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Schimb de experienţă între            

Laboratoarele Vamale 
 
     Unul din obiectivele proiectului 
”IMPEFO- Îmbunătăţirea cooperării 
transfrontaliere între Republica Moldova 
şi Romania în domeniul produselor 
alimentare şi petroliere” este de a 
organiza Vizite  de Studiu dedicate 
schimbului de experiență dintre parteneri, 
în România și Republica Moldova. Pe tot 
parcursul perioadei de implementare a 
proiectului au fost organizate treisprezece 
sesiuni de instruire.  
 

     În acest context, în perioada 7-19 
decembrie 2015 a avut loc ultima vizită de 
studiu  în cadrul căreia specialiștii Direcţiei 
Cercetare şi Expertiza Mărfurilor (DCEM) a 
Serviciului Vamal din Republica Moldova au 
fost instruiţi în domeniul utilizării 
Laboratoarelor Vamale Mobile în procesul 
testării produselor petroliere şi alimentare.  
Cunoştinţele căpătate vor permite colectarea 
probelor și efectuarea testelor și măsurărilor 
în imediata apropiere a bunurilor 
tranzacționate, în vederea determinării 
corectitudinii declarării acestora și perceperii 
depline a drepturilor de import.  
 
   În perioada 30 noiembrie - 5 decembrie 
2015, colaboratorii vamali folosind 
echipamentele achiziţionate în cadrul acestui 
proiect, au însuşit metode de încercări pentru 
unele produse petroliere și alimentare, 
precum: determinarea conţinutului de 
proteine prin metoda Kjeldahl; determinarea 
tăriei alcoolice volumice prin densimetrie 
electronică; determinarea conţinutului de 
grăsimi utilizând extracţia Soxlett etc.  şi de 
asemenea au verificat și interpretat 
rezultatele obținute. 
       O atenţie deosebită pe parcursul vizitei a 
fost acordată pregătirii pentru validare a 
următoarelor metode: măsurarea reziduului 
uscat solubil din produsele transformate pe 
bază de fructe şi legume prin refractometrie; 
distilarea la presiune atmosferică a 

produselor petroliere; determinarea 
vâscozității cinematice la produsele 
petroliere; determinarea conținutului de 
biodiesel, determinarea densității 
produselor petroliere prin densimetrie.  
 
    Grupul de specialişti ai DCEM al 
Serviciului Vamal de asemenea au fost 
instruiţi în cadrul mai multor vizite 
organizate în Moldova despre conceptul 
de management al calităţii, cerinţele de 
management, tehnici ale sistemului calităţii 
conform SR EN ISO 17025,  fiind asistați 
de către Specialiștii Laboratorului Vamal 
Central din cadrul Direcţiei Generale a 
Vămilor din România, inclusiv în 
elaborarea Manualului de Management al 
Calităţii și a Procedurilor de Sistem. 
 
     Realizarea activităților din cadrul 
proiectului  menționate mai sus vor facilita 
acreditarea Laboratorului Serviciului Vamal 
în cadrul Sistemului Național de 
Acreditare. 
 
    Vizitele de studiu au permis preluarea 
celor mai bune practici în domeniu, fapt ce 
va înlesni activitatea Laboratorului Vamal, 
elaborarea şi aplicarea în practică a 
metodelor de încercări asigurându-se 
astfel un nivel înalt de transparență al 
cerințelor şi reglementărilor vamale privind 
importul, exportul şi tranzitul produselor 
petroliere şi alimentare. 
 

Proiectul „IMPEFO" (MIS-ETC 988) se 
implementează de către Serviciul Vamal al 
Republicii Moldova în parteneriat cu 
Agenția Națională de Administrare Fiscală 
din România, fiind unul din proiectele 
majore de investiţii de importanţă 
strategică pentru dezvoltarea zonei de 
frontieră între statele partenere, finanţat de 
către Comisia Europeană în cadrul 
Programului Operaţional Comun România-
Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.  
 
Detalii de contact: str. N. Starostenco 30, mun. 
Chisinau, Tel/Fax: +373 22 574 229; +373 784 
095. 
E-mail: impefo@customs.gov.md  
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