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Odată cu intrarea în vigoare a Acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, 
o bună parte din taxele vamale aplicabile în cadrul schimburilor comerciale dintre cele două părți au fost 
reduse sau eliminate. Totodată, autoritățile vamale din România și Republica Moldova și-au consolidat 
colaborarea bilaterală în vederea facilitării traficului transfrontalier și simplificării procedurilor vamale.  

În acest context, AEO Forum din România în parteneriat cu AEO Network și Camera de Comerț și 
Industrie din Republica Moldova vă invită în data de 22 noiembrie 2017, să participați la conferința 
„Facilități și provocări vamale în comerțul dintre România și Republica Moldova”, la Hotel 
InterContinental, București.

Principalele teme abordate vor fi facilitățile și provocările de ordin vamal cu care se confruntă cele două 
țări în contextul comerțului liber de interes atât pentru companiile din România cât și din Republica 
Moldova.

OVERVIEW
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TEMATICĂ

Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și 
Republica Moldova
 Eliminarea taxelor vamale între cele două părți 
 Calculul originii preferențiale
 Exportatorul autorizat
 Informații obligatorii privind originea mărfurilor
 Controlul ulterior al dovezilor de origine 
 Contingente tarifare 

Simplificări vamale în România și Republica Moldova
 Vămuire la domiciliu la import și export
 Declarația vamală simplificată 
 Declarația vamală incompletă
 Beneficii și economii de taxe vamale

Certificatul AEO în România și Republica Moldova
 Beneficii fiscale și logistice
 Fast lane pentru AEO la granița dintre România și 

Republica Moldova și perspectivele recunoașterii 
mutuale 

 Condiții de autorizare
 Facilitați ce urmează a fi introduse pentru AEO

Posibilități de îmbunătățire a controlului sanitar-
veterinar la frontieră

Puncte forte ale sistemului vamal al Republicii 
Moldova
 Vămuirea electronică
 Perspectivele implementării NCTS și Ghișeul 

Unic în Moldova 

Studii de caz practice
 Cum stabilim originea preferențială în comerțul 

dintre România și Republica Moldova ?
 Implementarea în practică a simplificărilor 

vamale în comerțul dintre România și Republica 
Moldova
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PROGRAM

08:30 – 09:00 ÎNREGISTRAREA PARTICIPANȚILOR 

09:00 – 11:00 SESIUNEA I

11:00 - 11:30     COFFEE BREAK

11:30 - 13:00 SESIUNEA II

13:00 – 14:00 LUNCH BREAK

14:00 – 15:00 SESIUNEA III

15:00 - 15:15     COFFEE BREAK

15:15 – 16:30  SESIUNEA IV
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• Reprezentant Autoritatea Vamală din România

• Reprezentant Autoritatea Vamală din Republica Moldova

• MIHAI PETRE, Senior Manager Servicii Fiscale, Deloitte România si membru
fondator AEO Forum 

• NATALIA CALENIC, Vicepreședinte Camera de Comert și Industrei din Republica
Moldova 

• Reprezentant Asociația PRO CUSTOMS

• DANIELA NEAGOE, Manager, Servicii Fiscale, Deloitte România

• COSMIN DINCĂ, Senior Consultant Servicii Fiscale, Deloitte România

SPEAKERI
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DESPRE NOI

AEO FORUM este o organizație care își propune constituirea unei platforme
comune pentru dezbaterea orientărilor și normelor descrise în legislația ce
face referire la statutul AEO (Authorised Economic Operator - Operator 
Economic Autorizat).
Scopul Asociației este de reprezentare a membrilor săi în relația cu instituțiile
guvernamentale, companii private, organizații non-profit, organisme
specializate naționale și internaționale, de îndrumare a acestora în găsirea
soluțiilor și a căilor cele mai potrivite din punct de vedere legal, pentru a pune
în practică avantajele certificării AEO.

BusinessMark este o companie de organizare evenimente business ce îşi
propune să ofere mediului de afaceri românesc un spaţiu profesionist de 
discuţii şi networking. Combinând metode de comunicare şi business 
matchmaking. BusinessMark oferă clienţilor săi modele de dezvoltare
complexe, conectându-i în mod direct cu mediul de afaceri şi creând
oportunităţi de parteneriat strategic.


