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Proiectul „IMPEFO” este implementat de către Serviciul Vamal al Republicii Moldova în
parteneriat cu Autoritatea Naţională a Vămilor din România si finanţat prin Programul Operaţional
Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.
Scopul proiectului: Promovarea managementului eficient al frontierelor, prin modernizarea punctelor
comune de trecere a frontierei între România şi Republica Moldova şi stabilirea unei cooperări strânse
între autorităţile de frontieră ale ţărilor partenere, în vederea asigurării unui nivel înalt de transparenţă ale
cerinţelor şi reglementărilor vamale privind imptul, exportul şi tranzitul produselor petroliere şi
alimentare.
Unul din obiectivele specifice ale proiectului este dezvoltarea şi consolidarea capacităţilor
instituţionale şi resurselor umane a viitorului Laborator vamal privind utilizarea metodelor de analiză
aplicate în cadrul laboratoarelor vamale moderne, precum şi consolidarea cooperării bilaterale dintre
experţii ţărilor partenere în domeniu.
Consolidarea capacitătilor institutionale ale Serviciului Vamal va avea loc prin:
vizite de studii ale experţilor din cadrul autorităţilor vamale ale ţărilor partenere;
•
instruire privind metodele de prelevare a probelor şi încercări de laborator la produsele
•
alimentare şi petroliere în scopuri vamale;
elaborarea Manualului de proceduri privind Calitatea şi Sistemul de Management;
•
asistenţa pentru acreditarea Laboratorul Vamal.
•
Obiectivul vizitelor de studii este de a asigura schimbul de informaţii actualizate cu privire la
metodele de cercetare şi expertiză privind examinarea de fluxurile de import / export şi tranzit de petrol
şi produse alimentare. De asemenea proioectul prevede încheierea unui acord privind cooperarea între
laboratoarele vamale.
> În acest context, în perioada 23-27 septembrie şi 28 octombrie - 01 noiembrie a.c., în cadrul
proiectului „IMPEFO", grupul de specialişti din cadrul Direcţiei cercetare şi expertiza mărfurilor,
au efectuat două vizite de studii la Bucureşti.
Vizitele au avut drept scop, studierea metodelor de cercetări de laborator, aplicate pentru diverse
produse agroalimentare şi petroliere. Organizarea acestora a avut loc în cadrul Laboratorului vamal
central al Direcţiei Generale a Vămilor din România.
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Pe parcursul vizitei de studiu,din 23-27 septembrie, colaboratorii vamali au avut parte atît de lecţii
teoretice, cît şi de lecţii practice, pe parcursul cărora s-au cercetat diverse conţinuturi de grăsimi, zahăr, sare
etc. Totodată, a fost explicat modul de pregătire a probelor pentru diverse produse agroalimentare şi de
evidenţă a acestora în vederea creării unui mecanism de trasabilitate a probelor.
În perioada de 28 octombrie - 01 noiembrie au analizat diverse metode de cercetare a parametrilor
produselor petroliere în vederea aplicării acestora pentru luarea unor deciziilor vamal şi anume: distilarea
produselor petroliere la presiune atmosferică, determinarea viscozităţii cinematice pentru produsele
petroliere lichide opace şi transparente, determinarea culorii diluate a produselor petroliere, determinarea
conţinutului de sulf prin fluorescenţă în raze UV, determinarea punctului de curgere şi a punctului de
congelare, determinarea indicelui de saponificare etc.
O atenţie deosebită a fost acordată modului de elaborare a metodelor de cercetare, de validare a
acestora, a modalităţii şi necesităţii participării la testele elaborate de Grupul Laboratoarelor Vamale
Europene, fapt ce va facilita acreditarea Laboratorului Serviciului Vamal al Republicii Moldova.
Colaboratorii Servciului Vamal al Republicii Moldova au fost instruiţi pentru utilizarea
echipamentului de laborator în baza ghidurilor de utilizare a acestora.
De asemenea, au fost trecute în revistă reactivele şi substanţele de referinţă, utilizate atît la verificarea
metodelor, cît şi la efectuareacercetărilor de laborator.
Vizita de studiu a permis preluarea celor mai bune practice în domeniu, fapt ce va facilita activitatea
Laboratorului Vamal Central, elaborarea şi aplicarea în practică a metodelor de încercări.
Se menţionează necesitatea continuării colaborării în domeniul cercetării de laborator şi expertizei
marfurilor în scopuri vamale cu experţii din cadrul Laboratorului vamal central din România, precum şi
identificarea posibilităţilor de participare a experţilor la efectuarea testelor inter laboratoare, efectuate de
către Grupul laboratoare vamale europene, fapt ce va facilita acreditarea laboratorului Serviciului Vamal din
Republica Moldova.
Pentru detalii de contact: str. Columna 30, mun. Chisinau, Tel/Fax: +373 22 574 229,
E-mail: impefo@customs.gov.md
Managerul de Proiect IMPEFO Georgeta Mincu

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul
Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program.

Proiect finantat de Uniunea Europeană

Acest proiect este implementat de Serviciul Vamal al R.M.

Această publicaţie a fost produsă cu sprijinul Uniunii Europene. Conţinutul acestei publicaţii intră în responsabilitatea Serviciului Vamal al Republicii Moldova şi nu
reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica
Moldova 2007-2013.

