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ÎNTRODUCERE  

 
 
Programul de Dezvoltare Strategică pentru anii 2012-2014 al Serviciului Vamal al Republicii Moldova 
(în continuare - PDS) constituie documentul ce identifică Serviciului Vamal, reflectă aspiraţiile, 
angajamentele asumate şi obiectivele prioritare corelate cu documentele de politici naţionale şi 
internaţionale, precum şi determină direcţiile de dezvoltare a capacităţilor instituţionale.  
 
Prin acest document Serviciul Vamal îşi propune să valorifice o abordare sistemică şi holistică a 
procesului de planificare strategică în vederea atingerii scopului primordial – performanţa. 
 
Procesul de elaborare a PDS a fost realizat într-o manieră participativă prin aportul conducătorii 
subdiviziunilor Serviciului Vamal. Munca în echipă a fost una constructivă şi eficientă, iar atitudinea 
personalului faţă de întregul proces de analiză şi planificare a devenit mult mai pro-activă. 
 
Echipa responsabilă de elaborarea PDS a beneficiat de asistenţa experţilor străini, iar în urma acumulării 
de noi cunoştinţe şi experienţă în domeniu managementului strategic, echipa a optat pentru utilizarea 
metodelor moderne de planificare şi tehnicilor mai avansate în comparaţie cu cele aplicate acum 4 ani la 
elaborarea Planului de Dezvoltare Instituţională pentru anii 2009-2011. Această abordare inovativă a fost 
condiţionată implicit de dinamica schimbărilor şi valul reformelor administrative care au afectat sistemul 
vamal în ultimii ani.  
 
PDS este elaborat pentru o perioadă de 3 ani (2012-2014), iar pentru planificarea operaţională a activităţii 
Serviciului Vamal se vor elabora planuri anuale care vor include măsuri şi activităţi concrete de realizare 
a PDS.  
 
În vederea conformării la unul din principiile de bază - transparenţă, Serviciul Vamal va publica PDS-ul, 
planurile anuale de activitate şi rapoarte de evaluare pe pagina web oficială www.customs.gov.md. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.customs.gov.md/
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MISIUNE 

Serviciul Vamal al Republicii Moldova este o instituţie din sistemul 
organelor de drept şi de securitate a statului avînd misiunea de a  
asigura securitatea economică a ţării prin colectarea eficientă a 
taxelor şi impozitelor, combaterea fraudelor vamale, facilitarea 
comerţului internaţional şi protejarea societăţii, aplicînd uniform şi         
imparţial legislaţia vamală. 

 
 

VIZIUNE 

În următorii trei ani instituţia va tinde spre perfecţionarea sistemului vamal, astfel încît 
către anul 2014 Serviciul Vamal al Republicii Moldova să se bucure de o apreciere înaltă şi 
să fie recunoscută ca fiind una dintre cele mai moderne, eficiente şi transparente autorităţi  
de stat.  
 
Autorităţile publice, cetăţenii, comunitatea de afaceri, instituţiile europene şi internaţionale 
vor fi siguri în capacităţile sistemului vamal moldovenesc de a:  
• organiza activitatea vamală în mod eficient şi eficace;    
• oferi informaţii veridice necesare pentru a susţine procesul de luare a deciziilor;   
• facilita traficul de mărfuri pentru cei care s-au conformat legislaţiei vamale şi  

contracara fraudele vamale, aplicînd măsurile de sancţionare faţa de infractori. 
  
 
 
 

VALORILE 

Colaboratorii Serviciului Vamal împărtăşesc următoarele valori comune: 
 

Profesionalism şi eficienţă evidenţiate prin îndeplinirea calitativă a atribuţiilor 
organelor vamale  şi tendinţă continuă spre perfecţionare profesională; 
 

Dedicaţie maximă orientată spre dezvoltarea sistemului vamal naţional; 
 

Etica şi integritatea profesională, reprezentarea cu demnitate în relaţiile cu 
societatea, autorităţile naţionale şi cele internaţionale; 

 
Obiectivitate, disciplină, demnitate şi responsabilitate; 

 
Transparenţa activităţilor şi deschidere pentru dialog. 
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PRINCIPIILE  ÎN ACTIVITATE      

 
Serviciul Vamal realizează misiunea acţionînd în baza următoarelor principii prioritare: 

Principii de bază 
 

• Preocuparea primordială constă în obţinerea 
unor progrese semnificative pentru a promova 
o imagine de prestigiu şi a consolida o 
identitate puternică în comunitatea vamală 
europeană şi internaţională.  

• Promovarea unei atitudini proactive orientate 
spre exercitarea atribuţiilor în mod responsabil, 
competent, eficient, imparţial şi în strictă 
conformitate cu legislaţia.  

• Orientarea spre perfecţionarea activităţii în 
conformitate cu cele mai avansate practici şi 
standarde internaţionale în domeniu precum şi 
promovarea iniţiativelor inovative pentru a 
face faţă provocărilor. 

• Susţinerea programului de activitate a 
Guvernului şi oferirea informaţiilor complete, 
relevante şi operative necesare pentru luarea 
deciziilor cu impact asupra comerţului 
internaţional.  

• Colaborarea cu instituţiile statului, 
organizaţiile internaţionale şi societatea civilă 
pentru a consolida capacităţile instituţionale.       

• Orientarea spre susţinerea cetăţenilor prin 
implicarea şi participarea activă în programele 
naţionale şi internaţionale cu impact economic, 
social şi cultural.   

 
Comunicarea cu mediul de afaceri şi societatea civilă 

 
• Promovarea comportamentului respectuos, 

imparţial şi profesionist în relaţiile cu 
publicul, asigurînd o abordare profesionistă 
şi responsabilă.  

• Conştientizarea faptului că putem atinge 
rezultate esenţiale în relaţia cu agenţi 
economici şi cetăţenii doar dacă înţelegem pe 
deplin necesităţile şi aşteptările acestora. 
Astfel, consultăm opinia societăţii civile şi a 
mediului de afaceri la elaborarea deciziilor şi 
evaluarea riscurilor pentru a identifica 
soluţiile cele mai optime şi acceptabile de 
toate părţile interesate.  

• Asigurarea accesului la informaţiile de 
interes public şi cele necesare pentru 
conformare la respectarea legislaţiei vamale.  

• Gestionarea informaţiilor respectînd 
confidenţialitatea, securizarea datelor şi 
garantarea protejării secretului comercial. 

• Deciziile Serviciului Vamal se aprobă cu 
respectarea drepturilor legitime ale 
persoanelor, sunt întemeiate, obiective şi 
imparţiale.  

• Acordarea accesului la proceduri vamale 
simplificate, preponderent electronice, ce 
exclud contactul direct cu colaboratorii 

vamali şi garantarea implicării minime în 
activitatea agenţilor economici de încredere.  

• Reacţionare promptă la orice tentativă de 
fraudare a legislaţiei vamale, direcţionînd 
eforturile în zone de risc sporit, utilizînd 
capacităţile de inteligenţă, tehnologii 
informaţionale şi echipament modern pentru 
prevenirea şi contracararea traficului ilicit de 
mărfuri.  Cei care încalcă legislaţia, cauzează 
prejudiciu statului şi societăţii vor fi trataţi ca 
atare, cu aplicarea măsurilor şi sancţiunilor 
conform legii.   

• Pentru a îmbunătăţi performanţele Serviciul 
Vamal încurajează publicul să contribuie 
activ la dezvoltarea parteneriatului public-
privat şi solicită cetăţeni să manifeste o 
atitudine obiectivă şi respectabilă faţa de 
colaboratorii vamali, să se familiarizeze cu 
reglementările vamale din timp, pentru a 
cunoaşte drepturile şi obligaţiile legate de 
trecerea mărfurilor peste frontieră. 
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Fig.1: Managementul conformării cu legislaţia vamală 
 

 Urmărire penală 
Investigaţie

  Sancţionare materială 
  Control vamal sporit 
  Proceduri de control standard 
Consultanţă
Nivel de control redus 
Facilităţi şi simplificări  

 Tratament preferenţial 
 Parteneriat

Programul Serviciului Vamal de promovare a conformării voluntare cu legislaţia vamală va fi elaborat în 
2012 fiind axat pe implementarea pîrghiilor ce încurajează respectarea benevolă de către contribuabili a 
legislaţiei vamale şi descurajează comportamentul fraudulos. 
Mecanismele de gestionare a neconformării vor fi segmentate după categoriile contribuabililor după cum 
este prezentat în fig.1.  

  
 

 

Comunicarea cu partenerii strategici 
 

Activitatea Serviciului Vamal este susţinută de 
instituţiile europene (Misiunea Uniunii 
Europene de Asistenţă la Frontiera Moldovei şi 
Ucrainei/EUBAM, Misiunea Uniunii Europene 
de Consiliere în Politici Publice pentru 
Republica/ EUHLPAM, Instrumentele 
Europene de Vecinătate şi Parteneriat, Centrul 
Sud-Est European de Aplicare a Legii /SELEC, 
Oficiul European de Luptă Antifraudă/OLAF), 
Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională/ 
USAID, Conferinţa ONU pentru Comerţ şi 
Dezvoltare /UNCTAD, Programul Naţiunilor 
Unite pentru Dezvoltare /PNUD, Organizaţia 
Mondială a Vămilor/ OMV, care au manifestat 
disponibilitatea de a acorda sprijinul şi în 
continuare în vederea consolidării capacităţilor 
şi implementării PDS.  

 
• Serviciul Vamal apreciază voinţa de 

susţinere a eforturilor instituţionale şi 
este deschis spre o conlucrare 
constructivă, bazată pe principii de 
parteneriat, previzibilitate şi transparenţă.  

 
• Dezvoltarea unui sistem de comunicare 

transparent, care asigură accesul tuturor 
partenerilor la informaţii despre 
performanţele sistemului vamal, 
obiective pe viitor, provocările precum şi 
necesităţile de susţinere şi asistenţă.  
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Personalul vamal 
 
• Plasarea lucrului în echipă la baza întregii 

activităţi a Serviciului Vamal ceea ce asigură  
creşterea productivităţii muncii şi 
îmbunătăţirea performanţei.  

• Promovarea colaboratorilor vamali 
profesionişti, responsabili, oneşti, disciplinaţi 
dedicaţi sistemului vamal şi crearea 
condiţiilor necesare pentru perfecţionare 
profesională continuă, asigurînd protejarea 
drepturilor legitime a acestora. 

• Implicarea directă a colaboratorilor vamali în 
toate reformele şi procesele desfăşurate în 
cadrul sistemului vamal şi valorificarea 
contribuţiei personale la atingerea 
obiectivelor instituţiei.   

• Crearea condiţiilor în care colaboratori 
vamali pot valorifica la maxim aptitudinile 
profesionale, asumînd-şi totodată 
responsabilitatea pentru acţiunile şi deciziile 
sale.  

• Utilizarea metodelor moderne de 
management al personalului şi a 
instrumentelor de motivare bazate pe un 
sistem obiectiv şi transparent de evaluare a 
performanţelor individuale.     

 
 
 

ANGAJAMENTELE ASUMATE  

Încredere fermă în capacităţile sistemului vamal de a realiza un program ambiţios de performanţă şi 
racordare la standardele internaţionale stă la baza angajamentelor Serviciului Vamal  

Serviciul Vamal este capabil să atingă 
obiectivele asumate şi să facă faţă provocărilor 

Conştientizînd importanţa rolului ce îi revine 
sistemului vamal în fluidizarea şi securizarea 
traficului internaţional de mărfuri, 
ne asumăm responsabilitatea faţă de stat, societate 
şi fiecare cetăţean pentru desfăşurarea activităţii 
vamale în mod profesionist şi transparent.  
 

Recunoscînd responsabilităţile faţă de siguranţa 
economică a statului,  
vom optimiza procedura de control vamal astfel 
încît să reacţionăm prompt la orice risc şi să 
contracarăm eficient tentativele de fraudare a 
legislaţiei vamale.  
 

Conşteintizînd valoarea schimbului de informaţii 
şi cunoştinţe,  
ne asumăm rolul de partener atît în relaţie cu 
autorităţile publice şi organizaţiile internaţionale 
cît şi comunitatea de afaceri, şi vom ţine cont de 
necesităţile acestora în planificarea activităţii. 
 

Valorificînd munca în echipă şi valorile 
profesionale, 
vom oferi posibilitatea pentru colaboratori vamali 
să se perfecţioneze în plan profesional prin 
participare la cursuri, programe de instruire şi 
schimb de experienţă.  

Reliefînd angajamentele asumate faţa de 
instituţiile europene şi organizaţiile 
internaţionale,  
ne asumăm un rol pro-activ în implementarea 
soluţiilor şi tehnicilor moderne de management şi 
administrare vamală, utilizînd cele mai avansate 
practici, tehnologii informaţionale şi echipament 
modern.  

Performanţele Serviciului Vamal vor fi 
monitorizate şi evaluate în raport cu acest PDS. 
Rapoartele de activitate şi informaţiile relevante 
vor fi publicate pe pagina web oficială 
www.customs.gov.md. Comentariile, aprecierile, 
observaţiile vizavi de performanţa sistemului 
vamal vor fi examinate şi utilizate pentru 
îmbunătăţirea activităţii.    

 

http://www.customs.gov.md/
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PROFILUL  INSTITUŢIEI  

Serviciul Vamal al Republicii Moldova este organul administraţiei publice, subordonat Ministerului 
Finanţelor, care asigură securitatea economică a statului, implementează politica vamală şi conduce 
nemijlocit activitatea vamală în Republica Moldova1.  

Serviciul Vamal este condus de un Director General.  

Structura şi efectivul-limită în ansamblu pentru sistemul Serviciul Vamal se aprobă de Guvern. 

Structura organizatorică şi schema de încadrare pentru aparatul central al Serviciului Vamal se aprobă de 
către Ministerul Finanţelor, iar pentru organele vamale teritoriale de către Serviciul Vamal. 
 
 
Întreagă activitate şi resursele Serviciului Vamal sunt direcţionate spre exercitarea atribuţiilor stipulate în 
legislaţie naţională, tratate internaţionale în domeniu, ţinînd cont de obiectivele prioritare trasate de 
Guvern, în special: 

• protejarea intereselor financiare ale statului; 
• combaterea comerţului ilegal şi încurajarea activităţilor economice legitime;  
• menţinerea unui echilibru adecvat între controale vamale şi facilitarea comerţului;  
• atingerea nivelului maxim de conformare voluntară la plata impozitelor şi taxelor;  
• garantarea securităţii şi siguranţei cetăţenilor în cooperare strînsă cu alte autorităţi, comunitatea de 

afaceri şi societatea civilă.  
 
 
Serviciul Vamal activează într-un mediu informaţional, iar principale produse şi servicii ale sistemului 
vamal sunt gestionate automatizat prin intermediul Sistemului Informaţional Integrat Vamal, care asigură:  

• declarare vamală electronică;  
• determinarea prin tehnici electronice a elementelor de bază pentru calcularea taxelor şi 

impozitelor în bugetul de stat;  
• automatizarea sistemului de management al riscurilor;  
• schimbul electronic de informaţii şi date cu alte autorităţi naţionale şi internaţionale responsabile;   
• prelucrarea electronică a datelor şi oferirea informaţiilor relevante statisticii comerţului 

internaţional;     
• accesul la informaţii de interes public utilizînd tehnici electronice moderne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1Hotărîrea Guvernului RM 4/02.01.2007 cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită şi a Regulamentului Serviciului Vamal  
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STRUCTURA ORGANIZAŢIONALĂ   

 
Aparatul Central al Serviciul Vamal este constituit din conducerea Serviciului Vamal în persoana 
Directorului General şi structura executivă constituită din 2 departamente şi 6 direcţii, care se 
subordonează direct conducerii2. Fiecare direcţie este compusă din secţii şi sectoare (organigrama în 
anexa 1) 

 Directorul general  

Departamentul  

venituri şi tehnologii 
informaţionale 

 

 

Direcţia management 
strategic şi relaţii 
internaţionale 

Direcţia juridică 

Direcţia managementul 
personalului 

Direcţia securitate internă 

Direcţia audit intern 

Direcţia finanţe şi evidenţă 
contabilă 

 

Departamentul 

de aplicare a legii 

 

8 Birouri vamale 

 
În teritoriu activează birouri şi posturi vamale care  
exercită funcţiile de percepere a taxelor vamale 
şi impozitelor, control vamal, contracararea  
fraudelor vamale.  

 

Sistemul vamal al Republicii Moldova include 8 birouri vamale.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită şi a Regulamentului Serviciului Vamal nr. 4 din 02.01.2007 
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INFORMAŢII CU PRIVIRE LA BUGET  

 
 

Anul 2008/executat 

Buget total, 
mii lei %  salarii 

% 
cheltuieli 

operaţional
e 

% 
transferuri

Aparatul Central 119634.9 10.3 35.9 0.42 

Birouri vamale 
 111207.8 73.2 25.4 0.23 

Total 
 230842.7 40.6 30.8 0.3 

Anul 2009/executat     
Aparatul Central 

 52011.6 28.8 49.2 1.04 

Birouri vamale 
 118589.8 79.3 20.4 0.4 

Total 
 170601.4 63.9 29.2 0.3 

Anul 2010/executat     
Aparatul Central 57646.2 31.9 60.9 1.02 

Birouri vamale 
 106326.2 77.5 21.7 0.4 

Total 
 163972.4 61.5 35.5 0.6 

Anul 2011/aprobat     
Aparatul Central 88118.1 26 52 1 

Birouri vamale 
 118935.0 71 28 1 

Total 
206513.1 52 38 

 
1 
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PERSONALUL3   

Efectivul-limită în ansamblu pentru Serviciul Vamal este stabilit în număr de 18964 de colaboratori dintre 
care:    

 344 în aparatul central                              1552 în birourile vamale 
 
La finele anului 2011 în sistemul vamal sunt încadraţi 1829 de colaboratori din care 313 sunt angajaţi în 
aparatul central şi 1516 în birouri vamale (Tab.1).  
 

Tab.1 Dinamica efectivului  
 Anul de 

referinţă 
Efectiv-limită Efectiv-real Raportul efectiv-

real/efectiv-limită, % 
2009 189 182 96,3 
2010 352 306 86,9 

aparatul 
central 

2011 344 313 92,6 
2009 1746 1697 97,2 
2010 1542 1520 98,6 

birouri 
vamale 

2011 1552 1516 97,7 

 
Structura pe vîrste a angajaţilor demonstrează că Serviciul Vamal are un potenţial puternic de dezvoltare 
şi este orientat spre tinerii specialişti cu viziuni şi metode de lucru moderne, astfel peste trei cincimi din 
angajaţi au vîrste cuprinse între 25 şi 44 ani (Figura 1).   
 
 
 

Fig.2   Structura personalului după vîrstă

40,5%

25,8%

25,0%

8,7%

22-34
35-44
45-54
55-

 
 

                                                 
3 Informaţia din prezentul capitol reflectă situaţia lunii decembrie 2011  
 
4 Hotărîrea Guvernului nr. 4 din 02.01.2007 cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită şi a Regulamentului Serviciului Vamal  
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Circa nouă din zece colaboratori vamali au un stagiu de muncă în serviciul public mai mare de 3 ani, fapt 
ce denotă că în sistemul vamal activează persoane cu experienţă şi devotament activităţii lor ( Tab.3).  
 

Tab.2  Vechimea colaboratorilor vamali în serviciul public 
Stagiul în muncă Ponderea în efectivul-real, %   

 Aparatul central Birouri vamale Total 

0-2 ani 17,25 10,21 11,46 

3 - 5 ani 19,72 16,79 17,31 

6 - 10 ani 22,54 21,18 21,41 

11 - 15 ani 15,14 19,59 18,80 

Mai mult de 15 25,35 32,23 31,02 

Total, persoane 284 1322 1606 

 
Dacă e să analizăm structura personalului după sex constatăm că circa o treime din efectivul total al 
Serviciului Vamal sunt femei şi respectiv două treimi sunt bărbaţi (Tab.4 şi Figura.2).    
  

Tab.3  Structura personalului pe sex 

 Conducerea Executorii Personal tehnic 

Bărbaţi  170 976 129 

Femei 49 411 94 

Total 219 1387 223 

 

Fig.3  Structura personalului pe sex 

69,7%

30,3%

Bărbaţi
Femei
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Analiza structurii personalului după domeniile de studii a angajaţilor denotă că aproape jumătate din 
colaboratori au studii superioare în domeniul juridic, un sfert în domeniul economic şi restul în alte 
domenii (Figura 3). 

Fig.4 Structura personalului după domeniul de studii 

48,6% 25,0%

26,4%

Juridice Economice Alte
 

 
La capitolul cunoaşterii limbilor moderne se atestă o situaţie bună la nivelul aparatului central – circa trei 
sferturi din numărul total de persoane posedă limba engleză şi peste trei cincimi - limba franceză. În 
acelaşi timp la nivelul birourilor vamale se impun măsuri de redresare a situaţiei prin organizarea 
cursurilor de studiere a limbilor moderne şi motivare a colaboratorilor în acest sens, avînd în vedere că 
doar 42% din colaboratorii birourilor vamale au declarat că posedă la nivel suficient limba engleză şi 
numai 39% limba franceză.  
 
Începînd cu anul 2011 în cadrul Centrului de Instruire a colaboratorilor vamali au fost organizate cursuri 
de limba engleză la care participă 40 de colaboratori din postul vamal Aeroport şi din aparatul central.  
 
Pe parcursul anului 2011 au fost organizate 158 de activităţi de instruire la care au participat 1171 
colaboratori vamali, 80% din activităţile de instruire fiind în domenii specifice, cu o durată de pînă la 5 
zile (Tab.5). 
 

Tab.4  Dinamica numărului de persoane 
instruite 

Anul de referinţă 
Nr. de zile 

2009 2010 2011 

1-5 zile 404 360 934 

6-9 zile 98 26 83 

10 zile 92 86 47 

> 10 zile 68 65 107 

Total 662 537 1171 
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ANALIZA SWOT - PUNCTE TARI/PUNCTE SLABE/OPORTUNITĂŢI/RISCURI 

 
Punctul forte al Serviciului Vamal constă în abordare pro-activă a provocărilor, 

perceperea problemelor ca oportunităţi de consolidare a eforturilor şi de perfecţionare a 
activităţii. Cu toate acestea conştientizăm punctele slabe şi depunem eforturi pentru a gestiona 

riscurile la care este expus sistemul vamal. 
 
 

PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE  

• Programul de Dezvoltare Strategică orientat 
spre îmbunătăţirea performanţei asumat de 
întregul personal. 

 
• Personalul vamal cu viziuni moderne orientat 

spre implementarea standardelor în domeniu cu 
nivel nesemnificativ de rezistenţă la 
implementarea tehnologiilor performante; cu 
capacităţi de mobilizare în situaţii operative şi 
de urgenţă. 

 
• Centrul de instruire a colaboratorilor vamali şi 

procesul de instruire diversificat cu participarea 
experţilor naţionali şi străini. 

 
• Colaborare constructivă şi productivă cu alte 

autorităţi publice.  
 
• Dialog continuu cu comunitatea de afaceri şi 

parteneriatul vama-business care contribuie la 
promovarea transparenţei în activitatea vamală. 

 
• Strategia de comunicare cu mass-media şi 

publicul este implementată fapt ce contribuie la 
sporirea nivelului de credibilitate a sistemului 
vamal. 

 
• Infrastructura vamală optimă.   

 
• Sistemul Informaţional Integrat Vamal în 

proces continuu de modernizare.  
 
• Sprijinul organizaţiilor internaţionale 

specializate, a instituţiilor europene şi 
autorităţilor vamale din alte ţări.    

 
 
 

• Sistemul de raportare şi evaluare a 
performanţelor nu este standardizat şi 
automatizat. 

 
• Sistemul de comunicare internă nu este  

dezvoltat suficient. 
 
• Capacităţi insuficiente ale managerilor de nivel 

mediu pentru planificarea activităţii 
subdiviziunilor pe termen mediu şi lung.  

 
• Motivarea personalului lasă de dorit în 

principal din cauza sistemului salarial 
inadecvat din sectorul bugetar. 

 
• Insuficienţa personalului de înaltă calificare din 

cauza fluxului înalt de personal şi a nivelului 
redus de remunerare.  

 
• Distribuirea neuniformă a sarcinilor la nivelul 

personalului executiv. 
 
• Sistemul de management al personalului 

vulnerabil în contextul reformelor şi expus 
riscurilor asociate reorganizării. 

 
• Există devieri de la norme specifice de  

securitate a muncii. 
 
• Nivelul scăzut de cunoaştere a reglementărilor 

vamale de către cetăţenii şi agenţii economici. 
 
• Imaginea Serviciului Vamal ca instituţie cu 

nivel înalt de corupţie.   
 
• Insuficienţa mijloacelor financiare pentru 

realizarea proiectelor investiţionale în 
infrastructura vamală. 
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OPORTUNITĂŢI  RISCURI  

• Capacităţi în dezvoltare continuă, pentru 
atingerea obiectivelor şi îmbunătăţirea 
performanţei la nivel de manageri şi personal 
de execuţie. 

 
• Posibilităţi avansate de participare la seminare, 

conferinţe tematice de nivel regional şi 
internaţional, care facilitează cooperarea 
vamală, preluarea experienţei şi a celor mai 
bune practici.  

 
• Disponibilitatea organizaţiilor internaţionale 

specializate, a instituţiilor europene şi a 
autorităţilor vamale din alte ţări pentru 
colaborare şi susţinere a eforturilor Serviciului 
Vamal.    

 
• Posibilitatea de a beneficia de asistenţa tehnică  

prin intermediul programelor, fondurilor 
europene şi proiectelor internaţionale de 
asistenţă.  

 
• Interes în creştere din partea publicului şi 

mass-media vizavi de activitatea sistemului 
vamal.    

 

• Sporirea fluctuaţiei de personal instruit şi 
competent din cauza nivelului jos de motivaţie. 

 
• Rolul sporit al factorului uman.  

 
• Presiune asupra Serviciului Vamal în realizarea 

misiunii sale. 
 
• Potenţiale reorganizări şi restructurări ale 

instituţiilor publice. 
 
• Deficienţe în conlucrarea cu alte autorităţi 

publice şi instituţii. 
 
• Instabilitatea politicii vamale. 

 
• Tergiversări în aprobarea actelor normative sau 

schimbări neconforme în legislaţie.     
 
• Dependenţă totală de capacităţile Sistemului 

Informaţional Integrat Vamal. 
 
• Insuficienţa resurselor tehnico-materiale. 

 
• Constrîngerile bugetare. 

 
• Implicarea redusă a societăţii civile şi 

comunităţii de afaceri în procesul decizional.  
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PRIORITĂŢILE DE POLITICI PE TERMEN MEDIU  

Priorităţile în activitatea sistemului vamal pe termen mediu sunt corelate cu obiectivele politicilor 
promovate la nivel naţional precum şi angajamentele asumate în raport cu instituţiile europene şi 
internaţionale. 

Priorităţile expuse mai jos sunt transpuse din documente de politici şi documente de bază în domeniul 
cooperării vamale internaţionale.  
 
Obiectivele generale ale politicii vamale pe anii 2012 – 2014. 
 

I. Facilitarea comerţului şi încurajarea competitivităţii agenţilor economici; 
II. Asigurarea securităţii vamale la frontieră; 
III. Stabilitatea şi transparenţa vamală; 
IV. Simplificarea şi armonizarea legislaţiei vamale naţionale la cea comunitară. 

 
Obiectivele strategice de administrare vamală 
Pe termen mediu se preconizează o serie de măsuri orientate spre simplificarea şi eficientizarea 
administrării vamale.  
 

CADRUL BUGETAR PE TERMEN MEDIU (2012-2014) 
Obiectiv I.  Consolidarea cadrului normativ în domeniul vamal 

 
Acţiuni   Armonizarea legislaţiei vamale naţionale la cea comunitară 

Obiectiv II.  Consolidarea capacităţilor instituţionale ale Serviciului Vamal 
 

 Dezvoltarea sistemului de control intern în cadrul Serviciului Vamal. Acţiuni 
 Dezvoltarea sistemului de evaluare a performanţelor în Serviciul Vamal. 

Obiectiv III.  Perfecţionarea controlului vamal şi a procedurilor vamale 
 

 Implementarea procedurilor vamale electronice simplificate în corelare cu 
legislaţia vamală a UE. 

 Implementarea instrumentelor şi tehnicilor vamale moderne de control al valorii 
în vamă. 

 Consolidarea capacităţilor operaţionale ale Serviciului Vamal în vederea 
eficientizării măsurilor de securitate a traficului de mărfuri conform 
reglementărilor UE. 

 Dezvoltarea Tarifului Vamal Integrat. 
 Dezvoltarea laboratoarelor vamale.  

Acţiuni 

 Dezvoltarea infrastructurii vamale prin dotare cu echipament modern de control 
nedistructiv, cu asistenţa tehnică externă. 

Obiectiv IV.  Consolidarea activităţii de aplicare a legii 
 

 Racordarea sistemului de management al riscurilor la cel al UE. 
 Racordarea sistemului de control ulterior la cel al UE.  

Acţiuni 

 Dezvoltarea capacităţilor operaţionale ale echipelor mobile. 
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 Dezvoltarea capacităţilor administrative şi operaţionale ale sistemului vamal 
naţional de a combate traficul ilicit de droguri şi produse din tutun. 

Obiectiv V.    Dezvoltarea pregătirii profesionale şi consolidarea integrităţii vamale 
 

 Dezvoltarea capacităţilor Centrului de instruire a colaboratorilor vamali. Acţiuni 
 Îmbunătăţirea capacităţilor de investigare internă a autorităţii vamale şi 

eficientizare a metodelor de prevenire a corupţiei. 
 

 
 
Priorităţile de cooperare cu UE  
 
Cadrul Strategic de Cooperare Vamală Moldova-UE, convenit la 14 octombrie 2011 (în continuare – 
Cadrul Strategic), formulează obiective comune prioritare pentru anii 2011-2014 şi conturează 
perspective clare de colaborare în vederea implementării standardelor vamale europene.  
 
Cadrul Strategic are la baza trei priorităţi generale: 
 

• Securizarea şi fluidizarea lanţurilor comerciale  
Scopul constă în obţinerea unei facilitări maxime a comerţului bazat pe încrederea şi conformarea 
operatorilor economici, unde vama reprezintă un punct de legătură în lanţul de aprovizionare. Accentul se 
pune pe introducerea unor proceduri moderne, rapide şi a tehnologiilor informaţionale corespunzătoare, 
conforme Cadrului privind Securitatea şi Facilitarea Comerţului Mondial al Organizaţiei Mondiale a 
Vămilor/ SAFE, care include reducerea sarcinilor administrative şi costurilor legate de procedurile 
vamale suportate de către operatorii economici şi promovarea cooperării între agenţiile de frontieră. 
 

• Managementul riscului şi combaterea fraudelor vamale 
Scopul reprezintă dezvoltarea managementului riscului performant pentru a detecta şi contracara mai 
eficient principalele forme de trafic ilicit, inclusiv a fraudelor fiscale şi riscurilor de securitate. 
Cooperarea în acest domeniu, inclusiv în schimbul de informaţii, poate contribui la îmbunătăţirea 
managementului riscului, oferind astfel mai multă siguranţă şi securitate, protecţie a drepturilor de 
proprietate intelectuală, combaterea fraudelor şi facilitarea comerţului. 
 

• Investirea în modernizarea vămii 
Scopul este de a aduce în concordanţa legislaţia şi procedurile cu obiectivele strategice ale Acordului de 
Asociere şi a consolida dialogul cu privire la elaborarea şi implementarea reglementărilor. În special, 
acesta trebuie să contribuie la perfecţionarea şi consolidarea procedurilor vamale, la o coordonare între 
autorităţile la frontieră şi la promovarea integrităţii. Aceasta mai include dezvoltarea capacităţilor pentru a 
susţine strategia de reformare şi managementul frontierei, infrastructură coordonată pe ambele părţi ale 
frontierei, ajustarea legislaţiei şi procedurilor, pregătirea Moldovei pentru accederea la sistemul comunitar 
de tranzit, schimbul de bune practici şi benchmarking cu privire la proceduri, tehnologii, infrastructură, 
instruire şi dezvoltarea capacităţilor. Explorarea posibilităţilor de asistenţă din partea UE pentru 
dezvoltarea infrastructurii moderne la frontieră.  
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CADRUL STRATEGIC DE COOPERARE VAMALĂ RM-UE 
Obiective prioritare de cooperare  

I. Securizarea şi fluidizarea 
lanţurilor comerciale de 
aprovizionare 
 

 II. Managementul riscului şi 
combaterea fraudelor vamale 
 

 III. Investirea în 
modernizarea vămii 

 a) Dezvoltarea managementului 
riscurilor 

 a) Corelarea legislaţiei şi 
procedurilor vamale la cele 
europene 

 b) Schimb de informaţie 
vamală prealabilă 

 b) Îmbunătăţirea tranzitului 

 c) Schimbul de experienţă şi 
bune practici 

Coordonare între autorităţile 
de la frontieră 

 c) Combaterea fraudelor 
vamale 

 d) Participarea la activităţile 
specifice Customs 2013. 
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PROGRAMELE  

 
Serviciul Vamal asigură implementarea programului Administrarea veniturilor publice ca partea 
componentă a Programului General al Ministerul Finanţelor „Managementul finanţelor publice”.  
 
Programul presupune facilitarea traficului legal de mărfuri peste frontiera vamală, micşorarea timpului şi 
costurilor aferente operaţiunilor de import, export şi tranzit prin simplificarea şi automatizarea procedurii 
de vămuire, asigurînd totodată contracararea fraudelor şi infracţiunilor transfrontaliere.  
 
Promovarea transparenţei în activitatea vamală, ajustarea reglementărilor vamale la cele europene, 
precum şi perfecţionarea continuă a personalului, inclusiv privind integritatea profesională sunt alte părţi 
componente ale programului.  
 
Aceste componente vor contribui la modernizarea activităţii Serviciului Vamal cu impact direct asupra 
dezvoltării schimburilor comerciale externe.  
 
Eficientizarea controlului vamal prin utilizarea mijloacelor tehnice speciale şi a metodelor moderne de 
supraveghere vamală care va asigura colectarea deplină a drepturilor de import şi export în bugetul de stat 
şi prevenirea tentativelor de eschivare de la achitarea taxelor şi impozitelor de către agenţii economici şi 
persoane fizice.   
 
 
Denumirea Programului general: Managementul finanţelor publice 
Denumirea sub-programului:   Administrarea veniturilor bugetului public naţional  
Scopul: Asigurarea stabilităţii, previzibilităţii şi transparenţei politicilor de administrare vamală 

Obiectivele  
I. Asigurarea 
perceperii 
drepturilor de 
import şi export 

 II. Facilitarea 
traficului 
de mărfuri şi 
simplificarea 
procedurilor 
vamale 

 III. Prevenirea şi 
combaterea 
fraudelor vamale 

 IV.  Armonizarea 
reglementărilor 
vamale 
la legislaţia UE şi 
standardele 
internaţionale 
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OBIECTIVE DE DEZVOLTARE PRIORITARE PENTRU ANII 2012-2014 
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Obiectivele Serviciului Vamal reflectă domeniile prioritare pentru perioada medie şi au fost identificaţi de 
către echipa de planificare a Serviciului Vamal după cum urmează:  

• Analiza SWOT - au fost completate tabele SWOT conform Customs Blueprints unde au fost 
specificate punctele tari, slabe, oportunităţile şi riscurile, precum şi identificate activităţile 
principale necesare pentru atingerea performanţei. 

• Identificarea obiectivelor strategice – prioritizarea obiectivelor s-a realizat în baza tabelelor 
SWOT, evaluate prin prisma sarcinilor sistemului vamal stipulate în documentele de politici 
naţionale, programe de guvernare şi angajamentele asumate în procesul de integrare europeană şi 
implementare a recomandărilor Organizaţiei Mondiale a Vămilor.  

• Stabilirea indicatorilor de performanţă şi a ţintelor - procesul de monitorizare a progresului în 
atingerea obiectivelor PDS va fi susţinut de un sistem de indicatori de performanţă şi ţinte.  

     S-a optat pentru stabilirea unor ţinte ca instrument de îmbunătăţire a performanţei, care: semnifică 
aspiraţiile instituţiei; constituie bază pentru monitorizarea performanţei şi luarea de decizii 
manageriale; focusează resursele instituţionale spre atingerea progresului.   

• Identificarea măsurilor, instrumentelor, capacităţilor necesare pentru atingerea ţintelor - în 
baza analizei SWOT s-a identificat necesarul de capacităţi la nivel organizaţional şi cel individual.  

 

Noul sistem de indicatori de performanţă şi ţinte va asigura evaluarea obiectivă a 
eficienţei Serviciului Vamal, în baza rezultatelor obţinute în domeniile cu adevărat 
importante pentru serviciul public.  

 
 
 
 
 
 
 
Obiectivele generale 
 

I. Promovarea conformării voluntare la plata drepturilor de import/export prin 
implementarea procedurilor vamale moderne, care facilitează comerţul extern şi asigură 
securitatea lanţului de aprovizionare internaţional 
II. Sporirea nivelului de securitate economică a statului  
III. Formarea unui efectiv consolidat cu un nivel înalt de profesionalism şi integritate, capabil să 
realizeze eficient şi în mod transparent misiunea serviciului vamal 

 
Obiectivele specifice 
 
1.1. Simplificarea procedurilor vamale întru minimizarea costurilor şi a timpului necesar vămuirii. 
1.2. Dezvoltarea principiului selectivităţii controlului vamal 
1.3. Asigurarea accesului la informaţie   
 
2.1. Eficientizarea măsurilor de protecţie la frontieră a drepturilor de proprietate intelectuală 
2.2. Optimizarea activităţilor de control şi supraveghere vamală 
 
3.1. Ajustarea procesului de perfecţionare profesională a personalului  
3.2. Dezvoltarea mecanismelor de control asupra respectării normelor de etică şi prevenire a 
abaterilor de la conduita profesională 
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1.Obiectiv 
general 

PROMOVAREA CONFORMĂRII VOLUNTARE LA PLATA 
DREPTURILOR DE IMPORT/EXPORT PRIN IMPLEMENTAREA 
PROCEDURILOR VAMALE MODERNE, CARE FACILITEAZĂ 
COMERŢUL EXTERN ŞI ASIGURĂ SECURITATEA LANŢULUI  DE 
APROVIZIONARE  INTERNAŢIONAL 

Documente 
instituţionale de 

referinţă 

Aprobate 
- Strategia de dezvoltare a Sistemului 

Informaţional Integrat Vamal pentru 
anii 2012-2016 

- Concepţia  sistemului de 
administrare a riscurilor al 
Serviciului Vamal 

- Concepţia de comunicare al 
Serviciului Vamal  

 

Planificate 
- Programul de promovare a 

conformării voluntare în domeniul 
vamal  

- Programul Operatorul Economic 
Autorizat  

- Standardele de calitate a serviciilor  
 

 

1.1.Obiectiv 
specific 

SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR VAMALE ÎNTRU 
MINIMIZAREA COSTURILOR ŞI A TIMPULUI NECESAR 
VĂMUIRII.   

 

1.1.1. Indicator 
de performanţă 

Durata medie a procedurii de trecere a mărfurilor peste frontieră   
 

minute la întrare/ieşire 

2012 2013 2014 

Ţinta   
 

30/25 25/20 20/15 

Frecvenţa măsurării Lunar  

Responsabil de 
colectarea datelor 

Secţia administrare tranzit, Direcţia control şi destinaţii vamale  prin intermediul 
Sistemului automatizat de monitorizare a timpului 

Responsabil de 
analiza evoluţiei  

Secţia administrare tranzit, Direcţia control şi destinaţii vamale  

Ultima performanţă Situaţia în 2011 -  30/31 min 
Instrumente şi 

capacităţi necesare   
Organizaţionale 

- modificarea actelor normative  
- elaborarea programelor, planurilor 

de activitate şi standardelor   
- re-proiectarea mecanismelor de 

activitate şi colaborare intra-
instituţională, inter-instituţională şi 
internaţională  

- modernizarea tehnologiilor 
informaţionale  

Individuale 
- elaborarea planurilor de instruiri pe 

subdiviziuni  
- organizarea instruirilor specializate  
- schimbarea culturii organizaţionale  

 

http://www.customs.gov.md/files/acte/Risk.doc
http://www.customs.gov.md/files/acte/Risk.doc
http://www.customs.gov.md/files/acte/Risk.doc
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- dezvoltarea infrastructurii şi 
elaborarea proiectelor investiţionale   

- organizarea evenimentelor de  
informare a publicului-ţintă   

Resurse financiare 
disponibile  

 

- CBTM, Obiectivele politicii de administrare vamală pe anii 2012–2014 
- Planul de  finanţare şi implementare a Strategiei  de dezvoltare a Sistemului 

Informaţional Integrat Vamal pentru anii 2012-2016  
- Asistenţa tehnică  

Riscuri  - Sporirea măsurilor de securitate la frontieră pe fundalul creşterii sporite a 
fluxului de mărfuri   

- Implicarea altor servicii de control (control veterinar, fitosanitar etc) 
- Insuficienţa resurselor (tehnice, umane) 
- Schimbările neconforme în cadrul legal         

1.1.2 Indicator 
de performanţă 

Cota declaraţiilor vamale de import/export perfectate conform  
procedurilor simplificate de vămuire  

(%) 

2012 2013 2014 

Ţinta 

                  5 10 15 

Frecvenţa măsurării Trimestrial  
Responsabil de 

colectarea datelor  
Direcţia  tehnologii informaţionale şi statistică vamală prin intermediul  
SI Asycuda World 

Responsabil de 
analiza evoluţiei  

 Direcţia control vamal şi destinaţii vamale 
 

Ultima performanţă   Situaţia în 2011 – 0,4%  
Instrumente şi 

capacităţi necesare   
Organizaţionale 

- modificarea actelor normative  
- modernizarea tehnologiilor 

informaţionale 
- organizarea evenimentelor de 

informare a publicului-ţintă   
 

Individuale 
- organizarea instruirilor specializate   
 

Resurse financiare 
disponibile 

 

- CBTM, Obiectivele politicii de administrare vamală pe anii 2012–2014 
- Planul de  finanţare şi implementare a Strategiei  de dezvoltare a Sistemului 

Informaţional Integrat Vamal pentru anii 2012-2016  
- Asistenţa tehnică  

Riscuri - Interes scăzut din partea agenţilor economici, neînţelegerea sau 
neconformarea la cerinţele procedurilor simplificate   

- Insuficienţa resurselor (tehnice, umane) 
- Schimbările neconforme în cadrul legal        
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1.2.Obiectiv 
specific 

DEZVOLTAREA PRINCIPIULUI SELECTIVITĂŢII CONTROLULUI 
VAMAL 

 

1.2.1. Indicator 
de  performanţă 

Cota declaraţiilor vamale de import/export direcţionate pentru control 
fizic  
 

(%) 

2012 
 

2013 2014 

Ţinta    
 
 
 

35/15 30/10 25/5 

Frecvenţa măsurării  Lunar 
Responsabil de 

colectarea datelor  
Direcţia tehnologii informaţionale şi statistică vamală prin intermediul SI 
AsycudaWorld 

Responsabil de 
analiza evoluţiei  

Direcţia analiza riscurilor   

Ultima performanţă Situaţia în 2011 - 33,8/ 49,7% 
Instrumente şi 

capacităţi necesare   
Organizaţionale 

- re-proiectarea mecanismelor de 
activitate şi colaborare intra-
instituţională, inter-instituţională 
şi internaţională   

Individuale 
- organizarea instruirilor specializate   

  

Resurse financiare 
disponibile 

- CBTM, Obiectivele politicii de administrare vamală pe anii 2012–2014   
 

Riscuri  - Sporirea măsurilor de securitate la frontieră pe fundalul creşterii sporite a 
fluxului de mărfuri 

- Implicarea altor organe de control 
- Insuficienţa resurselor (tehnice, umane) 
 

 
 

 

1.3.Obiectiv 
specific 

ASIGURAREA ACCESULUI LA INFORMAŢIE  

1.3.1. Indicator 
de performanţă 

Durata medie a soluţionării cererilor privind accesul la informaţie 
 

(zile lucrătoare) 
2012 2013 2014 

Ţinta 
   

14 12 10  
Frecvenţa măsurării Lunar   

Responsabil de Direcţia managementul personalului prin intermediul Bazei de date E- 
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colectare a datelor  management   
Responsabil de 

analiza evoluţiei  
Direcţia managementul personalului 

Ultima performanţă   Situaţia în 2011 - 15 zile. 
Instrumente şi 

capacităţi necesare   
Organizaţionale 

- elaborarea standardelor   
- schimbări funcţionale şi structurale  
- modernizarea tehnologiilor 

informaţionale  
 

Individuale 
- schimbarea culturii organizaţionale   
 

Resurse financiare 
disponibile 

Bugetul instituţiei  

Riscuri - Creşterea sporită a numărului de solicitări   
- Insuficienţa resurselor (tehnice, umane) 
 

 

2. Obiectiv general  SPORIREA NIVELULUI DE SECURITATE ECONOMICĂ A 
STATULUI  
 

Documente 
instituţionale de 

referinţă 

Aprobate 
- Strategia de dezvoltare a 

Sistemului Informaţional Integrat 
Vamal pentru anii 2012-2016 

- Concepţia  sistemului de 
administrare a riscurilor a 
Serviciului Vamal 

  

Planificate 
- Programul de promovare a 

conformării voluntare în domeniul 
vamal  

- Programul de control ulterior  
 

 
 

2.1. Obiectiv 
specific  
 

EFICIENTIZAREA MĂSURILOR DE PROTECŢIE LA FRONTIERĂ A 
DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ   

 
 

2.1.1. Indicator 
de performanţă 

Cazuri de reţinere a mărfurilor suspecte a fi contrafăcute /opere-pirat 
 

Nr. cazurilor  

2012 2013 2014 

Ţinta   

50 75 100 
Frecvenţa măsurării Trimestrial  

Responsabil de Sectorul protecţia proprietăţii intelectuale, Direcţia control şi destinaţii vamale 

http://www.customs.gov.md/files/acte/Risk.doc
http://www.customs.gov.md/files/acte/Risk.doc
http://www.customs.gov.md/files/acte/Risk.doc
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colectarea datelor   

Responsabil de 
analiza evoluţiei  

Sectorul protecţia proprietăţii intelectuale, Direcţia control şi destinaţii vamale în 
baza informaţiei din birourile vamale 
 

Ultima performanţă Situaţia în 2011 - 26 reţineri 

Instrumente şi 
capacităţi necesare   

Organizaţionale 
- re-proiectarea mecanismelor de 

activitate şi colaborare intra-
instituţională, inter-instituţională şi 
internaţională  

- modernizarea tehnologiilor 
informaţionale  

- organizarea evenimentelor de 
informare a publicului-ţintă   

  Individuale 
- organizarea instruirilor specializate   
  

Resurse financiare 
disponibile  

- CBTM, Obiectivele politicii de administrare vamală pe anii 2012-2014 
- Asistenţa tehnică  
 

Riscuri  - Interes scăzut din partea titularilor de drepturi   
- Insuficienţa resurselor (tehnice, umane) 
 

 

2.2. Obiectiv 
specific 

OPTIMIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE CONTROL ŞI 
SUPRAVEGHERE VAMALĂ 
 

 

2.2.1. Indicator 
de performanţă 

Ponderea controalelor ulterioare rezultative  

 (%) 
2012 2013 2014 

Ţinta          

55% 60% 65% 

Frecvenţa măsurării Trimestrial 

Responsabil de 
colectare a datelor  

Direcţia control ulterior în baza rapoartelor birourilor vamale 

Responsabil de 
analiza evoluţiei  

Direcţia control ulterior    

Ultima performanţă   Situaţia în 2011 - 52% 

Instrumente şi 
capacităţi necesare   

Organizaţionale 
- modificarea actelor normative  
- elaborarea programelor, planurilor 

de activitate  
- re-proiectarea mecanismelor de 

  Individuale 
- organizarea instruirilor specializate   
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activitate şi colaborare intra-
instituţională 

- modernizarea tehnologiilor 
informaţionale  

Resurse financiare 
disponibile  

- CBTM,  Obiectivele politicii de administrare vamală pe anii 2012–2014:   
 

Riscuri Insuficienţa resurselor (tehnice, umane) 
Schimbările neconforme în cadrul legal        

 

 

 
3. Obiectiv 
general  

FORMAREA UNUI EFECTIV CONSOLIDAT CU UN NIVEL ÎNALT DE 
PROFESIONALISM ŞI INTEGRITATE, CAPABIL SĂ REALIZEZE 
EFICIENT ŞI ÎN MOD TRANSPARENT MISIUNEA SERVICIULUI 
VAMAL  
 

Documente 
instituţionale de 

referinţă 

Aprobate  
- Strategia de pregătirea profesională 

Planificate 
- Conceptul reformei politicii de 
management al personalului  

 
 

3.1.Obiectiv 
specific  

AJUSTAREA PROCESULUI DE PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ A 
PERSONALULUI  LA STANDARDELE ŞI CELE MAI BUNE PRACTICI 
INTERNAŢIONALE 

 

3.1.1.Indicator 
de performanţă 

Numărul colaboratorilor vamali care au participat la activităţi de instruire  

Nr. colaboratorilor  
2012 2013 2014 

Ţinta   

500 550 600 
Frecvenţa măsurării Anual  

Responsabil de 
colectarea datelor  

Centrul de instruire a colaboratorilor vamali prin rapoarte privind activităţile de 
instruire 

Responsabil de 
analiza evoluţiei  

Centrul de instruire a colaboratorilor vamali    

Ultima performanţă   Situaţia în 2011 - 858 colaboratori  

Instrumente şi 
capacităţi necesare   

Organizaţionale 
- modificarea actelor normative  
- elaborarea programelor şi planurilor 

de activitate  
- re-proiectarea mecanismelor de 

Individuale 
- elaborarea planurilor de instruiri pe 

subdiviziuni  
- organizarea instruirilor specializate   
- schimbarea culturii organizaţionale   
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activitate şi colaborare intra-
instituţională, inter-instituţională şi 
internaţională  

- schimbări funcţionale şi structurale  
 

   

Resurse financiare 
disponibile  

- CBTM, Obiectivele politicii de administrare vamală pe anii 2012–2014 
 

Riscuri  Insuficienţa resurselor (tehnice, umane). 
 

3.2. Obiectiv 
specific  

DEZVOLTAREA MECANISMELOR DE CONTROL ASUPRA 
RESPECTĂRII NORMELOR DE ETICĂ ŞI PREVENIRE A 
ABATERILOR DE LA CONDUITA PROFESIONALĂ 
 

 

3.2.1. Indicator 
de performanţă 

Numărul de controale  preventive efectuate (planificate şi inopinate) 
/Numărul de sancţiuni aplicate în urma controalelor efectuate  

 

2012 2013 2014 

Ţinta   

18/17 19/16 20/14 

Frecvenţa măsurării Lunar    
Responsabil de 

colectarea datelor  
Direcţia securitate internă în baza rapoartelor de efectuare a controalelor 

Responsabil de 
analiza evoluţiei  

Direcţia securitate internă   

Ultima performanţă   Situaţia în 2011 - 16/14 
Instrumente şi 

capacităţi necesare   
Organizaţionale 

- elaborarea programelor şi planurilor 
de activitate  

- re-proiectarea mecanismelor de 
activitate şi colaborare intra-
instituţională şi inter-instituţională  

- schimbări funcţionale şi structurale  
 

Individuale 
- elaborarea planurilor de instruiri pe 

subdiviziuni  
- organizarea instruirilor specializate   
- schimbarea culturii organizaţionale   
 

Resurse financiare 
disponibile  

- CBTM, Obiectivele politicii de administrare vamală pe anii 2012–2014   
 

Riscuri  
 

- Insuficienţa resurselor (tehnice, umane) 
- Schimbările neconforme în cadrul legal         
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EVALUAREA ŞI DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR  

 
Identificarea capacităţilor necesare pentru atingerea obiectivelor PDS s-a realizat în baza analizei SWOT 
utilizînd Customs Blueprints. Astfel s-a identificat necesarul de capacităţi a căror dezvoltare reprezintă o 
precondiţie pentru realizarea obiectivelor generale şi specifice într-o manieră eficientă şi eficace.  
 
Capacităţile necesare pentru atingerea fiecărui obiectiv în parte, sistematizate în două nivele 
(organizaţional şi individual) sunt reflectate în capitolul Obiectivele de dezvoltare prioritare pentru anii 
2012-2014 din PDS.  
 
La capitolul administrare şi managementul personalului analiza SWOT a fost completată cu concluziile în 
urma efectuării chestionării personalului vamali (chestionarul, a fost elaborat cu asistenţa EUBAM şi 
completat pe parcursul lunii noiembrie 2011 de către colaboratori vamali, anonim, prin intermediul 
paginii web). Chestionarul a cuprins 81 de întrebări divizate după următoarele domenii:    

• responsabilităţi de serviciu şi organizarea 
lucrului 

• instruire şi dezvoltare 
• management 
• condiţii de lucru 

• recompensă şi recunoaştere 
• comunicare 
• identificare şi imagine 
• disciplină şi etică 

 
Rezultatele sondajului la care au participat 526 de colaboratori vamali au fost prelucrate şi generalizate de 
comun cu specialiştii EUBAM, iar principalele concluzii au servit drept temei pentru identificarea 
necesităţilor de capacităţi, a lacunelor şi soluţiilor pentru redresarea acestora, expuse după cum urmează.   
 
Sporirea productivităţii muncii a angajaţilor şi a eficienţei activităţii sistemului vamal per ansamblu 
constituie o preocupare constantă a administraţiei Serviciului Vamal.  
 
Sistemul vamal pe parcursul ultimilor ani a fost şi continuă să fie expus schimbărilor organizaţionale 
profunde şi complexe. În această conjunctura inconstantă o importanţă  
deosebită revine capacităţilor instituţionale de 
management al schimbărilor. Necesită a fi prioritizat 
şi sistemul de management al personalului care este 
foarte vulnerabil în contextul reformelor, 
schimbărilor stilului de conducere şi expus riscurilor 
asociate reorganizărilor instituţionale. 
 
Implementarea obiectivelor stipulate în PDS va genera schimbări profunde în interiorul instituţiei în 
special vor fi re-proiectate procesele de planificare şi raportare, de comunicare internă şi evaluare a 
performanţelor. Toate acestea implică schimbarea culturii organizaţionale în toată complexitatea acestui 
proces.    

Administraţia va direcţiona eforturile spre 
consolidarea capacităţilor şi crearea 
precondiţiilor pentru un management al 
schimbărilor eficient şi coerent.    
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Pentru a facilita acest proces complex, 
administraţia Serviciului Vamal se angajează 
să susţină colaboratorii în eforturile de 
adaptare a acestora la noile cerinţe şi 
standarde de lucru.  
Pentru a face faţă valului de reforme 
instituţionale şi dinamicii schimbărilor, 
administraţia va acorda o atenţie maximă 
aspectelor critice precum:  standardizarea 

proceselor de lucru; motivarea şi evaluare a performanţelor individuale şi instituţionale, comunicarea 
internă şi externă.  

Rezultatele chestionării  
21% din angajaţi nu sunt de acord cu afirmaţia că 
administraţia vamală trebuie să fie reformată sau modernizată. 
 
26% din efectivul vamal nu consideră schimbarea ca fiind un 
stimulator pozitiv spre perfecţionare. 
 
94%  se consideră receptivi la idei noi şi modalităţi mai 
bune de lucru. 

 
Elementele cheie pentru îmbunătăţirea performanţei vor fi expuse în Programul instituţional special menit 
să faciliteze schimbările organizaţionale, care va fi elaborat şi dezvoltat în cadrul Serviciului Vamal 
începînd cu anul 2012 (Programul Managementului Performanţei – în continuare PMP).  
 
Lansarea, începînd cu anul 2012, a PMP semnifică pentru Serviciul Vamal trecerea la o nouă etapă de 
modernizare vamală, de consolidare a capacităţilor manageriale necesare pentru a răspunde adecvat 
provocărilor instituţionale asociate cu procesul complex de integrare vamală europeană. 
 
PMP urmează a fi implementat la toate nivelurile manageriale (strategic, operaţional şi individual) şi axat 
pe două direcţii primordiale:  
• asigurarea unui control intern adecvat pentru monitorizarea evoluţiei Serviciului Vamal per ansamblu, 

a subdiviziunilor acestuia şi a personalului în atingerea obiectivelor stabilite (nivel intra-instituţional) 
• comunicarea eficientă a progreselor obţinute de Serviciului Vamal şi prezentarea informaţiilor 

calitative autorităţilor publice, organelor de control şi partenerilor strategici (nivel extra-instituţional). 
 
 

 

Rezultatele  chestionării 
71% angajaţi consideră că Serviciul Vamal este mai eficient decît alte autorităţi publice. 
 
87 % angajaţi consideră că efectivul vamal se comportă profesionist în relaţia sa cu publicul larg.  
 
Surprinzător, dar aproape jumătate din efectivul vamal (49 %) consideră că nu contează ce crede publicul larg 
despre Serviciul Vamal, atîta timp cît vama îşi face datoria. Aproximativ acelaşi procent (45%) este de acord cu 
afirmaţia că responsabilitatea principală a Serviciului Vamal este de a colecta venituri şi că oferirea unui serviciu 
profesionist şi obiectiv nu reprezintă o prioritate.  
 
În condiţii în care Serviciul Vamal ramîne a fi sursa principală a veniturilor în bugetul de stat (circa 70% în 
2011), iar acest indicator de performanţă are o pondere covîrşitoare pentru determinarea eficienţei sistemului 
vamal, putem constata existenţa unui risc foarte mare, că astfel de gîndire şi atitudine va persista şi în continuare. 
În acest sens, re-direcţionarea priorităţilor este un factor critic pentru a asigura durabilitatea sistemului vamal în 
procesul de integrare europeană.    

 
Elemente cheie ale PMP   
 
• Re-proiectarea şi uniformizarea proceselor operaţionale   
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PLANIFICARE 

VERIFICARE 

AJUSTARE 

IMPLEMENTARE  

Procesele operaţionale vor fi supuse analizei din punct de vedere al valorii adăugate, pentru a determina 
cel mai econom şi eficient mod de atingere a obiectivelor stabilite. În acest scop procesele operaţionale 
vor fi documentate, re-proiectate întru minimizarea riscurilor şi utilizării eficiente a resurselor.  
O atenţie deosebită va fi acordată calităţii serviciilor şi 
orientării spre necesităţile contribuabililor.      

 
Va fi elaborat un sistem automatizat de monitorizare a 
indicatorilor de performanţă, iar procesul de raportare a 
performanţelor instituţionale obţinute va fi uniformizat. 
Aceste acţiuni vor apărea într-un ciclu continuu 
(Planificare, Implementare, Verificare, Ajustare), oferind 
posibilitatea de identificare a opţiunilor pentru 
expansiunea şi îmbunătăţirea proceselor de lucru, fiind astfel descoperite şi implementate tehnici şi 
metode mai eficiente. 
 
• Sistemul de motivare   
Dezvoltarea sistemului de motivare prin promovarea instrumentelor de stimulare materiale (premiere), 
nemateriale/morale (recunoaşterea capacităţilor profesionale, promovare în funcţii, conferirea de grade, 
acordare de distincţii etc.) alte facilitaţi şi avantaje de care pot beneficia colaboratorii vamali (programe 
de perfecţionare profesională, schimburi de experienţă, deplasări în scopuri de serviciu, concedii, condiţii 
de lucru etc.) care sunt orientate spre îmbunătăţirea productivităţii şi prestaţiei angajaţilor, astfel încît să le 
sporească semnificativ contribuţia la creşterea eficienţei sistemului vamal în atingerea obiectivelor 
strategice. Efectul stimulator al pîrghiilor utilizate va fi evaluat în baza chestionarelor special elaborate în 
acest sens.  
 

 

Rezultatele  chestionării   
84% din angajaţi au afirmat că se simt motivaţi. Cu toate acestea, ei nu pot să indice mai mult de doi factori 
motivaţionali, fapt ce indică o aplicare parţială din partea managerilor a instrumentelor de stimulare disponibile.   
 
70%  consideră că conducerea de vîrf este cointeresată de bunăstarea colaboratorilor.  
 
Majoritatea angajaţilor consideră activitatea Serviciului Vamal ca fiind una eficientă şi profesionistă. Totodată 
23% din personal ezită sau nu se mîndresc cu faptul că sunt angajaţi ai Serviciului Vamal, cel mai probabil din 
cauza imaginii mai puţin pozitive în societate. Astfel, 76 % din efectivul vamal au susţinut afirmaţia că acuzaţiile 
de corupţie în cadrul Serviciului Vamal au fost mult exagerate de către mass-media.   
 
13% din angajaţi nu văd o perspectivă profesională în cadrul Serviciului Vamal, şi încă 9 % nu sunt decişi în 
această privinţă. De obicei, aceasta este unul dintre aspectele cheie care stă la baza deciziei de schimbare a locului 
de muncă şi poate deveni o realitate dacă nu li se acordă o atenţie cuvenită.  

Noul sistem de motivare va avea drept scop: 
• motivarea angajaţilor astfel încît sa-i determine să se implice activ în realizarea obiectivelor instituţiei  

prin aplicarea întregului potenţial profesional, cunoştinţe şi experienţă acumulată;   
• promovarea spiritul de competiţie corecta între angajaţi prin asigurarea echilibrului între performanţă 

şi recompensă, a posibilităţii ca fiecare angajat să vadă clar contribuţia activităţii sale la rezultatele 
finale ale activităţii organizaţiei, precum şi prin fortificarea convingerii angajaţilor că propria lor 
contribuţie este apreciată şi corect recompensată; 

• reflectarea preocupării administraţiei de bunăstarea angajaţilor; 
• contribuţia la consolidarea unui climat transparent, a unui spirit de excelenţa şi de echipă.  
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Rezultatele chestionării 
83% din personal au afirmat dorinţa şi disponibilitate de a fi promovaţi, ceea ce denotă încrederea în capacităţile 
sale.  
78% cred că pot valorifica pe deplin potenţialul său în domeniul vamal. Această întrebare demonstrează o 
abordare similară ca şi în ceea ce priveşte perspectivele de carieră, unde 77% angajaţi consideră că au destule 
perspective profesionale în cadrul Serviciului Vamal. 
73% ar saluta o varietate mai mare şi o responsabilitatea mai mare la locul de muncă.  
Într-o anumită măsură, această conjunctură poate fi îmbunătăţită atît  de către manageri prin delegarea 
responsabilităţilor şi sarcinilor, cît şi prin reformarea sistemului de management al personalului. 
O mare parte din angajaţi 82% sunt dispuşi să activeze în sistemul vamal pînă la pensionare, cel mai 
probabil pentru că se simt membrii ai familiei vamale şi demonstrează fidelitatea faţă de activitatea vamală.  
„Pentru a scăpa de corupţie trebuie doar să oferim salarii decente”, afirmaţie cu care au căzut de acord 86 % 
angajaţi.  

• Sistemul de evaluare a performanţelor individuale   
 
Stabilirea obiectivelor individuale va fi punctul de pornire pentru noul sistem de evaluare a 
performanţelor individuale.  
 
Procedura şi criteriile utilizate pentru măsurarea şi evaluarea performanţelor individuale urmează a fi 
ajustate ţinînd cont de cerinţele foarte variate ale diferitelor posturi şi funcţii din cadrul Serviciului Vamal 
în ceea ce priveşte cunoştinţele, abilităţile, comportamentul şi atitudinile.  

Concluziile  chestionării 
Marea majoritate din angajaţi au ţinut să sublinieze încrederea pe care o au faţă de colegii de serviciu. 85% din 
efectivul vamal consideră că colegii lor activează la capacitate maximă. 
 
94% consideră că subdiviziunea în care activează, lucrează eficient. În acelaşi timp 76% exprimă dorinţa de a-şi 
dezvolta capacităţile, fapt ce denotă o rezervă de capacităţi care trebuie valorificate pentru a perfecţiona 
activitatea. 
 
O bună parte însă au menţionat insuficienţa informaţiei primite din partea managerilor vizavi de performanţele 
obţinute. Circa 20% din angajaţi nu sunt informaţi sau nu sunt satisfăcuţi de informaţia primită de la conducătorii 
săi vizavi de performanţele înregistrate. Ei consideră că informaţia cu privire la performanţă este insuficientă, iar 
explicaţiile oferite de către manageri privind punctele lor forte şi slabe nu sunt adecvate. O explicaţie în acest sens 
poate servi lipsa procedurilor clare şi bine definite. 
 

• Sistemul de comunicare internă  

Comunicarea internă constituie un instrument influent în 
procesul de management. Totodată, managerii din cadrul 
Serviciu Vamal nu-şi valorifică întregul său potenţial în 
acest sens.   

Concluziile  chestionării   
32% din efectivul vamal nu cunosc sau nu 
sunt implicaţi în discuţiile legate de viitorul 
Serviciului Vamal. 
 
23% din efectivul vamal consideră că 
Serviciul Vamal nu utilizează toate mijloacele 
de comunicare la nivelul cuvenit. 

Pentru a elimina carenţele informaţionale Conceptul de 
comunicare va fi revizuit şi ajustat pentru a asigura un flux 
eficient de informaţii în interiorul Serviciului Vamal. 
Sistemul de comunicare internă re-proiectat va fi menit să 
asigure: 
 

• cunoaşterea de către personal a misiunii, viziunii, valorilor Serviciului Vamal şi a activităţilor 
desfăşurate; 

• sprijinirea de către personal a iniţiativelor administraţiei; 
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• cultivarea identităţii instituţionale; 
• asigurarea transparenţei în procesul decizional; 

Administraţia va  investi în profesionalism 
şi va depune eforturi ca 100 % din efectivul 
vamal să susţină procesele de modernizare 
şi să-şi conştientizeze propria contribuţie la 
performanţa vămii în întregime.       

• sporirea capacităţilor personalului de a 
comunica; 

• asigurarea utilizării într-un mod eficient a 
instrumentelor de comunicare internă 
disponibile şi implementarea de noi tehnici de 
comunicare.   

 

• Sistemul de instruire   

Obiectivul general de pregătire profesională constă în dezvoltarea unui sistem de pregătire funcţional, 
care sprijină şi contribuie la realizarea eficientă a obiectivelor de dezvoltare instituţională a Serviciului 
Vamal. 
 

Concluziile chestionării 
De-şi 91 % din angajaţi consideră că au beneficiat de un volum de instruire teoretică, ei totuşi consideră că este 
nevoie de mai multă instruire practică, abordarea teoretică fiind suficientă.  
 
O mare parte dintre angajaţi (76%) ar dori să dezvolte abilităţi în alte domenii ale activităţii vamale, iar 94% sunt 
convinşi că Serviciul Vamal susţine procesul de instruire şi dezvoltare a angajaţilor său. Astfel putem concluziona 
că colaboratorii vamali nu dispun doar de dorinţa de dezvoltare profesională ci şi sunt susţinuţi în această privinţă 
de politica de management a personalului. 

 
Întru eficientizarea procesului de instruire, se va actualiza Strategia privind perfecţionarea profesională şi 
vor fi consolidate capacităţile Centrului de instruire a colaboratorilor vamali, fiind responsabil de 
implementarea Planului de instruire, diversificarea şi aprofundarea cunoştinţelor de specialitate, însuşirea 
standardelor europene în domeniu şi consolidarea deprinderilor de aplicare uniformă a legislaţiei vamale. 
 
Realizarea PMP depinde direct de capacităţile managerilor, cărora le revine rolul decisiv în asigurarea 
implementării reformelor şi care prin exemplu personal va trebuie să demonstreze voinţa şi devotamentul 
pentru misiunea, viziunea şi valorile Serviciului Vamal.       
 
 

 

Concluziile  chestionării 
Majoritatea colaboratorilor vamali au dat un calificativ înalt nivelului de pregătire profesională a managerilor. 
85% consideră că managerii au aptitudini şi experienţă corespunzătoare pentru a realiza cu succes sarcinile 
stabilite, iar 92 % de angajaţi consideră că activitatea în subdiviziunea lor este organizată şi gestionată foarte bine. 
 
„Conducătorul meu pretinde că întotdeauna are dreptate, iar eu pot face foarte puţin sau nimic referitor la asta” cu 
această afirmaţie sunt de acord  41% din angajaţi, ceea ce denotă necesitatea eficientizării procesului de 
management a personalului.   

Avînd în vedere că PMP este un proces transformator, implementarea acestuia va impune perfecţionarea 
continuă a stilului de management, astfel încît managementul pro-activ să devină unul prospectiv. 
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EVALUARE ŞI MONITORIZARE  
 
 
Monitorizarea implementării PDS se va realiza prin analiza regulată a progreselor înregistrate în vederea 
identificării gradului de atingere a obiectivelor şi ajustare a necesarului de capacităţi pentru perioada 
următoare. Acest proces se va efectua în baza Planurilor anuale de activitate, iar Rapoarte de monitorizare 
vor fi elaborate trimestrial, semestrial şi anual. Rapoartele de evaluare vor indica atît realizările cît şi 
eşecurile privind implementarea obiectivelor, totodată se vor analiza factorii ce au generat astfel de 
rezultate.  
 
Raportul de evaluare anual urmează a fi consultat cu mediul de afaceri, societatea civilă şi organizaţiile 
internaţionale de profil în vederea determinării acţiunilor necesare de întreprins în perioada următoare. 
 
Evaluarea finală a PDS se va realiza la finele anului al treilea de implementare şi serveşte bază pentru 
elaborarea PDS pentru următoarea perioadă de planificare. Evaluarea finală a PDS va include rezultatul 
consultărilor interne şi externe în vederea obţinerii opiniei celor din exterior, cît şi în vederea asigurării 
unei evaluări obiective şi imparţiale.  
 
Dat fiind faptul că calitatea rapoartelor determină şi calitatea planurilor, începînd cu anul 2012 vor fi 
întreprinse măsuri pentru eficientizarea procesului de evaluare a performanţelor după cum urmează:   
 

• Detalierea sistemului indicatorilor de performanţă din PDS şi stabilirea unui set de „indicatori 
secundari” cu ţintele corespunzătoare. 

• Elaborarea sistemului  electronic de monitorizare continuă a indicatorilor de performanţă, care v-
a fi actualizat atît în baza datelor generate din sistemele informaţionale deja existente cît şi a 
informaţiilor din rapoarte de activitate a subdiviziunilor aparatului central şi a birourilor vamale. 

• Elaborarea standardelor de raportare, implicit metodologia de colectare şi prelucrare a datelor, 
automatizînd la maxim acest proces. 

 
Monitorizarea, evaluarea şi raportarea rezultatelor implementării PDS vor fi coordonate de Direcţia 
management strategic şi relaţii internaţionale, asigurînd transparenţa maximă, prin publicarea rapoartelor 
pe pagina web oficială a Serviciului Vamal www.customs.gov.md. 
 

Fig.5: Procesul de evaluare şi monitorizare  
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Anexa 1: Organigrama Aparatului Central al Serviciului Vamal  
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ANEXA 2: PROFILUL SUBDIVIZIUNILOR SERVICIULUI VAMAL  

 
Subdiviziunii  func

ţii  
Rolul Principale procese gestionate 

APARATUL CENTRAL  
Direcţia 
management 
strategic şi relaţii 
internaţionale 

11 Consolidarea capacităţilor de planificare 
strategică, monitorizarea progreselor în 
implementarea priorităţilor de dezvoltare 
instituţională, promovarea standardelor 
vamale europene şi realizarea cooperării 
internaţionale în domeniul vamal, 
asigurarea mediatizării activităţii vamale.  

- elaborarea şi monitorizarea implementării obiectivelor strategice şi 
operaţionale ale instituţiei;  

- armonizarea cu standardele europene;  
- gestionarea proiectelor de asistenţă tehnică; 
- organizarea cooperării vamale internaţionale; 
- comunicarea cu mass-media şi publicul.   

Direcţia 
managementul 
personalului 

18 Elaborarea şi implementarea politicilor şi 
procedurilor moderne de lucru cu 
personalul şi de dezvoltare  profesională a 
colaboratorilor vamali. 

- proiectarea şi organizarea funcţiilor, asigurarea necesarului de personal, 
evidenţa datelor şi documentelor cu privire la personalul vamal;  

- evaluarea personalului; 
- instruirea personalului. 

Direcţia juridică  16 Asigurarea asistenţei juridice, participare 
la elaborarea şi perfecţionarea legislaţiei 
vamale. 

- elaborarea, efectuarea expertizei juridice a proiectelor de legi şi de acte 
normative; 

- reprezentarea intereselor instituţiei în instanţele de judecată;  
- examinarea petiţiilor, demersuri, cererilor.  

Direcţia finanţe şi 
evidenţă contabilă 

9 Conducerea contabilităţii, planificarea 
financiară şi executarea bugetară.  

- coordonarea activităţii financiar-contabile;  
- controlul asupra utilizării eficiente a patrimoniului; 
- monitorizarea situaţia economico-financiare a cheltuielilor; 
- fundamentarea şi elaborarea bugetului instituţiei, urmărirea execuţiei şi 

eficientei;  
- raportarea executării bugetului instituţiei. 

Direcţia audit 
intern  

7 Îmbunătăţirea operaţiunilor Serviciului 
Vamal şi contribuirea la adăugarea unui 
plus de valoare oferind servicii de 
asigurare şi consultanţă într-un mod 
obiectiv şi independent 

- planificarea activităţii de audit intern (planificare strategică şi anuală) şi 
raportarea activităţii; 

- realizarea misiunilor de audit intern de asigurare şi de consiliere; 
- monitorizarea procesului de implementare a recomandărilor de audit; 
- coordonarea activităţilor de audit extern.  

Direcţia securitate 
internă 

17 Contracararea activităţilor prin care se 
încalcă  prevederile legislaţiei în domeniul 

- colectarea informaţiilor privind riscurile de corupţie,  
- realizarea activităţilor cu caracter de  profilaxie şi combatere a corupţiei; 
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Subdiviziunii  func
ţii  

Rolul Principale procese gestionate 

vamal şi a altor acte normative, comise de 
către colaboratorii vamali.  

- verificarea candidaţilor pretendenţi la ocuparea funcţiilor vacante şi celor 
promovaţi; 

- efectuarea cercetărilor (investigaţiilor) de serviciu; 
- asigurarea securităţii colaboratorilor vamali aflaţi în exerciţiul funcţiei;  
- securizarea fizică a edificiilor, menţinerea ordinii interne  şi controlul 

utilizării armelor de foc aflate în dotare.    
Departamentul venituri şi tehnologii informaţionale 

Direcţia control şi 
destinaţii vamale 

16 Asigurarea eficienţei în administrarea 
destinaţiilor vamale, a procedurilor şi 
tehnicilor de control vamal.  

- organizarea interacţiunii cu alte servicii de stat în cadrul controlului vamal,  
- autorizarea plasării mărfurilor sub anumite destinaţii vamale şi proceduri; 
- gestionarea şi monitorizarea sistemul de tranzit naţional, a  liniei hotline 

(helpdesk) pentru operaţiuni de tranzit; 
- monitorizarea evoluţiei indicatorilor de performanţă specifici; 
- organizarea procesului de vămuire; 
- coordonarea implementării măsurilor de protecţie a proprietăţii 

intelectuale la frontieră; 
- efectuarea controlul vamal cu utilizarea câinilor specializaţi.  

Direcţia 
reglementări 
tarifare şi 
netarifare 

28 Dezvoltarea cadrului legal aferent funcţiei 
fiscale a Serviciului Vamal, asigurarea 
evidenţei veniturilor vamale, 
managementului creanţelor şi garanţiilor 
financiare. 

- calcularea, stabilirea şi aplicarea impozitelor şi taxelor; 
- monitorizarea termenilor de plată a impozitelor şi taxelor, încasării 

creanţelor şi restituirea sumelor achitate în plus; 
- înregistrarea, evidenţa şi stingerea garanţiilor financiare şi restituirea 

sumelor constituite ca garanţie financiară; 
- administrarea facilităţilor fiscale şi vamale aferente tranzacţiilor 

economice; 
- administrarea contingentelor tarifare; 
- supravegherea corectitudinea determinării valorii în vamă;  
- clasificarea mărfurilor  
- certificarea şi controlul originii mărfurilor;  
- gestionarea tarifului vamal integrat. 

Direcţia tehnologii 
informaţionale şi 
statistică vamală 

17 Asigurarea dezvoltării şi monitorizării 
sistemei informaţionale a Serviciului 
Vamal, a funcţionării eficiente a 
echipamentelor electronice din dotare, 

- asigurarea corespunderii sistemului de procesare a datelor personale la 
cerinţele legale; 

- planificarea activităţi de menţinere a funcţionalităţii sistemelor 
informaţionale; 
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Subdiviziunii  func
ţii  

Rolul Principale procese gestionate 

precum şi formarea statisticii vamale şi a 
comerţului exterior.   

- verificarea datelor electronice indicate în declaraţiile vamale, efectuarea  
corecţiilor datelor, invalidarea şi anularea declaraţiilor; 

- monitorizarea funcţionării sistemului informaţional vamal;  
- protejarea bazelor de date, asigură securitatea accesului la reţea: 
- planifică activităţile de recuperare a sistemelor informaţionale şi a datelor; 
- formarea şi păstrarea datelor statisticii vamale primare. 

Direcţia 
managementul 
infrastructurii şi 
logistică 

7 Asigurarea elaborării, implementării 
eficiente şi raportării privind Planul anual 
de achiziţii publice.  

- întocmirea programul investiţional,  
- selectarea executanţilor şi controlul calităţii lucrărilor înfăptuite; 
- planificarea, desfăşurarea, monitorizarea, documentarea şi raportarea 

procesului de achiziţii; 
- gestionarea parcului mijloacelor de transport, a imobilelor aflate în dotare 
şi a rezervelor materiale. 

Direcţia 
cercetarea şi 
expertiza 
mărfurilor 
(Laboratorul 
vamal) 

12 Consolidarea capacităţilor laboratorului 
vamal, examinarea şi identificarea 
mărfurilor în scopuri vamale, 
implementarea practicilor europene 
privind cercetarea mărfurilor. 

- elaborarea recomandărilor metodologice, asigurarea veridicităţii 
rezultatelor expertizei şi analizelor de laborator;  

- elaborarea instrucţiunilor metodologice, acumularea standardelor şi 
documentelor pentru cercetarea diferitor produse şi aplicarea acestora în 
practica laboratorului vamal.   

Departamentul de aplicare a legii 
Direcţia servicii 
operative 

77 Planificarea, organizarea şi desfăşurarea 
activităţii operative de investigaţie, 
identificarea şi generalizarea cauzelor şi 
condiţiilor ce favorizează comiterea 
infracţiunilor şi contravenţiilor vamale. 

- întreprinderea activităţilor antidrog, de prevenire şi combatere a 
infracţiunilor transfrontaliere, a fraudelor  vamale, 

- colaborare cu organele de drept; 
- asigurarea schimbului operativ de informaţii cu serviciile vamale din alte 
ţări, organizaţii regionale şi internaţionale.   

Direcţia misiuni 
speciale 

9 Planificarea, organizarea şi coordonarea 
măsurilor cu caracter operativ-investigativ 
şi profilactic în vederea combaterii 
cazurilor de contrabandă şi contravenţii 
vamale.   

- colectarea informaţiilor operative, monitorizarea stării criminogene, 
efectuarea activităţilor de filaj şi de investigaţie operativă; 

- asigurarea cadrului organizatoric la nivel naţional şi internaţional privind 
prevenirea şi combaterea fraudelor vamale.   

Direcţia delicte 
transfrontaliere 

27 Identificarea şi generalizarea cauzelor şi 
condiţiilor ce favorizează comiterea 
infracţiunilor din domeniul vamal, 

- intentarea, investigarea şi evidenţa cauzelor penale,  
- întreprinderea activităţilor de filaj, investigare operativă, audierea 
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Subdiviziunii  func
ţii  

Rolul Principale procese gestionate 

asigurînd schimbul operativ de informaţii 
cu serviciile vamale altor state şi cu 
organizaţii internaţionale. 

suspecţilor; 
- coordonarea asistenţei juridice acordată şi primită din partea altor organe 

de anchetă;  
- iniţierea operaţiunilor profilactice comune cu organele de drept din ţară şi 

de peste hotare, coordonarea la nivel internaţional operaţiunile derulate de 
comun cu alte autorităţi vamale; 

- perfectarea cererilor de asistenţă şi schimb de informaţii cu alte servicii 
vamale şi organizaţii internaţionale.    

Direcţia analiza  
riscurilor 

12 Administrarea sistemului de gestionare a 
riscurilor care asigura un echilibru optim 
între facilitarea comerţului şi contracararea 
fraudelor vamale. 

- administrarea sistemului de selectivitate în baza procedeelor de analiză a 
riscurilor; 

- identificarea riscurilor ce ar putea afecta atingerea obiectivelor;  
- monitorizarea performanţelor, eficienţei şi eficacităţii sistemului de 

management al riscurilor; 
- schimbul de informaţii în domeniul gestionat cu autorităţile vamale din 

statele vecine; 
- întreprinderea măsurilor de prevenire a apariţiei riscurilor potenţiale şi 

minimizarea consecinţelor în cazul riscurilor consumate.  
Direcţia control 
ulterior 

11 Crearea şi administrarea unui sistem de 
planificare, organizare şi efectuare a 
misiunilor de audit post-vămuire în baza 
activităţii de analiză a riscului. 

- efectuarea auditului postvămuire, coordonarea activităţii de profil teritorial 
şi reverificarea declaraţiilor vamale; 

- analiza de risc a datelor şi informaţiilor aferente tranzacţiilor economice, 
de planificare şi monitorizare a activităţii de control ulterior.  

BIROURI VAMALE 
Birouri vamale  1552 Asigurarea respectării legislaţiei vamale la 

introducerea şi scoaterea mărfurilor în/din 
teritoriul vamal.   

- perceperea taxelor şi impozitelor la import şi export; 
- aplicarea măsurilor de politică economică; 
- efectuarea vămuirii, controlul şi supraveghere vamală; 
- întreprinderea măsurilor de prevenire şi combatere a fraudelor vamale; 
- colaborare cu autorităţile vamale vecine.  
 

 
 
 


