
Stimate domnule Iurie CEBANU, director interimar al Serviciului vamal, 

Stimate domnule Dauglas MUIR, director Programului USAID, 

Stimate domnule  Rosario DE BLASIO,  înalt Consilier UE în sectorul vamal, 

Stimaţi prieteni sosiţi de la IRU, 

Stimaţi colegi, 

Vă mulţumesc că aţi dat curs iniţiativei noastre de a organiza o atare şedinţă, 

unde putem să discutăm problemele privind digitalizarea sistemului TIR în 

Republica Moldova.  

Aş vrea să mulţumesc dlui Lucas şi dlui Adrian că au găsit timp şi au sosit în 

Moldova pentru a participa cu o prezentare la această, foarte importantă problemă 

pentru noi toţi. 

Doresc să citez pe Secretarul executiv al UNECE, care, în data de 6 octombrie 

2017, la semnarea Memorandumul de înțelegere încheiat între Comisia Economică 

pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (UNECE) și Uniunea Internațională 

a Transporturilor Rutiere (IRU), care prevede digitalizarea regimului de tranzit 

vamal în conformitate cu Convenția TIR şi a spus următoarele: 

„Computerizarea sistemului TIR va crește viteza, eficiența și transparența 

acestei proceduri de tranzit vamal. Interesul progresiv pentru Convenția TIR 

înseamnă că mai multe țări vor putea profita de ea. Semnăturile Memorandumului 

UNECE și IRU își reafirmă angajamentul față de o viziune comună pentru 

sustenabilitatea sistemului TIR pe termen lung. " 

 

De acea sunt bucuros că astăzi Serviciul vamal găzduiește această întrunire la 

care participă colegi din IRU, care au sosit în Moldova, la solicitarea noastră şi cu 

suportul financiar din partea Programului USAID Reforme Structurale în 

Republica Moldova, pentru ce doresc să vă aduc mulţumiri. 

 

Cunoaştem, că încă în anul 2016 a avut loc o şedinţă comună dintre serviciile 

vamale din Ucraina şi Republica Moldova cu participarea Asociaţiilor naţionale 

garante în sistemul TIR şi a specialiştilor din IRU. Acea întrunire prevede crearea 

unui proiect pilot dintre statele noastre privind digitalizarea TIR, dar la acel 

moment nu mai funcţiona aplicația Uniunii Internaționale a Transportului Rutier 

(IRU)TIR-EPD (TIR – Electronic Pre-Declaration) în cadrul Sistemului 

informațional „ASYCUDA World”. 

 

Astăzi putem anunţa, că TIR-EPD în Republica Moldova este relansat şi pus 

în deplină funcţiune şi funcţionează din data de 18 martie 2019. La soluţionarea 

acestei probleme a avut ce mai mare contribuţie IRU,  Programul USAID Reforme 

Structurale în Republica Moldova şi desigur dorinţa Serviciului vamal de a 

dezvolta digitalizarea procedurilor vamale în Republica Moldova. De la punere în 

deplină funcţiune a modului dat au fost perfectate peste 6000 Declarații prin 

aplicația TIR-EPD de către transportatorii noştri cea ce constituie 25% din numărul 

Carnetelor TIR eliberate de Asociaţia AITA. În aceeași perioadă către Serviciul 

vamal din Republica Moldova au fost depuse mai mult de 2500 Declaraţii TIR-



EPD de către operatori străini, care au tranzitat ţara noastră, sau care au transportat 

mărfuri pentru agenţii economici din Moldova. 

 

Suntem convinşi, că după această şedinţă va fi mai profund recunoscut 

importanţa digitalizării procedurii TIR pentru a facilita operaţiunile de transport 

pentru toate părţile implicate în procesul de export/import: serviciul vamal, 

transportatori, expeditori de marfă etc. 

 

Salut decizia Serviciului vamal din Republica Moldova privind intenţia de a 

se alătura la proiectul-pilot care demarează în Ucraina, Georgia, Turcia şi 

Kazahstan (proiectul numit „Batumi”)  unde se vor discuta  importanţa digitalizării 

procedurii TIR pentru a facilita operaţiunile de transport pentru toate părţile 

interesate. 

 

Începând cu susţinerea de către conducerea vămii aprobarea Anexei 11, cu 

introducerea facturii electronice de transport (e-CMR) și digitalizarea procedurii 

TIR, Republica Moldova de comun cu ţările unite în cadrul proiectului „Batumi” 

vor uni forțele pentru a deschide un coridor digital pentru transportul rutier între 

Asia și Europa, între Est şi Vest. 

 

Așteptăm să avem răspunsuri la toate întrebările pe care le-a expus dl Ceban 

în discursul său, precum şi la întrebările, care vor fi expuse de specialiştii din 

sistemul vamal. Pentru această au şi sosit reprezentanţii IRU la noi. 

 

Mulţumesc.  

 


