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Introducere. În prezent, activi-
tatea vamală a Republicii Mol-

dova trebuie să contribuie esenţial la 
dezvoltarea comerţului, concomitent 
cu menţinerea controlului vamal asu-
pra circulaţiei internaţionale a mărfu-
rilor, a mijloacelor de transport şi a 
persoanelor, prin perfecţionarea me-
canismului de reglementare juridică 
a declarării electronice. Aceasta de-
termină contextul pentru procesul de 
administrare a riscurilor în interiorul 
organului vamal. Nivelul riscului este 
stabilit în contextul priorităţilor po-
liticii vamale, de exemplu, dacă este 
primordială încasarea taxelor şi im-
pozitelor, verificarea interdicţiilor şi 
restricţiilor sau orice alt domeniu care 
a fost stabilit. 

În R. Moldova, pe parcursul ulti-
milor 10 ani, se implementează activ 
tehnologiile informaţionale în activita-
tea organelor vamale. Este evident că 
aplicarea tehnologiilor informaţionale 
va permite simplificarea procesului de 
pregătire şi luare a unor sau altor de-
cizii din contul minimizării influenţei 
factorului uman, va reduce cheltuielile 
pentru administrarea publică şi va spo-
ri calitatea acordării serviciilor publi-
ce. În această ordine de idei, Serviciul 
Vamal (SV) al RM dezvoltă încontinuu 
tehnologiile informaţionale de prezen-
tare organelor vamale a informaţiilor 

în formă electronică pentru scopurile 
vămuirii mărfurilor, inclusiv cu utili-
zarea reţelei Internet. 

Materiale utilizate şi metode 
aplicate. În studiul dat a fost efectu-
ată o analiză a prevederilor legislaţiei 
naţionale, precum şi a prevederilor 
internaţionale, evidenţiindu-se com-
parativ aspectele comune. Pentru 
atingerea scopului, au fost aplicate 
următoarele metode de cercetare şti-
inţifică: analiza comparativă, analiza 
logică, sinteza.

Rezultate obţinute şi discuţii. 
Vom încerca să soluţionăm problema 
ştiinţifică abordată prin: examinarea 
modalităţii de implementare a preve-
derilor naţionale privind declararea 
electronică, precum şi a tehnologiilor 
informaţionale în activitatea organe-
lor vamale; evidenţierea principalelor 
reglementări privind serviciile infor-
maţionale, totodată concluzionînd 
asupra principalelor lacune şi aspecte 
problematice întîlnite în sfera activi-
tăţii vamale.

Codul vamal al Republicii Moldo-
va nu defineşte declararea electronică, 
doar specifică în art. 174 alin. (1) că 
declararea se face în scris, verbal sau 
prin acţiune prin mijloace electronice 
sau prin alte modalităţi prevăzute de 
legislaţie. Declaraţia vamală se depune 
la organul vamal în formă electronică, 

utilizînd sistemul informaţional inte-
grat vamal [1].

O definiţie a declaraţiei electronice 
o găsim în p. 2 al Regulamentului cu 
privire la procedura vămuirii electro-
nice a mărfurilor la export, în Anexa 
nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 904, 
conform căreia declaraţia vamală 
electronică este o declaraţie vama-
lă în detaliu sub formă de informaţie 
electronică, avînd formatul şi structura 
stabilite de Normele tehnice privind 
imprimarea, utilizarea şi completarea 
declaraţiei vamale în detaliu, care este 
creată, structurată, prelucrată, păs-
trată şi transmisă de către utilizatorul 
sistemului informaţional vamal către 
organul vamal prin procedee informa-
ţionale (fără suport de hîrtie) şi pe care 
este aplicată semnătura digitală emisă 
în conformitate cu legislaţia [2].

O altă reglementare naţională ce 
conţine prevederi privind metodolo-
gia de prelucrare a declaraţiei vamale 
în detaliu prin procedee informatice 
este Ordinul SV cu privire la apro-
barea Metodologiei de prelucrare a 
declaraţiei vamale în detaliu, care în 
Anexa nr. 1, p. a) stipulează că proce-
dura informatică de declarare a măr-
furilor este „ansamblul de instrucţiuni 
şi activităţi care permit declararea 
mărfurilor prin intermediul sistemu-
lui informatic vamal” [3]. 
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De asemenea, şi Codul comu-
nitar în art. 107 alin. (1) prevede că 
declaraţia vamală se face utilizînd o 
tehnică de prelucrare electronică a da-
telor. Autorităţile vamale pot permite 
ca declaraţia vamală să fie efectuată 
sub forma unei înregistrări în eviden-
ţa contabilă a declarantului, cu con-
diţia ca acestea să aibă acces la da-
tele respective în sistemul electronic 
al declarantului şi ca circumstanţele 
necesare pentru permiterea oricărui 
schimb de date între birouri vamale 
să fie întrunite [4]. Nici în cazul dat 
nu se oferă o definiţie expresă a decla-
raţiei vamale, specificîndu-se doar că 
aceasta este efectuată printr-o tehnică 
de prelucrare electronică a datelor.

Noţiunea declarării electronice, 
însăşi procedura dată a fost analizată 
ştiinţific doar tangenţial, fără a fi efec-
tuată o cercetare deplină. Totodată, ca 
rezultat al implementării în ultima 
perioadă a procedurilor simplificate 
de vămuire, a apărut necesitatea de 
a dezvolta şi a analiza din punct de 
vedere ştiinţific procedura declarării 
electronice.

Astfel, în sensul Conceptului de 
implementare a vămuirii electronice, 
vămuirea electronică este procedura 
de depunere şi procesare a declaraţiei 
vamale în detaliu pe cale electronică 
(fără suport de hîrtie şi utilizînd sem-
nătura digitală/electronică), accepta-
rea, controlul şi validarea acesteia de 
organul vamal [5]. Din cele enunţate 
putem afirma că procedura declarării 
electronice face parte din conceptul de 
vămuire electronică.

Totodată, anumite documente de 
politici stabilesc necesitatea imple-
mentării pe scară largă a procedurii 
respective, afirmîndu-se că vămuirea 
electronică este un element fundamen-
tal în garantarea facilitării comerţului 
şi, în acelaşi timp, a eficacităţii con-
troalelor vamale, reducînd astfel cos-
turile suportate de agenţii economici şi 
riscurile la care este supusă societatea. 
Procedura de vămuire electronică ofe-
ră multiple beneficii atît pentru agenţii 
economici, implicit exportatori, impor-
tatori, brokeri vamali şi transportatori, 
cît şi pentru eficientizarea administră-
rii vamale [6].

Analiza efectuată anterior a arătat 
că, în prezent, problemele privind dez-
voltarea economiei naţionale dictează 
necesitatea organizării eficiente a ad-

ministrării tuturor verigilor acesteia, 
cea mai importantă dintre ele fiind ac-
tivitatea vamală. În acest context, opti-
mizînd reglementarea vamală, este ne-
cesar a dezvolta continuu mecanismul 
organizaţional-juridic de prezentare 
organului vamal a informaţiilor în for-
mă electronică, ca una din modalităţile 
prioritare de declarare a mărfurilor.

Pentru atingerea scopului propus 
în prezenta cercetare, este necesar, în 
primul rînd, a ne referi la legislaţia 
naţională a Republicii Moldova în do-
meniul activităţii vamale. Un exemplu 
ar fi Hotărîrea Guvernului cu privire 
la procedurile de vămuire electroni-
că a mărfurilor [7]. Actul normativ 
dat a fost elaborat ţinîndu-se cont de 
tendinţele actuale de dezvoltare a ac-
tivităţii vamale, inclusiv cele ce ţin de 
aplicarea de către participanţii la AEE 
a modalităţii electronice de declarare 
a mărfurilor. Hotărîrea prevede un şir 
de simplificări ce ţin de declararea va-
mală a mărfurilor şi sînt orientate spre 
reducerea termenelor de punere în li-
beră circulaţie a mărfurilor. În special, 
din 13.11.2013, este prevăzută trecerea 
integrală la cifra de afaceri informati-
zată şi la tehnologia prezentării în for-
mă electronică a declaraţiei vamale şi 
a documentelor în baza cărora aceasta 
este completată.

Noile reguli oferă posibilitatea de a 
efectua periodic declararea mărfurilor 
exportate, care nu sînt supuse taxelor 
vamale de export, precum şi dreptul 
declarantului de prezentare o singură 
dată organului vamal a documentelor 
care atestă dreptul legal al acestuia de 
a efectua operaţiunii vamale, inclusiv 
pînă la prezentarea declaraţiei vamale, 
la completarea căreia aceste documen-
te vor fi folosite.

După cum menţionează Serviciul 
Vamal, „numărul agenţilor economici 
care au trecut la vămuire electronică 
este în continuă creştere. Astfel, dacă 
în 2014 erau înregistrate doar zeci 
de declaraţii electronice la export, în 
2015 cifra acestora a crescut la peste 
71 de mii, la ziua de astăzi deja 65% 
din totalul exporturilor sînt declarate 
electronic, conform regimurilor vama-
le stabilite în Hotărîrea de Guvern nr. 
904 din 13.11.2013, şi această tendinţă 
este în continuă ascensiune. În retros-
pectivă, din 1 martie 2015, toţi agenţii 
economici pot declara electronic nu 
doar exportul, ci şi importul de măr-

furi. Odată cu lansarea declarării elec-
tronice au fost create 29 de posturi va-
male virtuale/electronice, care asigură 
procesarea declaraţiilor vamale depuse 
de agenţii economici din toate regiuni-
le ţării [8].

Mai mult decît atît, informaţia în 
formă electronică poate fi utilizată li-
ber de orice persoană şi poate fi trans-
misă de o persoană altei persoane, cu 
condiţia că folosirea şi transmiterea 
informaţiei în formă electronică nu 
încalcă drepturile legale şi interesele 
altor persoane sau normele legislaţiei 
în vigoare. De aici rezultă că premisele 
administrativ-juridice ale implementă-
rii declarării electronice au luat naştere 
cu ceva timp în urmă.

Este necesar a menţiona că sistemul 
de declarare electronică în R. Moldova 
îşi datorează dezvoltarea sa orientării 
politicii de stat în direcţia creării unui 
spaţiu informativ unic. Este importan-
tă aderarea ţării noastre la Convenţia 
de la Kyoto, în care este stipulată di-
rect necesitatea utilizării sistemelor 
automatizate în activitatea organelor 
vamale ale statului, a utilizării infor-
maţiei preliminare despre sosirea măr-
fii pentru implementarea programelor 
de control selectiv, folosirea transmi-
terii electronice a datelor (declararea 
electronică).

Continuînd analiza, este necesar 
să facem referinţă la normele Codului 
vamal al Uniunii Europene, din care 
reiese că punerea în liberă circulaţie a 
mărfurilor se efectuează de către orga-
nele vamale cu respectarea următoare-
lor condiţii:

1) organului vamal îi sînt prezenta-
te licenţele, certificatele, permisiunile 
şi (sau) alte documente, necesare pen-
tru punerea în liberă circulaţie a mărfu-
rilor în conformitate cu prezentul Cod 
şi (sau) cu alte acorduri internaţionale, 
cu excepţia cazurilor cînd, conform le-
gislaţiei, documentele prevăzute pot fi 
prezentate după punerea în liberă cir-
culaţie a mărfurilor;

2) persoanele au respectat cerinţele 
şi condiţiile necesare pentru punerea 
mărfurilor sub procedura vamală alea-
să în corespundere cu Codul vamal şi 
la stabilirea procedurilor vamale:

zona vamală liberă şi regimul • 
antrepozit vamal – prin acordurile in-
ternaţionale;

regimul vamal special se stabi-• 
leşte conform legislaţiei în conformi-
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tate cu condiţiile şi în privinţa catego-
riilor de mărfuri;

3) în privinţa mărfurilor au fost 
achitate taxele vamale, impozitele sau 
au fost prezentate asigurarea achitării 
acestora.

Punerea în liberă circulaţie a măr-
furilor se realizează de către colabo-
ratorii organului vamal prin procedu-
ra stabilită de legislaţie, prin aplicarea 
menţiunilor respective pe declaraţia 
vamală şi (sau) pe documentele co-
merciale, de transport, precum şi a 
informaţiilor respective – în sistemele 
informaţionale ale organului vamal.

CV al UE mai fixează şi termene-
le punerii în liberă circulaţie a măr-
furilor. Punerea în liberă circulaţie a 
mărfurilor trebuie să fie finalizată de 
către organul vamal nu mai tîrziu de 1 
(una) zi lucrătoare, imediat următoa-
rea după ziua înregistrării declaraţiei 
vamale. Punerea în liberă circulaţie a 
mărfurilor, asupra cărora nu se apli-
că taxele vamale de ieşire, incluse în 
regimul vamal de export, şi a măr-
furilor incluse în regimul exportului 
temporar, trebuie să fie finalizată de 
către organul vamal nu mai tîrziu de 4 
(patru) ore din momentul înregistrării 
declaraţiei pe mărfuri, iar în cazurile 
cînd declaraţia pe mărfuri a fost înre-
gistrată într-un termen mai mic de 4 
(patru) ore pînă la sfîrşitul orelor de 
muncă ale organului vamal – nu mai 
tîrziu de 4 (patru) ore din momentul 
începutului orelor de muncă ale or-
ganului vamal respectiv. Termenele 
indicate includ şi perioada efectuării 
controlului vamal [9].

În cazul aplicării declarării vama-
le preliminare a mărfurilor (declaraţia 
vamală poate fi prezentată în privin-
ţa mărfurilor de origine străină pînă 
la introducerea acestora pe teritoriul 
vamal), punerea în liberă circulaţie a 
mărfurilor trebuie să fie finalizată de 
către organul vamal de asemenea într-
un termen nu mai tîrziu de o zi lucră-
toare, imediat următoare zilei prezen-
tării mărfurilor organului vamal, care a 
înregistrat declaraţia vamală.

Punerea în liberă circulaţie a măr-
furilor poate fi suspendată, dacă, în 
timpul desfăşurării operaţiunilor va-
male ce ţin de aplicarea procedurilor 
vamale mărfurilor care conţin obiecte 
ale proprietăţii intelectuale, incluse în 
registrul vamal, care este ţinut de că-
tre organul vamal, sau în registrul unic 

al obiectelor proprietăţii intelectuale, 
organul vamal a depistat indicii ale 
încălcării drepturilor proprietăţii inte-
lectuale, punerea în liberă circulaţie a 
acestor mărfuri se suspendă pe un ter-
men de 10 (zece) zile lucrătoare.

Termenele de punere în liberă cir-
culaţie a mărfurilor pot fi prelungite, 
cu permisiunea scrisă a conducătoru-
lui (şefului) organului vamal, a şefu-
lui-adjunct autorizat de către condu-
cătorul (şeful) organului vamal sau a 
persoanelor care îi înlocuiesc, pe o pe-
rioadă necesară pentru efectuarea sau 
finalizarea formelor de control vamal 
şi nu poate depăşi 10 (zece) zile lucră-
toare din ziua imediat următoare zilei 
înregistrării declaraţiei vamale. 

Totodată, analiza comparativă 
efectuată a normelor legislaţiei inter-
naţionale şi a normelor Codului vamal 
al Republicii Moldova a relevat că în 
actele normative indicate nu există 
concretizări privind punerea în liberă 
circulaţie a mărfurilor în cazul prezen-
tării organului vamal a informaţiilor 
în formă electronică. Luînd în consi-
deraţie punctul 15 din art. 1 al CV al 
RM, este necesar să indicăm definiţia 
noţiunii de punere în liberă circulaţie 
a mărfurilor – acţiunea prin care or-
ganul vamal lasă necondiţionat şi fără 
restricţii la dispoziţia persoanei măr-
furile şi mijloacele de transport după 
vămuire.

În legătură cu aceasta, se propune 
a completa punctul 151 art. 1 din CV, 
care prevede temeiurile pentru punerea 
în liberă circulaţie a mărfurilor atunci 
cînd acestea sînt declarate electronic, 
şi anume: „În cazul declarării vamale a 
mărfurilor în formă electronică, pune-
rea în liberă circulaţie a lor se realizea-
ză în baza şi cu aplicarea documentelor 
electronice”.

În acest caz, punctul 151 al art. 1 
CV va avea următorul conţinut:

„4. Punerea în liberă circulaţie a 
mărfurilor se realizează de către cola-
boratorul organului vamal în ordinea 
stabilită de legislaţie, prin aplicarea 
menţiunilor respective pe declaraţia 
vamală şi (sau) pe documentele comer-
ciale, de transport (expediţie), precum 
şi a datelor respective – în sistemele 
informaţionale ale organului vamal. 
În cazul declarării mărfurilor în formă 
electronică, punerea în liberă circulaţie 
a acestor mărfuri se realizează în baza 
şi cu aplicarea documentelor electro-

nice în ordinea stabilită de Serviciul 
Vamal”.

În această ordine de idei, este ne-
cesar a menţiona că Serviciul Vamal 
aplică formate neunificate ale docu-
mentelor electronice în cadrul proce-
durii de declarare în formă electronică. 
Or, efectuarea unei unificări în acest 
domeniu ar permite reducerea ponde-
rii suporturilor de hîrtie în realizarea 
formalităţilor vamale, ar facilita admi-
nistrarea afacerilor pe teritoriul vamal, 
ar reduce cheltuielile de timp, tehno-
logice, financiare şi umane în cazul 
deplasării locului de realizare a forma-
lităţilor vamale de către agentul econo-
mic. Completarea indicată se propune 
în scopul unificării legislaţiei vamale, 
prin transferul reglementărilor vamale 
din cadrul UE la nivel naţional.

Acum cîţiva ani, cînd planurile 
de implementare a declarării electro-
nice în activitatea organelor vamale 
se schiţau numai, aplicarea fluxului 
de documente în formă electronică se 
planifica nu doar în cazurile depunerii 
declaraţiei, ci şi în cazurile efectuării 
procedurilor de control. Adică, toate 
datele necesare, informaţia pentru lua-
rea deciziei de punere în liberă circula-
ţie şi însăşi punerea în liberă circulaţie 
a mărfurilor trebuiau să fie prezentate 
exclusiv în formă electronică, în cazul 
în care luarea unei asemenea decizii 
este susţinută de programul compute-
rizat.

În Moldova, legislaţia vamală le 
permite organelor vamale şi partici-
panţilor la AEE să evite la maximum 
folosirea suporturilor de hîrtie şi in-
fluenţa factorului uman în efectuarea 
operaţiunilor vamale. Spre exemplu, 
conform art. 174 alin. 11 Cod vamal al 
RM, declaraţia vamală se depune la or-
ganul vamal în formă electronică uti-
lizînd sistemul informaţional integrat 
vamal.

Pentru perfecţionarea administrării 
vamale, Concepţia dezvoltării organe-
lor vamale prevede o utilizare cît mai 
largă a tehnologiilor informaţionale, şi 
anume:

implementarea noilor mijloace • 
informaţional-tehnice de asigurare a 
activităţii organelor vamale ale RM;

crearea unui sistem automatizat • 
interdepartamental unic de colectare, 
păstrare şi prelucrare a informaţiei, asi-
gurînd toate tipurile de control de stat, 
inclusiv conjugarea bazelor de date ale 
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serviciului fiscal cu cele ale organelor 
vamale din RM;

crearea unui centru operaţional • 
pentru prelucrarea informaţiei şi lua-
rea deciziilor;

perfecţionarea tehnologiei de • 
formare şi gestionare a datelor statisti-
cii vamale în corespundere cu standar-
dele internaţionale;

intensificarea controlului vamal • 
după punerea în circulaţie a mărfuri-
lor pe teritoriul vamal al RM (efectu-
area controlului în baza metodelor de 
audit).

În cadrul posturilor electronice 
toate actele vamale sînt perfectate 
prin intermediul sistemului automati-
zat, exclusiv în format electronic, iar 
mărfurile pot fi transportate direct la 
frontieră, în cazul exportului, sau la 
depozitul agentului economic, în cazul 
importului, fără a fi necesară prezenta-
rea acestora la postul vamal intern.

Odată cu eliminarea documentelor 
pe suport de hîrtie şi trecerea la pro-
cesarea doar electronică a tranzacţiilor 
de export, Serviciul Vamal le-a oferit 
producătorilor posibilitatea de a de-
veni mai competitivi pe piaţa străină, 
minimizînd timpul de vămuire şi redu-
cîndu-le considerabil costurile aferente 
exportului produselor autohtone [10].

Cu ajutorul tehnologiilor informa-
ţionale s-a mai înfăptuit asigurarea 
informaţional-analitică a activităţii de 
ocrotire a normelor de drept în sfera 
vamală. Aici e vorba, în mare parte, 
de lupta cu corupţia, adică, pe lîngă 
multe altele, Concepţia dezvoltării or-
ganelor vamale ale RM punea sarcina 
luptei cu corupţia în organele vamale 
ale ţării prin promovarea unor măsuri 
anticorupţie speciale şi dotarea tehni-
că a locurilor de control vamal şi de 
vămuire.

După cum s-a menţionat în repe-
tate rînduri, perfecţionarea vămuirii şi 
a controlului vamal se află în legătură 
directă cu nivelul de dezvoltare şi de 
implementare în activitatea organelor 
vamale a tehnologiilor informaţionale 
şi, după cum se poate constata din ana-
liză, în ea sînt determinaţi şi indicii de 
eficacitate a politicii.

Totodată, vorbind despre actele 
normative fundamentale, care au pus 
baza dezvoltării formei electronice de 
declarare, şi revenind la problema re-
levanţei juridice a documentului elec-
tronic, este necesar a analiza Legea nr. 

91 privind semnătura electronică şi do-
cumentul electronic. Necesitatea anali-
zei este motivată de faptul că anterior, 
la prezentarea declaraţiei vamale, pe 
ea se afla semnătura, adică persoana 
care prezenta declaraţia o şi autentifi-
ca. Declaraţia electronică însă, care se 
prezintă în organul vamal nu pe suport 
de hîrtie, ci în formă electronică, la 
fel trebuie autentificată (semnată). În 
aceste scopuri se utilizează semnătura 
electronică [11, 62].

În prezent, o mare parte din circu-
laţia informaţiei şi a documentelor se 
efectuează deja în formă electronică. 
Tehnologia semnăturii electronice însă 
este capabilă a spori şi mai mult posi-
bilităţile circulaţiei electronice a docu-
mentelor, a o extinde în toate sferele 
vieţii sociale. În ţările în care noţiunea 
de semnătură electronică este regle-
mentată juridic, este posibil, fără a ieşi 
din casă sau din oficiu, a încheia, sigur 
şi garantat, afaceri de vînzare – cumpă-
rare (de la imobile pînă la cumpărături 
zilnice; de exemplu, produse alimen-
tare), a-ţi apăra drepturile în organele 
de justiţie, întreţinînd o corespondenţă 
prin poşta electronică; a declara veni-
turile în organele fiscale; iar un aseme-
nea anacronism ca plecările zilnice ale 
contabilului la bancă pentru efectuarea 
plăţilor în general lipseşte [12].

Este evident că tehnologiile sem-
năturii electronice treptat sînt recu-
noscute în toată lumea. Recunoaş-
terea legală a practicii de utilizare a 
semnăturii electronice a permis asigu-
rarea bazei legale pentru dezvoltarea 
tuturor serviciilor ce ţin de comerţul 
electronic. Totodată, dezvoltarea po-
sibilităţilor comerţului electronic se 
va reflecta pozitiv nu doar pe piaţa 
tehnologiilor informaţionale, ci şi în 
sfera vamală, unde semnătura electro-
nică îşi găseşte aplicare la depunerea 
şi prelucrarea declaraţiei prezentate în 
formă electronică.

Conform prevederilor Legii men-
ţionate supra, scopul acesteia este 
asigurarea condiţiilor legale pentru 
utilizarea semnăturii electronice di-
gitale în documentele electronice, 
prin respectarea cărora o asemenea 
semnătură este recunoscută identică 
semnăturii personale din documentul 
pe suport de hîrtie.

Astfel, pe de o parte, reglementa-
rea juridică a declarării electronice se 
dezvoltă datorită fixării normative a 

circulaţiei electronice a documente-
lor în RM şi conferirii documentelor 
electronice a unei relevanţe juridice, 
precum şi a indicilor de veridicitate şi 
primordialitate. Pe de altă parte, orga-
nele vamale urmăresc experienţa pozi-
tivă de peste hotare privind utilizarea 
declarării electronice în activitatea 
organelor vamale ale ţărilor străine. În 
legătură cu aceasta, trebuie menţionată 
Convenţia internaţională privind sim-
plificarea şi armonizarea procedurilor 
vamale [13].

Din experienţa de aplicare a tehno-
logiilor electronice la efectuarea con-
trolului vamal în ţările străine se ob-
servă că datele despre mărfurile care 
ajung în organul vamal se prelucrează 
în sistemele informaţionale interne 
ale acestuia. Aceste sisteme au o bază 
informaţională extinsă, ce dispune de 
datele privind mărfurile şi participan-
ţii la AEE, şi un spectru larg de profi-
luri ale riscurilor. În final, informaţiile 
care sînt comunicate organului vamal 
în formă electronică sînt prelucrate 
momentan şi sistemul informaţional îi 
arată inspectorului posibilele riscuri şi 
posibilele variante de control vamal.

În prezent, organele vamale ale R. 
Moldova trebuie să acorde o susţinere 
sporită dezvoltării comerţului, conco-
mitent cu susţinerea controlului asupra 
circulaţiei internaţionale a mărfurilor, a 
mijloacelor de transport şi a persoane-
lor, prin perfecţionarea mecanismului 
de reglementare administrativ-juridică 
a declarării electronice. Acest lucru 
determină contextul pentru procesul 
de administrare a riscului în interio-
rul organului vamal. Nivelul riscului 
se determină în contextul priorităţilor 
politicii vamale; spre exemplu, este 
oare primordială colectarea taxelor şi a 
impozitelor, verificarea interdicţiilor şi 
restricţiilor sau orice alt domeniu care 
a fost determinat?

În condiţiile globalizării economiei 
mondiale, însoţite de unirea pieţelor 
mondiale de desfacere şi de stabilirea 
unor reguli unice de comerţ, regle-
mentarea vamală influenţează esenţial 
procesul comerţului mondial. Avînd în 
vedere aderarea RM la Acordul Ge-
neral privind tarifele şi comerţul [13], 
precum şi la alte acorduri încheiate în 
cadrul Organizaţiei Mondiale a Co-
merţului, care conţin principii funda-
mentale privind efectuarea formalităţi-
lor vamale în ţările-membre ale acestei 
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organizaţii, devine actuală unificarea 
legislaţiei Moldovei cu normele şi pre-
vederile internaţionale în sfera regle-
mentării vamale.

Legislaţia RM s-a format reieşind 
din normele şi cu practica dreptului 
internaţional, inclusiv în conformitate 
cu normele Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului şi Organizaţiei Mondia-
le a Vămilor. Autorii ei urmăreau ca 
normele de reglementare vamală să fie 
transparente şi univoce, să excludă in-
terpretarea liberă, să aibă un caracter 
de acţiune directă, să corespundă celor 
mai bune standarde mondiale, să fie 
comode atît pentru agenţii economici, 
cît şi pentru organele de administraţie 
publică. Ele prevăd aplicarea tehnolo-
giilor vamale moderne, inclusiv infor-
marea preliminară, declararea electro-
nică, aplicarea sistemelor de adminis-
trare a riscurilor.

Astfel, în Hotărîrea Guvernului cu 
privire la aprobarea Concepţiei siste-
mului de administrare a riscurilor în 
Serviciul Vamal este consacrat siste-
mului de administrare a riscurilor (în 
continuare – SAR) [14]. Devine evi-
dent că SAR este imposibil fără un sis-
tem de feedback bine pus la punct. 

Astfel, de rînd cu pregătirea şi rea-
lizarea profilurilor de risc, este necesar 
a efectua sistematic monitorizarea apli-
cării formelor respective de control va-
mal, analiza eficienţei lor în pregătirea 
şi alegerea măsurilor de prevenire sau 
minimizare a riscurilor, este necesară 
o evaluare echilibrată a efectului lor 
sumar comun. Se impune necesitatea 
elaborării unei metodologii, precum şi 
a stabilirii unor criterii după care tre-
buie să se efectueze controlul, inclusiv 
cel operativ, asupra mersului realizării 
documentelor ce au intrat în vigoare 
şi a măsurilor întreprinse, precum şi 
influenţa lor asupra prevenirii sau mi-
nimizării riscurilor şi eficienţa calităţii 
controlului vamal, îndeosebi în cazul 
prezentării organului vamal a informa-
ţiilor în formă electronică.

În prezent se pune problema dife-
renţelor în SAR ale organelor vamale, 
precum şi tehnologiile şi metodele de 
administrare a riscurilor, gradul de au-
tomatizare a proceselor, specificul şi 
volumul traficului de mărfuri. În legă-
tură cu aceasta, apare necesitatea de a 
elabora o abordare unitară a realizării 
procedurilor de control vamal cu uti-
lizarea SAR pe întreg teritoriul vamal. 

Avînd în vedere experienţa implemen-
tării sistemelor electronice în alte ţări, 
se poate constata că sistemul informa-
ţional care primeşte declaraţia, pur şi 
simplu nu-i poate refuza participantu-
lui la AEE să i-o primească. Ulterior, 
dacă documentele nu sînt în ordine sau 
nu au fost prezentate în totalitate, sis-
temul îi propune colaboratorului orga-
nului vamal variante de soluţionare a 
problemei create.

Toate cele expuse mai sus demon-
strează că soluţionarea acestor proble-
me condiţionează efectuarea în conti-
nuare a unor cercetări în această direc-
ţie. Lacunele menţionate în legislaţia 
vamală trebuie să fie înlăturate, ceea ce 
ar permite evitarea problemelor şi difi-
cultăţilor, ce apar la trecerea mărfurilor 
peste frontiera vamală de către agenţii 
economici, iar ca rezultat final – dez-
voltarea economică a întregii ţări.

Concluzii. Avînd în vedere cele 
expuse supra, autorul consideră că im-
plementarea noilor tehnologii informa-
ţionale, indiferent de domeniul de ac-
tivitate, inclusiv în cadrul Serviciului 
Vamal, sporeşte eficienţa şi calitatea 
serviciilor oferite de autorităţile abili-
tate cu atribuţii în sfera de cercetare. 
Pe de o parte, informaţia este necesară 
pentru realizarea unei administrări ca-
litative a oricărui domeniu al vieţii pu-
blice, adică ea este o resursă specială a 
administrării publice. Pe de altă parte, 
activitatea în sfera informaţiei, ca şi 
oricare alt proces social, este obiect al 
administrării publice şi există un cerc 
de subiecţi, stabiliţi prin legislaţie, care 
realizează această administrare. 

În prezent, odată cu dezvoltarea 
tehnologiilor informaţionale, princi-
piul fundamental al asigurării infor-
maţionale a organelor vamale trebuie 
să fie „transparenţa informaţională”, 
ceea ce necesită un mecanism clar de 
reglementare administrativ-juridică a 
proceselor informaţionale.
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