
NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii

Guvernului nr. 1034 din 16 octombrie 2000 „pentru aprobarea Programului
Naţional de Facilitare a Transporturilor Aeriene”.

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.
1034 din 16 octombrie 2000 „pentru aprobarea Programului Naţional de Facilitare a
Transporturilor Aeriene”, a fost elaborat întru executarea recomandărilor EUBAM
(nr.01.410/161202/EOM/001 din 02.12.2016), susținut de consilierul UE de rang înalt
în sectorul vamal, precum și a indicației Primului-ministru nr. 01-04-278/E.P. din
15.12.2016.

Astfel, menționăm că actualmente consecutivitatea efectuării controalelor la
ieșire din țară de către organele de control, în cadrul Aeroportului Internațional
Chișinău, contravine standardelor internaționale de securitate și practicii europene, cu
referință la controlul vamal, avînd următoarea ordine cronologică:

1) Serviciul Vamal – controlul vamal al pasagerilor şi bagajelor acestora,
controlul vamal al echipajului, unde, în caz de necesitate, pe parcursul controlului, pot
fi implicate: Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice – pentru efectuarea
controlului de stat în domeniul sănătăţii publice; Serviciul de Stat de Carantină
Fitosanitară – pentru efectuarea controlului fitosanitar; Serviciul Veterinar – pentru
efectuarea controlului veterinar;

2) Poliţia de Frontieră – controlul la trecerea frontierei;
3) Serviciul de securitate aeronautică – controlul de securitate (realizat de

Poliția de Frontieră).
Menționăm că, ordinea cronologică actuală a controalelor la ieșire din țară duce

la apariția următoarelor dificultăți și probleme:
I. În aspect de securitate:
- Nu este asigurată securitatea locului (zona sterilă) de amplasare a organelor

de control, unde se efectuează controlul pasagerilor și bagajelor (deoarece
controlul de securitate este amplasat după controlul de frontieră și controlul
vamal), fapt ce poate genera acte de terorism în locația respectivă;

  II. În aspect de control vamal:
- Este posibilă confirmarea spre restituire a TVA-lui persoanelor, care de facto

nu au fost înregistrate de căre Poliția de Frontieră la ieșire din țară și care se
pot reîntoarce în țară, fapt ce poate genera restituirea ilegală a TVA-lui.

- Imposibilitatea implementării și utilizării sistemului cu două culoare, verde și
roșu (ce permit aplicarea selectivității la efectuarea controlului pe baza
analizei de risc), care fluidizează fluxul și, respectiv, eficientizează
activitatea autorităților vamale și confortul pasagerilor;

- Dificultatea documentării fraudelor de către organul vamal, din motiv că
persoana de facto nu a fost înregistrată la ieșire din țară (intenția de ieșire
din Republica Moldova);

- Situația actuală nu asigură confidențialitatea controlului vamal al pasagerilor
și bagajelor acestora, deoarece controlul se realizează în loc public și în
afara zonei sterile, pînă la controlul de frontieră și de securitate.

Menționăm că, potrivit practicii europene, toți pasagerii și bagajele lor de mînă,
pe direcția plecare din Aeroporturile Internaționale, sunt întîi supuși unui control de
securitate și ulterior celui de frontieră, iar în final celui vamal (pentru a preveni
introducerea unor articole interzise în zonele de control și cu acces restricționat).

În acest context, specificăm că experiența majorității aeroporturilor din UE
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stabilesc o ordine cronologică inversă a controalelor decît cea utilizată în Republica
Moldova, și anume: inițial se efectuează controlul de securitate, urmat de controlul
pașapoartelor și la final de controlul vamal.

Mai mult decît atît, ordinea cronologică propusă în proiect va exclude deficiențile
generate de situația actuală în exercitarea atribuțiilor de serviciu de către organele de
control prezente în Aeroportul Internațional Chișinău. Totodată, reamplasarea
controlului de securitate ca fiind primul în lanțul de controale efectuate la ieșire din
țară, va servi și drept o sursă de informații pentru o analiză de risc mai eficientă pentru
organul vamal.

Astfel, în scopul ajustării activităților de control la practicele europene, s-au inițiat
modificările în Hotărîrea Guvernului nr. 1034 din 16.10.2000, astfel încît în cadrul
Aeroportului Internațional Chișinău, la ieșire din țară controlul și amplasarea
organelor de control să fie în următoarea ordine:

1) Serviciul de securitate aeronautică – controlul de securitate,
2) Poliţia de Frontieră – controlul la trecerea frontierei,
3) Serviciul Vamal – controlul vamal.  

   Totodată, menționăm că sub aspect financiar, proiectul în cauză nu necesită
careva cheltuieli din bugetul statului.
   Implementarea proiectului Hotărîrii Guvernului în cauză (și anume reamplasarea

serviciilor de control) se va realiza din contul administrației aeroportului în
conformitate cu prevederile art. 35 alin. (7) din Legea nr. 215 din 04.11.2011 ”Cu
privire la frontiera de stat a Republicii Moldova”.

Reieșind din cele relatate supra, propunem susţinerea promovării proiectului
Hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1034 din
16.10.2000 „pentru aprobarea Programului Naţional de facilitarea a transporturilor
aeriene”.  

 
           Director general

 
            Vitalie VRABIE
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