Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova
DISPOZIŢIA
nr. 26 din 14 iunie 2022
A

In conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de
urgenţă, de asediu şi de război (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004,
nr. 132-137, art. 696), art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 41/2022 privind
declararea stării de urgenţă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 522,
art. 631), Hotărârea Parlamentului nr. 105/2022 privind prelungirea stării de urgenţă
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 119, art.2161) şi pct. 6, 7, 8 şi 9
din Regulamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2001, nr. 150-151, art. 1387), Comisia pentru Situaţii Excepţionale a
Republicii Moldova
DISPUNE:
1. Se împuternicesc, conform competenţelor funcţionale, Serviciul Vamal şi
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră să activeze în punctele de trecere a
frontierei de stat dintre Republica Moldova şi România situate pe teritoriul
României, cu aplicarea legislaţiei Republicii Moldova, cu derogările stabilite prin
dispoziţiile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova.
A

2. In vederea realizării competenţelor funcţionale, se permite Serviciului
Vamal şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră să utilizeze tehnica de
calcul, containerele modulare, echipamentul de control non-intruziv (scanner mobil)
şi alte echipamente de control aflate în dotarea sa, precum şi alte bunuri şi servicii
necesare, în punctele de trecere a frontierei de stat dintre Republica Moldova şi
România situate pe teritoriul României.
3. Se împuternicesc Serviciul Vamal şi Inspectoratul General al Poliţiei de
Frontieră să iniţieze discuţii cu autorităţile omoloage din România, conform
competenţelor funcţionale, pentru a agrea reguli de interacţiune şi control, care vor
fi aprobate de către părţi ulterior.
4. Funcţionarii Serviciului Vamal şi ai Inspectoratului General al Poliţiei de
Frontieră care activează în punctele de trecere a frontierei de stat dintre Republica

Moldova şi România situate pe teritoriul României îşi îndeplinesc obligaţiile de
serviciu în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, conducându-se de
prevederile normative aplicabile îndeplinirii acestor obligaţii pe teritoriul Republicii
Moldova şi în condiţiile regulilor de interacţiune şi control menţionate la pct. 3 al
prezentei dispoziţii. Aceşti funcţionari nu se consideră a se afla în deplasare peste
frontiera de stat a Republicii Moldova.
5. Prin derogare de la art. 40 din Legea nr. 215/2011 cu privire la frontiera
de stat a Republicii Moldova, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră este
autorizat să stabilească prin act administrativ intern publicat relaxarea controalelor,
din competenţa proprie, la trecerea frontierei de stat, în cazurile când controalele se
efectuează pe teritoriul României, prin reorganizarea unor atribuţii de control ale
Poliţiei de Frontieră, în funcţie de posibilitatea aplicării cadrului normativ al
Republicii Moldova pe teritoriul statului român sau de alte circumstanţe care nu
permit efectuarea controlului în modul stabilit.
6. Prin derogare de la art. 9 alin. (3) din Codul vamal nr.l 149/2000 şi de la
Hotărârea Guvernului nr. 904/2013 cu privire la procedura de vămuire electronică a
mărfurilor, Serviciul Vamal este autorizat să stabilească prin act administrativ intern
publicat derogările necesare în procedura de vămuire a mărfurilor şi mijloacelor de
transport.
7. Prin derogare de la art. 18 alin. (3) din Legea nr. 215/2011 cu privire la
frontiera de stat a Republicii Moldova, pentru trecerea frontierei de stat în direcţia
de ieşire din Republica Moldova se exclude obligativitatea efectuării controlului la
trecerea frontierei de stat până la traversarea acesteia. Persoanele care traversează
frontiera de stat în acest mod nu se consideră a fi ieşite din Republica Moldova decât
după efectuarea controlului de frontieră.
A

8. In scopul achiziţionării bunurilor şi serviciilor necesare pentru fluidizarea
traficului de persoane şi mărfuri şi gestionarea crizei la frontieră pe segmentul
moldo-român, într-o măsură strict necesară din motive care se circumscriu stării de
urgenţă, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi Serviciul Vamal vor atribui
contracte de achiziţii publice de bunuri, lucrări şi servicii prin utilizarea procedurii
de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare conform
prevederilor art. 56 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

9. Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi Serviciul Vamal, vor
expedia imediat Agenţiei Achiziţii Publice darea de seamă şi decizia de atribuire a
contractului ca rezultat al procedurii prevăzute la pct. 8, cu argumentarea necesităţii
procurării urgente, iar Agenţia Achiziţii Publice va examina documentele
recepţionate de îndată, dar nu mai târziu de 24 ore de la primirea acestora.
10. Trezoreria de stat va înregistra, în mod prioritar, contractele de achiziţii
publice ce rezultă din procedurile prevăzute la pct. 8 şi 9.
11. Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi Serviciul Vamal vor
expedia Comisiei pentru Situaţii Excepţionale un raport săptămânal detaliat cu
privire la achiziţiile prevăzute la pct. 8.
12. Prin derogare de la Hotărârea Guvernului nr. 544/2019 cu privire la unele
măsuri de organizare a procesului de achiziţii în domeniul tehnologiei informaţiei şi
comunicaţiilor şi de la Hotărârea Guvernului nr. 414/2018 cu privire la măsurile de
consolidare a centrelor de date în sectorul public şi de raţionalizare a administrării
sistemelor informaţionale de stat, se permite Inspectoratului General al Poliţiei de
Frontieră şi Serviciului Vamal să achiziţioneze bunuri materiale şi servicii prevăzute
de hotărârile Guvernului respective, cu notificarea ulterioară a Agenţiei de
Guvernare Electronică.
13. Transportatorii de mărfuri sub acoperirea Carnetului TIR vor prezenta
Serviciului Vamal declaraţia prealabilă în sistemul electronic TIR-EPD (TIR
Electronic PRE-Declaration) până la sosirea mărfurilor în punctele de trecere a
frontierei de stat.
14. Se împuterniceşte Serviciul Vamal să întreprindă, conform actelor
administrative emise în acest sens, măsuri de gestionare a fluxului de mijloace de
transport (inclusiv itinerare de tranzitare) prin posturile vamale, în scopul
sincronizării capacităţilor acestora, raportate la sarcina limită per post vamal, în
funcţie de infrastructura postului (inclusiv a postului limitrof din statul vecin),
locaţia şi căile de acces.
15. Ministerul Afacerilor Interne va coopta Ministerul Infrastructurii şi
Dezvoltării Regionale, Ministerul Apărării şi alte instituţii competente în efectuarea
unui audit al infrastructurii rutiere în zona de frontieră, al drumurilor şi podurilor

transfrontalière, al locaţiilor potenţiale pentru amenajarea construcţiilor inginereşti
temporare (poduri flotante etc.) pentru traversarea râului Prut.
16. Gestionarea crizei în domeniul traficului comercial de mărfuri se va
realiza prin intermediul Centrului Naţional de Coordonare Integrată a Acţiunilor de
Ordine Publică.
17. Dispoziţiile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova
sunt obligatorii şi executorii pentru conducătorii autorităţilor administraţiei publice
centrale şi locale, ai agenţilor economici, ai instituţiilor publice, precum şi pentru
cetăţeni şi alte persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova.
18. Prezenta dispoziţie intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe
pagina web oficială a Guvernului.
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