe, implicând nemotivat, pentru agenţii economici, atât cheltuieli financiare suplimentare şi 

resurse umane adiţionale, cât şi întreruperea procesului de transportare a mărfurilor în regim coerent, prin 

impunerea staţionării  mijloacelor de transport.  

Conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 561 din 18.05.2007 cu privire la Sistemul Informaţional Integrat 

Vamal, sistemul informaţional ASYCUDA World (ASYCUDA: Automated SYstem for CUstoms DAta) este 

produsul de program elaborat de către Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare în scopul 

susţinerii reformelor în organele vamale, precum şi acordarea suportului la facilitarea comerţului şi 



controlului vamal, iar funcţiile de bază ale acestuia este de a executa verificarea promptă a documentelor 

vamale şi distribuirea optimă a operaţiunilor şi resurselor, astfel determinând simplificarea comerţului. 

Deşi considerăm că implementarea acestui sistem este foarte utilă şi binevenită, prin asigurarea activităţii 

informaţional-tehnice a organelor vamale, suntem nevoiţi să constatăm că problema enunţată mai sus, prin 

prejudiciile aduse agenţilor economici, îngreunează atingerea scopului programului, şi anume facilitarea 

controlului vamal şi fluidizarea comerţului. 

În acest context, AmCham, în calitate de reprezentant în dialog cu autorităţile publice a circa 80 de 

companii care activează în Republica Moldova, Vă roagă să expuneţi poziţia Serviciului Vamal cu privire la 

cauzele problemelor de funcţionare a Sistemului Informaţional ASYCUDA World precum şi măsurile care se 

iau pentru a înceta fenomenul dat. 

Tot în contextul fluidizării comerţului extern, dorim să menţionăm şi faptul că un alt impediment în acest 

sens reprezintă programul scurt de lucru în ziua de vineri a birourilor vamale. Am primit, în repetate rînduri, 

sesizări din partea membrilor noştri, prin care suntem informaţi că operaţiunile de vămuire nu se mai 

efectuaează în a doua parte a zilei de vineri, cauzând multe prejudicii de natura celor de mai sus pentru 

agenţi economici. Venim cu rugămintea ca Serviciul Vamal să se expună şi pe marginea acestui subiect. 

Dorim să ne exprimăm deschiderea de a colabora cu Serviciul Vamal şi în continuare pentru a aduce un plus 

de valoare dialogului dintre autorităţile vamale şi mediul de afaceri. 

Vă mulţumim pentru atenţia acordată şi Vă rugăm să primiţi asigurările celei mai înalte consideraţii. 

 

Cu un deosebit respect, 

Mila Malairău                                                  

Director executiv al Asociaţiei Patronale   
“Camera de Comerţ Americană din Moldova”   
str. Puskin, 45B 

Chișinău, MD 2004 

Tel: +373 22 211 781  

 

 

 

 

 

 

    

 

 



 

 


