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România şi Republica Moldova continuă cooperarea vamală

Reprezentanţii Direcţiei generale a vămilor (DGV) din cadrul ANAF şi cei ai
Serviciului Vamal al Republicii Moldova au semnat în perioada 02–04 noiembrie,
la Chişinău, un Protocol de colaborare pentru prelungirea valabilității “Planului de
cooperare între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală din România şi Serviciul
Vamal de pe lângă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova privind
intensificarea colaborării în domeniul prevenirii şi combaterii fraudelor vamale”.
Protocolul a fost semnat de vicepreşedintele ANAF - coordonator al DGV, Dorel
FRONEA, ca reprezentant al vămii române, şi de directorul general al Serviciului
Vamal, Vitalie VRABIE, ca reprezentant al vămii moldovene.
Ceremonia de semnare a avut loc la cea de-a IX-a sesiune a Comisiei
interguvernamentale moldo-române de colaborare economică.
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) din România şi Serviciul
Vamal al Republicii Moldova au stabilit continuarea implementării prevederilor
Planului de Cooperare.
Părţile vor depune, în continuare, eforturi comune pentru prevenirea şi combaterea
fraudelor vamale, concomitent cu fluidizarea traficului de mărfuri şi călători prin
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punctele comune de trecere a frontierei, precum şi pentru securizarea frontierei
externe a Uniunii Europene.
Totodată, cele două autorităţi au convenit asupra analizării în continuare a celor 3
proiecte-pilot de la frontiera dintre Republica Moldova şi România, privind
recunoaşterea operatorilor economici autorizaţi (AEO), controlul comun şi
schimbul de informaţii vamale prealabile.
În cadrul întrevederii care a precedat semnarea documentului, reprezentanţii celor
două instituţii au remarcat eficienţa implementării Planului de Cooperare, fiind
realizate mai multe proiecte de interes comun care au contribuit la diminuarea
fraudelor vamale.
“Vom continua să ne implicăm activ în dezvoltarea instrumentelor de interacţiune,
iar semnarea Protocolului reprezintă confirmarea acestei intenţii”, a declarat
vicepreşedintele ANAF, Dorel FRONEA.
La rândul său, directorul general al vămii Republicii Moldova, Vitalie VRABIE, a
declarat că: “Implementarea Planului de cooperare a contribuit semnificativ la
intensificarea măsurilor antifraudă şi la facilitarea traficului transfrontalier. Am
reuşit să înregistrăm rezultate vizibile. Sunt ferm convins că vom identifica noi
mecanisme de asigurare a securităţii transfrontaliere în regiune.”

