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Titlu proiect: „Facilitarea formalităţilor vamale în contextul 

Codului Vamal al Uniunii Europene” – cod SIPOCA 49 

 

Beneficiar: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală din România 

Scop: Consolidarea capacităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de eficientizare 
a proceselor decizionale orientate către mediul de afaceri şi de exercitare a unui control 
vamal adecvat, prin dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în 
conformitate cu cerinţele Codului Vamal al Uniunii. 

 Obiective specifice: 

1. Reducerea poverii administrative prin elaborarea de norme metodologice şi proceduri 
pentru standardizarea proceselor vamale şi simplificarea formalitătilor vamale, 
conducând astfel la eficientizarea activităţii vamale;  

2. Dezvoltarea capacităţii administrative, prin introducerea unor proceduri simplificate 
privind gestionarea electronică a deciziilor vamale;  

3. Optimizarea capacităţii administrative de control al dovezilor de origine ca urmare a 
gestionării electronice a exportatorilor înregistraţi;  

4. Consolidarea capacităţii administrative în domeniul vamal prin creşterea gradului de 
conformare la legislaţia vamală în domeniul informaţiilor tarifare obligatorii şi 
eficientizarea analizei de risc prin efectuarea supravegherii la standardele unionale;  

5. Creşterea capacităţii administrative în domeniul vamal prin gestionarea uniformă şi 
controlul eficient al documentelor care însoţesc declaraţiile vamale prin Ghişeul unic; 

6. Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor angajaţilor de la nivelul Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală prin instruirea acestora în domeniul gestionării deciziilor vamale, 
al informaţiilor tarifare obligatorii, al verificării originii mărfurilor şi al controlului de 
conformitate şi pentru administrarea şi utilizarea noilor sisteme/componente dezvoltate 
în cadrul proiectului. 

Rezultate aşteptate: 

1. Norme metodologice şi proceduri elaborate în vederea standardizării proceselor vamale 
şi simplificării formalităţilor vamale astfel încât să permită atingerea rezultatelor 
proiectului; 

2. Proceduri simplificate privind gestionarea electronică a deciziilor vamale; 

3. Capacitate administrativă de control al dovezilor de origine optimizată în cadrul 
gestionării electronice a exportatorilor înregistraţi; 

4. Capacitate administrativă în domeniul vamal optimizată prin creşterea gradului de 
conformare la legislaţia vamală în domeniul informaţiilor tarifare obligatorii şi 
eficientizarea analizei de risc prin efectuarea supravegherii la standardele unionale; 
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5. Capacitate administrativă în domeniul vamal optimizată prin eficientizarea colaborării 
interinstituţionale şi gestionarea uniformă şi controlul eficient al documentelor care 
însoţesc declaraţiile vamale în cadrul Ghişeului unic; 

6. Cunoştinţe şi abilităţi ale personalului vamal din cadrul aparatului central şi teritorial 
al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Vămilor, Direcţia 
Generală de Tehnologia Informaţiei – Direcţia Tehnologia Informaţiei, Comunicaţii şi 
Statistică Vamală, precum si din cadrul direcţiilor regionale vamale şi birourilor vamale, 
îmbunătăţite prin derularea unor sesiuni de instruire organizate în domeniul gestionării 
deciziilor vamale, al informaţiilor tarifare obligatorii, al verificării originii mărfurilor şi al 
controlului de conformitate, în scopul aplicării noilor proceduri de lucru şi administrării şi 
utilizării noilor sisteme/componente dezvoltate în cadrul proiectului. 

Data de începere: 26 septembrie 2017 

Perioada de implementare: 30 luni 

Valoare totală: 13.997.072,64 lei, din care:  

 - valoare eligibilă nerambursabilă din FSE: 11.755.282,28 lei; 

 - cofinanţare eligibilă a Beneficiarului: 2.241.790,36 lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


