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BULETIN INFORMATIV 

ÎN ATENȚIA PARTICIPANȚILOR LA COMERȚ INTERNAȚIONAL, 

COMPANIILOR AEO, BROKERI VAMALI 

 

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI), are plăcere să Vă comunice despre activitățile realizate și planuri pe viitor în 

domeniul Facilitării Comerțului Internațional. 

 

INSTRUIRI ORGANIZATE DE CCI 
 

Curs de instruire cu genericul: “Chestionarul de autoevaluare AEO 
(Agent Economic Autorizat) 
 

Peste 40 de agenți economici au participat la un curs de instruire cu genericul: 

“Chestionarul de autoevaluare AEO, organizat de CCI la solicitarea agenților 

economici care deja sunt AEO sau doresc să obțină acest statut pentru a 

beneficia de simplificări vamale. 

Obiectivul cursului a fost de a acorda asistență companiilor în procesul de 

certificare AEO și a oferi informații și exemple practice privind modul de 

completare a Chestionarului, precum și recomandări utile privind gestionarea 

statutului AEO. 

Evenimentul s-a desfășurat  în perioada 27-28 iunie 2018 și a fost moderat de 

către expertul din UE. 
Detaii:http://chamber.md/peste-40-de-agenti-economici-autohtoni-interesati-de-beneficiile-aeo/ 

 

Seminar întitulat “Confirmarea originii mărfurilor: reguli de origine și 
proceduri simplificate” 
 

Certificarea originii și oportunități de simplificare a procedurilor au fost discutate la 

CCI în cadrul seminarului organizat cu particiaprea experților din UE. Peste 30 de 

agenți  economici autohtoni- exportatori și importatori, au fost informați despre 

practicile UE în domeniul originii și au abordat probleme cu care se confruntă la 

vămuirea mărfurilor cu origine preferențială. Aceste probleme și recomandările 

experților UE au fost expediate în adresa Ministerului Finanțelor, Economiei și 

Serviciului Vamal în scopul simplificării proccedurilor existente. Evenimentul s-a 

desfășurat la 11-12 iulie 2018 la CCI.  

 
Detalii:http://chamber.md/certificarea-originii-si-oportunitati-de-simplificare-a-procedurilor-de-import-si-

export-discutate-la-cci-a-rm-in-cadrul-seminarului-confirmarea-originii-marfurilor-reguli-de-origine-si-

proc/ 

 

CCI a lansat Academia Exportatorului  
 

CCI a lansat Academia Exportatorului, preluând experiența de la Eurochambres. 

Două grupe - prima de exportatori începători și o altă grupă de exportatori 

avansați a participat la cursuri, desfățurate în luna aprilie - a.c. Academia este 

concepută special pentru a ajuta companiile să inițieze activitatea de export și să 

acceseze noi piețe de desfacere. Cursul a fost prezentat de experții din UE și din 

RM 
Detalii: http://chamber.md/academia-exportatorului-a-decernat-certificatele-de-participare-primilor-

absolventi/ 

 

Agenții economici au fost informați despre comerțul cu Uniunea 
Europeană  

 
În cadrul workshop-ului „DCFTA INFO Business: Întreabă Expertul”  cca 600 de 

agenți economici din raioanele Anenii Noi, Ialoveni, Orhei, Soroca, Hîncești, 

Edineț, Balți, Ștefan Voda, Comrat și Cahul, Ungheni au fost informați, cu privire 

la comerțul în cadrul Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător cu UE 

(DCFTA).   

În cadrul dezbaterilor s-au discutat problemele de acces la suport și finanțare 

pentru creșterea competitivității afacerii și dezvoltarea companiei într-un mediu 

competitiv; pași de urmat în orientarea spre export. Au fost discutate oportunitățile 

și provocările în cadrul DCFTA.  

Sesiunile de informare au fost organizate în cadrul proiectului finanțat de UE.  

 
Detalii:http://chamber.md/agentii-economici-din-toate-filialele-cci-a-rm-au-fost-informati-despre-

comertul-cu-uniunea-europeana/ 
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EVENIMENE 
 

 
Sedința Comitetului Consultativ al Serviciului Vamal 
 
În cadrul ședinței Comitetului Consultativ al Serviciului Vamal, din iulie a.c., CCI a 

prezentat trei subiecte în domeniul simplificării procedurilor vamale. 

Primul subiect s-a referit la necesitatea clarificării statutului de broker vamal și 

delimitării clare a responsabilității brokerului reieșind din principiul reprezentării 

directe și indirecte. Al subiect abordat s-a referit la inițiativa CCI și Asociației 

brokerilor vamali privind instituirea mecanismului de instruire a brokerilor vamali și 

specialiștilor companiilor cu statut AEO prin implementarea Standardului 

European privind reprezentanții în vamă (Standardul  SM EN 16992:2017).  

Problema certificării originii mărfuilor a fost abordată în contextul, organizării de 

către CCI în perioada 11- 12 iulie current, a seminarului tematic cu participarea 

experților UE.Urmare a discuțiilor în cadrul ședinței, Serviciul Vamal și-a 

manifestat deschiderea pentru a examina situațiile abordate și a identifica, fără 

întârziere,  soluții concrete. 

 
Detalii: http://chamber.md/initiativele-cci-a-rm-in-domeniul-facilitarii-comertului-prezentate-in-cadrul-

sedintei-comitetului-consultativ-al-serviciului-vamal/ 

 
Studiul de  Evaluare a Coridoarelor Comerciale ale Republicii Moldova 
 

CCI a participat la prezentarea Studiului de Evaluare a Coridoarelor Comerciale 

ale Republicii Moldova realizat în cadrul Programului pentru Reforme Structurale 

în Moldova, finanțat de USAID (RSM). Studiul reflecta problematica transportului 

internațional de mărfuri și prioritizează domenii ce necesită asistența 

suplimentară, printre care: dezvoltarea infrastructurii, promovarea sectorului 

logistic, îmbunătățirea politicilor și cadrului normativ. 

 

 

 

CCI va colabora cu Programul RMS finanțat de USAID la implementarea 

recomandărilor în special în domeniul brokerajului vamal, procedurilor vamale 

simplificate, AEO și evaluarea impactului reformelor asupra mediului de afaceri. 
 

Detalii:http://chamber.md/cci-a-rm-participa-la-prezentarea-studiului-de-evaluare-a-coridoarelor-

comerciale-ale-republicii-moldova/ 

 

Conferința regională “Facilitarea Comerțului în Regiunea CEFTA”, 
desfășurată la Podgorica, Muntenegro 
 

CCI a participat la Conferința regională „Facilitarea Comerțului în Regiunea 

CEFTA- spre piața unică a UE”, organizată la Podgorica, Muntenegro în aprilie. 

În cadrul evenimentului, reprezentanții CCI, a autorităților vamale și experții 

internaționali au discutat despre perspectivele comerțului regional, barierele 

transfrontaliere și eforturile de facilitare a comerțului dintre țările CEFTA (Albania, 

Bosnia şi Herţegovina, Macedonia, Moldova, Muntenegru, Croaţia, Serbia, UNMIK 

Cosovo). 

CCI a RM a prezentat progresele și provocările mediului de afaceri.  

 
Detalii: http://chamber.md/cci-a-rm-a-participat-la-conferinta-regionala-facilitarea-comertului-in-

regiunea-cefta-desfasurata-la-podgorica-muntenegro/ 

 

ACTIVITĂȚI  PLANIFICATE  

 

Instruire. În luna septembrie a.c. CCI cu suportul Comisiei Europene va organiza 

seminar privind Carnete ATA -  document internațional vamal, aplicabil pentru  

importul/exportul temporar de mărfuri.   

 

În luna  octombrie- noiembrie a.c. vor fi organizate noi cursuri de instruire în 

cadrul Academiei Exportatorului, care vor fi desfățurate în filialele CCI.    

 

 

Pentru mai multe informații Vă invităm să ne contactați   email: natalia.calenic@chamber.md, tel. + 373 078783002 

 
www.chamber.md
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