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pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare
a Convenfiei vamale relativ la transportul interna(ional de mirfuri

sub acoperirea carnetului TIR (Conven(ia TIR, 1975) gi abrogarea Hotiririi
Guvernului nr. 108611997

intru executarea prevederilor ConvenJiei vamale relativ la transportul

intemalional de mdrfuri sub acoperirea cametului TIR (Conventia TIR, 1975), la care

Republica Moldova a aderat la 26 noiembrie 1993 (Hotirirea Parlamentului

Republicii Moldova nr.l3l8-XII din 2 martie 1993) (Monitorul Parlamentului, 1993,

nr'3' art'62\' Guvemul 
H.TARA$TE:

1. Se aprobl Regulamentul cu privire la modul de aplicare a Convenliei vamale

relativ la transportul intemafional de mdrfuri sub acoperirea cametului TIR
(Convenlia TIR, 1975) (se anexeazi).

2. Se abrogf, Hotdrirea Guvemului nr. 108611997 ,,Pentru aprobarea

Regulamentului cu privire la modul de aplicare a Convenliei vamale relativ

la transportul internalional de mdrfuri sub acoperirea carnetului TIR (Conven|ia TIR,

1975)", (Monitorul Oficial Nr. 86-87 art.879).

3. Serviciul Vamal va intreprinde m[surile necesare pentru funciionarea

prezentului Regulament pe teritoriul Republicii Moldova.

PRIM-MINISTRU

Contrasemneazl:
Ministrul finantelor



nr. din

Aprobat
prin Hotdrirea Cuvernului

Republicii Moldova
2021

REGULAMENT
cu privire la modul de aplicare a Conven(iei vamale relativ la transportul

interna(ional de mlrfuri sub acoperirea Carnetului TIR (Conven(ia TIR, 1975)

I. DISPOZITIT GENERALE

l. Convenlia vamalA relativ la transportul intema{ional de mdrfuri sub

acoperirea Cametului TIR (in continuare Convenlia TIR) se refere la transportul

mirfurilor fEri transbordare intemediard, efectuat cu vehicule rutiere, ansambluri de

vehicule sau in containere, peste una sau mai multe frontiere de la postul vamal de

plecare al unei pa4i contractante pinl la postul vamal de destinatie al altei pa4i

contractante sau aceleiaqi pi(i contractante, cu condilia cd o anumitd parte din

operatiunea TIR dintre inceputul gi sfirgitul acesteia se efectueazi cu vehicule rutiere

qi traversarea a cel pulin unei frontiere de stat.

2. Mdrfurile transportate sub acoperirea Cametului TIR nu vor fi supuse la plata

sau la depunerea unei garan(ii suplimentare de acoperire a drepturilor de import sau

de export la posturile vamale de trecere. La aceste posturi vamale nu se percepe taxa

pentru proceduri vamale la perfectarea Cametelor TIR.

3. Mirfurile transportate in cadrul procedurii TIR in vehicule rutiere sigilate, in
ansambluri de vehicule sigilate sau in containere sigilate, de regul4 nu vor fi supuse

controlului vamal la posturile vamale intrare gi posturile vamale de ieqire. Acesta

poate fi efectuat doar in cazuri excep{ionale, dacd existd temeiuri de a presupune ci in
compartimentele sigilate se afl[ obiecte care nu sint indicate in manifestul Cametului

TIR sau existd suspiciuni rezonabile privind eventualele abuzuri ori incdlciri ale

reglementdrilor in vigoare.

in vederea deciderii efectulrii controlului vamal se aplici criteriile de risc in

conformitate cu prevederile art. 1921 Cod vamal qi Hotiririi Guvemului nr. 114412005

,,Cu privire la aprobarea Concepliei sistemului de administrare a riscurilor in
Serviciul Vamal " .



II. CONDITIILE APLICARII REGIMULUI TIR

4. in regimul TIR mirfurile sunt transportate sub acoperirea Cametului TIR,

completat gi perfectat in conformitate cu Conventia TIR gi prezentul Regulament.

Prevederile Convenliei TIR prevaleazd reglementdrilor nalionale.

5. Existenla unui Carnet TIR perfectat in modul corespunzitor de cdtre

asocialia emitentd/garantA Ei titularul acestuia atesti existenla garanliei asocialiei

garante.

6. in regimul TIR mdrfurile sunt transportate cu vehicule rutiere prevdzute la

lit. a) al art. 3 din Convenlia TIR.

7. Vehiculele sau ansamblurile de vehicule care efectueazi transportul de

mirfuri sub acoperirea Cametului TIR trebuie si fie dotate in fatd gi in spate cu cite o

placE dreptunghiulari cu inscrip{ia TIR, astfel incit ele s[ fie vizibile, in conformitate

cu cerinfele men{ionate in Anexa nr. 5 a Convenliei TIR. Aceste plSci sunt detagabile

sau sunt fixate ori concepute astfel incit sd poatd fi inversate, acoperite, pliate sau si
indice in oricare alt mod cd nu se efectueazi un transport TIR.

8. Un transport TIR poate fi efectuat prin mai multe posturi de plecare gi de

destinatie, din diferite {6ri, cu condi{ia ca numdrul total al posturilor vamale de plecare

gi destina{ie sE nu fie mai mare decit patru, sau cel stabilit de Convenlia TIR. in aceste

cazuri, mdrfurile incdrcate ulterior la diferite posturi vamale vor fi introduse

suplimentar in manifestul carnetului TIR, iar posturile vamale de plecare vor indica la

rubrica 16 datele referitoare la noile sigilii aplicate. Cametul TIR poate fi prezentat la

posturile vamale de destinalie numai dacd toate posturile vamale de plecare au luat in
evidenJi Cametul TIR.

9. Posturile vamale de plecare/intrare stabilesc un termen de tranzit pe

teritoriul vamal al Republicii Moldova citre posturile vamale de ieqire/destinagie, in
conformitate cu reglementdrile nalionale, care nu poate depdqi 8 zile. Acest termen

unneazd sd fie suficient pentru parcurgerea itinerarului stabilit considerind condiliile

climaterice, specificul incircdturii (precum ar fi transportul mdrfurilor grele sau

voluminoase) si prevederile Acordului european privind activitatea echipajelor

vehiculelor care efectueazd transporturi intemalionale pe gosele (AETR), la care

Republica Moldova a aderat prin Hotdrirea Parlamentului nr.1 3 1 8/ I 993.

10. Termenul limita de tranzit poate fi prelungit urmare depunerii unei

solicit6ri de prelungire de cdtre tifular sau reprezentantul acestuia cdtre postul vamal

proxim, inclusiv prin mijloace de comunicare electronice.



1 1. Solicitarea de prelungire a termenului de tranzit se depune in limitele
termenului de 8 zile calendaristice din data luirii in eviden{d a Cametului TIR de

organul vamal nalional qi urmeazi sd conlini datele de identificare a solicitantului
(intreprinderea, adresa juridici, numele (prenumele Ei numele) persoanei care

semneazi solicitarea), datele de identificare a vehiculelor (numerele de inmatriculare

sau qasiul/caroseria), numirul Cametului TIR gi motivele care stau la baza

imposibilitdlii respectdrii termenului de tranzit inilial, cu anexarea actelor

confirmative, dupd caz. Actele confirmative nu sunt un element obligatoriu a

solicitArii. Postul vamal obline din oficiu informaliile disponibile public sau acele

informagii la care solicitantul nu are dreptul de acces.

12. Receplionarea solicitirii de prelungire a termenului de tranzit pe suport de

hirtie se confirmd de c6tre funclionarul vamal care a recepfionat-o prin aplicarea pe

aceasta a datei qi orei (cu aplicarea qtampilei personale sau a semndturii cu indicarea

numelui). in cazul solicitdrilor parvenite prin mijloace de comunicare electronice,

momentul recep!ionarii acesteia se considerd intrarea acestora in sistem.

13. Rispunsul privind perioada de prelungire a termenului de tranzit sau refuz
se emite in termeni rezonabili, urmare aprecierii datelor pe care le conline solicitarea.

Decizia privind prelungirea sau refuzul este emisd sub semnitura gefului de turi, sau a

funclionarului vamal responsabil de prelungirea termenului de tranzit, in forma in care

a fost receplionatd qi prin mijloace de comunicare electronice in situaliile in care

aceasta serveEte intereselor de netergiversare.

14. Rezolulia care confine termenul de prelungire sau refuzul de prelungire se

inscrie pe solicitarea de prelungire a termenului de tranzit in manuscris sau se

comunicd prin mijloace de comunicare electronice.

15. Perioada de examinare a solicitirii precum qi orice control al organelor

vamale efectuat in tranzit suspendd termenul tranzifului. La efectuarea controalelor in
tranzit se emite actul de control fizic confirmativ in procedura stabilitd de Serviciul

Vamal.

16. Postul vamal care a efectuat prelungirea termenului de tranzit, notificd IErd

intirziere posturile vamale de plecare/intrare qi de ieqire/destinafie prin mijloacele

electronice despre acest fapt, cu indicarea obligatorie a noului termen limit6. in cazul

in care postul vamal de iegire/destinalie nu a fost notificat in sensul prezentului punct

pind la momentul sosirii vehiculului in zona de control vamal, acesta este obligat sd

interpeleze postul vamal responsabil de prelungirea termenului pind la efectuarea

misurilor de investigalie.

17. Postul vamal care examineazi solicitarea de prelungire a termenului de

tranzit poate refuza prelungirea din urmdtoarele motive:



a) solicitarea nu corespunde condiliilor expuse in pct. 1 l;
b) postul vamal deline informalii operative care atesta cd solicitarea contine

date vidit eronate.

18. Posturile vamale de plecare/intrare pot stabili un itinerar (traseu) pentru

deplasarea vehiculelor pe teritoriul vamal al Republicii Moldova in cazurile cind

considerd acest fapt indispensabil deslEqurdrii normale a transportdrii sau in cazurile

prevdzute expres de legislalie. Stabilirea itinerarului se face de reguld prin indicarea

postului vamal de ieqire/destinalie care nu poate fi un post vamal care nu a fost inclus

oficial in lista posturilor vamale, desemnate pentru operarea in regimul TIR.
19. in cazurile in care suma drepturilor de import exigibile pentru mdrfurile

transportate depaqeqte suma garanliei, pot fi aplicate proceduri de garantare

suplimentarS.

20. Posturile vamale accepte orice instrumente legale de garantare suplimentari

a sumelor garantate de Convenlia TIR. Garanliile suplimentare pot fi intemalionale,

emise de cdtre IRU (Asociafia Intemalional6 a Transportorilor Rutieri).
21. Atunci cind transportul TIR traverseazi teritoriul unui stat care nu este parte

contractantd la Convenlia TIR, sau cametul nu a fost acceptat pentru tranzitarea unui

teritoriu vamal, transportul TIR se suspendd pe aceste teritorii. in acest caz,

autoritAlile vamale ale pd4ii contractante al c6rei teritoriu este traversat in continuare

accept5 Cametul TIR pentru reluarea transportului TIR, cu condilia cd sigiliile vamale

sau alte mijloace de identificare vamald sunt intacte. in cazurile cind sigiliile vamale

sunt deteriorate sau schimbate se aplicf, prevederile articolelor 25 Ei 26 din Convenjia

TIR.

22. Cametul TIR nu se accepta pentru luare la eviden!6 in cazul in care pe

teritoriile menlionate in pct. 2l au avut loc incdrciri sau descdrcdri pa4iale de

mirfuri.
23. Posturile vamale desemnate pentru operarea in regimul TIR urmeaz5 a fi

notificate oficial autorit6!ilor intema!ionale competente de implementarea Conven!iei

TIR qi plasate pe pagina web a Serviciului Vamal.

III. CARNETUL TIR

24. Cametul TIR este compus din 4 pagini de copertd (2 foi completate pe

ambele p64i), voletul gi cotorul nedetaqabil nr.1/2 (de culoare galbend), volete

detaqabile qi cotoare nedetaqabile nr. I (de culoare albd), voletele detaqabite 9i

cotoarele nedetagabile nr.2 (de culoare verde) gi procesul-verbal (de culoare galben6).



25. Combina{ia voletelor gi cotoarelor nr.1 qi nr.2 constituie un set, se utllizeazl,
in cadrul unei operaliuni TIR intr-un stat sau teritoriu vamal unic. Voletul nr.l gi

cotorul nr.1 sint destinate pentru utilizare la posturile vamale de plecare gi la posturile

vamale de intrare, iar voletul nr.2 qi cotorul nr.2 - la posturile vamale de destinatie gi

la posturile vamale de iegire respectiv.

26. Carnetele TIR in prezent contin 4, 6, 14 sau 20 de volete.

27. Modihcarea structurii cametelor TIR, inclusiv in procedura electronici
eTIR, care duc la modificarea numirului de volete din cametele TIR nu constituie un

temei de neacceptare pentru luare la evidenli.
28. Cametele TIR sint eliberate de asociafiile garante din statele semnatare ale

Convenliei TIR. in Republica Moldova Carnetele TIR sint eliberate de cdtre Asocialia
Internalionald a Transportatorilor Auto din Moldova (in continuare Asocialia AITA).

29. Limba de completare a manifestului Cametului TIR este limba !6rii de

plecare, caz in care, titularul asigurl traducerea oficiald in limbile lErilor de trecere qi

destinalie a informaliei din manifestul Cametului TIR. in cazul in care datele din
Carnetul TIR, actele anexate la Cametul TIR sau informaliile din sisteme

informalionale aplicabile oferi informalii suficiente pentru identificarea mdrfurilor
transportate sau funclionarul vamal cunoaEte limba in care este completat manifestul,

acesta are dreptul sd ia la evidenld operaliunea TIR fira solicitarea traducerii.

30. in Carnetul TIR nu se admit qtergeri gi inscrieri suprapuse. Toate

rectificarile se vor efectua prin tiierea datelor gregite (a fiecarui simbol separat, prin

,,X") astfel ca sd fie vizibil textul inilial. Datele corecte se inscriu alSturat gi se

autentifrcd de cdtre asocialia emitenti sau de cdtre de{indtorul Cametului TIR, in
dependenld de rubricile rectificate, pind a fi luat la evidenfi, sau de cAtre autoritAtile
vamale, la solicitarea titularului sau din oficiu, dupi luarea la evidenli. Nu se admite

modificarea termenului de valabilitate a carnetului TIR.

31. Dreptul de a efectua transportul cu respectarea procedurii TIR ii aparline
titularului Cametului TIR.

32. Carnetul TIR se completeazd \n conformitate cu procedura expusi in anexa

nr.1 ia prezentul Regulament. Partea detaEabil[ (care conline elementele de

identificare a Cametului TIR) a celei de-a patra pagini din coperta Cametului TIR
trmeazd a fi detagatd qi transmisi titularului sau reprezentantului s6u legal, cu

menliunile despre organul vamal, data qi ora relinerii, in cazurile cind Cametul TIR
este refinut. Cametul TIR poate fi relinut in cazurile cind nu este valabil sau in scopul

efectuirii acliunilor operative de investigalii (anchet[). Cametele TIR re]inute pe

teritoriul Republicii Moldova trebuie restituite Asociatiei AITA.



33. Asocialia garanta stabilegte termenul de valabilitate a Carnetului TIR, care

este ultima zi in care Cametul TIR poate fi luat la evidenfl la un post vamal de

plecare. Ultima zi de valabilitate se indici la rubrica 1 de la prima pagind a copertei

Carnetului TIR.

34. Cametul TIR luat la eviden!6 de citre primul post vamal de plecare pind la

sau in ultima zi de valabilitate a acestuia este valabil pina la finalizarea transportului

TIR.
35. Termenul de valabilitate a Cametului TIR, ca reguli, nu poate fi prelungit.

in cazul in care Cametul TIR poartd insemne de modificare a rubricii nr.l de pe

coperta Cametului TIR, autentificatd de cdtre asocialia emitentd, iar datele EPD, Safe-

TIR, eTIR sau alte surse legale confirmd valabilitatea Carnetului TIR, aceste

rectificdri nu vor constitui temei pentru a refva luarea la evidenld a Carnetului TIR.

36. Descdrcarea operaliunii TIR poate fi cu, sau IEri rezerve. Rezervele trebuie

sf, se refere doar la neregulile constatate care 1in nemijlocit de transportul mdrfurilor
in regim TIR. Rezervele se indici la rubrica 27 a voletului nr.2 gi ta rubrica 5 a

cotorului nr.2 a cametului TIR prin inscrierea simbolul ,,R", urmat de descrierea

succintd qi clar[ a neregulilor depistate.

37. Este interzisd indicarea in rubricile 27 a voletului nr.2 gi 5 a cotorului nr.2 a

Cametului TIR altor menliuni decit cele expuse in pct. 40.

38. Descdrcarea operaliunii TIR fErd rezerve, lipseEte organele vamale de

dreptul de a solicita de la Asocialia AITA achitarea dreprurilor de import exigibile,
majorate dacd este cazul, cu dobinzile de intirziere, cu excepJia cazurilor constatate in
care confirmarea incheierii operaliunii sau transportului TIR a fost obtinuti in mod

abuziv sau fraudulos, sau dacd nu a avut loc. in calitate de probe concludente privind
incheierea operaliunii TIR pot fi considerate plasarea mdrfurilor din regimul TIR intr-
o altd destinalie sau regim vamal atit pe teritoriul nalional cit Ei in alt stat, sau

scoaterea bunurilor de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova (inclusiv prin

confirmarea traversdrii frontierei vamale a statului limitrofl.
39. Formularele Cametelor TIR, introduse pe/scoase de pe teritoriul Republicii

Moldova se scutesc de la plata drepturilor de import gi nu sunt supuse interdicliilor

sau restricliilor la import gi export.

IV. ASOCIATIA GARANTA

40. Pe teritoriul Republicii Moldova in calitate de asocialie emitenti Ei garanti

a Cametelor TIR este desemnath Asocialia AITA.



41. in conformitate cu actul de garanJie, Asocialia AITA igi asumA obligatia de

a achita drepturile de import sau de export exigibile, la fel qi orice majoriri de

intirziere care se cuvin in conformitate cu legislalia vamali a Republicii Moldova la
constatarea abaterilor de la regimul TIR.

42. Garan\ia Asocialiei AITA se extinde asupra Cametelor TIR, sub care se

transportA mirfuri pe teritoriul Republicii Moldova, indiferent sunt ele emise de

Asociafia AITA sau de alte asocialii garante nafionale (din alte state).

43. Asociatia AITA se obligi sd acopere obligalia menlionatd in pct.41,

impreund gi solidar cu titularul.

44. Pentru fiecare Camet TIR Ei procedur6 eTIR valoarea maximi a garanjiei

este de t00000 (o suta mii) Euro. Suma aferentd acoperirii obligaliei menlionate in
pct.41 se plitegte in lei moldovenegti la cursul de referint[ al Bdncii NaJionale a

Moldovei in ziua precedenti zilei de achitare.

45. Garanlia menfionatA in pct.44 acoperd doar operaliunile cu Carnetele TIR
care se afld in desflEurare pe teritoriul Republicii Moldova din momentul prezentirii
mdrfurilor Ei vehiculelor/containerelor la posturile vamale de plecare/intrare qi pind la

descdrcarea opera{iunii la postul vamal de destinalie/ieqire.

46. Asociajia AITA poartd rdspundere nu numai pentru mdrfurile enumerate in
Camerul TIR, dar gi pentru orice mirfuri care, nefiind enumerate in Cametul TIR, se

afli in compartimentul sigilat.

47. Garanlia Asocialiei AITA nu acoperi obiectele, m[rfurile sau alte bunuri

depistate in afara compartimentelor/containerelor sigilate, precum qi alte obligalii
vamale, amenzi care derivi din plasarea m6rfurilor indicate in manifestul Carnetului

TIR intr-o altd destinalie sau regim vamal.

48. in cazul incdrciturilor grele sau voluminoase garanlia Asocialiei AITA
acoperl doar mdrfurile sau alte bunuri indicate in manifestul Cametului TIR.

V. AGREAREA VEHICULELOR RUTIERE (CONTAINERELOR)
PENTRU TRANSPORTAREA MARFURILOR SUB SIGILIU VAMAL

49. Vehiculele rutiere destinate transportului de mirfuri sub acoperirea

Cametului TIR trebuie sd corespundi condiliilor tehnice prevdzute in Anexa nr.2, iar
containerele Anexei nr.7 partea I a ConvenJiei TIR, cu excepfia celor destinate

transportului de mirfuri grele sau voluminoase.

50. Vehiculele rutiere qi containerele destinate transportului mf,rfurilor sub

sigiliu vamal, inmatriculate in Republica Moldova, vor fi examinate de cdtre



funclionarul vamal desemnat in acest sens, in vederea corespunderii cerin{elor de

agreire qi eliberare a certificatului de agreare.

51. Procedura de eliberarea a certificatului de agreare este prevdzutd in Anexa
nr.3.

52. Originalul certificatului de agreare trebuie sd se afle la bordul vehiculului
rutier qi sd se prezinte funclionarilor vamali la cerere, cu exceplia transportului de

mdrfuri grele sau voluminoase.

53. La depistarea necorespunderii vehiculelor sau condiliilor de sigilare in
cadrul deslEquririi operaliunilor de vdmuire, funclionarii vamali fac menliunea de

necorespundere in rubrica nr.10 a certificatului de agreare cu indicarea faptului daca

accept5 des{Equrarea in continuare a transportului TIR.

54. Titularul cametului este obligat sd inlSture necorespunderile care nu permit

desfbgurarea in continuare a transportului TIR, fapt care se confirmf, de funclionatul
vamal in rubrica nr.l 1 a certificatului de agreare, sau si schimbe vehiculul cu unul

corespunzStor.
: .-55. ln cazurile specificate la pct.54. cu referire la containere. funclionarii

vamali refuzi desfEqurarea in continuare a transportului TIR pinl la asigurarea de

cdtre titular a aducerii containerului in conformitate cu cerin{ele de sigilare sau

schimbarea acestuia cu unul corespunzator.

VI. ACCESUL PERSOANELOR LA REGIMUL TIR

56. Condiliile qi cerinlele minime, pe care urmeazd sd le intruneascd operatorul

de transport rutier pentru acces la procedua TIR:
a) inregistrarea in Registrul operatorilor de transport rutier in conformitate cu

prevederile art. l6 din Codul Transpofturilor Rutiere nr.15012014;

b)de1in certificate ce confirmd instruirea profesionald a goferului (lor) qi

managerului (lor), eliberate de o institufie de instruire in cunoaqerea modului

in care se aplici Conven{ia TIR, acreditatd de Organizalie intemafionald

responsabi16 de Convenlia TIR la nivel mondial (IRU);

c) lipsa incdlcdrilor repetate a legislatiei vamale sau fiscale constatate prin

decizii.&otdriri definitive ale autoritatilor competente, inclusiv lipsa

infrac{iunilor legate de activitatea economici a solicitantului;

d) semnarea Declara{iei-angajament cu de Asociatia AITA referitoare la faptul

ci persoana in cauzd:

- va respecta toate formalitdlile vamale conform Convenfiei TIR;



- va achita sumele previzute in alineatele I qi 2 ale art.8 al Conven{iei TIR la
cererea organelor competente, in conformitate cu alineatul 7 al art.8 al

Convenliei TIR;
- are o situalie financiard stabild, suficienti pentru indeplinirea obligafiunilor
care derivd din prevederile Convenliei TIR.

57. Serviciul Vamal examineazd solicitirile de acces la sistemul TIR in baza

prevederilor Convenliei TIR gi a condiliilor gi cerinlelor minime expuse in pct. 56.

58. Eliberarea Cametelor TIR de cdtre AsociaJia AITA titularilor, se efectueazd

in conformitate cu principiile qi prevederile Convenliei TIR. AsociaJia verificd
obligatoriu datele din Declaratia de angajament.

59. Asociatia AITA, in decursul primei sdptimini a anului in curs, prezinti
Serviciului Vamal informalia pentru anul precedent, acinlizatd la data de 31

decembrie, privind titularii regimului TIR care au primit acces la regimul TIR,
precum qi privind titularii regimului TIR, accesul cdrora a fost retras in totalitate sau

in parte. Asocialia AITA informeazd instantaneu Serviciul Vamal privind Cametele

TIR anulate, relinute gi dispdrute (sustrase, pierdute) prin intermediul unui sistem

informafional in cazul gi condiliile exenJei unui memorandum semnat de pi(i in acest

sens, in caz contrat transmiterea informaliei se va face pe suport de hirtie cu semnarea

olografE a inscrisului sau prin pogta electronicd cu semnarea inscrisului cu semn5tura

electronici califi cati.
60. Serviciul Vamal va exclude temporar sau cu titlu definitiv titularul din

regimul TIR in cazul in care acesta nu intruneEte condiliile de accesibilitate

menlionate la pct. 56, precum qi la solicitarea argumentati a Asocialiei AITA sau a

unei pd(i la Convenlia TIR.

61 . Excluderea definitivd poate fi aplicatd in cazul neindeplinirii obligaliilor
menlionate la lit.a) 9i b) ale pct.56 qi alineatul 2 al lit.d), precum gi la solicitarea

argumentati a Asocialiei AITA sau a unei pd(i la Convenlia TIR.

VII. PERFECTAREA CARNETULUI TIR LA TNTRARE

62. La postul vamal de intrare, titularul sau reprezentantul s6u legal prezinti
vehiculul qi urmdtoarele documente:

a) Cametul TIR;
b) certificatul de agreare, cu excepjiile de la pct. 50;

c) documentele indicate in rubrica 8 a manifestului Cametului TIR.



63. Funclionarul vamal are dreptul sd solicite prezentarea altor acte prevdzute de

legislalie corespunzdtor specificului tranzac[iei transfrontaliere fErd a prejudicia
prevederile Convenliei TIR.

64. Funcfionarul vamal verifici corectitudinea completdrii Cametului TIR, in
special privind:

a) corespunderii datelor din manifestul mirfurilor cu datele din alte

documentele de transport gi de inso{ire a mdrfurilor;
b) prezenlei qtampilei vamale ale postului vamal anterior in rubrica 6 de pe

cotorul nr. 2. in cazul lipsei gtampilei vamale ale postului vamal de plecare

anterior, este refuzatd luarea la evidenfd a Cametului TIR, iar titularul sau

reprezentantul acesfuia urmeazd sf, asigure prezenla acesteia;

c) termenului de valabilitate a Cametului TIR.
65. Funclionarul vamal verificd prin intermediul sistemelor informalionale

disponibile starea Cametului TIR privind urmitoarele:
a) este sau nu eliberat un astfel de carnet de cdtre o asocialie garanti qi

valabi I itatea acestuia;

b) figureazd sau nu in lista cametelor furate.

66. Funclionarul vamal verificd daci transportul TIR se efectueazi de citre
titularul indicat in rubrica 3 de pe coperta Cametului TIR qi in rubrica 4 din voletele

Carnetului TIR, din actele de identificare a vehiculului sau scrisoarea de trisuri
(CMR), sau alte acte disponibile.

67. in vedere a realizdrri prevederilor punctelor 4 gi 5 funclionarul vamal

efectueazd urmdtoarele ac!iuni:

a) verifica vizual corespunderea compafiimentelor condiliilor de sigilare;

b) verifici certificatul de agreare sau pllcile de agreare de pe containere;

c) verifici starea sigiliilor vamale de pe compartimente;

d) in cazuri exceplionale, efectueazi controlul compartimentelor.

68. Controlul vamal al transportului TIR poate fi simplificat prin proceduri

agreate cu Asocia{i AITA sau organizalii internationale consfinlite prin inlelegeri

scrise. Orice prevederi de simplificare nu pot aduce atingere dreptului de efectuare a

controalelor vamale sau altor organe cu atribufii de efectuare a controlului de stat.

69. in cazul efectu6rii controlului vamal care duce la deteriorarea sigiliilor,
functionarul vamal aplicd alt sigiliu pe compartimentul marfar, cu indicarea

obligatorie a numirului acestuia in rubricile l6 Ei aplicn Etampila vamali in rubrica 1 7

ale tuturor voletelor din Cametul TIR, sau pe voletele suficiente pentru umatoarea

destinafie de descircare/incdrcare, in cazul in care urmdtorul post vamal de destina{ie

este unul national. inscrierile privind sigiliile aplicate anterior se suprim6.



70. in lipsa temeiurilor legale de neadmitere a mdrfurilor sau vehiculelor pe

teritoriul vamal al Republicii Moldova Carnetul TIR se ia la evidentf, iar transportul
TIR este continuat pe teritoriul na!ional.

71. Funclionarul vamal completeaz5 rubricile 1 8-23 ale ambelor volete

detaqabile din set qi cotorul nedetaEabil nr.1. Voletul nr.1 (de culoare albd) a setului se

detageazf, din Cametul TIR qi se pesfteaza in evidenlele postului vamal de intrare
(plecare).

72. Duplt frnalizarea operafiunilor de vdmuire si completarea corespunzdtoare a

Carnetului TlR, acesta se restituie titularului sau reprezentantului acestuia.

VIII. PERFECTAREA CARNETULUI TTR LA POSTUL VAMAL DE
DESTINATIE

73. La postul vamal de destinalie se prezintd vehiculul qi actele specificate la
punctele 62 Ei 63.

74. Funclionarul vamal de la postul vamal de destinalie intreprinde mdsurile
mentionate la punctele 64,65,66, Ei litrele a), b) Ei c) ale pct.67. in cazul descirclrii
totale sau pa(iale de mdrfuri se efectueazd controlul vamal in baza reglementdrilor in
vigoare aplicabile plasarii mdrfurilor intr-o alti destinalie sau regim vamal.

75.in cazut depistirii unor incdlcdri ale legisla{iei vamale a Republicii Moldova
aferente regimului TIR, Cametul TIR se perfecteazd cu rezerve, in conformitate cu
prevederile pct.36.

76.in cazul in care, urmare verificSrii documentelor gi a controlului vamal nu au

fost descoperite incilciri ale legislaliei vamale a Republicii Moldova functionarul
vamal:

a) completeazi rubricile 24,25,26 9i 28 ale voletului detagabil nr.2 (rubrica

26 se completeazd doar in cazul descdrcirii totale sau pa(iale a mirfurilor) qi

cotorul nr.2 cu exceplia rubricii 5 (se aplica pct.1 6);

b) inscrie data, aplicd gtampila personal5 9i semn5tura in rubrica 28 a
voletului detagabil nr.2 9i in rubrica 6 a cotorului nr.2 a Cametului TIR.

77. Voletul nr.2 se detageazd qi se pdstreazf, in evidenlele postului vamal.

Contrapunerea datelor din voletele nr.1 qi nr. 2 se va face doar in cazul de investigalii,

in toate celelalte cazuri este suficientd evidenta electronici.

IX. PERFECTAREA CARNETULUI TIR
LA POSTURILE VAMALE DE PLECARE SI IE$IRE



78. Postul vamal de plecare efectteazd vdmuirea mdrfurilor ce urmeazd a fi
scoase de pe teritoriul vamal na{ional, in conformitate cu legislalia vamal5 a
Republicii Moldova.

79. Pentru efectuarea operafiunilor de vimuire se prezinti carnetul TIR, qi

actele previzute la punctele 62 gi 63.

80. Funclionarul vamal de la postul vamal de plecare efectueazd operaliunile

speciflcate la alineatul 2 alpct.3, lit.a) al pct. 64, pct. 65, pct. 66, lit.a) qilit.b) ale pct.

67.

81. in cazul depistdrii unor nereguli, urmare realizdrii acliunilor specificate la

pct.79 sau pct.80, postul vamal de plecare refuzd luarea la eviden!6 a transporh.rlui

TIR pind la inldturarea neregulilor.

82. in cazul in care, urmare verificdrii documentelor gi a controlului vamal nu

au fost descoperite incdlcdri ale legislafiei vamale a Republicii Moldova, funcJionarul

vamal:

a) aplica sigiliile vamale pe compartiment cu indicarea numdrului acestora in
toate voletele Cametului TIR la rubrica 16 qi aplicarea gtampilei in rubrica 17,

sau pe voletele suficiente pentru urmdtoarea destinalie de

descdrcare/incdrcare;

b) completeazd rubricile 18-23 ale ambelor volete din set, qi cotorul

nedetaqabil nr. I .

c) indic6 data, aplici gtampila personald gi semn[tura la rubrica 23 a ambelor

volete detaqabile din set gi in rubrica 6 a cotorului nr.1.

83. Voletul nr.1 din set se detaqeazd in vederea asigurdrii controlului ulterior.

84. in cazul in care spaliul din manifestul Cametului TIR (rubrica 10) nu este

suficient pentru introducerea tuturor datelor privind mirfurile transportate, se admite

folosirea de liste complementare, completate dupd modelul rubricilor 9- 1 1 din

manifestul cametului TIR, care urmeazd sd conlind informalia suplimentard sau

detaliata privind mirfurile transportate. in calitate de liste complementare pot fi
folosite documente comerciale (invoice, packingJist), dacd confin datele

corespunzitoare rubricilor 9-11 din manifestul Carnetului TIR.

85. Pe listele complementare se indicE numirul Cametului TIR qi datele de

identificare a titularului. Filele din lista complementari se autentificd prin aplicarea

gtampilei personale a funcJionarului organului vamal in aga mod, ca fiecare filn din

listd sE contini o parte din gtampilh. Listele complementare se ataqeazi la fiecare din

volete qi la voletul nr.1l2. Prezen{aqi numdrul listelor complementare se men{ioneazd

la rubrica nr.8 a voletelor.



86. Supravegherea scoaterii mdrfurilor de pe teritoriul Republicii Moldova se

efectueazi de citre postul vamal de plecare prin monitorizarea confirmirii incheierii
operaliunii TIR de catre postul vamal de destinafie.

87. La postul vamal de iegire se prezenti Cametul TIR cu actele menfionate in
pct.79 Ei se efectueazd misurile stipulate in punctele 64,66 Ei 67.

88. La postul vamal de iegire se intreprind mdsurile prevezute la punctele 759i76.

89. Voletul nr.2 se detaEeazd si se pistreazd in evidenlele postului vamal.

Contrapunerea datelor din voletele nr.1 Ei nr. 2 se va face doar in cazul de investigalii,

in toate celelalte cazuri este suficientd evidenta electronic6.

X. PARTICULARITATI DE PERFECTARE

90. Perfectarea Cametului TIR pentru tranzitarea (tranzit internafional)

teritoriului vamal al Republicii Moldova este similari acliunilor posturilor vamale de

intrare qi de iegire respectiv.

91. in cazul vamuirii mdrfurilor la export sau pentru scoaterea acestora de pe

teritoriul nalional la posturile vamale de frontieri, acestea vor efectua operaliunile
caracteristice postului vamal de plecare qi iegire simultan, iar in cazul vimuirii
mdrfurilor la import sau plasdrii acestora in alt regim sau destinalie vamalS, posturile

vamale de frontieri vor efectua operaliunile caracteristice postului vamal de intrare qi

destinafie simultan.

92. Supravegherea gi evidenla transporturilor TIR este linuti in baza sistemelor

informa!ionale.

93. Serviciul Vamal stabileEte prin acte normative inteme procedura de

eviden!6 qi pf,strare a voletelor detaqabile.

94. Cametul TIR poate fi utilizat la transportarea mhrfurilor in cazul unor

proceduri simplificate de vdmuire (statutul de destinatar agreat) in conformitate cu

legislalia in vigoare.

95. in cazurile menlionate in pct.94, beneficialul procedurii simplificate de

vdmuire este obligat sd informeze Serviciul Vamal prin intermediul sistemului

intbrmalional vamal despre:

a) sosirea vehiculului pentru descdrcarea rnirfurilor;
b) scoaterea sigiliilor vamale;

c) incdrcarea sau descircarea mirfurilor.
96. in cazul in cale beneficiarul procedurii simptificate de vdmuire este o altl

persoand decit titularul cametului TIR, acesta unneazd si elibereze titularului



Cametului TIR dovada (declaralia vamald sau alt inscris legal) care confirmd

schirnbarea destinaliei mlrfurilor transportate si descdrcarea mdrfurilor'.

97. incheierea operafiunii TIR. in cazurile rnenfionate in punctele 94 qi 96, in
procedurd pe suport de hirtie (anexa nr. I la Convenlia TIR), sau in procedura eTIR,

se va efectua ca reguld de tunclionalul vamal responsabil de vdmuirea m5rfurilor
al-erente transportului TIR. sau in alte posturi vamale in confomritate cu procedura

stabilitd de Serviciul Vamal.

XI. PARTICULARITATILE REGIMULUI TIRiN CAZUL
TRANSPORTULUI DE MARFURI PRIN CITEVA POSTURI

VAMALE DE PLECARE SAU DE DESTINATIE

98. Transportarea m6rfurilor in regimul TIR poate fi efectuatd prin citeva

posturi vamale de plecare - cu inclrcarea parliala a mirfurilor sau prin citeva posturi

vamale de destinatie - cu desc6rcarea parliald a mirfurilor.
99. Pentru fiecare post vamal de plecare sau de destinatie este nevoie de un set

suplimentar de volete.

100. Posturile vamale la care are loc inc6rcarea sau descdrcarea parliald a
mdrfurilor efectueazi operaliunile pentru postul vamal de destinafie gi de plecare

respectiv.

I 01 . Titularul suplinegte Cametul TIR cu datele privind mdrfurile incdrcate

suplimentar precum qi privind posturile vamale gi lArile de destinalie ulterioare.

102. Cametul TIR nu poate fi prezentat posturilor vamale de destinalie unde are

loc descdrcarea parJiald sau totalS dacE nu a fost luat la evidenli de toate posturile

vamale de plecare unde are loc inclrcarea.

xrr. pARTrcuLARrrATrLE PERFECTARTT VaUar,n a
MARFURILOR GRELE SAU VOLUMINOASE

103. Marfurile grele sau voluminoase, care datoriti caracteristicilor fizice nu pot

fi transportate in compartimente marfare sigilate sau in containere sigilate, se

transportd in vehicule sau containere deschise.

104. La transportul mdrfurilor grele sau voluminoase, pe coperti 9i pe toate

voletele cametului TIR se face inscriplia in limba englezd "HEAVY OR BULKY
GOODS" ('MARFURI GRELE SAU VOLLMINOASE") sau in limba fratcezd

,,MARCHANDISES PONDEREUSES OU VOLUMINEUSES''.



105. Postul vamal de plecare poate solicita anexarea la Carnetul TIR a

fotografiilor, foilor de ambalare, schitelor$i altor documente necesare pentru

identificarea m[rfurilor transportate. Asemenea documente se vizeazd de cltre postul
vamal de plecare gi se fixeazi la fiecare volet a Carnetului TIR, iar in rubrica 8 a
tuturor voletelor se face o mentiune privind ptezenta unor asemenea documente.

106. La deplasarea unor asemenea mdrfuri pe teritoriul Republicii Moldova,
organele vamale:

a) la intrarea mdrfurilor pe teritoriul Republicii Moldova, in caz de necesitate,

vor aplica mijloace suplimentare de identificare vamali;
b) la intrarea qi ieqirea mirfurilor pe sau de pe teritoriul nafional, vor efectua

control vamal non-intruziv al mirfurilor in scopul depistdrii cazurilor de

transportare a mdrfurilor neindicate in manifestul cametului TIR.

xlrr. PARTICULARITATILE PERFECTARTT VlUaln a
UNOR MARFURI SUPUSE ACCIZELOR

107. Transportarea mdrfurilor prevezute in Anexa nr.2 la prezentul Regulament

este acoperiti de garanlie in conformitate cu pct.44, in cazul in care nu sunt dep6qite

cantitilile indicate in Anexa nr.2.

108. Este interzisl introducerea sau scoaterea din lara in regim TIR a mirfurilor,
indicate in Anexa w.2, in propo(ii care depiqesc cantitelle indicate. in cazul

depistirii in compartimente a mdrfurilor in cantitali care depigesc limitele stabilite de

Anexa nr. 2, suma drepturilor de import sau export exigibile va constitui 200.000
ETIRO per Camet TIR.

XIV.INCIDENTE

109. Incident este considerat evenimentul, acfiunea ori inacliunea, sau cazul

fortuit care a dus la deteriorarea compartimentelor marfare ale

vehiculelor/containerelor, a sigiliilor vamale sau la deteriorarea sau disparilia
mdrfurilor.

110. Titularul informeazd imediat postul vamal proxim despre incident prin orice

mij loace de comunicare disponibile cu prezentarea datelor de identificare a

transportului TIR (nr. Cametului TIR, titularul) si circumstanlele producerii

incidentului.
1 1 t. Postul vamal care a receplionat informalia privind incidentul intreprinde

urmdtoarele mdsuri:



a) decide privind necesitatea delegdrii unui funclionar vamal la fala locului;
b) apreciazd necesitatea constituirii unei zone de control vamal provizorii la
locul incidentului;
c) decide privind necesitatea informirii altor autoritili relevante;

d) decide privind posibilitatea continuirii transportului TIR;
e) decide privind posibilitatea continu6rii transportului TIR cu

vehiculele/containerele indicate in cametul TIR sau necesitatea schimbarii

acestora;

f) completeazd procesul-verbal din Cametul TIR;
g) apreciazd incadrarea acliunilor sau inacliunilor persoanelor irnplicate in
incident in componenla unei contravenlii vamale sau infractiuni, in
conformitate cu competentele legale.

1 12. Orice acliuni legate de operarea cu mirfurile transportate in regimul TIR
sunt efectuate sub supraveghere vamald.

113. Procesul-verbal din Cametul TIR completat nu se detaEeazd din Cametul

TIR, la postul vamal responsabil de incident se pdstreazi copiile acestuia.

1 14. Postul vamal care a constatat incidentul este obligat sd notifice in decurs de

l2 ore posturile vamale de plecare qi destinalie despre incident.

1 15. Producerea incidentului prelungeqte termenul de tranzit pini la limita
maximi admisibilS.

l16. Dupi incident mirfurile pot fi transbordate in alt vehicul sau container in
vederea continudrii transportului TIR. Pentru astfel de cazuri pot fi acceptate doar

vehicule sau containere agreate.

l17.Dacd transportul in cadrul regimului TIR este imposibil, atunci mdrfurile

pot fi expediate la postul vamal de destina[ie in conformitate cu o altd procedura de

livrare a mdrfurilor sub supraveghere vamal6.

118. in cazul pierderii Cametului TIR, titularul informeaz6 postul vamal proxim

iar in cazul fumrlui se adreseazi organelor de drept. Transportarea de mai departe a

mirfurilor poate fi continuatd in conformitate cu o alt5 procedura de livrare a

mdrfurilor sub supraveghere vamald, urmare efectuirii controlului vamal detaliat.

XV. PROCEDURI ELECTRONICE
Sec(iunea I
TIR-EPD

119. Pre-declaraliile electronice (EPD) se intocmesc de titularul Carnetului TIR
prin mijloacele electronice pentru a fi disponibile in sistemele informafionale ale



Serviciului Vamal p6ni la prezentarea veh iculelor/containerelor gi a Carnetului TIR la
un postul vamal nalional.

120. Datele din EPD sunt utilizate de sistemul informalional al Serviciului Vamal
pentru analiza riscurilor qi stabilirea culoarului de vimuire.

12 I . Lipsa EPD, serveqte temei pentru refuzul ludrii la evidenli a Carnetului TIR
la postul vamal de plecare qi de intrare in cazul in care funclionalitdlile sistemelor

informalionale implicate permit acest lucru consfinlit intr-un memorandum semnat de

c6tre p54ile interesate. Prezentul punct nu va fi aplicabil in situaliile in care este

anunlat oficial despre ne funclionalitatea unuia din SI relevante.

122. Funclionarul vamal este obligat sd solicite datele EPD prin accesarea

sistemului informalional al Servi ciului Vamal.

Secfiunea 2

Safe-TIR

123. Serviciul Vamal utilizeazd instrumentele electronice de schimb a

informaliei cu IRU (Uniunea InternationalS a Transporturilor Rutiere) in baza

sistemului Safe-TIR.

124. Schimbul de date se efectueazd prin utilizarea sistemului informalional al

Serviciului Vamal in temeiul Anexei nr.10 la Convenlia TIR.
125. in cazul imposibilitAii transmiterii informaliilor in timp real din cauza

deficienlelor de conexiune sau a unor defecliunilor tehnice, care dureazi mai mult de

24 de ore. informaliile cumulate de la momentul ultimei transmiteri se transmit prin

alte mijloace de comunicare electronice.

Secfiunea 3

eTIR

126. eTIR funclioneazi in conformitate cu condiliile tehnice adoptae de CEE

ONU (Comisia Economici pentru Europa a Organizaliei Naliunilor Unite) in baza

anexei 1 1 la Convenlia TIR.

127. eTIR presupune efectuarea operatiunilor caracteristice regimului TIR prin
utilizarea sistemului informali onal al Serviciului Vamal.

128. Procedura eTIR substituie procedurile electronice TIR-EPD gi Safe-TIR. Cu

toate acestea, procedurile electronice TIR-EPD 9i Safe-TIR vor fi aplicabile in
cazurile prezentirii Cametului TIR pe suport de hitrie conform Anexei nr. I la

Convenlia TIR, sau utilizate pentru oblinerea datelor despre valabilitatea garanliei sau



ob[inerea preventive a datelor despre transportul TIR in situaliile in care sistemul

eTIR nu este functional.

129. in cazul in care procedura eTIR nu poate fi declanqatd din motive tehnice la

biroul vamal de plecare, titularul Cametului TIR poate reveni la procedura TIR.

130. Imposibilitatea utilizdrii de cdtre funclionarii vamali a sistemului eTIR din

cauza deficienlelor de conexiune sau a unor defecliunilor tehnice, la postul vamal de

trecere sau destinalie presupune utilizarea procedurii de rezervl in care se va utiliza
documentul de insolire.

I 3 1 . Documentul de insolire este generat electronic de sistemul informaJional

vamal, dupd acceptarea declarafiei la primul post vamal de plecare in conformitate cu

reglementlrile conlinute in specificaliile tehnice eTIR, este imprimat Ei inminat

titularului sau reprezentantului sdu legal fErd a fi qtampilat de cdtre funclionarul
vamal. Documentul de insolire poate fi utilizat pentru a inregistra incidentele in
conformitate cu prevederile articolului 25 din ConvenJia TIR gi pentru procedura de

rezen d.

132. in cazul in care datele privind transportul TIR necesitd a fi suplinite urmare

operaliunilor efectuate de funclionarii vamali, inclusiv controlul vamal care implicd

schimbarea sigiliului, sau incdrcare/descircare pa(ial5, posturile vamale vor imprima
qi inmina titularului versiunea completat[ a documentului de insolire fErd a o

qtampila.

133. Casetele documentului de insolire pentru Etampile vamale in procedura de

rczewd se completeaz[ de funclionarii vamali la orice post vamal unde a fost

schimbat sigiliul vamal, cu exceplia primului post vamal de plecare, sau a celui care a

efectuat acliuni menlionate in pct. 130, in ordinea consecutivitetii.



Anexa nr. I

la Regulamentul cu privire la modul
de aplicare a ConvenJiei vamale relativ

la transportul intema{ional de mirfuri
sub acoperirea carnetu lu i TIR

(Conveniia TIR, I975)

COMPLETAREA CARNETULUI TIR

l. Completarea copertei Carnetului TlR.

Pagina l:

Rubrica l. ,,Valabil pentru luare in evidenld de postul vamal de plecare pind lo _
inclusiv"

Ultima zi de valabilitate (zzllllaaaa) dincolo de care carnetul nu poate fi prezentat la postul

vamal de plecare pentru luare in eviden(i. Daci a fost luat in evidenld la postul vamal de plecare, in
ultima zi de valabilitate, sau inainte de aceastd dati, carnetul va rdmine valabil pini la incheierea

operafiunii TIR la postul vamal de destinalie. Nu se admit corectdri la aceasti rubricd.
(Se completeaz[ de asocialia garanti)

Rubrica 2. ,, Eliherat de"



Se inscrie denumirea asociaJiei garante nafionale care a eliberat carnetul TIR
(Se completeazi de asocialia garantd)

Rubrica 3. ,,Titular"
Se inscrie numirul de identificare, denumirea, adresa gilara titularului carnetului TIR.

Transportul sub acoperirea carnetului TIR poate fi efectuat doar de cdtre agentul transportator inscris

in aceastd rubricd.

(Se completeazd de asocialia garanti)

Rubrica 5. ,,Semndlura secretarului organizalie iinternalionole "

Se aplicI semnitura secretarului Uniunii Internalionale a Transporturilor Rutiere (lRU).
(Se completeazd de organizaliainternaJionald)

Rubrica 6. ,,fara de plecare"
Se indici lara sau (drile de unde incepe transportul TlR, pentru toate incerc5tura sau parte a

acesteia. (se admite utilizarea codului de stat)

(Se completeazd de titular)

Rubrica 7. ,,faro de destinalie"
Se indicd lara sau lerile unde se incheie transportul TIR, pentru toati incArcetura sau parte a

acesteia. (se admite utilizarea codului de stat)

(Se completeazd de titular)

Rubrica 8. ,,Numdrul(le) de inmatriculare al(e) vehiculului(or) rutier(e)"
Se indicd numdrul(le) de inmatriculare al(e) vehiculului(lor) rutie(e), nu numai cel al

vehiculului cu motor (cap tractorul) dar gi cel al remorcii sau al semi-remorcii tractate de acest

vehicul.
(Se completeazA de titular)

Rubrica 9. ,,Certificat(e) de agreare al(e) vehiculului(lor) rulier(e) (numdr Si datd)"
Se indicd numdrul gi data eliberdrii certificatului(lor) de agreare a vehiculului(lor) pentru

efectuarea transporturilor TIR.
(Se completeazi de titular)

Rubrica 4. ,,Semndlura delegatului asocialie i emitente Sistompila acestei asocialii"
Se aplicd semnltura funclionaruluiasociatiei garante emitente giptampila acesteia.

(Se completeazi de asocialia garantd)

Rubrica 10. ,,Numdr(e) de identifcare al (ale) conlainerului(or) "
Se indici numlrul de identificare a containerului, dacd este cazul. in acest caz rubrica 8 se

completeazd cu identificatoarele vehiculelor rutiere cu care este transportat containerul.
(Se completeazi de titular)



Rubrica I1.,,Obsenalii diver.;e "

Se indici diverse observaJii necesare, de exemplu indicafia .,mirfuri grele sau voluminoase".
(Se completeazd de asocialia garante sau titular)

Rubrica l2.,,Semndlura titularului carnetului"
Se aplicd semndtura titularului carnetului TIR sau al reprezentantului sdu imputemicit,

certificind exactitatea informafiilor care figureazd in rubricile 6-l I de la pagina I a copertei.

(Se completeazd de titular)

Pagina 2 si 3:

a copenei carnetului TIR trebuie sd fie tipirite, prin metoda poligrafici, ,,Regulile utitizdrii
cametului TIR". una din limbi engleza, franceza sau limba larii emiterii carnetului TIR.

Pagina 4:

in partea din dreapta sus al paginii 4 a copertei carnetului TIR se afld cotorul deta;abil cu

numlrul carnetului TIR, care i se inapoiazd transportatoru lui in cazul relinerii cametului TIR de

catre organele vamale. Pe acesta se introduc men(iunile organului vamal cu privire la cauza relinerii
carnetului, data qi denumirea organului vamal. Pe cotor se aplicd insemnele semniturii
qi;tampileipersonale a funclionarului vamal care a retinut cametul. Cu prima ocazie, carnetul TIR
trebuie restituit asocialiei garante nationale a lirii unde acesta a fost relinut.

2. Voletul nedeta$abil nr.1lnr.2 de culoare galbend (non-vamali).

Voletul galben nu este destinat utilizErii de cAtre organele vamale. Ea este incorporatd in
carnetul TIR din doud motive:

a.pentru a reda traducerea denumirii rubricilor voletelor nr.llnr.2 gi cotoarelor nr.l/nr.2 in
limba idrii de plecare;

b. pentru a plstra datele care figureazd in manifestul mdrfurilor carnetului TIR dupl ce

toate voletele din cametul TIR au fost deta$ate in decursul unui transport TlR. Titularul cametului
TIR completeazd fila galbend in acelagi mod in care completeazi voletele. Autoritdlile vamale nu

completeazi qi nu gtampileazd voletul galben[, cu excep{iasitua{iilor in care titularul carnetului TIR
soliciti sd fie vizate modificdrile care au fost operate.

3. Voletul detapabil nr.l de culoare albd.

Titularul carnetului TIR completeazd toate voletele detaqabile care vor fi utilizate in cadrul

transportului TIR. Datele la aceste rubrici trebuie si coincidd cu cele indicate in fi[a nedetaqabild

nr.l lnr.2.

Voletul galben nu poate fi detagat de la carnet.

Rubrica l. ,,Clrnetul TIR nunrdrul '

Este tiperit num[rul de referinfi al carnetului TIR.



(Tip[rit de organizaJiainternalionala)

Rubrica 2. ,,Postul(uri) vamal(e) de plecare"
Se indicd denumirea postul (posturile) unde incepe transportul TIR, pentru toate incercItura

sau parte a acesteia. Numdrul posturilor vamale de plecare poate varia de la I pind [a 3. Numirul
total de posturi de plecare qi de destinalie nu poate fi mai mare de patru.

(Se completeazi de titular)

Rubrica 3.,,Numele organizolieiinlernalionale "

Este tipirit numele gi/sau logoul organizafieiintemaJionale
(Tipirit de organizaliaintemalionalS)

Rubrica hri numdr ,,Pentru utilizare ofciold"
Se introduce orice informalie susceptibild s[ faciliteze controlul vamal, (spre exemplu:

numirul documentului vamal precedent, valoarea facturale, etc.).

(Se completeazd de autoritetile vamale).

Rubrica 4. ,,Tilularul carnetului TIR (numdr de identificare, nume, adresa silara)
Se indici numdrul de identificare, denumirea. adresa gilara titularului carnetului TIR.
(Se completeazi de titular)

Rubrica 5. ,,fara de plecare"
Se indici Jara sau jirile unde incepe transportul TIR, pentru toate incerc5tura sau parte a

acestela.

(Se completeazd de titular)

Rubrica 6. ,,fara de destinalie'
Se indicd fara sau ldrile unde se incheie transportul TIR, pentru toatd incercetura sau parte a

acestela.

(Se completeazi de titular)

Rubrica 7. ,,Numdrul(e) de inmatriculqre al(e) vehiculului(lor) rulier(e)"
Se indicd numirul(le) de inmatriculare al(e) vehiculului(lo0 rutier(e), nu numai cel al

vehiculului cu motor (de exemplu cap tractorul) dar gi cel al remorcii sau a[ semi-remorcii tractate

de acest vehicul.

(Se completeazd de titular)

Rubrica 8.,, Documenlele anexate mani/estului "

Se indici identificatoarele (nr.) documentelor suplimentare anexate la carnetul TIR (de

exemplu: CMR, invoce etc.). in cazul utilizdrii [istelor complementare, postul vamal de plecare

trebuie sd le atageze la voletele completate a carnetului TlR, a copertei carnetului cu ajutorul

agrafelor sau al altor dispozitive giaplicind pe acestea insemnele qtampilei vamale in aqa fel, incit si

nu poate fi scoase lir[ a lisa urme vizibile pe carnet. Pentru a evita ca aceste documente sd fie



inlocuite, postul vamal de plecare trebuie si gtampileze fiecare pagind. Copiile acestor documente

trebuie anexate la fiecare volet a carnetului TIR. Caracteristicile acestor documente, gi numirul de

foi trebuie sd fie indicate la rubrica 8.

(Se completeazi de titular)

Rubrica 9. ,,a) Compartimentul(e) de incdrcare sau conlainerulQe)

b) Mdrci Si numere ale coletelor sau obiectektr"

La lit.a) se inscrie numdrul(le) de identificare al(e) compartimentului(lor) sau a

containerului(lor) (atunci cind este cazul).

La lit.b) se indicl mircile de identificare sau numerele coletelor sau obiectelor.
(Se completeazi de titular)

Rubrica 10. ,,Numdrul Si natura colelelor sau obiectelor; denumirea mdrfurilor"
Se indicd numdrul qi natura coletelor sau obiectelor, denumirea. Denumirea m[rfurilor trebuie

si cuprindi denumirea comerciald a respectivelor mdrfuri (televizor, video, CD player, etc.) gi

trebuie sd permite autoritdtilor vamale identificarea lor IErd ambiguitate. Denumirile generice, cum

ar fi aparate electronice. aparate electromenajere, imbriciminte. furnituri de interior, nu trebuie sd

figureze in descrierea mirfurilor. in plus, numdrul de colete corespunzind fiecdrei descrieri a

mirfurilor trebuie sI figureze in manifest. in ceea ce privegte marfurile agabaritice, lichide qi cele

transportate in vrac, cantitatea de mdrfuri trebuie s[ fie specificati conform caracteristicilor fizice

ale mdrfii.
(Se completeazd de titular)

Rubrica 1 L ,,Greutotea brutd in kg"
Se indicd masa bruti in kg.

Atunci cind carnetul TIR acoperi un ansamblu de vehicule sau mai multe containere,

confinutul fieclrui vehicul sau al fiecirui container va fi menlionat separat in manifest. Aceastd

indicalie va trebui si fie precedat[ de numdrul de inmatriculare al vehiculului sau de numdrul de

identificare al containerului. De asemenea, dacd sunt mai multe posturi vamale de plecare sau de

destinalie, menliunile referitoare la mdrfurile luate in evidenlE sau destinate fieclrui post vamal vor
fi clar separate unele de altele pe manifest.

(Se completeazd de titular)

Rubrica i2. ,,Totalul colelelor ce figureazd in manifest; Destinalia; Postul vamal; Numdrul"
Se indici fiecare post vamal de destinaJie (descircare) pi numdrul coletelor destinate acestui

post, numirul total al coletelor. Numirul postrilor vamale de destinalie poate varia de la I la 3 in
funclie de numirul posturilor de plecare. Numdrul total al posturilor vamale de plecare gi de

destinalie nu poate fi mai mare de patru.

(Se completeazd de titular)

Rubricile l3-15. ,, Certific .faptul cd indicaliile de la rubricile l-12 de mai jos sunl exqcte Si

conplete Locul Si dctto. Semndturo litulorului sau a reprezentunlului sdu."



Se indici locul 9i data completdrii carnetului TIR. Se aplici semndtura titularului carnetului

TIR sau a reprezentantului acestuia. Completind aceastl rubrici, titularul cametului TIR garanteazd

exactitatea informaJiilor care figureazd in rubricile l-12. Aceste rubrici trebuie sd fie completate pe

toate voletele carnetului TIR.
(Se completeazd de titular)

Rubrica 16. ,,Sigilii sau mdrci de identificare aplicate (numdr, identifcore)"
Se indici numdrul de sigilii vamale aplicate qi caracteri stic ile care permit identificarea lor sau

alte misuri de supraveghere aplicate. in cazul in care se cunoa$te postul vamal de incdrcare

succesivi, se completeaze voletele necesare parcurgerii distanlei pinl la acel post. Ultimul post

vamal de plecare inscrie aceste date pe toate voletele rlmase in carnetul TlR.
(Se completeazi de funcfionarul vamal al postlui de plecare)

Rubrica 18. ,,Certificat de luare in evidenld (postul vamal de plecare sau de trecere de

intrare) "

Se indicd denumirea postului vamal de plecare (de intrare).

(Se completeaz[ de funclionarul vamal al postului de plecare)

Rubrica 19. ,,Sigilii sctu mdrci de identifcare recunoscute intacte"

Se marcheazd cu semnul ,,X" caseta, dacd se constatZ cd sigiliile sau alte m[suri de

supraveghere vamali sunt intacte la inceputul operatiunii TIR. Primul post vamal de plecare nu

completeazi aceastd rubricd.

(Se completeazd de functionarul vamal al postului de plecare)

Rubrica 20. ,,Termen de lranzil"
Se indicd termenul limit6 de tranzit (zzllllaaaa) la care mirfurile gi mijloacele de transport

trebuie prezentate la postul vamal de destinaJie, sau numSrul de ore.

(Se completeazd de funcJionarul vamal al postului de plecare)

Rubrica 2l . ,,Inregistrat de postul vomal _ sub numdrul _ "

Se indici denumirea postlui vamal de plecare urmat de numdrul sub care opera{iunea TIR este

inregistratd de postul vamal. Rubrica nu este obligatorie pentru completare in cazul evidenlei

electron ice a operaliunilor TIR.

(Se completeaz[ de functionarul vamal al postului de plecare)

Rubrica 17. ,,Postul vamal de plecare. Semndlura agentului Sistampila cu data poslului
vomal"

Se indicd data (zzllllaaaa) qi se aplicd insemnele semndturii personale $i a

gtampileifunctionaru lui vamal a postului vamal de plecare. La ultimul post vamal de plecare,

semnitura gigtampila personalS a funclionarului vamal trebuie aplicatl pe toate voletele remase

(rubrica l7).
(Se completeazd de funclionarul vamal al postului de plecare)



Rubrica 22. ,,Diverse (itinerariu fixat, postul unde transportul trebuie sd.fie prezenlat, elc.)"
Se indici denumirea postlui vamal de destinaJie din carul operaliunii. in caz de necesitate, se

indici itinerarul transportului.
(Se completeazd de funcfionarul vamal al postului de plecare)

Rubrica 23. ,,Semndlura agentului SiStampila cu data postului vamal"
Se inscrie data (zz.llllaaaa) qi se aplicb insemnele semnaturii gigtampilei personale

funclionarului vamal care a perfectat carnetul TIR.
(Se completeazd de funcfionarul vamal al postlui de plecare)

a

a

1 Cotorul nr.l de culoare alb5.

Rubrica l. ,,Luat in evidenld de postul vamal"

Se indici denumirea postlui vamal de plecare.

(Se completeazi de funclionarul vamal al postului de plecare)

Rubrica 2. ,,Sub numdrul"
Se indici numirul sub care operaliunea TIR este inregistrati de postul vamal. Rubrica nu este

obligatorie pentru completare in cazuI evidenlei electronice a opera]iunilor TIR.
(Se completeazi de funcfionarul vamal al postului de plecare)

Rubrica 3. ,,Sigilii sau mdrci de identifcare aplicate"
Se indici numirul gi caracteristic ile sigiliilor sau altor mdsuri de supraveghere aplicate

(Se completeazd de func{ionarul vamal al postului de plecare)

Rubrica 4. ,,Sigilii sau mdrci de identificare recunoscute intacte"

Se marcheazi cu semnul ,,X" caseta, daci se constatd cd sigiliile sau alte mdsuri de

supraveghere vamale sunt intacte la inceputul operaliunii TIR. Primul post vamal de plecare nu

completeazi aceastd rubricd.

(Se completeazi de functionarul vamal al postului de plecare)

Rubrica 5. ,,Diverse (itinerariu fixol poslul unde transportul trebuie sdfe prezentat, etc.)"

Se indicl denumirea postului vamal de destinaJie. in caz de necesitate, se indici itinerarul

transportului.
(Se completeazd de funcJionarul vamal al postului de plecare)

Rubrica 6. ,,Semndlura agentului sistampilo cu data postului vamal"

Se inscrie data (zzllllaaaa) 9i se aplicl insemnele semniturii gigtampilei personale

funclionarului vamal care a perfectat cametul TIR.
(Se completeaz6 de funcfionarul vamal al postului de plecare)

5. Voletul deta$abil nr.2 de culoare verde



Rubricile l-23 ale voletului nr.2 se completeazi in acelaqi mod ca qi rubricile corespunzetoare

ale voletului nr.l. Ca regulS generali, datele care figtreazd in rubricile l-23 ale voletului nr.2

trebuie sd coincidd cu datele corespunzAtoare care figureaza in voletul nr.I .

Rubrica 24. ,,Certifcat de incheiere a operoliunii TIR (postul vamal de trecere de iesire sau

de destinalie) "

Se indicd numerul sub care operaliunea TIR este inregistratl de postul vamal de destinalie.

Rubrica nu este obligatorie pentru completare in cazul eviden(ei electronice a operafiunilor TlR.
(Se completeazd de func{ionarul vamal al postului de destinafie)

Rubrica 25. ,,Sigilii sau mdrci de identificare recunoscule intacte"
Se marcheazd cu semnul ..X" caseta, dace se constatn ci sigiliile sau alte m[suri de

supraveghere vamale sunt intacte.

(Se completeaz[ de funcJionarul vamal al postului de destina]ie)

Rubrica 26. ,,Numdr de colete pentru care operaliunea TIR afost cerlifcald"
Se inscrie numirul de colete descircate la postul vamal de destina{ie. Daci descdrcarea nu s-a

efectuat. rubrica nu se completeaze.
(Se completeaz[ de funcfionarul vamal al postului de destinalie)

Rubrica 27. ,, Rezeme "

Aceastd rubrici se completeazi doar in cazurile in care au fost constatate nereguli, accidente

sau incidente avind legdturi nemijlocitd cu transportul sub acoperirea cametului TIR. in aceste

cazuri, in aceasti rubrica se inscrie litera ,,R", urmatd de o descriere clard gi succinti a problemei.
(Se completeazi de funcJionarul vamal al postului de destinalie)

Rubrica 28. ,,Semndlura agentului SiStampila cu dala a posutlui vamal"
Se inscrie data (zz./lllaaaa) gi se aplicl insemnele semniturii gigtampilei personale a

funcJionarului vamal care a perfectat carnetul TIR.
(Se completeazd de funcJionarul vamal al postului de destinaJie)

6 Cotorul nr.2 de culoare verde

Rubrica l. ,,Sosireo certificatd de posutl vamal "

Se inscrie denumirea postului vamal de destinalie.
(Se completeazd de funclionarul vamal al postului de destinaJie)

Rubrica 2. ,,Sigilii sou mdrci de identificare recunoscute intocte"
Se marcheazd cu semnul ,,X" caseta, dacd se constatd cd sigiliile sau alte misuri de

supraveghere vamald sunt intacte.

(Se completeazi de funclionarul vamal al postului de destinalie)



Rubrica 3. ,,Numdr de colete pentru care operotriunea TIR a.fost certificatd (aSa cum este

stipulat in manifesl) "

Se inscrie numirul de colete descdrcate la postul vamal de destina(ie. Daci descdrcarea nu s-a

efectuat. rubrica nu se completeaz6.
(Se completeaze de funcfionarul vamal al postului de destinalie)

Rubrica 4. ,,Noi sigilii oplicate"
Atunci cind este cazul, se indici numdrul gi caracteristicile noilor sigilii sau altor misuri de

supraveghere vamald aplicate.

(Se completeaZ de funcfionarul vamal al postului de destina[ie)

Rubrica 5. ,, Rezerve "

Ca gi in cazul rubricii 27 a voletului nr.2, aceasti rubrici nu trebuie completatd decit in

cazurile in care au fost constatate nereguli, accidente sau incidente (sigilii rupte, mlrfuri lipsi) avind

legituri nemijlocit[ cu transportul sub acoperirea cametului TIR. in aceste cazuri, in aceasti rubrici
se inscrie litera,,R", urmate de descrierea clard gi succinti a problemei.

(Se completeazi de funcJionarul vamal al postului de destinafie)

Rubrica 6. ,,Semndtura agentului SiStampila cu dato a postului vsmal"
Se inscrie data (zzllllaaaa) 9i se aplic[ insemnele semniturii qiqtampilei personale a

funclionarului vamal care a perfectat carnetul TIR.
(Se completeazi de funclionarul vamal al postului de destinalie)

7 Procesul-verbal de constatare

Rubrica l. ,,Posutl(e) vamal(e) de plecare"

Se indicl denumirea postului(lor) de plecare gi, dacd este necesar, locajia acestuia(ora)

Rubrica 3.,, Numele organizalieiinlernalionqle "

Este tip[rit numele gi/sau Iogoul organizalieiintemalionale.

Rubrica 4. ,,Numdrul(e) de inmatriculare al(e) vehiculului(lor) rutier(e), Alunci cind este

cazul, numdrul(le) de identificare al(e) containerului(or) "

Se indicl numdrul(le) de inmatriculare al(e) vehiculului(lor) rutier(e), Atunci cind este cazul,

numdrul(le) de identifi care al(e) containerului(lor).

Rubrica 2. ,,Carnet TIR"
Este tiperit numlrul cametului TIR.

Rubrica 5. ,,Titularul carnetului TIR (numdrul de identificare, denumirea, adresa [i1ara) "

Se indic[ numdrul de identificare, denumirea, adresa qilara titularului Carnetului TIR, identic

cu rubrica 3 a paginii I a copertei carnetului TIR.



Rubrica 6. ,,Sigiliul(le) vamal(e) este/sunl inlacl(e), nu esle/sunt intact(e) "
Se marcheazi cu semnul ,,X" caseta din stingS, dacd sigiliile sunt intacte qi caseta din dreapta,

dacd ele nu sunt intacte.

Rubrica 7. ,,CompartimentulQe) de incdrcare sau containerul(le) este/sunt intacl(e), nu

este/sunt inlact(e) "
Se marcheazl cu semnul ,,X" caseta din stinga, dacd compartimentul(le) sau containerul(le)

sunt intacte gi caseta din dreapta, dacl nu sunt intacte.

Rubrica 8. ., Obsemalii "
Se inscriu observaiiile/conshterile, dace este cazul

Rubrica 9. ,,Nici o marfa nu pare sd lipseascd. Mdrfurile descrise in rubricile l0-13 lipsesc

(M) sau sunt distruse (D) aSa cum este indicat la rubrica 12"
Se marcheazi cu semnul ,,X" caseta din stinga daci nici o marfE nu lipsegte sau caseta din

dreapta dacd lipsesc mdrfuri. in al doilea caz, rubricile l0-13 trebuie de asemenea completate pentru

a indica ce mdrfuri lipsesc sau au fost distruse.

Rubrica 10. ,,a) Compartimentul(le) de incdrcare sau containerul(le)

b) Mdrcile si numerele coletelor sau obiectelor"
La lit. a) se indicd numirul(le) de identificare al(e) compartimentelor sau al(e)

containerului(lor) (daci este cazul). La lit. b) se indicd mdrcile de identificare sau numerele coletelor

sau al obiectelor.

Rubrica I l. ,,Numdrul si natura coletelor sau obiectelor; Denumirea mdrfurilor"
Se inscriu datele din rubrica l0 a voletelor nr.l gi nr.2 caracteristice obiectelor distruse sau

dispdrute.

Rubrica 12. ,,M sau D"
in dreptul fiecdrui tip de marfE se inscrie,,M" (lipselte) sau,,D" (distrusd).

Rubrica 13. ,,Observalii (a se indica in special contitdlile lipsd sau distruse)"

Se indici cantitilile care lipsesc sau au fost distruse.

Rubrica l4.,,Data, locul sicircum,slanlele accidentului "

Se indica data (zz./lllaaaa),locul qi descrierea circumstanlelor accidentului.

Rubrica I 5.,, Mdsuri luate penlru ca operaliunea TIR sd poatd continua :

- Aplicareo unor noi sigilii: numdrul si caracteristicile
- Transbordarea mdrfurilor (vezi rubrica 16 de mai jos)

- Akele "
Se marcheazd cu semnul ,,X" caseta corespunzetoare, 5i dacd este cazul, se precizeazi ce alte

misuri au fost luate.



Rubrica 16. ,,Dacd mdrfurile au fost transbordate: caracteristicile vehiculului(or) rutier(e)
sau al(e) containerului(lor) de substitulie

a) Vehicul - Numdrul de inmatriculare - Agreal (Da sau Nu) - Numdrul certificotului de

agreare Numdrul Si caracterislicile sigiliilor aplicate

b) Conlainer - Numdrul de identificare - Agreat (Da sau Nu) Numdrul certificalului de

agreare Numdrul Si caracterislicile sigiliilor aplicote

La Iit. a) se inscrie numArul de inmatriculare a vehiculului. Daci vehiculul a fost agreat pentru

un transport TIR, se marcheazd cu semnul ,.X" caseta din stinga (Da), iar in caz contrar, caseta din
dreapta (Nu). Daci este cazul, se indici numirul certificatului de agreare precum gi numirul gi

caracteristicile sigiliilor aplicate.

La lit. b) se inscrie numdrul de identificare a containerului(lor). DacI respectivele containere

au fost agreate pentru un transpo( TlR, se marcheazi cu semnul ,,X" caseta din stinga (Da), iar in
caz contrar caseta din dreapta (Nu). Daci este cazul, se indici numdrul certificatului de agreare

precum 9i numirul qi caracteristicile sigiliilor aplicate.

Rubrica 17. ,,Auloritatea care a intocmit prezentul proces-verbal"

Se indicd denumirea autoritelii care a intocmit procesul-verbal giinforma[ii detaliate despre

aceasta: locul, data (zzllll aaaa), gtampilagi semnetura.

in cazul in care procesul-verbal a fost intocmit de cetre organul vamal, completarea rubricii l7
nu este obligatorie.

Rubrica 18. ,,Viza urmdtorului post vqmal atins de transporlul TIR

Semndtura"

Se indicd data (zz.llllaaaa) 9i insemnele semndturii gigtampilei personale a func[ionarului vamal

a postului vamal la care a ajuns transportul TIR.".

Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire la modul

de aplicare a Conven(iei vamale relativ
la transponul interna!ional de mirfuri

sub acoperirea cametului TIR
(ConvenJia TIR, 1975)

LISTA MARFURILOR
care necesiti o limiti sporiti de garanlii

Denumirea mirfurilor conform Nomenclaturii combinate Limita de
cre$tere a
garan{iei

Codul mirfurilor

Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic de 300 litri 2207 10



minim 80% vol
Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic sub
80% vol.; distilate, rachiuri, lichioruri qi alte biuturi
spirtoase

500 litri 2208

Jigiri de foi (inclusiv cele cu capete tliate) qi trabucuri.
care conlin tutun

40.000 buciti 2402 10

Jigarete care conlin tutun 70.000 buc[!i 2402 20

Tutun pentru pipA cu apA men{ionat la nota I de
subpozifii a capitolului (in sensul subpoziliei 2403 11,
termenul .,tutun pentru pipi cu ap5" inseamna tutun
destinat fumatului cu o pipd cu apd, care constA dintr-un
amestec de tutun gi glicerol, conJinind sau nu uleiuri gi

extracte aromatice, melasd sau zahdr, cu sau fIrI aromi
de fructe. Produsele destinate fumatului cu o pipd cu apd
care nu conJin tutun sint insd excluse din aceastd
subpozilie.);
Altele

100 kilograme 2403 I I

2403 t9

Anexa nr.3
la Regulamentul cu privire Ia modul

de aplicare a Convenlieivamalerelativ
la transportulinternalional de m[rfuri

sub acoperireacarnetului TIR
(ConvenJia TIR, 1975 )

1. Certificatul de agreare a unui vehicul rutier pentru transportul de mlrfuri sub

sigiliu vamal se elibereazd./reinoieqte de citre Serviciul Vamal in baza urmdtoarelor

acte:

a) formularul certificatului de agreare conform modelului prevazut in anexa nr.

4 la Convenlia TIR;



b) certificatul de inmatriculare al vehiculului, eliberat de Agenlia Servicii
Publice;

c) cel pulin trei fotografii color de format 44, ale vehiculului rutier supus

agrearii, care prezintd, vehiculul rutier din fa!6, lateral dreapta qi spate. La
vehiculele rutiere prevdzute cu uqe laterali, fotografia se realizeazd, pe partea

respectivd. Fiecare loc de sigilare se fotografiazd separat.

2. Funclionarul vamal identifica vehiculul rutier supus agredrii qi verificd
indeplinirea, din punct de vedere al construcliei gi echipamentului sdu, a condiliilor
tehnice prevdzute in Anexele nr. 2 sau 6 la Convenlia TIR.

3. Dacd toate condiliile legale sunt indeplinite, funclionarul vamal autentificd

fotografiile prezentate la pct.l lit.c) prin aplicarea gtampilei si a numirului
certificatului pe acestea qi elibereazd certificatul de agreare, completat gi qtampilat in
conformitate cu prevederile Anexei nr.3 la Convengia TIR.

4. Certificatul de agteare se remite solicitantului insolit de fotografiile
autentificate. Datele privind certificatele de agreare eliberate se introduc intr-un
registru de forma stabilite de Serviciul Vamal.



Nota informativl
la proiectul hotiririi de Guvern privind aprobarea Regulamentului cu privire
la modul de aplicare a Convenfiei vamale relativ la transportul internafional

de mirfuri sub acoperirea carnetului TIR (Conven{ia TIR, 1975) gi abrogarea
HotEririi Guvernului nr. 1086/1997

1. Denumirea autorului qi, dupi caz, a participanfilor la elaborarea proiectului
Proiectul de hotirire este elaborat de cdtre Ministerul Finantelor al Republicii Moldova

(Serviciul Vamal).

2. Conditiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ qi finaliti{ile urmirite
Drept temei pentru inilierea procesului de revizuire a Hotdririi Guvemului nr.1086197

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a ConvenJiei vamale relativ
la transportul intemafional de mdrfuri sub acoperirea cametului TIR (Convenlia TIR, 1975)
au constituit:

1. Necesitatea racordirii prevederilor HG nr. 1086/97 la terminologia Codului Vamal
al Republicii Moldova gi a legislaliei aplicabile, precum qi excluderea unor prevederi
desuete;

2. Modificarea ConvenJiei TIR prin introducerea unei proceduri electronice noi,
denumitd eTIR (ECE/TRANS/WP.30/AC.21147), alternativi actualei proceduri pe suport de
hirtie a Cametului TIR.

3. Introducerea utilizarii sistemelor electronice de declarare electronicd preventivi
(EPD) qi a schimbului electronic de date SafeTIR.

In contexful celor expuse, prin adoptarea actului normativ respectiv se prezumd
urmltoarele finalitAIi:

I ) excluderea discrepanlelor normative depistate;
2) introducerea unor norme juridice noi privind acliunile de bazd pe care trebuie si le

intreprindd Serviciul Vamal in cadrul procedurilor electronice;
3) asigurarea posibilitdfii implementirii anal,izei de risc in baza informaliilor preventive

asupra mdrfurilor ce urmeazd a fi introduse sau scoase in/din lari in procedura TIR, ceea ce
va permite reducerea timpului de vdmuire qi implicit de asteptare atit la posturile vamale
inteme cit gi la cele de frontierd.

Considerind volumul modific6rilor operate in textul actual al Regulamentului precum
qi necesitatea suplinirii textului HG cu norme juridice care stabilesc acliuni de intreprins
pentru Serviciul Vamal in termeni condilionali, s-a decis abrogarea HG nr. 1086/97 qi

adoptarea unei noi Hotiriri de Guvern.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legisla{iei na(ionale cu legislafia Uniunii Europene



Proiectul de lege nu conline norme privind armonizarea legislaliei nationale cu
legislalia Uniunii Europene.

4, Principalele prevederi ale proiectului gi evidentierea elementelor noi
Scopul proiectului constd in revizuirea prevederilor actuale ale HG nr. 1086/97 qi

aducerea acestora in concordanld cu cadrul nalional general de reglementare a operaliunilor
de vf,muire in special cele de plasare a mdrfurilor in regim vamal de tranzit Ei efectuare a
controlului vamal, fird a aduce atingere prevederilor Convenliei TIR, precum gi asigurarea
aplicabilitnlii procedurii TIR in partea ce line de operaliunile electronice.

In mod special, prevederile proiectului se referd la:
l. reformularea prevederilor interpretabile in vederea asigurarii respectirii

terminologiei generale ale reglementirilor din domeniu vamal, precum gi

excluderea unor prevederi desuete;
2. introducerea unor elemente noi expuse mai jos.

l. ReformulSri.
Dat fiind faptul c5, textul Regulamentului a fost elaborat in perioada 1996- 1997 , acesta

comporte multiple discrepanle cu limbajul juridic din domeniul vamal utilizat actualmente.
Astfel, se impune adaptarea la anumili termeni precum ar fi cel de funclionar vamal,
vimuire, etc, precum qi excluderea unor termeni de ambiguitate care introduceau elemente
de incertitudine juridica, devenind desuete in timp prin neutilizare, precum ar fi cel de
" grupuri de verificare documentard' salu " grupe de control vamal" .

2. Elemente de noutate.
Elemente noi:
2.1 in punctul 1 a fost introdus textul "saa aceleia;i pdrli contractante",, care

solutioneazd problema utilizirii cametului TIR pe un singur teritoriu vamal, cu condilia ca

o parte anumiti din operaJiunea TIR, dintre inceputul gi sfirgitul acesteia, sf, se efectueze cu
traversarea a cel pulin unei frontiere de stat. La modul practic, aceastA prevedere permite
reintoarcerea mdrfurilor export ate inbaza aceluiaqi document de tranzit (camet TIR) cu care

a inceput transportul, ceea ce permite titularului si economiseasc6 timp qi evite cheltuieli
nejustificate pentru perfectarea altor documente de tranzit.

2.2 In punctul I a fost introdus textul "sau cel stabilit de Convenlia TIR" cu referire la
numdrul de birouri vamale de incdrcare qi descdrcare cumulativ care pot fi in cadrul unui
transport TIR. Actualmente, numarul de birouri vamale de incircare gi descdrcare cumulativ
nu poate depdqi 4. Totodat5, de mai mult timp se discutd lipsa de oportunitate in pistrarea
unei asemenea prevederi, fiind una limitativd. Prin urmare, in cazul unei eventuale

modificdri a convenliei TIR, prin excluderea sau modificarea num6rului birourilor vamale

de incdrcare qi descdrcare, nu va mai fi necesard o intervenlie separatd in texful
Regulamentului



2.3 Prin punctele 14-21 se introduce o procedurd de prelungire a termenului de tranzit
in procedura TIR.

2.4 Prin pct. 23 se instituie posibilitatea ca organele vamale nalionale sd accepte orice
instrumente legale de garantare suplimentari a sumelor garantate de convenlia TIR, precum
ar fi garanliile intemafionale, emise de cdtre IRU (Asocialia Intemalionali a Transportorilor
Rutieri) sau nalionale (brokerii vamali). Aceasti prevedere va permite solufionarea
chestiunilor de ordin practic, in care garanlia cametului TIR este insuficientd pentru a
acoperi suma drepturilor de import imputabild mdrfurilor transportate. Diferenja dintre
sumele drepturilor de import imputabile in diverse teritorii vamale este dictati de legislafia
aplicabilS pe aceste teritorii.

2.5 Prin normele introduse de pct. 98 - 101, este prevSzutd posibilitatea utilizirii
cametului TIR la transportarea mdrfur'ilor in cazul unor proceduri simplificate de vdmuire
(statutul de destinatar agreat) in conforrnitate cu legislalia in vigoare.

2.6 Capitolul XIV. ACCIDENTE RUTIERE din redactia actuala a Regulamentului a

fbst revizuit qi ajustat regulilor de cornpletare a cametului TIR prevdzute de anexa nr. 1 a
Conventiei TIR.

2.7 Introducerea capitolului XV privind procedurile electronice corespunde scopului
i temeiurilor de revizuire a Regulamentului.

Sistemul TIR-EPD este functional in tdrile limitrofe Republicii Moldova
https:i/tirepd. iru.ore/#/login), in Romania, ca qi in toati LIE din 2009, iar in Ucraina din
013

s://unece.or 1l leadn.rin/DAM/trans/docithernes/UNDAC2C/Morocco20 I 5/Tulki02 I 2 1

EN. d

h

a) Implementarea EPD aduce beneficii Serviciului Vamal prin:
- implementarea sistemului de analizi a riscului bazat pe date preventive asupra

transportului corespunzator standardelor "WCO SAFE Framework"
(htto ://www.wcoomd. ore/en/ton ics/fac i litation/instrument-and-tools/frameworks-of-
standardsisafe package.aspx)

- excluderea necesitdlii introducerii manuale a datelor generale privind transportul;
- doar Carnetele TIR valide pot fi introduse in sistem Ei doar de citre titularii autorizafi;
- informalie preventivd identicd furnizatd tuturor birourilor vamale implicate in

transport;
b) Beneficii pentru operatorii de transport:
- sistemul TIR-EPD pus la dispozilia titularilor de cdtre IRU este unul gratis, ceea ce

exclude necesitatea contractdrii serviciilor brokerilor vamali;
- excluderea accesului la informaliile transponului rIR pentru oricare parte ter{d,

valabil Ei pentru importatori/exportatori;
- informalii preventive identice furnizate tuturor birourilor vamale implicate in

transport;



- interfala sistemului valabild in limba titularului;
- sistem bazat pe intemet, ceea ce permite utilizarea sistemului de pe orice dispozitiv,

IEri a exista necesitatea instaldrii unui soft special;
- reducerea timpului de aqteptare la frontieri;
- economii de mijloace financiare;
- creqterea competitivitSlii.
2.8 Suplinirea cu unele noliuni noi aferente procedurilor electronice ale regimului TIR.

Pe lingd noliunile regimului TIR au fost introduse nofiunile de post vamal de intrare qi iesire,
noliunea de procedurd eTIR qi a documentului de insolire aferenti acesteia, precum qi acea

de compartiment de incErcare pentru a generaliza caracteristicile spaliilor supuse procedurii
de agreare. lntroducerea noliunilor noi este dictatd de necesitatea inlesnirii inlelegerii
procedurilor aferente perfectirii carnetelor TIR prin prisma noliunilor nalionale utilizate de
funcfionarii vamali.

5. Fundamentarea economico-Iinanciari
Conform celor relevate supra, iniliativa in cauzd nu comporte cheltuieli suplimentare

pentru mediul de afaceri (operatorii de transport).
Se impun cheltuieli de ajustare a sistemului informalional al Serviciului Vamal

(Asycuda World) la cerin{ele procedurii electronice eTIR, care vor fi acoperite prin aportul
Programului USAID Reforme Structurale in Moldova.

Cheltuielile ulterioare de asigurare a funclionalitalii procedurii electronice eTIR, vor
fi acoperite din bugetul Serviciului Vamal, in condilii generale de mentenanfi a SI Asycuda
World.

6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
IniJiativa vine si asigure incorporarea prevederilor procedurii TIR in cadrul legal

existent flrd necesitatea modificdrii altor acte normative legislative sau guvernamentale, insi
poate duce in viitor la necesitatea revizuirii unor acte normative ale Serviciului Vamal,
precum ar fi instrucliunile pentru funclionarii vamali de utilizare a modulelor noi sau

revizuite ale SI Asycuda World.

7. Avizarea qi consultarea publici a proiectului
In scopul respectdrii prevederilor Legii nr. 23912008 privind transparenta in procesul

decizional, proiectul propus a fost plasat pe pagina web oficialS a Serviciului Vamal
www.customs.gov.md.

8. Constatirile expertizei anticorupfie
Informalia privind rezultatele expertizei anticorup{ie a proiectului vor fi oblinute in

procesul avizdrii.

9. Constatirile expertizei de compatibilitate
Proiectul nu conline norme privind armonizarea legislaliei nalionale cu legisla[ia

Uniunii Europene.



10, Constatlrile ex rlizei uridice
Informafia privind rezultatele expertizdrii juridice a proiectului vor fi obginute in

procesul avizdrii.

I l. Constatirile altor rtize
In scopul asigurdrii principiului transparentei decizionale qi respectirii intereselor

societltii qi drepturilor intreprinzitorilor, conform Legii nr. 23512006 cu privire la principiile
de reglementare a activitAlii de intreprinzdtor, proiectul a fost examinat Ei suslinut de citre

ul de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activitelii de inGru rinzdtor

Ministru Dumitru BUDIANSCHI
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Grupului de Iucru al Comisiei
de Stat pentru reglementa rea
activititii de intreprinzitor

Prin prezenta. in conformitate cu art. l3 din Legea nr.?3512006 cu privire la

principiile de bazA de reglementare a activitetii de intreprinzhtor. precum gi in

contextul Hotdririi Guvemului nr. 2312019 cu privire la aprobarea \{etodologiei

de analizi a impactului in procesul de fundamentare a proiectelor de acte

normative. Ministerul Finantelor Vd rernite spre examinare, in cadrul Grupului de

lucru, Analiza preliminari a impactului de reglementare (AIR) a proiectului

Hotaririi Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la rnodul de

aplicare a Convenliei vamale relativd la transportul intemalional de rndrfuri sub

acoperirea carnetului TIR (Convenlia TIR, 1975).

-lnexe - 9 (noud).fi1e

Secretar de Stat Dorel NOROC

..' Igor Iurco g (022) 574-154
( rrrri



Analiza impactului de reglementare
la proiectul Hotiririi Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la

modul de aplicare a Conventiei vamale relativ la transportul interna(ional de mirfuri
sub acoperirea Carnetului TIR (Convenfia TIR, 1975)

Titlul analizei impactului
(poate cor.rline titlul propunerii de act

normativ ):

Proiectul Hotiririi de Guvern privind aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de aplicare
a Conven{iei vamale relativi la transportul
internalional de m6rfuri sub acoperirea
cametului TIR (Convenlia TIR, I 975)

Data: 30 iunie 2021

Autoritatea administra!iei publice (autor): Ministerul FinanIelor al Republicii Moldova
(Serviciul Vamal).

Subdir iziunea: Seclia Tranzit. Direclia Orgamzarea
Controlului Vamal gi Facilitarea Come4ului

Persoana responsabili;i datele de contact: Igor Iurco. $efsectie tranzit. tel. 022-574-154
Ernail: isor.iurco d customs.qor'.ntd

Compartimentele analizei impactului
l. Definirea problemei

a) Determinali clar gi concis problema gi/sau problemele care urmeazi sI fie solulionate

Scopul proiectului constd in revizuirea prer,ederilor actuale ale HG nr. 1086197 in vederea

asigurdrii aplicabilitalii pe teritoriu nalional a procedurii TIR in partea ce tine de operaliuni
electronice precum;i asigurarea coerentei acestora cu terminologia cadrului nalional de

reglementare a operatiunilor de vimuire. in special cele de plasare a m[rfurilor in regim lamal
de tranzit. ftrd a aduce atingere prevederilor Conven(iei TIR.

in mod special. prevederile proiectului se referi la:

I ) introducerea prevederilor aferente utilizarii sistemelor electronice prelizute de

procedura TIR:
2) relormularea prevederilor interpretabile in vederea asigurlrii respectarii terminologiei

generale ale reglementarilor din domeniu vamal. precum qi excluderea unor prevederi

desuete.

Actualmente. transportul auto international de marfuri sub acoperirea carnetului TIR
presupune utilizarea cametului TIR pe suport de hArtie. conform anexei m. 1 la Conven{ia
TIR. Aceasta atrage o serie de proceduri cum ar fi imprimarea propriu-zisi a cametelor de
citre Uniunea lntemationali a Transportatorilor Rutieri (lRU) cu sediul la Gener,a. lir,rarea
acestora chtre asocialiile nalionale din fiecare stat membru a Conventiei TIR qi repartizarea
Cametelor TIR de c[tre asociatii titularilor (operatorilor de transport care au dreptul de a

utiliza camete TIR). Ulterior. titularii utilizeaza Cametele TIR in transportul de mlrfuri ca

document vamal de tranzit, care dupd finisarea transportului qi confirmarea descdrcirii de

cAtre organele vamale. urmeazi a fi restituit asociatiei emitente nafionale. asociatia la rindul
sdu. inapoiazl cametele la IRU. Aceste procese sunt de duratd din punct de vedere logistic
qi costisitoare. atat pentru titulari cat gi pentru asociafiile emitente.

I

I

Descrieti problema. persoanele/entit[tile aleclate si cele care contribuie la aparilia
cu justificarea necesiletii schimb[rii situatiei curenle gi tiitoare. in baza

gi datelor colectate 5i examinate



in baza recomandirii ONU din 20 octombrie 1995 IRLT a inceput elaborarea si

implementarea mecanismelor de schimb electronic de date privind cametele TIR intre IRU.
lanlurile de garantare. autoritati vamale si detinltorii Cametelor TIR. Din 2006. conform
anexei 10 la Conr,enlia TIR. procedurile TIR EPD 9i Safe TIR au devenit obligatorii pentru
autoritatile vamale. Sistemul TIR-EPD este funclional in IIrile limitrofe Republicii l\,loldora
(https:r'tirepd.iru.orsi #i'logip). in Romania, ca pi in toatl UE din 2009. iar in Ucraina din
2013
hfips: ' unece.ore"ll leadmin, DA\{,'transidoc,/therresrt-l\DAC2C i\{orocco201 5 'Turki0l 1 2

JF-N.

TIR EPD pennite titularilor si trimit[ informalii prealabile referitoare la carnetul TIR
catre autoritatile vamale de pe intreaga cale de parcurs. de la punctul de plecare pdni la
punctul de destinalie. in conformitate deplind cu toate cerinlele lamale nafionale 5i formatul
informa{iilor care trebuie fumizate. Aceastl aplicafie este utiliza6 pe scari largi de citre
operatorii de transport 5i reprezentantii lcestora si are ca scop mic5orarea timpul de agteptare

la frontierl Si reducerea costurilor de transport. perrnitind auloritetii vamale s[ efectueze o

eraluare adecrati a riscurilor anterior trenzacliei.
Safe TIR este destinat sa permitd autoriGlilor vamale sI verifice in regim real de timp

starea si durata fiecirei garantii TIR in orice moment. in plus fati de statut. instrumentul
oferd inlbrmatii auloritetilor vamale despre titularul si numele asociatiei emitente. Este un

instrument eficient de gestionare a riscurilor pentru automatizarea regimului vamal asociat

operatiunilor TIR.
DeSi ambele instrumente asigurd schimbul de date intre pA4ile implicate. acestea nu au

lbst suficiente insi pentru eliminarea suportului de hArtie a Cametelor TIR. Or. ulilizarea
ambelor instrumente. 5i a carnetului fizic 5i a necesitAlii cornpletirii datelor electronice. in
esenta. creeazA pierderi de timp pentru titular si necesitatea suplinirii personalului cu angajati

care vor asigura completarea formularelor electronice. Prin urmare. eforturile. initiate in
1995. de creare a unui sistem electronic care ar exclude utilizarea carnetului fizic. se

limiteazd la cdteva experimente. de9i de succes. ins[ Iird a avea o finalitate globali. In anul

2015 Turcia si Iran au implementat primul proiect pilot de "e-TIR'' (coridor de tranzit) cu
sustinerea si participarea IRLI in comun cu UNECE bazat in mare parte pe instrumentele TIR
EPD si Safe TIR care s-a finalizat cu succes in2017.

Odati cu progresul tehnologic. utilizarea Cametului TIR pe sport de hdrtie devine o

proceduri din ce in ce mai arhaici. in special atunci cind r ine vorba de conectarea acestuia

la procedurile electronice aplicate de administraliile vamale na{ionale. Deci. nu doar munca
titularilor presupune o dublare. La fiecare trecere a frontierei. in lipsa unor informa{ii
electronice preventive. ofilerii vamali se confrunti cu o muncf, suplimenara de a introduce
pAnd la 50 de elemente de date in sistemul lor vamal electronic national.

in plus. lipsa informaliilor prevenlive privind mirfurile gi mijloacele de transport nu
permite autorit[tilor vamale s[ aplice in mod eficient proceduri de gestionare a riscurilor
bazate pe informatii prealabile. asa cum este cerut de un mediu din ce in ce mai atent la
securitate.

Partile contractante la Convenlia TIR au lansat in 2003 aqa-numitul ..Proiect e-TIR''.
menit sd ofere o platformd de schimb pentru toli actorii (autoritatile vamale. titularii
Caretelor TIR. lan(urile de garantie) implicali in sistemul TIR. cunoscut sub numele de

..sistemul intemational e-TIR ".

Sistemul intemafional e-TIR iqi propune sd asigure schimbul sigur de date intre sistemele
vamale nationale legate de tranzitul intemalional de m[rfuri. vehicule sau containere in
conformitate cu prevederile Convenliei TIR gi sd permitd autoritililor vamale sh gestioneze
datele privind garan{iile, emise de lanlurile de garanlii titularilor autoriza}i sd utilizeze

edurile TIR



In acest sens. in luna februarie 2020 pirtile au aprobat Anexa I I la Conrenlia r,amali
relativ la transportul internalional de mlrfuri sub acoperirea cametelor TIR. care va intra in
vigoare incepdnd cu 25 rnai 2021. fiind aprobat cadrul legislativ care permite excluderea
suportului de hArtie in toate operaliunile sub acoperirea Cametelor TIR. Confom noilor
prevederi. unicul delinltor ;i parte care va gestiona in totalitate baza de date privind
operaliunile TIR este tNECE.

Asisthm astlel la o dualitate a procedurilorpe care le oferi regimuljuridic TIR. (i) suportul
de hdrtie a Carnetului TIR qi a procedurilor electronice aferente (TIR-EPD ;i Safe TIR) Si

(ii) procedura electronicd e-TIR, ultirna nefiind funclionald inci. fiind elaborate conditiile
tehnice de bazd. care pot suferi modificiri pe parcurs. in pofida faptului cd ambele sisteme
electronice urmeresc un scop si ambele sisteme atilizeazd acelea5i platforme tehnologice
(schimb de date in baza web - sen'iciilor utilizand protocoalele SOAP) sistemele nu sunt
compatibile si contin mai multe diferente principiale.

Reiesind din faptul cd utilizarea procedurii e-TIR. in baza anexei nr.1 1 din Convenlia TIR.
presupune excluderea suponului de hrirtie a Carnetului TIR si a procedurilor electronice
aferente (TIR-EPD si Safe TIR)" urmeaza a fi creat si cadrul juridic nalional respectir'. care

ar sigura aplicabilitatea ambelor proceduri pdnd la momentul in care procedura e-TIR va
deveni omniprezent6.

c) Expuneti clar cauzele care au dus la aparilia problemei

Drept temei pentru initierea procesului de revizuire a Hotararii Guvemului nr.108611997
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a Conven{iei vamale relatir
la transportul intemalional de mdrfuri sub acoperirea cametului TIR (Conventia TIR. 1975)
(in continuare HG nr. 1086/97 si Regulament) constituie:

1 ) modificarea Convenliei TIR prin introducerea qnei proceduri electronice noi. denumiti
e-TIR (ECE/TRANS/wP.30/AC.2/ I 47);

2) necesitatea introducerii obligativitalii utilizdrii sistemelor electronice de declarare
electronici preventiva (EPD) si a schimbului electronic de date Safe TIR:

3) necesitatea racordarii prevederilor HG nr. 1086/97 la terminologia Codului Vamal al
Republicii Moldova gi a legislatiei aplicabile. precum gi excluderea unor prevederi
desuete.

Er,olutia subiectului este descrisi la Iit. a) al prezentului punct. iar opliunea lipsei de inter"enlie
la lit. a) al pct. 3.

Cadrul normativ aplicabil consti din urmdtoarele prevederi:
l) Convenlia TIR (Geneva. 1975). la care Republica Moldova a aderat prin Hotirirea

Parlamentului Repubticii Moldova Nr. 1318 din 02.03.1993 ..Privind aderarea
Republicii Moldova la unele convenlii intemagionale'':

2) HotdrArea Guvemului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de
aplicare a Conventiei vamale relativ la transportul intemalional de mdrfuri sub
acoperirea cametului TIR (Conventia TIR. 1975) nr. 1086/1997.

2. Stabilirea obiectivelor
a) Expuneli obiectivele (care trebuie si fie legate direct de problemd qi cauzele acesteia.
formulate cuantilicat. misurabil. frxat in timp qi realist)

Descrieli cum a evoluat qi cum r,a evolua fhrd o intenenlie



Prin adoptarea proiectului se urmereqte:
I ) excluderea discrepanlelor normative depistate:
2) introducerea unor norme juridice noi privind acliunile de bazl pe care trebuie sd le

intreprindd Serviciul Vamal si func!ionarii vamali in cadrul procedurilor electronice
stabilite de Convenlia TIRr

3) racordarea prevederilor HG nr. 1086/97 la terminologia Codului Vamal al Republicii
Moldova si a legislaliei aplicabile. excluderea ambiguitalilor de interpretare create de

normele invechite.
Suplimentar. se vor crea premise pentru implementarea analizei de risc in baza

infonnatiilor preventive asupra mirfurilor ce urrneaza a fi introduse sau scoase in/din lard in
procedura TIR. ceea ce r,a permite reducerea timpului de vdmuire Si implicit de a$teptare atat

la posturile vamale inteme cdt 5i la cele de frontierd.

3. I d cntificarea optiunilor
a) Expune{i succint opliunea ..a nu face nimic". care presupune lipsa de inten,enlie

Lipsa unei inten'entii nu poate fi consideratd o opliune potrivita din urmdtoarele
considerente:

I ) funclionarii vamali nu au un act norrnativ nalional care ar consfinti gi descrie in mod
laconic ac!iunile care urmeazd sd le intreprindi la perfectarea Cametului TIR in cadrul
operaliunilor electronice. in special cea de e-TiR. aceasta fiind o noutate:

2) se va pastra incertitudinea obligativitilii utilizdrii sistemelor de declarare electronici
preventiva (EPD) si a schimbului electronic de date Safe TIR. acestea fiind imperative
din perspectiva crelrii unui sistem de analizd a riscurilor in tranzit. pAni la inceperea

utilizirii pe scara largl a procedurii e-TIR:
3) va conserva situatia actuali in care termenii utilizati in redactia actuala a HG nr.

108611997 creeazd situa!ii de incertitudine juridici prin diferen{a acestora de timbajul
juridic vamal contemporan.

Scopul proiectului consti in revizuirea prevederilor actuale ale HG nr. I 086/97 qi aducerea
acestora in concordan!5 cu cadrul na{ional general de reglementare a operaliunilor de vamuire
in special cele de plasare a marfurilor in regim vamal de tranzit $i efectuare a controlului
vamal. fhri a aduce alingere prevederilor Conventiei TIR. precum 5i asigurarea aplicabilitalii
procedurii TIR in partea ce tine de operafiunile electronice.

in mod special. prevederile proiectului se relerd Ia:

l) reformularea prevederilor interpretabile in vederea asigurdrii respectirii
terminologiei generale ale reglementirilor din domeniu vamal, precum qi excluderea
unor prevederi desuete:

l) introducerea unor elemente noi expuse maijos.
1. ReformulSri.
Dat fiind faptul c[. textul Regulamentului a fost elaborat in perioada 1996-1997. acesta

comporta multiple discrepanle cu limbajul juridic din domeniul vamal utilizat actualmente.
Astfel. se impune adaptarea la anumili termeni precum ar fi cel de functionar vamal. vdmuire.
etc. precum 5i excluderea unor termeni de ambiguitate care introduceau elemente de
incertitudine juridici, devenind desuete in timp prin neutilizare, precum ar fr cel de''g.upuri
de yerificare docunentard" sau"grupe de control vantal".

2. Elemente de noutate.
Elemente noi:

Expuneli principalele prevederi ale proiectului. cu irnpact. erplicdnd cum acestea linlesc
problemei. cu indicarea no\,atiilor gi intregului spectru de solulii/drepturi/obligalii

se doresc si fie



2.1. ln punctul I a fost introdus textul "saa aceleiqsi pdrti contructar?te". care
solulioneazi problema utilizirii cametului TIR pe un singur teriloriu vamal. cu conditia ca
o parte anumitA din operaliunea TIR. dintre inceputul $i sfar$itul acesteia. sa se efectueze cu
traversarea a cel pulin unei frontiere de slat. La modul practic. aceasti prevedere perrnite
reintoarcerea mdrfurilor exportate in baza aceluia5i document de tranzit (carnet TIR) cu care
a inceput transportul. ceea ce permite titularului sA economiseascA timp Si si evite cheltuieli
nejustific^ate pentru perl-ectarea altor documenfe de tranzit.

2.2. ln punctul 12 a fost introdus textul "sau cel stabilit de Conrenlio I1R" cu referire la
numirul de birouri vamale de inciLrcare Si descircare cumulativ care pot fi in cadrul unui
transport TIR. Actualmente. numArul de birouri vamale de incdrcare gi descircare cumulativ
nu poate depdqi 4. TotodatA. de mai mult timp se discutd lipsa de oportruritate in pistrarea
unei asemenea prevederi. fiind una limitativi. Prin urmare. in cazul unei eventuale modificdri
a conventiei TIR. prin excluderea sau modificarea numarului birourilor vamale de incircare

;i descdrcare. nu va mai fi necesard o interventie separata in textul Regulamentului.
2.3. Prin punctele l4-21 se introduce o procedur[ de prelungire a termenului de tranzit

in procedura TIR.
2.4. Prin pct. 23 se instituie posibilitatea ca organele vamale nationale si accepte orice

instrumenle legale de garantare suplimentari a sumelor garantate de convenlia TIR. precum
ar fi garan{iile internalionale. ernise de citre IRU (Asocialia Internalionald a Transportorilor
Rutieri) sau nationale (brokerii vamali). Aceastd prevedere va permite solutionarea
chestiunilor de ordin practic. in care garantia cametului TIR este insuficientd pentru a acoperi
suma drepturilor de import imputabili mirfurilor transportate. Diferenla dintre sumele
drepturilor de import imputabile in diverse teritorii vanale este dictat[ de legislalia aplicabilS
pe aceste teritorii.

2.5. Prin normele introduse de pct. 98 - 101. este prevazuta posibilitatea utilizdrii
carnetului TIR la transportarea mirfurilor in cazul unor proceduri simplificate de vf,muire
(statutul de destinatar agreat) in conformitate cu legislalia in vigoare.

2.6. Capitolul XIV. ACCIDENTE RUTIERE din redactia acruald a Regulamenrului a

fost rer,izuit gi ajustat regulilor de completare a cametului TIR previzute de anexa nr. I a

Conventiei TIR.
2.7. Introducerea capitolului XV privind procedurile electronice corespunde scopului 5i

temeiurilor de revizuire a Regulamentului.
Sistemul TIR-EPD este functional in tirile limitrofe Republicii Moldota

(https :ritilepd.iru.orei#ilo gin). in Romania. ca ;i in toal5 UE din 2009. iar in Ucraina din
20r 3(htlps:/i unece.orgr'hleadmin,'D;\\4r'trans,'doc/themes,,L.lNDACl2CiN4orocco20l 5iTurki
021115E\

a) Implementarea EPD aduce beneficii Sen,iciului Vamal prin:
o implementarea sistemului de analizl a riscului bazar pe date preventive asupra

transportului corespunzdtor standardelor'"WCO SAFE Frameu'ork"
(http:ri \\\\'\\ .\\'coourd.org,'en,'topics,lacilitation.iinstruntent-and-tools, tiameu orks-
of--standardsisal'e packase.asDx

.1

):

o excluderea necesitAlii introducerii manuale a datelor generale privind transportul;
o doar Cametele TIR valide pot fi introduse in sistem gi doar de catre titularii

autorizati:
o informatie preventivd identicd fumizata tuturor birourilor vamale implicate in

transport:
b) Beneficii pentru operatorii de transport:
. reducerea timpului de a$teptare la frontierll
. economii de mijloace financiare:



. sistemul TIR-EPD pus la dispozi(ia titularilor de c[tre IRU este unul gratuit. ceea

ce exclude necesitatea contractirii serviciilor brokerilor vamali:
. excluderea accesului la informaliile transportului TIR pentru oricare parte terti.

valabil gi pentru importatori/exportatori:
o inforrnalii preventive identice furnizate tuturor birourilor vamale implicate in

transport;
o interfata sistemului valabili in limba titularului:
. sistem bazat pe intemet. ceea ce permite utilizarea sistemului de pe orice

dispozitiv" IirI a exista necesitatea instalirii unui soft speciall
. cre$tereacompetitivitatii.

2.8. Suplinirea cu unele noliuni noi alerente procedurilor electronice ale procedurii TIR.
Pe lingd no{iunile regimului TIR au fost introduse noliunile de post vamal de intrare si iesire.
notiunea de proceduri e-TIR;i a documentului de insolire aferente acesteia. precum gi acea

de compartiment de incircare pentru a generaliza caracteristicile spaliilor supuse procedurii
de agreare. Introducerea notiunilor noi este dictati de necesitatea inlesnirii inlelegerii
procedurilor aferente perfectdrii cametelor TIR prin prisma noliunilor na(ionale utilizate de

funclionarii vamali.

n procesul analizei nu au fost identificate opJiuni altemative exerciliului de modificare
propus. prin considerarea argumentelor expuse la pct.1 precum gi a celor care descriu
carentele pe care le genereazd opliunea "de a nu face nimic" de Ia lit. a).

TotodatA. este plauzibila op{iunea alternativi a unei eventuale modificdri a HG nr.

1.08611997 {ir[ a cuprinde unele elemente din proiect. insd aceasta ar qtirbi din caracterul
comprehensiv al acestuia. Mention[m cd la etapa elaborlrii proiectului si a analizei
impactului nu au parvenit comentarii sau propuneri altemative din partea actorilor inrplicali.

4. Analiza impacturilor optiunilor

1. Conservarea situatiei actuale comportd efecte negative prin:
a) excluderea beneficiilor descrise la lit. b) al pct. 3:

b) dezacord cu modificarile operate la Convenlia TIR (procedura e-TIR):
c) pasfarea incertitudinii juridice si posibilitatii de interpretare eronatA.

2. Consen area situaliei actuale nu comporta elemente poziti'r'e.

Beneficiile pe care le aduce proiectul au fost descrise la lit. b) al pct. 3.

Suplimentar. renuntarea la procedura TIR actuald. bazatd pe suportul de hdrtie.
ingreunati si de dublarea unor operatiuni in format electronic. r,a aduce scdderi de costuri
pentru titularii cametelor TIR. Actualmente. pentru titularul cametului TIR. un transport
TIR comportd cheltuieli de cost al cametului propriu-zis. fiind de circa 60 de EURO
(TlR_Canret Pl!!5_lql!! 1!!e!! . precum gi cele opera{ionale pentru oblinerea 5i restiruirea
acestuia de lalcEtre asocialia emitenti.

b2) Pentru opliunile altemative analizate. identifica!i impacturile complednd tabelul din
anexa la prezentul formular. Descrieli pe lare impacturile sub form[ de costuri sau
beneficii. inclusiv pd4ile interesate care ar putea fi afectate pozitiv;i negativ de aceslea

Expuneli opliunile altematiYe analizale sau explica{i motivul de ce acestea nu au fost
in considerare

a) Expuneli efectele negative gi pozitive ale stirii actuale si evolulia acestora in viitor. care

vor sta la baza calculirii impacturilor opliunii recomandate

Pentru opliunea recomandati. identificati impacturile completAnd tabelul din anexa la
formular. Descrieti pe larg impacturile sub tbrmi de costuri sau beneficii.

lnteresate care ar li alectate de acesteaS1



A se i edea lit. c). r.3

A se vedea lit. c), pct. 5

-r- u sunl idcntificate.

A se r,edea lit. c). pct.3

5. Implementarea qi monitorizarea

Sen iciul Vamal al Republicii Moldova este autoritatea competenta pentru implementarea
prevederilor Conventiei TIR pe teritoriul national. Actuahnente acesta este in proces de

elaborare si aprobare a modificarilor la modulul respectiv al sistemului inlbrmalional al
Sen'iciului Vamal Aslcuda World care r.or permile realizarea in practich a procedurii e-TIR.

b) Indicati clar indicatorii de performanli in baza cdrora se va electua monitorizarea

I . Confirmarea testata a Sistemului lnformalional As]'cuda World compatibil procedurii e-

TIR.
2. Confirmarea testata a Sistemului Informational Asycuda World compatibil procedurii
TIR-EPD ri Safe TIR.

Cltre luna octombrie 2021 se preconizeazd ca modulul e-TIR in SIIV ASYCUDA World si
fie pus in funcliune si ceea ce la permite implementarea in practicd a e-TIR.
Totodati. realizarea mAsurilor preparatorii pe teritoriul unui singur stat nu vor fi suficiente
pentru viabilitatea procedurii e-TIR. Prin urmare. doar implementarea procedurii e-TIR in
arealul cel mai explorat (UE, CSI, TURCIA) de operatorii de transport autohtoni va duce la
atinqerea obiectir elor acestui proiect.

6. Consultarea

Proiectul a fost plasat pentru consultAri publice pe site-ul oficial al Serviciului Vamal
(lrttps:r'.'cuslorns.gov.mdi rolarticlcsiconsultari-publice) la data de 29.04.2021. Totodatd.
aceasta a fost consultat cu Asocialia Intemalionald a Transpo(atorilor Auto (AITA) care s-
a expus in suslinerea proiectului si l-a avizat pozitiv.

I

Pentru op{iunile analizate. expuneli cele mai relevante/iminente riscuri care pot duce la
intenenliei si/sau schimba substantial valoarca bcneflciilor si costurilor estimate si

presupuneri privind gradul de conformare cu prevederile proiectului a celor
in acesta

Dacd este cazul. pentru optiunca reconrandata erpuncti costurile de conlbrmare pentru
dacd existd impact disproportionat care poate distorsiona concurenla si ce

are opfiunea asupra intreprinderilor mici gi rnijlocii. Se explic[ daci sint propuse

de diminuare a

Argumentati selectarea unei optiunii. in baza atingerii obiectivelor. benetlciilor si

c elui N] ICmal celor afectatisla

Descrie!i cum va fi organizatl implementarea optiunii recomandate. ce cadru juridic
a fl modificat si,'sau elaborat si ce schimbari institutionale sint necesare

c) Identificali peste cit timp vor fi resimlite impacturile estimate 5i este necesard evaluarea
performan!ei actului normativ propus. Explicali cum va fi monitorizatd qi evaluatd

opliunea

1. Ministerul Economiei si Infrastructurii:

2. Asocialia Intemalionali a Transportatorilor Auto din Moldova (AITA).



Aneri
Tabel pentru identifi carea impacturilor

Categorii de impact Punctaj atribuit
Opliuncu
proptr.rti

Opt iunca
ullcrulivd I

Opliuneo
alterqtifi 2

Economic

costurile desfEsuririi afacerilor +1 I

povara administrativd +1

flururile comerciale si investitionale
competitiYitatea afacerilor -l I

activitatea diferitor categorii de intreprinderi mici
si mijlocii
concurenta pe piald

acti\itatea de inovare 5i cercetare

r eniturile si chcltuielile publice

cadrul institutional al autoritalilor publice

bunastarea gospodiriilor casnice si a cetatenilor

situatia social-economicd in anumite regiuni

sltuatla macroeconomlca

alte aspecte economice

Social
gradul de ocupare a fb4ei de munca

nir,elul de salarizare

conditiile gi organizarea muncrr

sAnatatea si securitatea muncii

formarea profesionala

inegalitatea si distribu{ia veniturilor
nivelul veniturilor populaliei

nivelul sir6ciei
accesul la bunuri 5i sen,icii de bazi. in special
pentru persoanele social-vulnerabile

diversitatea culturald si lingvisticd
partidele politice si organizaliile civice

sanatatea publica. inclusiv mortalitatea Ei

morbiditatea

modul sin[1os de via{d al populaJiei

nivelul criminalitatii qi securitatii publice

accesul $i calitatea serviciilor de protectie sociale

accesul Si calitatea serviciilor educa!ionale

accesul si calitatea sen'iciilor n.redicale

lalegerea. calitatea qi prelurile pentru consumatori

-l
I

I

I

I



accesul ti calitatea sen'iciilor publice
administrative
nivelul 5i calitalea educatiei populaliei
consen area patrimoniului cultural
accesul populaliei la resurse culturale qi

participarea in manifestatii culturale

accesul gi participarea popula(iei in activitdli
sportive

discrinr inarea

alte aspecte sociale

De mediu
clima. inclusiv emisiile gazelor cu efect de seri 5i
celor care afecteazS stratul de ozon

calitatea aerului

calitatea 5i cantitatea apei ;i resurselor acvatice.

inclusiv a apei potabile gi de alt gen

biodiversitatea

flora
fauna

peisajele naturale

starea Si resursele solului
producerea qi reciclarea deseurilor

utilizarea eficienti a resurselor regenerabile $i
neregenerabile

consumul 5i produclia durabilS

intensitatea energeticd

ellcienta 5i perlbrmar.rta enersetica

bunhstarea animalelor
riscuri majore pentru mediu (incendii. explozii.
accidente etc.)

utilizarea terenurilor

alte aspccte de mediu

Tobelul se completea:d cu nole de la -3 lo +3. in drept cu.fiecare colegorie de impac't. penlru

.fiecare opyiune anuli:atd. unde tatialia intre -3 si -l repre:inld irupacturi negath'e (costuri).

ior rarialia intre I ;i 3 - impacturi po:itive (benelicii) pentru categoriile de intpact onali:ate.
Nota 0 reprezinld lipsa impctc'lurilor. Valoarea acordatd corespunde cu inlensitatea impactului
(l minor.2-mediu.3 major).fald de situayia din opyiunea ,. a nu.foce nimic ". in comparal ie

cu situalia din alte opliuni ;i alte categorii de impact. Impocturile identificate prin acest lahel
se descriu pe larg. c'u orgumenloreq punctaiului acordol, inclusiv prin dote cuanlificate, in
conpartintentul l din Formular. lit. bt ) ;i. dupd caz. f). pritind analiza impacturilor
opliunilor.
Anere

I
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Asociafla Investitorilor Strdini (FIA)
director executiv al Asocialiei patronale Asocialia Nalionald a
rrooucarofltor de Lapte qi produse Lactate ,,Lapte,,, prepedintele
gedinlei

Asociafia Businessului European din Moldova (EBA)
specialist principal al Direcliei Susfinere Ei promovare a
Membrilor CCI a RM
director.. executiv al Federaliei pahonale a Constructorilot
Drumarilor qi a Productrtorilor Materialelor de Construcpie
,,CONDRUMAT''

consultant_ d.e poJitici, Asocialia patronald ,,Camera de Come4
American6 din Moldova"

gefSeclie reglementarea mediului de afaceri, Direclia dezvoltarea
mediului de afaceri, Ministerul Economiei

$ef Serviciu transport feroviar, Ministerul Infrastructurii $iDezvoltlrii Regionale

gef Direclie polirici de prevenire a polulrii, Ministerul Mediului
gef Sec{ie medicind veterinard qi siguranla alimentelor de origine
animalS, Ministerul Agriculturii qi Indusiriei Alimentare
consu.ltant principal in Direcfia avizarea acte nofllative,
Miuisterul Just(iei

qef al Direcliei politici in domeniul ordinii qi securitdfii publice;
Ministerul Afacerilor Interne

consultant principal in Direclia acte guvemamentale, Cancelaria
de Stat, secretarul Crupului de lucru



Responsabiti din cadru I autoritdlitor publice:
Ana Miron - Ministerur Inftastructurii qi Dezvorttirii Regionare, serviciultransport aerian

Autoritatea Aeronautici Civi16, Seqia standarde $i reglementlri
Ministerul Agriculturii
politici in sectorul vegetal

qi Industriei Alimentare, Direcfia

Mariana Stahi

Alexe.i Latu

Crigore Caler

Elena Breahnl

Mlnjst:Jul Agnculturii gi Industriei Alimentare, Serviciut
proouclre ecologici gi produse cu denumire de origine
Serviciui Vamal, Seclia tranzit
Agenlia Nalionald pentru Reglementare in Energetica,
Departamentul aprovizionare cu apd gi canalizare, S;i;;fui
reglementdri

Agenlia Nalionall pentru Reglementare in Energetici,
Departamentul aprovizionare cu apI gi canalizare, S;;;iri
reglementdri

Experyi ai secrurariatului Evaludrii Impacturui de Regremenrare: dnii oleg chelaru, victorErmurachi, Nicolae Bolan

5, Examinarea pr
privind aprobarea Regulamentului cu

rerativtr ra transplrtur interna(ion 
"ttlHl,lliHi"Auto r : Ministerul Finan(elor

Au Iuat cuventul:

Dl Igor Iurco

. . A men$onat cd prevederile Regulamentului cu privire la modul de aplicare a Convenfiei vamale
relativ la tansportul internafional de marfiri sub acoperire nlia TIR, 1975),

lui nr.l986/1997 
_sunt 

peri cI inre fimp fa
un qir de modificeri. Lu t fapt s_a decis

egulament.
A remarcat ci proiectur Regulamentului este in beneficiul agenl or economici, deoareoe

italizare a sistemului TIR. pin[ .la

r.1l la Convenlia TIR, Serviciul
remiterea citre posturile vamale

peste frontierE. 
pentru efectuarea analizei de risc, care duce la facilitarea haficului

numit $i SafeTIR, elibereaza o garanfie pentru o
mecanism nu este reglementat. Un alt aspect care
mplificate in cadrul operafiunilor TIR. Eite vorba

prevdzutd inclusiv in Codul vamal, ceea ce permite

marfii ra auroritatea vamari nemijlocit in o**,Ui#totJ:;rtt##:t 
{ErE a fi necesard preientarea

De asemenea, se tra,spune procedura E-TIR, care urmeazr a fi implementatr i, comun cu alte
autoritdfi, in vederea alinielii celorS fdri care fac parte din procesul de conexiune ta sistemuiE-Tn,
obiectiile expuse anterior referitor la proiect au foit discutaie cu AITA Ei s-a anr aiuns la unconsens.

A solicitat susfinerea proiectului.

t

Igor Iurco

Alina Pleqca



fiind in considerare toate obiectiile gi recomandlr.ile expuse, proiectul
. 
ianta modificati a fost remisa memb.il";Cd;ij;;l:;.

oiectului.

s-a decis: proiectul se susline (13- se susline; I - se susline cu condifia ludii tn considerarea obiec1iilor Si recomanddrilor).

Dl Victor Ernrurachi

Vicepregedintele Grupulul de Iucru Vladislav CAMINSCHI



CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA
CRUPUL DE LUCRU

AL CON{ISIEI DE STAT PENTRU REGLE}IENTAREA
ACTIVITATII DE iNTREPRINZATOR

Nr. 38-78-44-5258 ChiEindu 28 iulie 2021

Ministerul Finan(elor

Ref.; adresa nr.28/05-9618 din 06.07.2021

in temeiul arr.19 alin(2) lit. b) din Legea nr.23512006 cu privire la principiile de
bazd de reglelnentare a activite[ii de intreprinzdtor, pct.29 subpct.2) 9i pct.34 subpct.2)
lit. b) ale Regulamentului Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea
activitetii de intreprinzitor, aprobat prin Hotdrdrea Guvemului nr.142912008, Grupul de

lucru, in cadrul qedinlei din 20 iulie anul in curs a examinat qi a suslinut analiza de
impoct la proiectul hotdrdrii de Gtnern privind aprobarea Regulamentului cu privire
la modul de aplicare a Convenliei vamale relativd la transportul internalional de
marfuri sub acoperirea carnetului TIR, cu condilia ludrii in considerare a obiecliilor Si
recomanddrilor experlului Secretariatului Evaludrii Impactului de Reglementare si ale
membrilor Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activitdlii de
intreprinzdtor.

Extrasul din Procesul-verbal nr. l7 al qedinlei Grupului de lucru al Comisiei de stat
pentru reglementarea activitdlii de intreprinzdtor din 20 iulie 2021, se anexeaz6,.

Secretar general adjunct al Guvernului,
Pre;edinte al Grupului de lucru al
Comisiei de stat pentru reglementarea
activitifii de intreprinzitor

Digilally sigDed by Cazan Ronrn
Drtc: 2021 07 28 l5:58:27 EEST
Rcirson: \4oldSign Signarure
Locrlion: Moldova

Roman CAZAN

Casa Guvcmulrri, of. 625
MD-2033, Chi$iniu.
Republica Moldova Tclcfon:+37322250142 E-mail:secretariat.gl.air@sov.md



EXTRAS
din PROCESUL-VERBAL nr.l 7

al gedin{ei Grupului de lucru
al Comisiei de stat pentru reglemcntarea activiti(ii de intreprinzitor

(; edi n 1d p r i n core sp ond en ! d )

20 iulie 2021

Au participat :

Menbrii Grupului de lucru al Comisiei de stot pentru reglementarea activitdlii de tntreprinzdtor

Eugen Dafco

Marina Bzovii

Ana Groza

Liliana Busuioc

Carolina Linte

Diana Russu

Elena Bejenaru

Valentina Chiper

Ronran Gapeev

Marra Nagomii

Vitalie Dragan

Vrctoria Ciorbd

Alexandru Tocarjevschi

Svctlana Nunu

director executiv al Uniunii Transportatorilor Ei Drumarilor din
Republica Moldova

director executiv al Asociafiei Na{ionale a Companiilor din
Domeniul TIC
director executiv aI Asociatjei Investitorilor Streini (FIA)

director executiv al Asociafiei Patronale Alianla intreprinderilor
Mici Ei Mrjlocii din Moldova

director executiv al Asocialiei Patronale Asocialia Nalionald a

Producdtorilor de Lapte si Produse Lactate ,,Lapte"

gef al Direcfiei susfinere $i promovare a membrilor CCI a Republicii
Moldova, Camera de Come4 Ei Industrie

director executiv al Federa(iei Patronale a Constructorilor,
Drumarilor qi a Producltorilor Materialelor de Construclie
,,CONDRUMAT"

s,ef al Sec(iei reglementarea mediului de afaceri Ei intreprinderi ntici
9i mijlocii, Dirccfia politici economice gi mcdiul de afaceri,
M inisterul Economiei si Infrastructurii
qef a[ Serviciului trausport feroviar, Direcfia transport, Ministerul
Economiei Ei lnfrastructurii

qefal Directiei politici de prevenire a poludrii gi evalulrii de mediu,
Ministerul Agriculturii, Dezvoltani Regionale qi Mediului

$ef al Directiei politici in domeniul medicind veterinar6 $i siguran(a
alimentelor dc origine animalierd, Ministerul Agriculturii,
Dezvoltirii Regionale 9i Mediului

consultant principal in Direcfia avizare acte nonnative, Ministcrul
Justi!iei

gef al Direc{iei politici in domeniul ordinii qi securitlfii publice,
Ministerul Afacerilor Inteme

consultant principal irr Direc!ia acte guvernamentale, Cancelaria de
Stat, secretarul Gnrpului de Iucru



Responsabili din csdrul autoritdlilor publice centale:

Andrei Cravcenco

Vllerii ZinllLrllin

Tatiana Vieru

qcf Seclie documente nolmative qi supravcghcre energeticd,
Departamentul supraveghere energetice, Agenlia NaJionald pentru
Reglementare in Energetici

consultant in Sectia docunrente non.native qi supraveghere energeticl,
Departamentul supraveghere energeticd, Agenfia Nafionali pentm
Reglementare in Energeticd

gef Secfie licenIiere, Departamentul Iicenliere. monitorizare gi control,
Agcnlia NalionalS pentru lteglcmentare in Encrgetici

gef Sectie tranzit, Directia organizarea controlului vamal Ei facilitarea
comc4ului, Serviciul Vama[, Ministerul Finanlclor

lgor Iurco

Experti ai Secretariatul Evaludrii Intpactului de Reglementarei dnir Oleg Chclaru, Victor Ermurachi,
Nicolae Botan.

3. Examinarea analizei impactului de reglementare
la proiectul hotiririi de Guvern privind aprobarea Regulamentului

cu privire la modul de aplicare a Conven(iei vamale relativl
la transportul interna(ional de mlrfuri sub acoperirea carnetului TIR

lrlor. Ministerul Finan{elor

Opinia expertului Secretariatului Evaluirii Impactului de Reglementare, dl Victor
Ermurachi

Definirea problenei. La sub corrpartimentul a) inforrnalia prezentali este irelevant5 $i poate sd

se regiseascd la compartimentul ,,ldentificarea opfiunilor" pentru opliunea de aprobare a proiectului,
Iir6 a admite dubldri. La acest sub compartirnent doar sc va dctcrmina clar qi concis (intr-o frazd)
problema sau problemele care urmeazi sd fie solulionate. Alte sub compartimente ale

compatimentului respectiv vor fi modificate reieEind din problema clar gi concis definit6.
La sub compartirrcntul d) sunt efcctuatc trimitcri la lit. a) in loc de lit. b) qi sunt necesarc

modiflcdri redaclionale. $i alte compartimente contin prevederi de trimitere, care necesitd a fi revizuite

9i modificate redaclional - spre exemplu, la p. 4, Iit. e).

Stahilirea obiectivelor. La acest compartiment, este necesar de a ajusta obiectivele la
problema/problemele definite, deoarece obiectivele trebuie sd fie legate direct de problernS,/probleme
gi cauzele acestora. Totodati, ultinrul alineat nu se referd Ia obiective gi necesitd a fi exclus sau

prevederile respective pot sI se regiseascl la compartimentul ,,Analiza qi compararea opfiunilor" flri
a admite dubliri.

Identificarea opliunilor. La sub compa(imentul b) sunt expuse principalele prevederi ale
proiecrului. Prevederile rcspectivc ncccsitd a fi clarificatc in sensul cd va fi un regulament nou (aga

cum e prevdzut in denumirea Analizei de Impact) sau se propun modificlri la Regulamentul existent
aprobat prin Hotirdrea Guvemului nL. 1086/1997. Totodatd, infomragia referitor la beneficii pentru

Serviciul Vamal gi penhu operatorii din transport nu este relevanti pentru conpartimentul respectiv qi

poate sA se regiseasci la compartimenrul Analiza Si contpararea opliunilor pcntru opliunea
recomandatd, fere a admite dublAri.

Analiza $i conrpararca opliunilor. Compartimentul respectiv necesitd a fi revizuit reiegind din
problema dcfinitd.

Cousultarea, Compartimentul necesit5 a fi conrpletat conform Metodologiei de analizi a

Impactului. Astfel, se va oferi informalia rel'eritor la adresa concreti, unde este publicatd Analiza de

Impact gi proiectul, care oferi posibilitatea de a deschide direct documentele, precum 9i trmpul oferit
publicului pentru comentarii. Este prevdzut ci au avut loc consultiri cu Asocia{ia Internalionali a

Transportatorilor Auto (AITA), care s-a expus in suslinerea proiectului gi l-a avizat pozitiv. La acest



compartiment se va expune succint gi pozitia altor entitlli consultate in cazul in care vor avea loc astfel
de consultirii.

Conclulii Si ret'oman ddri :
Analiza impactului corespunde parfial cu cerinfele qi rigorile Metodologiei de analizi a

impactului in proccsul de fundamcntare a proiectclor dc acte normative.
Se recomandd suslinerea analizei de impact cu condilia lulrii in considerare a recomandirilor

expuse.

Notd, in rezultatul examindrii opiniei, autorii au nodificat analiza de impacl, documentul
modifcatfind renis membrilor Grupului de lucru

Opiniile membrilor Grupului de lucru al Comisici de stat pentru reglementarea activitifii
de intreprinzltor

Eugen Da(co
Se susline cu conditia luirii in considerare a obiectiilor $i recomandirilor.

Dna Marina Bzovii
Se susline cu condi{ia luirii tr considerare a obiec(iilor gi recomandirilor expertului

Secrctariatului Evaluirii lmpactului de Reglcmentarc.

Dna Ana Groza
Se susline cu condilia luirii in considerare a obiectiilor $i recomanddrilor

Dna Liliana Busuioc
Se sus!ine cu condilia luirii in considerare a obiec(iilor qi recomandlrilor
l) AIR propus indicd ci costurile desfEqurdrii afacerilor vor creste (Tabclul pentru identificarea

inrpacturilor). Explicali cum ;i in ce mlsuri vor cre$te.
2) Consultarea publicd este indicat ce a fost efectuatd doar cu o singuri entitate, care nu reprezintd

intreg mediul de afacen din domeniul transporturilor. Sugcrim sd fie implicate mai multe entitAli din
industria respectivd in procesul de consultiri.

Dna Carolina Linte
Nu se susline.

Diana Russu
Se susline

Dna Elena Bejenaru
Se susfine cu condifia ludrii in considerare a

Secretariatului Evaludrii hnpactului de Reglementare.
obiecliilor qi rccomandirilor expertului

Dna Valentina Chiper
Se susline cu condifia luirii in considerare a obiecliilor gi recornandirilor expertului

Secretariatului Evaluirii Impactului de Reglementare.

Dl Roman Gapeev
Se susline.

Dna Maria Nagornii
Se susfine cu condilia luirii in considcrare a

Secretariatului Evah.ririi Impactulut de Reglementare.

Dl Vitalie Dragan
Se sustine.

obiectiilor gi recomandirilor expertului



Dna Victoria CiorbI
Se sus[ine cu conditia luirii in considerare a obiecliilor gi recomanddrilor expertului

Secretariatului Evaluirii Impactului de Reglementare.

Dl Alexandru Tocarj evschi
Se susfine cu condilia luirii in considerare a obiecliilor gi recomandirilor expertului

Secretariatului Evaluirii Impactului de Reglementare.

S-a decis: analiza de impuct se susline cu condilia ludrii in considerare a obiecliilor Si
recomanddrilor expertului Secretariatului Evaludrii Intpactului de Reglementare ;i ale membrilor
Grupului de lucru al Comisiei de stat pentrlt reglemenlarea activitdtii de intreprinzdtor (j - se susline;
9 - se susSine condilionat; I - nu se susyirte).

Preqedintelc Grupului dc lucru Roman CAZAN



MINISTERUL FINANTELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA

MD-2005, mun.Chi$ineu, str.Constantin TenaseT

www.mf.gov.rnd , tel.(022\ 26-25 -23, fax 022-26-25 -17
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CERERE
privind inregistrarea de cltre Cancelaria de Stat

a proiectelor de acte ale Guvernului

Ministru

Nr.
crt.

Criterii de inregistrare Nota autorului

I Categoria gi denumirea proiectului Hotirirea Guvemului privind aprobarea
Regulamentului cu privire [a modul de
aplicare a Convenliei vamale relativi la
transportul intema[ional de marfuri sub
acoperirea cametului TIR (Convenlia TIR,
1975) gi abrogarea Hotdririi Guvemului nr
108611997

2 Autoritatea care a elaborat proiectul Ministerul Finanlelor (Serviciul Vamal)

3 Justifi carea depunerii cererii Elaborat din initiativa autorului
.+ Lista autoritelilor gi instituliilor a cdror avizare

este necesare
Ministerul Infrastructurii Ei dezvoltirii
regionale;
Ministerul Justiliei;
Centrul Nalional Anticoruplie;

) Termenul-limiti pentru depunerea
avizelor/expertizelor

10 zile lucritoare

6 Persoana responsabild de promovarea
proiectului

Igor lurco, tel: 022 574 154
E-mail: igor.iurco@customs.gov.md

7 Anexe 1. Proiectul Hot[ririi Guvemului
2. Nota informativd
3. Expertiza Grupului de lucru al Comisiei

de stat pentru reglementarea activit[1ii de

intreprinzetor.

8 Data gi ora depunerii cererii (semnat electronic)

9 Semnitura (semnat electronic)

'? lgot lruJco fr (0221514-154
e-mail i !ga!iugol0!!!ta!tr&q!.!rd

Dumitru BUDIANSCHI

Cancelaria de Stat

Qk2


