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CUVÂNT DE DESCHIDERE

Această publicație este produsă în cadrul Proiectului finanțat de Uniunea 
Europeană “Vizibilitate și comunicare pentru acțiunile referitoare la implementarea 
Acordului de Asociere/Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător 
(AA/DCFTA) în cadrul programelor de asistență finanțate de Uniunea Europeană”. 

Principalele obiective ale proiectului se referă la proiectarea și implementarea unui 
program de sensibilizare a opiniei publice cu scopul promovării beneficiilor 
AA/DCFTA, inclusiv diseminarea informațiilor specifice și utile, ce vizează 
necesitățile agenților economici din toate domeniile de referință ale Acordului de 
Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) dintre Uniunea Europeană și 
Republica Moldova. Scopul final este de a sprijini participarea mediului de afaceri 
la implementarea integrală a acordului. 

În cadrul acestui proiect au fost realizate un șir de materiale de informare adresate 
mediului de afaceri, companiilor și exportatorilor mari, dar și întreprinderilor mici și 
mijlocii, referitoare la cerințele pieței Uniunii Europene, pașii de urmat și asistența 
disponibilă pentru agenții economici din Republica Moldova, pentru a profita la 
maximum de oportunitățile oferite de către Acordul de Liber Schimb Aprofundat și 
Cuprinzător (DCFTA).

Această publicație face parte din seria de materiale elaborate în cadrul proiectului 
și are ca scop furnizarea informațiilor de bază și aplicate pentru a ajuta agenții 
economici să înțeleagă mai bine care sunt principalele intervenții, rezultate și 
oportunități ale Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA). 

Mai multe informații pot fi consultate pe site-ul www.EU4Business.eu/Moldova. 
Conținutul acestui material este responsabilitatea exclusivă a autorilor și nu poate 
fi atribuit Uniunii Europene.



Structura exporturilor după destinație, 2017 

19.1%

65.8%
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CSI UE Altele

INTRODUCERE

Începând din iulie 2016, a intrat în vigoare Acordul de 
Asociere cu UE și, în particular, componenta sa 
economică, Zona de Liber Schimb Aprofundat și 
Cuprinzător/ Deep and Comprehensive Free Trade Area 
(în continuare DCFTA) a reușit să consolideze tendințe 
pozitive în exporturile pe piața europeană. Dar potențialul 
acestuia este cu mult mai mare și urmărește modernizarea 
economiei naționale conform standardelor,
normelor și bunelor practici europene.
  
Astfel, structura și prevederile Acordului DCFTA acoperă 
cele mai importante aspecte ale funcționării economiei 
moldovenești. Acordul antrenează țara într-un proces 
amplu de reforme interne, inspirate din cele mai bune 
practici europene și sprijinite cu asistență tehnică și 
financiară din partea UE și a statelor europene. 
Transpunerea corectă și efectivă a normelor și 
standardelor europene permite crearea unei piețe interne 
liberalizate și competitive pentru mediul de afaceri
autohton și, totodată, atractivă pentru investiții străine. 

De altfel, pe lângă deschiderea largă a pieței europene 
pentru bunurile și serviciile produse în Moldova, se 
propune și modernizarea economiei acasă. Atingerea 
acestui obiectiv prevede o conformare cu UE la nivelul 
reglementărilor tehnice, a metrologiei, acreditării și 
evaluării conformității produselor, a standardelor tehnice, 
siguranței calității și a supravegherii pieței etc. Pentru 
aceasta, este esențială supremația legii, reformarea 
instituțiilor publice și sporirea transparenței și eficacității
întregului sector public. 

Cele mai rapide și palpabile transformări rezultate din 
Acordul DCFTA țin de sectorul exporturilor. Eliminarea 
tarifelor la export a resuscitat comerțul bilateral între UE 
și Moldova, în momentul în care Federația Rusă a 
restricționat accesul pe piața sa. La 4 ani de la semnarea 
Acordului, circa 65,9% din totul exporturilor 
moldovenești din 2017 au ajuns în Europa. Creșterea 

exporturilor spre UE a contribuit la generarea a 1,5 
miliarde USD venituri pentru economia țării, de către 
peste 1300 de companii exportatoare. Aceasta a adus cu 
sine mobilizarea producției locale (bunuri manufacturate, 
textile, echipament tehnic, produse agroalimentare etc.). 
Ca urmare, s-a redus deficitul comercial în relațiile 
comerciale cu UE cu circa 40% în 2017, comparativ cu 
anul 2014, când acesta atingea cifra de 1,3
miliarde USD.
 
Integrarea pe piața europeană a însemnat noi piețe de 
desfacere pentru producătorii și exportatorii moldoveni - 
România, Germania, Italia, Polonia etc. Astfel, comerțul 
exterior a devenit mai divers și sigur pentru producătorii 
moldoveni. În mod practic, companiile moldovenești au 
posibilitatea să evite piețele imprevizibile, unde se aplică 
restricții comerciale motivate politic, precum este
Federația Rusă.
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Evoluția și fluxurile comerciale între RM și UE, mil USD                               

Structura exporturilor RM în UE în anul 2017, %                               
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Sporirea comerțului bilateral: 3,9 miliarde 
USD și 65,9% din totalul exporturilor în 
2017, față de 3,8 miliarde USD și 53,3% în
2013;

Consolidarea destinațiilor europene a 
exporturilor moldovenești: top 5 parteneri 
comerciali în 2017 a cuprins 4 țări 
europene (România, Germania, Italia și
Marea Britanie) și Rusia;

Stimularea activității de export: numărul 
companiilor exportatoare în UE s-a mărit 
până la 1360 în 2016 de la 1093 în 2014;

Integrarea în lanțuri de producție la nivel 
european: materia primă importată din UE 
se transformă în bunuri exportate în UE
(industria mașinilor, textile etc.);

Multiplicarea produselor exportate în UE: 
numărul pozițiilor tarifare a produselor 
exportate în UE a ajuns până la 2102 în
2016 de la 1756 în 2014;

Sporirea volumului de producție în sectorul
agricol:
exportul de produse agroalimentare 
(fructe, legume,  cereale etc.) a crescut cu
circa 47%în 2017 față de 2014;

Cum a beneficiat economia Moldovei 
din comerțul cu UE după trei ani de la
aplicarea Acordului de Asociere?
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Produse supuse scutirii anuale de taxe/preț de intrare în volumul
cotelor tarifare la export din RM în UE, tone
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Liberalizarea tarifelor este principalul punct de pornire 
pentru crearea unei zone de liber schimb. Odată cu 
începutul aplicării provizorii a DCFTA din 1 septembrie 
2014, UE a liberalizat importurile din Republica Moldova 
pentru majoritatea bunurilor, cu un număr limitat de 
excepții la produsele agricole. Pentru Republica Moldova, 
liberalizarea trebuie să treacă prin mai multe etape de 
tranziție. În cele din urmă, Republica Moldova și UE vor 
elimina taxele pentru 99,2% și, respectiv, 99,9% (în
valoare comercială) din importurile bilaterale.

Produse industriale. 
Este prevăzută o liberalizare asimetrică a comerțului 
pentru mărfurile industriale, unde UE va elimina imediat și 
în totalitate taxele vamale de import la produsele 
industriale moldovenești, iar Republica Moldova își va 
deschide piețele sale pentru mai multe produse doar după 
o perioadă de tranziție de 3-5 ani. Republica Moldova va 

NOI OPORTUNITĂȚI DE EXPORT ÎN CONTEXTUL 
LIBERALIZĂRII COMERȚULUI CU UE

exclude progresiv tarifele pentru unele tipuri de plastic, 
mobilă, articole din sticlă, covoare, precum și articole de
textile și încălțăminte.

Produse agricole. 
Părțile nu vor liberaliza în totalitate comerțul cu produse 
agricole. Chiar dacă UE va liberaliza imediat accesul la 
piețele sale pentru majoritatea importurilor de produse 
alimentare moldovenești, vor fi impuse totuși contingente 
tarifare de import pentru un număr limitat de produse 
sensibile. Taxele vamale vor fi aplicate la importurile ce
depășesc contingentele alocate.
 
Mai mult de atât, pentru tipurile de fructe și legume 
supuse regimului prețului de intrare în UE, Republica 
Moldova va trebui să plătească o taxă de import, cu 
scutirea de componenta „ad valorem” a taxei de import
respective. 

1
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Lista produselor industriale importate din UE în RM cu perioadă de tranziție 

Sare; sulf, pământuri și pietre; ipsos, var și ciment

Descrierea produsului

Materiale plastice și articole din acestea

Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate

Articole, accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croșetate

Mobilă; mobilier medic-chirurgical; articole de pat și similare; aparate de iluminat 
nedenumite și necuprinse în altă parte; lămpi pentru reclame luminoase, însemne 
luminoase, plăci indicatoare luminoase și articole similare; construcții
prefabricate

Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile

Alte articole textile confecționate; seturi; îmbrăcăminte și articole textile 
purtate sau uzate; zdrențe

Încălțăminte, ghetre și articole similare; părți ale acestor articole

Sticlă și articole din sticlă

2523

3917
3922-3926

6101-6110
6115

6201-6006
6211-6212

9401-9403

5702-5705

6302-6309

6402-6405

7010

HS

5 ani

3-5 ani

3-5 ani

3-5 ani

5 ani

5 ani

5 ani

5 ani

5 ani

Perioada de tranziție

Produse supuse unui preț de intrare pe piața UE pentru care componentul ad valorem al taxei de import este scutit

Castraveți, proaspeți sau refrigerați

Descrierea produsului

07070005
Anghinare sferice, proaspete sau refrigerate07099100
Dovlecei, proaspeți sau refrigerați07099310 
Pere (excl. cidru în vrac de la 1 august până la 31 
decembrie)

08083090

Caise, proaspete08091000 
Vișine "Prunus cerasus“, proaspete 08092100
Cireșe (excl. vișine),proaspete08092900

HS
Nectarine, proaspete

Descrierea produsului

08093010
Piersici (excl. nectarine), proaspeți08093090
Must de struguri, nefermentat, concentrat (excl. 
must de struguri fermentarea căruia a fost stopată 
prin adăugare de alcool)

22043092

Must de struguri, nefermentat, fără concentrat, 
(excl. must de struguri fermentarea căruia a fost 
stopată prin adăugare de alcool)

22043094

HS

De asemenea, UE ar putea să aplice un „mecanism de 
prevenire a eludării contingentelor tarifare” pentru un 
grup de produse agricole. Astfel, pentru fiecare categorie 
de produse este stabilit un volum mediu anual de 

importuri (adică un „nivel de declanșare”), care însă poate 
fi depășit în condițiile în care poate fi argumentată
majorarea acestor importuri din RM.
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Produse supuse unui mecanism anti-eludare la export din RM în UE (cote flotante spre UE), tone

Principiile mecanismului anti-eludare pentru produsele agricole și produsele agricole prelucrate
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volumul indicat în Anexa 
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Lista produselor agroalimentare importate din 
UE în RM cu perioadă de tranziție sau 
contingent tarifar

Carne de porc

Descrierea
07070005

Carne de pasăre07099100

Lapte
Unt

07099310 

Produse din carne08091000 

Zahăr 08092100

Produse zaharoase08092900

HS

Măruntaie de porc

Descrierea

0206

Lapte și frișcă0402

Brânzeturi0406

Fructe și Legume07-08

Conserve din carne1601-
1602

HS

Vinuri2204

Produse de patiserie1902-
1905

Conserve din fructe și legume2002

Sucuri2007-
2009

TRQ
4000 t

4000 t

1000 t

1700 t

5400 t

640 t

10 ani

10 ani

3-5 ani

5 ani

5 ani

10 ani

3-5 ani

3-5 ani

5 ani

Perioada 
de tranziție

Republica Moldova va liberaliza comerțul la majoritatea 
produselor agricole abia după o perioadă de tranziție de 
maximum 10 ani (de ex., produse lactate, produse din 
carne și vinuri). Mai mult decât atât, Republica Moldova 
va liberaliza doar parțial comerțul cu produse sensibile, 
precum carnea de porc, carnea de pasăre, produsele din 
carne, lactatele, zahărul și produsele zaharoase, prin
intermediul contingentelor tarifare.

Clauza de revizuire.
DCFTA conține prevederi ce stipulează că UE și Republica 
Moldova pot conveni asupra accelerării și lărgirii 
spectrului de eliminare a taxelor vamale în comerțul 
bilateral, ținând cont de structura comerțului, 
sensibilitatea specifică a acestor produse și dezvoltarea 
politicilor aferente. Astfel, în cadrul Comitetului de 
Asociere pentru Comerț, poate fi examinată pe bază de 
reciprocitate adecvată, oportunitatea de acordare de noi 
concesii cu scopul de a  îmbunătăți liberalizarea
schimburilor comerciale. 
 
Redevențe și alte impuneri. 
Toate redevențele și impunerile de orice natură, altele 
decât taxele vamale, impuse pentru sau în legătură cu 
importul sau exportul mărfurilor, se limitează ca valoare la 
costul aproximativ al serviciilor oferite și nu reprezintă un 
mijloc indirect de protecție pentru mărfurile naționale sau 
o impozitare a importurilor sau exporturilor în scopuri
fiscale.
 
Tratamentul național. 
Acordul interzice discriminarea produselor importate și 
cele produse pe plan intern în ceea ce privește impozitele 
interne sau alte reglementări. Acest principiu este esențial 
pentru a se asigura că mărfurile nu sunt tratate în mod
diferit de bunurile naționale.
 
Acorduri cu alte țări. 
DCFTA nu împiedică menținerea sau instituirea unor 
uniuni vamale, a altor zone de liber schimb sau a unor 
regimuri privind traficul de frontieră, în măsura în care 
acestea nu contravin regimului comercial prevăzut de
DCFTA.
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Concomitent cu eliminarea taxelor vamale în cadrul 
DCFTA, impactul cerințelor tehnice asupra comerțului 
devine și mai evident. Termenul "bariere tehnice în calea 
comerțului" (TBT) se referă la reglementările tehnice 
obligatorii și standardele voluntare care definesc 
caracteristicile specifice pe care un produs trebuie să le 
aibă, cum ar fi dimensiunea, forma, designul, etichetarea, 
marcarea, ambalarea, funcționalitatea sau performanța. 
Procedurile specifice utilizate pentru a verifica și a 
demonstra dacă un produs respectă aceste cerințe sunt, 
de asemenea, acoperite de definiția TBT. Aceste activități 
sunt introduse de autoritățile guvernamentale, care au în 
vedere un obiectiv legitim de politică publică, cum ar fi: 
protejarea sănătății și siguranței umane, viața animalelor 
și a plantelor sau protejarea consumatorilor de practicile 
înșelătoare. Cu toate acestea, TBT-urile adesea afectează 
comerțul și competitivitatea exportatorilor, deoarece, 
ajustarea produselor și proceselor de producție pentru a 
se conforma diferitelor cerințe de pe piețele de export, 
precum și pentru a demonstra conformitatea cu aceste 
cerințe, sporește costurile produselor și timpul de 
comercializare. Astfel, DCFTA conține dispoziții pentru a 
aborda astfel de bariere, având drept scop asigurarea 
faptului că reglementările tehnice, standardele și 
procedurile de evaluare a conformității sunt 
nediscriminatorii și nu creează obstacole inutile în calea 
comerțului, iar principalul instrument în acest sens fiind
aproximarea graduală.
 
Directive orizontale.
Legislația orizontală comunitară importantă, pe care 
Republica Moldova trebuie o transpună, este constituită 
din două acte juridice cunoscute sub denumirea de „Noul 
cadru legislativ”. Prin acesta, se urmărește stabilirea unui 
cadru comun de principii generale și prevederi de 
referință pentru comercializarea produselor, inclusiv 
criteriile pentru legislația sectorială comunitară, oferind 
definițiile conceptelor fundamentale. ”Noul cadru 

EXPANSIUNEA EXPORTURILOR ODATĂ CU ELIMINAREA 
BARIERELOR TEHNICE ÎN CALEA COMERȚULUI

2

10



legislativ” mai definește obligațiile producătorilor, 
importatorilor și distribuitorilor, dar și stabilește mai 
multe module ale procedurilor de evaluare a conformității, 
care sunt explicate împreună cu cerințele de acreditare.

Directive sectoriale.
Republica Moldova trebuie să transpună 20 de directive 
sectoriale ce reglementează un set larg de produse, cum 
ar fi utilaje, ascensoare, siguranța jucăriilor, dispozitive 
medicale și recipiente simple sub presiune. Aceste 
directive sectoriale definesc, pentru fiecare grup de 
produse, cerințele „esențiale” de sănătate și siguranță, 
precum și procedurile specifice de evaluare a 
conformității care trebuie urmate. Totodată, Republica 
Moldova și-a luat angajamentul de a-și alinia legislația la o 
listă lungă de acte comunitare sectoriale (circa 80 de 
directive și regulamente) care reglementează produse ce 
nu necesită marcaj CE (de ex., produse cosmetice, 
autovehicule, produse chimice și farmaceutice). Pentru a 
introduce aceste produse pe piața UE, este necesară
aplicarea procedurilor și normativelor specifice.

Standarde europene. 
Republica Moldova trebuie să adopte corpul de standarde 
europene care include, în afară de cele 5.000 standarde 
armonizate, 25.000 de standarde europene. Deoarece 
DCFTA nu prevede un calendar pentru transpunerea 
standardelor, Republica Moldova va trebui să-și 
stabilească priorități privind eforturile de transpunere. De 
asemenea, Republica Moldova trebuie să abroge orice 

standarde naționale conflictuale, inclusiv standardele 
GOST. Totodată, Republica Moldova va asigura 
participarea la organizațiile europene și internaționale 
pentru standardizare și evaluarea conformității, inclusiv
de acreditare. 

Cadrul instituțional de conformitate și supraveghere. 
În DCFTA este prevăzută o cooperare amplă între UE și 
Republica Moldova în domeniul supravegherii pieței și a 
procedurilor de evaluare a conformității. Republica 
Moldova va trebui să înființeze și să mențină autorități de 
supraveghere, care monitorizează și controlează dacă 
produsele care au fost introduse pe piață respectă 
cerințele de sănătate și siguranță ale UE. Autoritățile de 
supraveghere trebuie să dispună de competențe pentru a 
retrage de pe piață produsele care prezintă un risc major.
 
Acord privind evaluarea conformității și acceptarea 
produselor industriale (AECA). 
DCFTA urmărește scopul de a încheia un Acord privind 
evaluarea conformității și acceptarea produselor 
industriale, fiind un tip special de acord de recunoaștere 
reciprocă, preconizat de UE pentru orice țară din partea 
de est sau de sud a Politicii Europene de Vecinătate, 
precum și pentru țările din Balcanii de vest. Prin semnarea 
AECA, părțile convin că produsele industriale indicate în 
anexele AECA, care îndeplinesc toate cerințele pentru a fi 
introduse legal pe piața unei părți, pot fi introduse pe 
piața celeilalte părți, fără verificări suplimentare și fără
proceduri de evaluare a conformității. 

BENEFICII PENTRU
MEDIUL DE AFACERI: 

Modernizarea economiei aplicând cele mai 
bune practici;
Facilitarea accesului pe piețele UE;
Deschiderea de oportunități pe piețe noi, în 
afară de UE.
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Siguranța alimentelor este de o importanță critică pentru 
UE, unde consumatorii trebuie să aibă încredere că 
produsele pe care le cumpără și le consumă nu sunt 
dăunătoare. În același timp, țările terțe pot permite 
importurile din UE deoarece sunt produse cu cele mai 
înalte standarde de igienă, care sunt obligatorii din punct 
de vedere juridic pentru toate statele membre. De 
cealaltă parte produsele exportate în UE trebuie să 
respecte aceleași standarde ca și cele consumate în UE. 

DESCHIDEREA PERSPECTIVELOR DE EXPORT ÎN 
CONTEXTUL RESPECTĂRII MĂSURILOR SANITARE ȘI 
FITOSANITARE

Cerințele privind siguranța alimentară sunt definite la 
nivelul UE și se aplică tuturor întreprinderilor, indiferent 
de originea lor. Scopul DCFTA este de a oferi un 
angajament ferm pentru aplicarea lor și de a facilita 
accesul pe piața UE a produselor moldovenești, 
axându-se pe asigurarea progresului pe baza respectării 
Acordului SPS al OMC și a altor standarde elaborate de 
organismele internaționale: Codex Alimentarius (Codex) 
în domeniul siguranței alimentare, Organizația Mondială 
pentru Sănătatea Animală (OIE), Convenția internațională 
pentru protecția plantelor (IPPC). Toate acestea oferă un 
cadru care are menirea să faciliteze comerțul și să facă 
operaționale cerințele sanitare și fitosanitare, prin 
intermediul aproximării legislației moldovenești la
legislația UE.
 
Aproximarea.
Inițial în Acord nu se specifica legislația care urmează a fi 
armonizată, dar era prevăzut un termen de trei luni pentru 
aceasta, de la intrarea în vigoare a Acordului. Această Listă 
a fost întocmită ulterior și adoptată de comun acord de
Republica Moldova și UE la ședința Subcomitetului SPS. 

Echivalența. 
Pentru a recunoaște echivalența măsurilor sau grupurilor 
de măsuri luate de Republica Moldova cu cele ale UE 
pentru sectoare sau subsectoare și pentru mărfuri sau 
grupuri de mărfuri sunt stabilite reguli specifice. Acest 
proces urmează să fie lansat de partea care exportă în 
baza „demonstrării obiective a echivalenței” și „evaluării 
obiective a demonstrării” de către partea care importă. 
Este responsabilitatea părții importatoare să determine 
echivalența sau neechivalența, sau să retragă sau să 
suspende echivalența, în baza standardelor recunoscute 
la nivel internațional sau în baza unor dovezi științifice 
corespunzătoare. Partea importatoare poate desfășura 

3
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verificări pentru care se aplică reguli detaliate. 
Recunoașterea echivalenței conduce la reducerea 
verificărilor fizice la frontiere și la proceduri simplificate.
 
Condițiile comerciale. 
După realizarea aproximării depline, condițiile de import 
pentru produsele sau sectoarele respective vor fi aplicate 
pentru întregul teritoriu al Republicii Moldova ca țară 
exportatoare. Întreprinderile care doresc să exporte în UE 
trebuie să obțină certificare de la autoritatea competentă 
a Republicii Moldova, care trebuie să garanteze că 
unitatea respectă cerințele de sănătate relevante ale UE și 
poate suspenda includerea pe listă a unității în caz de
nerespectare.

Dăunătorii și bolile animalelor. 
Există prevederi detaliate pentru gestionarea problemelor 
privitor la dăunătorii și bolile animalelor sau plantelor. 
Bolile animalelor și peștilor sunt specificate în anexă. În 
cazul dăunătorilor, fiecare parte trebuie să întocmească și 
să comunice listele dăunătorilor reglementați. Sunt 
stabilite proceduri pentru a recunoaște statutul de 
regiune liberă de dăunători în scopuri comerciale. Sunt 
stabilite proceduri de informare despre riscurile pentru 
sănătatea publică, animală sau a plantelor din cauza
bolilor.

Măsurile de salvgardare. 
Dacă țara importatoare trebuie să întreprindă măsuri 
pentru a controla un pericol sau un risc grav pentru 

sănătate, aceasta poate lua măsuri restrictive provizorii ce 
afectează importurile, dar care trebuie să fie potrivite sau 
proporționale pentru a minimiza întreruperea comerțului.
 
Acorduri de import preexistente. 
UE menține un sistem cuprinzător pentru reglementarea 
importurilor de produse agroalimentare din țările terțe 
pentru a asigura că acestea respectă cerințele SPS, în 
special conform Regulamentului (CE) 854/2004 de 
stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor 
oficiale privind produsele de origine animală. Acest 
regulament stabilește mai întâi de toate setul de norme 
pentru aprobarea unităților în cadrul UE, după care 
solicită autorității competente, desemnate oficial să 
efectueze sau să organizeze controale pentru a verifica 
respectarea cerințelor SPS. Regulamentul mai stabilește 
norme comparabile pentru aprobarea unităților din țările 
terțe cu scopul de a exporta pe piața UE. Aceste 
aranjamente sunt în prezent utilizate de Republica 
Moldova și vor rămâne în vigoare în timp ce prevederile 
Acordului sunt implementate. Între timp, există proceduri 
pentru întreprinderile care doresc și pot să le respecte în 
vederea certificării pentru a exporta în UE. Acesta este un 
element important de flexibilitate eficientă din Acord și 
poate contribui la evitarea costurilor de conformare 
excesive. Adițional, există unele prevederi comunitare de 
exceptare a producției la scară redusă de la diferite 
cerințe SPS cum ar fi celor destinate consumului intern 
privat sau cantităților mici furnizate unităților locale de
vânzare cu amănuntul și piețelor.

BENEFICII PENTRU
MEDIUL DE AFACERI: 

Posibilitatea efectuării exporturilor de produse 
de origine animală
Siguranță și transparență în domeniul sanitar
Flexibilitatea suficientă pe piața internă
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FACILITAREA COMERȚULUI PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA 
ADMINISTRĂRII VAMALE

Pe lângă reducerea tarifelor și deschiderea piețelor, 
facilitarea comerțului reprezintă o parte esențială a 
comerțului transfrontalier. Facilitarea comerțului se referă 
la măsuri de simplificare și modernizare a procedurilor 
vamale și a altor proceduri și cerințe privind importul și 
exportul. Pentru afaceri, beneficiile facilitării comerțului 
sunt bine cunoscute întrucât aceasta promovează 
transparența, reduce birocrația și oprește posibila 
instituire a barierelor netarifare pe piețele de export. 

Astfel, pentru ca DCFTA să funcționeze bine, serviciile 
vamale de la frontiere trebuie să fie de o calitate înaltă, 
facilitând traficul pentru a evita întârzierile, dar și ca să 
identifice cazurile de corupție și contrabandă. De altfel, în 
DCFTA sunt descrise principalele principii ale legislației și 
procedurile vamale pentru a facilita cooperarea 
operațională dintre serviciile vamale ale UE și Republicii
Moldova.

La nivel general, UE și Republica Moldova s-au angajat să 
asigure o legislație și proceduri vamale stabile, 
transparente, nediscriminatorii, aplicate efectiv și 
capabile să prevină fraudele. Scopul este reducerea și 

simplificarea datelor și documentelor solicitate de 
serviciile vamale. La nivelul juridic sau cel operațional,
părțile au următoarele angajamente: 

PRINCIPII DE BAZĂ ALE LEGISLAȚIEI VAMALE. 

Alinierea Codului Vamal al Republicii Moldova la cel 
comunitar, crearea unor condiții de tranzit moderne
și cooperarea între serviciile vamale. 1
Aplicarea instrumentelor internaționale relevante, 
inclusiv a celor elaborate de Organizația Mondială a 
Vămilor și prevăzute de Convenția revizuită de la 
Kyoto privind simplificarea și armonizarea
procedurilor vamale din 1973. 

2
Aplicarea unui singur document administrativ
pentru declarațiile vamale. 3
Prevederea în avans a unor reguli cu caracter 
obligatoriu privind clasificarea tarifelor și regulile de
origine. 4

Adoptarea normelor care asigură faptul că orice 
penalitate impusă pentru încălcarea 
regulamentelor vamale sau cerințelor procedurale
este proporțională și nediscriminatorie. 

5
Instituirea unor proceduri eficace și transparente 
care să garanteze dreptul de a contesta acțiunile, 
hotărârile și deciziile administrative ale autorităților
vamale sau ale altor agenții. 

6
În privința taxelor sau tarifelor impuse de 
autoritățile vamale, Republica Moldova trebuie să 
interzică taxele administrative cu efect echivalent 
cu cel al taxelor de export și import. Mai mult decât 
atât, taxele și tarifele trebuie să fie transparente și 
disponibile public, și să nu depășească costul
serviciilor oferite de autoritățile vamale.

7

4
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Codul Vamal.
DCFTA prevede că Republica Moldova trebuie să se 
alinieze la Codul Vamal Comunitar menționat în 
Regulamentul (CEE) nr. 1657/93, în termen de trei ani de 
la intrarea în vigoare a Acordului. Însă fiindcă a fost 
considerat deja depășit (acesta încă se bazează pe 
proceduri efectuate pe suport de hârtie), Codul Vamal a 
fost înlocuit în octombrie 2013 de Codul Vamal al Uniunii 
(CVU, în Regulamentul (UE) nr. 952/2013). Noul CVU va 
finaliza trecerea la un mediu vamal electronic, fără suport 
de hârtie, și va introduce unele proceduri noi. Noile 
proceduri CVU vor trebui transpuse în DCFTA de către
Subcomitetul vamal.

Traficul de tranzit. 
UE și Republica Moldova trebuie să asigure 
interconectivitatea progresivă a sistemelor lor de tranzit 
vamal, în perspectiva participării Republicii Moldova la 
regimul de tranzit comun, prevăzut de Convenția din 20 
mai 1987 privind regimul de tranzit comun. Această 
procedură este utilizată pentru circulația bunurilor între 
cele 28 de state membre ale UE, țările AELS, Turcia și 
Macedonia. Un pas crucial spre statutul de membru cu 
drepturi depline va fi adoptarea de către Republica 
Moldova a Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS), 
care permite agentului economic să prezinte declarațiile
de tranzit comun prin mijloace electronice.
 

Cooperarea vamală. 
DCFTA promovează o cooperare vamală mai bună între 
UE și Republica Moldova, prin facilitarea schimbului de 
informații ce ține de legislație și proceduri vamale, dar și 
să coopereze în ceea ce privește automatizarea 
procedurilor vamale, concomitent cu aplicarea celor mai 
bune practici și oferirea asistenței tehnice etc. În DCFTA a 
fost stabilită procedura pentru „Asistență administrativă 
reciprocă în domeniul vamal”, care stabilește procedurile 
detaliate pentru schimbul de informații în cazurile de 
fraudă suspectată sau reală în legătură cu legislația
vamală.
 
Subcomitetul vamal. 
Acesta trebuie să monitorizeze implementarea și 
administrarea domeniului cu privire la facilitatea 
procedurilor vamale și comerțului, inclusiv problemele de 
cooperare vamală și funcționarea corespunzătoare a 
Regulilor de origine, dar și a Asistenței administrative 
reciproce în domeniul vamal. Republica Moldova va trebui 
să își consolideze relațiile cu mediul de afaceri, 
consultându-se în mod regulat cu reprezentanții 
sectorului comercial în privința propunerilor legislative și 
procedurilor referitoare la problemele vamale și cele 
comerciale. Toată legislația referitoare la chestiunile 
vamale trebuie să fie transparentă și disponibilă public, pe 
cât posibil prin mijloace electronice și prin intermediul 
unui mecanism de consultare pentru a dezbate
propunerile legislației vamale noi sau modificate.
 

BENEFICII PENTRU
MEDIUL DE AFACERI: 

Facilitarea tranzacțiilor comerciale;
 

Optimizarea Legislației vamale; 
 

Reducerea corupției în vamă.
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OPORTUNITĂȚI DE DEZVOLTARE CE ȚIN DE NOILE 
REGULI DE ORIGINE

În cadrul oricărui acord comercial preferențial, 
determinarea originii unui anumit bun este esențială 
pentru a ști dacă bunul poate beneficia de o reducere a 
taxelor vamale sau de o scutire totală de taxe vamale. 
Regulile de origine preferențiale au scopul de a împiedica 
importurile din țări terțe să profite de concesiile care au 
fost făcute de către părți în cadrul acordului de comerț 
liber. Prin urmare, pentru toate aranjamentele comerciale 
preferențiale, este necesar mai întâi să se stabilească 
originea fiecărui bun importat într-o anumită țară și, în al 
doilea rând, pe baza acestei origini să se perceapă tariful 
corespunzător. În această ordine de idei, regulile de 
origine din cadrul DCFTA determină când un produs este 
obținut în întregime pe teritoriul unei părți sau când 
produsele au fost supuse „procesării sau prelucrării 
suficiente” pentru a obține certificatul de circulație a 
mărfurilor EUR.1, fiind definite patru criterii de procesare
suficientă pentru fiecare produs (adică poziția tarifară): 

Convenția PEM.
Convenția regională cu privire la regulile de origine 
preferențiale pan-euro-mediteraneene (PEM) la care și 

Republica Moldova este parte, prevede așa numitul 
„cumul diagonal” al valorii adăugate cu scopul stabilirii 
originii bunurilor de care pot beneficia țările care încheie 
acorduri de liber schimb (ALS) cu țările membre la 
Convenția dată. Inițial, PEM a fost semnată de UE cu 
toate țările balcanice și cele din Asociația Europeană a 
Liberului Schimb, Turcia și țările din regiunea 
sud-mediteraneeană, care au încheiat ALS-uri cu UE. 
”Cumulul diagonal” înseamnă că orice valoare adăugată 
din lanțul de producere a bunurilor intermediare în oricare 
țară PEM poate fi adăugată pentru a respecta cerințele
regulilor de origine ale UE. 

Mecanismul PEM prezintă un interes economic major 
pentru Moldova, deoarece oferă posibilitatea de a 
dezvolta legături în cadrul lanțului de aprovizionare cu 
țările din apropiere, inclusiv Turcia și țările balcanice, care 
pot beneficia de pe urma cumulului diagonal, în afară de 
posibilitatea cumulului bilateral cu România și alte state 
membre ale UE. Acest lucru vizează în special viitoarele 
investiții și noile structuri comerciale, care ar putea apărea 
în rezultatul combinării DCFTA cu PEM. Luând în 
considerare dimensiunea redusă a economiei 
moldovenești și apropierea sa de UE, Turcia și țările 
balcanice, acest sistem coincide foarte bine cu interesele
Republicii Moldova. 

DCFTA permite și cumulul bilateral, ceea ce 
înseamnă că producătorii din UE și Republica 
Moldova pot utiliza materiale și componente 
originare de pe teritoriul celeilalte părți, ca și cum ar 
� originare de pe teritoriul lor, atunci când doresc să 
bene�cieze de tratamentul preferențial. De 

exemplu, atunci când un producător moldovenesc 
de vehicule importă părți intermediare din UE 
pentru a produce un vehicul, acele părți 
intermediare vor � considerate de origine 
moldovenească și nu vor � luate în calcul la
evaluarea pragului maxim al materialelor. 

schimbarea poziției tarifare; 
valoarea minim adăugată; 
cerințele specifice de procesare sau activitate; 
sau o combinație între primele trei cerințe. 

5
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BENEFICII PENTRU
MEDIUL DE AFACERI: 

Extinderea bazei de materii prime;
 

Acces la inputuri cu prețuri mai scăzute;
 

Încheierea unor noi parteneriate în afaceri.

DEZVOLTAREA SECTORULUI SERVICIILOR ȘI 
ATRAGEREA INVESTIȚIILOR

Dezvoltarea unui sector competitiv și modern al 
serviciilor este foarte importantă pentru modernizarea 
economiei moldovenești, iar DCFTA prevede în acest sens 
o liberalizare cuprinzătoare pe mai multe dimensiuni. Pe 
parcursul ultimilor 10 ani, economia Republicii Moldova a 
trecut prin schimbări structurale semnificative. Sectorul 
serviciilor a contribuit cel mai mult la creșterea 
economică, cu o pondere care acum reprezintă 
aproximativ 60% din PIB. De altfel, în contextul 

liberalizării conform DCFTA, se preconizează că acest 
sector va crea noi oportunități pentru Republica Moldova 
prin extinderea producției de servicii în sectoarele în care 
țara are avantaje comparative, creând astfel locuri de 
muncă, contribuind la sporirea PIB-ului și generând 
schimburi comerciale. Importurile de servicii în Republica 
Moldova pot îmbunătăți performanța economică prin 
sporirea concurenței în anumite sectoare și prin
îmbunătățirea competențelor și tehnologiilor.

6
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În Acord este inclusă o clauză suspensivă care interzice, 
conform rezervelor din anexă, Uniunii Europene și 
Republicii Moldova să adopte noi regulamente 
discriminatorii în privința stabilirii persoanelor juridice 
ale celeilalte părți prin comparație cu persoanele 

juridice proprii. Un angajament mai puțin sever este 
inclus pentru a negocia prevederile de protejare a 
investițiilor și un mecanism pentru soluționarea
diferendelor dintre stat și investitor. 

Clauza suspensivă.

Dreptul de stabilire. 
Aceasta implică dreptul oricărei întreprinderi („persoană 
juridică”) sau persoane („persoană fizică”) de a-și exercita 
activitatea pe teritoriul celeilalte părți. Întreprinderile pot 
crea sau achiziționa sucursale sau reprezentanțe. 
Persoanele fizice își pot exercita activitatea prin 
auto-angajare sau prin crearea de întreprinderi pe care le 
controlează. Acordul prevede tratamentul național și 
tratamentul națiunii celei mai favorizate pentru realizarea 

dreptului de stabilire. Aceasta înseamnă că UE și 
Republica Moldova trebuie să acorde întreprinderilor 
”stabilite” un tratament nu mai puțin favorabil decât cel 
acordat propriilor întreprinderi sau celor din țări terțe, 
dacă acesta din urmă este mai avantajos. Însă, pentru 
unele activități economice, atât UE, cât și Republica 
Moldova au rezerve care limitează tratamentul național
sau tratamentul națiunii celei mai favorizate.

Prestarea transfrontalieră de servicii. 
Secțiunea din DCFTA referitoare la prestarea 
transfrontalieră de servicii reglementează prestarea unui 
serviciu provenind din teritoriul unei părți și destinat 
teritoriului altei părți, precum și pe teritoriul unei părți 

pentru un consumator al celeilalte părți. În sectoarele în 
care sunt luate angajamente privind accesul pe piață, UE 
și Republica Moldova nu au voie să restricționeze
următoarele aspecte: 

numărul de prestatori de servicii (de ex., prin contingente, monopoluri, prestatori exclusivi de servicii sau sub forma
cerinței referitoare la testul privind necesitățile economice); 1
valoarea totală a tranzacțiilor de servicii sau a activelor sub formă de contingente sau sub forma cerințelor referitoare
la testul privind necesitățile economice; 2
numărul total de operațiuni de servicii sau cantitatea totală de servicii furnizate sub formă de contingente sau prin
cerința testului privind necesitățile economice.3
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Prezența temporară a persoanelor fizice în scopuri de
afaceri. 
Această secțiune cuprinde măsurile luate de părți privind 
intrarea și șederea temporară pe teritoriul lor a 
persoanelor fizice în scopuri de afaceri, precum 
personalul-cheie (adică personalul de rang superior 
responsabil de stabilirea sau funcționarea unei unități), 
absolvenții stagiari, vânzătorii profesioniști sau specialiștii 
independenți (adică cei care s-au angajat să furnizeze un 
serviciu și sunt angajați pe cont propriu în astfel de 
scopuri). În ceea ce privește personalul-cheie și 
absolvenții stagiari, atât UE, cât și Republica Moldova 
trebuie să permită antreprenorilor celeilalte părți să 
angajeze persoane fizice ale celeilalte părți în unitățile lor, 
cu condiția ca acești angajați să facă parte din 
personalul-cheie sau din rândurile absolvenților stagiari. 
Intrarea și șederea temporară a personalului-cheie și a 
absolvenților stagiari va dura nu mai mult de trei ani 
pentru personalul transferat în cadrul aceleiași companii, 
90 de zile în orice perioadă de 12 luni pentru persoanele 
aflate în vizită de afaceri și un an pentru stagiarii 
absolvenți ai instituiților de învățământ superior. Fiecare 
parte va permite intrarea și șederea temporară a 
vânzătorilor profesioniști ai celeilalte părți pe o perioadă 
nu mai mare de 90 de zile în oricare perioadă de 12 luni.

Cadrul normativ și tratamentul pieței interne. 
UE și Republica Moldova au ca scop și soluționarea 
barierelor regulatorii în calea comerțului în cazul acelor 
secțiuni de servicii în care au făcut angajamente specifice. 
De exemplu, în DCFTA sunt definite unele reguli de bază 

pentru licențiere (adică procesul prin care un prestator de 
servicii sau un investitor obține o licență de la autoritatea 
competentă pentru a i se permite să presteze servicii). 
DCFTA cere ca licențierea și procedurile de licențiere să 
fie clare, transparente și prestabilite, și să fie 
proporționale cu un obiectiv legitim al politicii publice. 
Aceste reguli se aplică și cerințelor de calificare (adică 
cerințele legate de competența unei persoane fizice de a 
presta un anumit serviciu). Acordul mai prevede 
recunoașterea reciprocă a calificărilor și/sau a experienței 
profesionale necesare persoanelor fizice pentru a furniza 
un serviciu specific. UE și Republica Moldova sunt 
obligate să încurajeze organele lor profesionale pentru ca 
acestea să ofere Comitetului pentru comerț recomandări 
cu privire la recunoașterea reciprocă a cerințelor,
calificărilor, licențelor sau altor reglementări.

Aproximarea legislativă: 
în DCFTA există norme și proceduri specifice cu privire la 
cooperarea în domeniul reglementării pentru patru 
sectoare de servicii: i) servicii poștale și de curier; ii) 
comunicații electronice; iii) servicii financiare; iv) 
transport maritim internațional. Republica Moldova s-a 
angajat să se apropie de legislația principală a UE în aceste 
patru sectoare de servicii. Chiar dacă prevederile 
Acordului nu obligă Republica Moldova să se apropie de 
legislația UE, acestea prevăd că „fiecare parte recunoaște 
importanța apropierii treptate a legislației existente și 
viitoare a Republicii Moldova de aquis-ul Uniunii. DCFTA 
asociază implementarea acestor angajamente de aliniere
cu accesul ulterior pe piață. 

BENEFICII PENTRU
MEDIUL DE AFACERI: 

Acces nediscriminatoriu pe piața serviciilor UE;
 

Atragerea investițiilor străine în economie;
 

Posibilitatea angajării personalului calificat.
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Pragurile de aplicare a normelor privind achizițiile 
publice

a. Contractele de achiziții publice de bunuri și de
servicii atribuite de autoritățile publice centrale

b. Contractele de achiziții publice de bunuri și de
servicii care nu sunt acoperite la litera A.

c. Contracte de achiziții publice de lucrări și concesiuni

d. Contracte de execuție a lucrărilor în sectorul
serviciilor de utilități publice

e. Contracte de bunuri și servicii în sectorul utilităților
publice

Norma privind achizițiile publice
130.000 EUR

200.000 EUR

5.000.000 EUR

5.000.000 EUR

400.000 EUR

Pragul

Domeniul achizițiilor publice este de o importanță majoră 
pentru economia Republicii Moldova și cea a UE. Acesta 
constituie aproximativ 18% din PIB-ul UE și oferă o piață 
cu potențial enorm pentru companiile moldovenești. 
DCFTA prevede o liberalizare treptată și reciprocă a 
piețelor de achiziții publice ale părților, cu condiția că 
Republica Moldova va implementa regulile comunitare de 
bază în domeniul dat. Republica Moldova trebuie să 
asigure că achiziția bunurilor, lucrărilor și serviciilor este 
transparentă și corectă, să garanteze o concurență 
sănătoasă, să combată corupția și să asigure că 
autoritățile publice valorifică în cel mai bun mod banii 
contribuabililor. Astfel, conform DCFTA, UE și Republica 
Moldova preconizează accesul reciproc la piețele lor de 
achiziții publice în baza principiului tratamentului național 
la nivel local, regional și național pentru contractele 
publice și concesiile din sectoarele tradiționale, precum și 
în sectorul serviciilor de utilități publice. Totuși, 
contractele de achiziții în sectorul apărării nu sunt 
reglementate de DCFTA. Normele de achiziție din cadrul 
DCFTA se aplică doar contractelor care depășesc 
pragurile de valoare specificate în anexa din Acord.

Reforma instituțională.
Republica Moldova trebuie să creeze și să mențină un 
cadru instituțional corespunzător necesar pentru o 
funcționare adecvată a sistemului de achiziții publice. 
Acesta trebuie să desemneze un organ executiv central 
responsabil de politica economică, angajat să garanteze o 
politică coerentă în toate domeniile legate de achizițiile 
publice, inclusiv implementarea acestui capitol. În afară 
de aceasta, Republica Moldova trebuie să înființeze un 
organ independent și imparțial, care va revizui deciziile 
luate de autoritățile sau entitățile contractante în
procesul atribuirii contractelor.

Atribuirea contractelor.
Acest lucru va ține cont de „standardele de bază ce 

REFORMAREA SISTEMULUI DE ACHIZIȚII PUBLICE ȘI 
OPTIMIZAREA ACCESULUI

reglementează atribuirea contractelor”, conținute în 
legislația comunitară a achizițiilor publice și includ 
principiile nediscriminării, tratamentului egal, 
transparenței și proporționalității. Republica Moldova 
trebuie să asigure publicarea tuturor anunțurilor de 
intenție referitoare la un contract de  achiziție publică 
pentru a permite pieței să fie deschisă concurenței, fapt 
ce ar permite oricărui operator economic interesat să aibă 
acces în mod corespunzător la informațiile referitoare la 
intenția de atribuire a unui contract de achiziții publice 
înainte de atribuirea contractului. Trebuie să existe o 
descriere nediscriminatorie a obiectului contractului, 
acces egal pentru toți operatorii economici și termene 
corespunzătoare. Entitățile contractante nu pot să 
impună condiții care discriminează direct sau indirect 
operatorii economici ai celeilalte părți. Contractele 
trebuie să fie atribuite în mod transparent solicitantului 
care a prezentat cea mai avantajoasă ofertă din punct de 
vedere economic sau oferta cu prețul cel mai mic, în baza 
criteriilor de licitație. Decizia finală urmează să fie 
comunicată tuturor solicitanților, iar la cererea unui 
solicitant neselecționat, trebuie furnizate justificări 
suficient de detaliate pentru a permite reexaminarea
deciziei luate.

7
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Calendarul orientativ pentru apropierea normelor privind achizițiile publice

1

2

3

5

Punerea în aplicare a „standardelor de 
bază”, a reformelor instituționale și a foii
de parcurs privind achizițiile publice

Acțiunea

Punerea în aplicare a elementelor de 
bază ale Directivei 2004/18/CE și ale
Directivei 89/665/CEE

Punerea în aplicare a elementelor de 
bază ale Directivei 2004/17/CE și ale
Directivei 92/13/CEE

Punerea în aplicare a altor elemente ale
Directivei 2004/17/CE

Punerea în aplicare a altor elemente ale
Directivei 2004/18 CE

9 luni

Calendar 
orientativ

3 ani

4 ani

8 ani

6 ani

Bunuri pentru autoritățile publice
centrale

Accesul la piață oferit UE de 
către Republica Moldova

Bunuri pentru autoritățile centrale, 
regionale și locale, și organismele
de drept public

Bunuri pentru toate entitățile 
contractante din sectorul utilităților
publice

Contracte de servicii și lucrări 
pentru toate entitățile contractante
din sectorul utilităților publice

Contracte și concesionări de 
servicii și lucrări pentru toate
autoritățile contractante

Bunuri pentru autoritățile publice
centrale

Accesul la piață oferit 
Republicii Moldova de către UE

Bunuri pentru autoritățile centrale, 
regionale și locale, și organismele
de drept public

Bunuri pentru toate entitățile
contractante

Contracte de servicii și lucrări 
pentru toate entitățile contractante
din sectorul utilităților publice

Contracte și concesionări de 
servicii și lucrări pentru toate
autoritățile contractante

4

Etapa

Armonizarea legislației. 
Republica Moldova este obligată să se alinieze la Directiva 
2004/18 privind coordonarea procedurilor de atribuire a 
contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de 
servicii și la Directiva 2004/17 de coordonare a 
procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor 
poștale (adică serviciile de utilități publice). Directiva 
2004/18 urmărește să asigure o piață deschisă pentru 
achizițiile publice, precum și aplicarea corectă a normelor 

de atribuire a contractelor de achiziții publice pentru 
lucrări, bunuri și servicii. În ceea ce privește transparența, 
această directivă solicită publicarea anunțurilor cu privire 
la toate contractele de achiziții publice ale UE în Jurnalul 
Oficial al UE și în baza de date TED – baza de date a 
achizițiilor publice comunitare. Toate publicațiile trebuie 
să conțină informații identice, astfel încât să nu favorizeze 
vreun ofertant, cum ar fi termenele - limită pentru 
prezentarea ofertei, limba (limbile) în care este prezentată 
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BENEFICII PENTRU
MEDIUL DE AFACERI: 

Facilitarea accesului la piața achizițiilor publice pe 
piața internă;
Posibilitatea participării la achizițiile publice din UE;
Proceduri clare de participare și reducerea 
corupției.

oferta, criteriile de atribuire și ponderea relativă a 
acestora. Directiva 2004/17 se aplică contractelor de 
achiziții publice de bunuri, lucrări și servicii din sectoarele 
apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale. La fel, 
această directivă prevede normele cu privire la 
procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice, 
regulile de publicare și transparență, criteriile de atribuire 
a contractelor și condițiile de participare. În cele din urmă, 
Republica Moldova trebuie să se alinieze la directivele UE 
privind căile de atac (referitoare la serviciile de utilități 
publice și sectorul public). Aceste directive cer ca deciziile 
luate de autoritățile sau entitățile contractante să fie 
revizuite în mod eficient și cât mai repede posibil atunci
când încalcă legislația UE privind achizițiile publice.

Accesul la piață. 
Acest aspect este în mod evident legat de progresul 
Republicii Moldova în ceea ce privește alinierea legislației 
naționale la normele de achiziții publice ale UE, precum și 

de reformele instituționale. Sunt prevăzute cinci etape de 
implementare a directivelor UE cu privire la achizițiile 
publice de către Republica Moldova, precum și accesul 
specific la piață pe care Republica Moldova și UE și-l vor 
oferi reciproc. Accesul la piață oferit la fiecare etapă 
înseamnă că UE acordă acces la procedurile de atribuire a 
contractelor întreprinderilor din Republica Moldova, 
indiferent dacă sunt stabilite sau nu în UE, în temeiul 
normelor UE în domeniul achizițiilor publice, în condițiile 
unui tratament nu mai puțin favorabil decât cel acordat 
întreprinderilor din UE și invers. Acest calendar mai indică 
faptul că UE și Republica Moldova își vor deschide piețele 
de achiziții treptat și simultan. Mai mult decât atât, fiecare 
etapă va fi evaluată de Comitetul pentru comerț, iar 
acordarea reciprocă a accesului la piață va avea loc doar 
după o evaluare pozitivă efectuată de acest comitet, care 
va lua în considerare calitatea legislației Republicii
Moldova, precum și implementarea practică a acesteia. 
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VALORIFICAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE 
INTELECTUALĂ

Protejarea proprietății intelectuale este importantă 
pentru promovarea inovației și creativității în economiile 
bazate pe cunoaștere, pentru crearea locurilor de muncă 
și pentru îmbunătățirea competitivității. O cerință a 
DCFTA este ca Republica Moldova să-și modernizeze 
sistemul drepturilor de proprietate intelectuală (DPI). 
Reforma va contribui la formarea unui mediu juridic stabil 
pentru a proteja DPI, ceea ce este foarte important în 
atragerea investitorilor străini. Capitolul din DCFTA 
privind DPI are ca scop facilitarea producerii și 
comercializării produselor inovative, garantând totodată 
un nivel adecvat de protecție și aplicare a drepturilor de 
proprietate intelectuală. Acesta completează obligațiile 
Republicii Moldova conform Acordului privind aspectele 
legate de comerț ale drepturilor de proprietate 

intelectuală (TRIPS) din cadrul OMC. DCFTA confirmă 
aceste norme și le depășește în unele domenii. Spre 
deosebire de alte capitole ale DCFTA, secțiunea privind 
DPI nu obligă Republica Moldova să se alinieze la o parte 
din legislația comunitară privind DPI, anexată la Acord. 
Totuși, textul principal al DCFTA este foarte detaliat, iar 
prevederile sale reflectă unele principii și proceduri ale
legislației comunitare privind DPI.
 
Drepturile de autor. 
Părțile trebuie să respecte mai multe convenții și acorduri 
internaționale (de ex., Convenția de la Roma privind 
protecția artiștilor interpreți sau executanți, a 
producătorilor de fonograme și a organizațiilor de 
radiodifuziune, Convenția de la Berna pentru protecția 
operelor literare și artistice și Tratatul Organizației 
Mondiale a Proprietății Intelectuale pentru Dreptul de 
Autor (OMPI)). Referitor la durata drepturilor de autor, 
DCFTA stabilește că drepturile unui autor asupra unei 
lucrări literare sau artistice trebuie să fie protejate pe o 
perioadă de 70 de ani după moartea autorului. Acordul 
mai vizează radiodifuziunea, televiziunea și comunicarea 
publică, protejarea măsurilor tehnologice și drepturile 
informațiilor de management și drepturile de publicare. O 
prevedere cu privire la cooperarea pentru gestiunea 
colectivă a drepturilor depășește acordul TRIPS, dar 
prevede doar că „organismele de gestiune colectivă” ale 
părților încheie acorduri între ele pentru a promova 
disponibilitatea lucrărilor, precum și pentru a asigura 
transferul reciproc al redevențelor pentru utilizarea unor
astfel de lucrări.
 
Mărcile comerciale. 
DCFTA solicită în principal aderarea și implementarea 
unor acorduri internaționale, precum Tratatul OMPI 
privind dreptul mărcilor, Protocolul referitor la 
Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea 
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BENEFICII PENTRU
MEDIUL DE AFACERI: 

Stimularea inovațiilor;
 

Protejarea proprietății intelectuale;
 

Motivarea înregistrării DPI.

internațională a mărcilor și Tratatul de la Singapore privind 
dreptul mărcilor. Mai mult decât atât, Republica Moldova 
trebuie să creeze un sistem de înregistrare a mărcilor 
corect și transparent, în cadrul căruia fiecare decizie finală 
negativă adoptată de autoritatea relevantă în materie de 
mărci comerciale se comunică în scris solicitantului și se 
justifică în mod corespunzător. Republica Moldova mai 
trebuie să ofere o bază de date electronică disponibilă 
pentru consultare publică, conținând cereri de
înregistrare și înregistrări ale mărcilor comerciale.
 
Indicațiile geografice (IG). 
Textul Acordului recunoaște că legislația DPI a Republicii 
Moldova deja îndeplinește condițiile necesare pentru 
înregistrarea și controlul IG și, deci, nu trebuie să fie 
aliniată la acquis-ul comunitar. Anexele conțin o listă 
detaliată a indicațiilor geografice cu privire la produsele 
agricole, alimentare și tipurile de vinuri și băuturi alcoolice 
ale ambelor părți care vor fi protejate de utilizarea abuzivă 
în mod direct sau indirect a numelui protejat pentru 
produse comparabile. Această listă a fost în mare parte 
preluată din acordul bilateral dintre UE și Republica 
Moldova, încheiat în anul 2013, care este acum înlocuit 
de DCFTA. Un subcomitet specific cu privire la IG va 
monitoriza implementarea acestor prevederi și va 
prezenta rapoarte către Comitetul pentru comerț. În plus,
Comitetul poate extinde lista protejată de IG.
 
Desene și modele. 
Republica Moldova trebuie să protejeze desenele noi, 
create în mod independent și care au un caracter 

individual. Protecția va fi oferită odată cu înregistrarea și 
va conferi deținătorului dreptul exclusiv de a utiliza 
desenul și de a împiedica părțile terțe să-l utilizeze, să-l 
modifice, să-l ofere sau să-l introducă pe piață, să-l 
importe sau să-l exporte fără permisiunea sa. Durata 
protecției disponibile va fi de 25 de ani de la data 
depunerii cererii de înregistrare. Există reguli specifice 
privind brevetele pentru produse medicinale și vegetale. 
De exemplu, prevederile privind protejarea datelor 
farmaceutice, care depășesc acordul TRIPS, cer Republicii 
Moldova să implementeze un sistem cuprinzător pentru a 
garanta confidențialitatea, nedivulgarea și nefolosirea 
datelor prezentate cu scopul de a obține o autorizație de
introducere a unui medicament pe piață. 

Aplicarea DPI. 
În DCFTA există o secțiune importantă privind aplicarea 
DPI. Aceste angajamente depășesc acordul TRIPS, dar 
măsurile complementare și mijloacele de apărare juridică 
din cadrul DCFTA trebuie să fie corecte și echitabile și să 
nu ridice alte bariere în calea comerțului. Secțiunea 
privind măsurile și procedurile civile, bazată în mare parte 
pe directiva UE privind respectarea DPI, include prevederi 
procedurale detaliate cu referire la executarea judiciară a 
DPI. Autoritățile judiciare trebuie să aibă competența de a 
retrage produse de pe piață, dacă acestea încalcă un drept 
al proprietății intelectuale sau să solicite distrugerea 
acestor bunuri. Mai mult decât atât, autoritățile judiciare 
trebuie să poată emite somații și să solicite daune 
cominatorii sau compensații bănești vinovatului cu scopul
de a înceta abaterea judiciară. 
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ASIGURAREA UNUI MEDIU CONCURENȚIAL SĂNĂTOS

O politică concurențială eficientă, capabilă să controleze 
comportamentul monopolist al companiilor și subvențiile 
de stat care denaturează comerțul, este esențială pentru 
buna funcționare a unei economii moderne. Aceasta oferă 
condiții competitive egale, prețuri mai scăzute pentru 
consumatori, o calitate mai bună și mai multe posibilități 
de alegere, reducând în paralel incidența corupției. 
Totodată, politica în domeniul concurenței contribuie la 
asigurarea unei alocări mai eficiente a resurselor publice 
sau private. Regulile privind concurența nu privesc 
creșterea accesului pe piață per se, ci, mai degrabă, 
asigurarea unor condiții adecvate, care să permită ca 
accesul pe piață să devină eficient și să se transforme în 
oportunități reale de afaceri. Comportamentul 
anticoncurențial și anumite subvenții nu sunt bariere 
tarifare tradiționale în calea comerțului, însă pot fi 
importante bariere în spatele frontierelor. Din acest 
motiv, este importantă asigurarea unor condiții de 
concurență echitabile pentru companiile europene și 
moldovenești în sensul excluderii faptului ca avantajele 
comerciale care decurg din DCFTA să fie neutralizate de 
practicile anticoncurențiale. În plus, va fi mai ușor pentru 
Republica Moldova să atragă companii străine, dacă 
acestea pot fi asigurate că vor fi respectate legile de bază
privind concurența.

Antitrust și concentrări economice. 
Republica Moldova este obligată să mențină o legislație 
cuprinzătoare în domeniul concurenței, care abordează în 
mod eficient cartelurile anticoncurențiale, concentrările 
economice și abuzul de poziție dominantă de către 
întreprinderi. Legislația din domeniul concurenței trebuie 
să fie aplicată de o autoritate dotată corespunzător, 
într-un mod transparent și nediscriminatoriu, respectând 
principiile de corectitudine procedurală și drepturile la 
apărare. Mai mult decât atât, această legislație ar trebui 
aplicată și monopolurilor de stat, întreprinderilor de stat și 
întreprinderilor cu drepturi exclusive atât timp, cât 
aplicarea regulilor de concurență nu obstrucționează 
sarcinile de interes public atribuite acestor întreprinderi. 
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BENEFICII PENTRU
MEDIUL DE AFACERI: 

Consolidarea concurenței pe piața internă;
Excluderea practicilor neloiale aferente ajutorului 
de stat;
Asigurarea unor condiții echitabile pentru companii.

Ajutorul de stat. 
Prevederile DCFTA privind ajutorul de stat se aplică 
tuturor bunurilor și serviciilor liberalizate de Acord, cu 
excepția agriculturii și pescuitului. Prevederile generale 
DCFTA sunt inspirate în mare parte de legislația UE 
(Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene - 
TFUE), și anume că ajutoarele de stat acordate de Uniune 
sau de Republica Moldova, sau prin resursele uneia dintre 
părți, sub orice formă, care denaturează sau amenință să 
denatureze concurența prin favorizarea anumitor 
întreprinderi sau a producției anumitor mărfuri și servicii 
și care afectează schimburile comerciale între părți sunt 
incompatibile cu DCFTA. Acordul solicită ca, în termen de 
5 ani de la data intrării în vigoare a DCFTA, ajutorul de stat 
să fie evaluat în baza criteriilor care decurg din aplicarea 
normelor în materie de concurență aplicabile în UE. 
Regulile de concurență comunitare vor fi utile, de 
exemplu, pentru a determina când ajutorul de stat 

„afectează” comerțul dintre Republica Moldova și UE și, 
deci, este reglementat de DCFTA. În TFUE sunt 
specificate tipurile de ajutoare de stat care „vor fi” sau 
„pot fi considerate a fi” compatibile cu DCFTA. De 
exemplu, diferite ajutoare sociale și intervenții în caz de 
dezastru „vor fi” considerate compatibile și diferite 
ajutoare de dezvoltare economică regională „pot fi”
compatibile. 

Aspecte instituționale. 
În Acord nu se menționează aproape nimic despre cum ar 
trebui să fie administrată politica concurențială a 
Republicii Moldova. Dar, în domeniul ajutorului de stat, 
DCFTA obligă în mod explicit Republica Moldova să 
creeze o autoritate independentă care va avea 
competența de a autoriza scheme de ajutoare de stat, 
precum și competența de a dispune recuperarea
ajutoarelor de stat acordate ilegal. 
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Reformarea și modernizarea sectorului energetic al 
Republicii Moldova este o provocare de maximă prioritate 
atât din motive economice, cât și geopolitice. Reformele 
de reglementare vor fi completate de investiții majore 
pentru a uni rețelele de energie electrică cu cele ale UE 
prin România. Capitolul din DCFTA privind relațiile 

MODERNIZAREA ȘI EFICIENTIZAREA SECTORULUI 
ENERGETIC 

comerciale din domeniul energiei aplică prevederi de bază 
în materie de liber schimb în sectoarele energiei electrice, 
gazelor naturale și petrolului brut. DCFTA include 
prevederi privind cooperarea în domeniul infrastructurii, 
crearea unei autorități de reglementare independente și
explorarea și producerea hidrocarburilor.

Printre aceste prevederi, de o importanță deosebită sunt 
normele pentru rețelele de electricitate și gaze din 
așa-numitele directive „de separare” din Pachetul 
Energetic III. Acestea impun ca operatorii de transport, 
precum companiile de transmitere a energiei electrice și 
cele din domeniul conductelor de gaze, să fie separați de 
producătorii sau furnizorii de energie și să asigure accesul 
liber la aceste infrastructuri de transport pentru toți 
furnizorii sau producătorii de energie. Aceste prevederi 
„de separare” sunt cruciale pentru demonopolizarea
piețelor energetice ale Republicii Moldova.

Cerințele legate de comerț. 
Prevederile DCFTA privind relațiile comerciale din 
domeniul energiei aplică norme de bază în materie de 
liber schimb în sectoarele energiei electrice, gazelor 
naturale și petrolului brut. Taxele vamale și restricțiile 
cantitative privind importurile și exporturile de produse 
energetice sunt interzise în general. Prețurile la energie 
pentru furnizarea gazelor naturale și energiei electrice 
consumatorilor industriali trebuie stabilite doar în funcție 
de prețurile pieței. Acest capitol include prevederi privind 
cooperarea în domeniul infrastructurii, crearea unei 

Scopul Tratatului este aplicarea unei mari părți din 
legislația comunitară în domeniul mediului și energiei în 
statele învecinate, care nu sunt membre ale UE. 
Deoarece intențiile și conținutul Tratatului corespund 
în întregime și se suprapun cu Acordul de Asociere, 
ultimul include trimiteri la Tratat, în care se stipulează 
că, în caz de conflict între cele două acte, Tratatul va 
avea prioritate juridică. Prin urmare, pentru scopurile 
de față, conținutul celor două texte poate fi considerat 
drept parte a aceluiași proiect politic, chiar dacă există
diferențe juridice între ele. 

Prevederile din legislația UE, incluse în Tratat, acoperă
următoarele aspecte:
• energia electrică și gazele naturale, cu normele 
privind piețele interne, accesul la rețele, schimburile 
transfrontaliere și măsurile de securitate;
• promovarea energiei regenerabile; 
• măsurile de eficiență energetică; 
• petrolul, cu o prevedere privind menținerea unui 
nivel minim al stocurilor; 
• mediul.
 

Tratatul de instituire a Comunității Energiei
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autorități de reglementare independente și explorarea și 
producerea hidrocarburilor. În ceea ce privește tranzitul 
produselor energetice, DCFTA cuprinde elemente din art. 
V al GATT (1994) și din art. 7 din Tratatul privind Carta 
Energiei, ambele asigurând libertatea tranzitului. În plus, 
conform DCFTA, UE și Republica Moldova trebuie să 
asigure minimizarea, de către operatorii sistemului de 
transport, a riscului de întrerupere accidentală sau de 
oprire a tranzitului și transportului. Însă o parte nu poate 
fi considerată responsabilă pentru o întrerupere a
furnizării asupra căreia nu deține controlul.

Dispoziții mai generale privind cooperarea în domeniul
energiei. 
Acest capitol conține prevederi cu privire la cooperarea în 
termeni generali pentru întregul spectru al politicii din 
domeniul energiei, inclusiv strategiile de politici, 
mecanismele de criză, modernizarea infrastructurii, 
consolidarea securității energetice, eficiența energetică și 
economisirea energiei, susținerea energiilor regenerabile. 
În anexa Acordului sunt specificate mai multe legi 

comunitare și termene pentru „aproximarea graduală” a 
legislației Republicii Moldova, inclusiv principalele 
prevederi ale Tratatului de instituire a Comunității
Energiei.

Cerințe tehnice pentru produsele consumatoare de
energie. 
În DCFTA sunt stabilite două directive-cadru pentru 
produsele consumatoare de energie. Prima definește 
cerințele privind proiectarea ecologică a produselor 
consumatoare de energie, precum aparatele electrice de 
uz casnic, care urmează a fi implementate în termen de 
trei ani de la intrarea în vigoare a Acordului. Cea de-a 
doua vizează etichetarea aparatelor electrice de uz casnic 
similare, în funcție de consumul de energie al acestora. 
Aceste regulamente specifică condițiile tehnice pentru 
marcajul de conformitate CE, care permite 
comercializarea produselor pe piața UE. După aplicarea 
integrală a directivelor, toate aparatele de uz casnic 
produse în Republica Moldova vor avea marcajul de 
conformitate CE și vor putea fi vândute pe piața UE.

BENEFICII PENTRU
MEDIUL DE AFACERI: 

Sporirea securității energetice;
 

Stimularea investițiilor în energie regenerabilă;
 

Promovarea eficienței energetice.
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ASIGURAREA CREȘTERII COMERȚULUI CONCOMITENT 
CU O DEZVOLTARE DURABILĂ

DCFTA include un capitol cuprinzător și obligatoriu 
privind comerțul și dezvoltarea durabilă, care abordează 
aspecte legate de muncă și mediu relevante pentru 
relațiile comerciale dintre UE și Republica Moldova. 
Capitolul stabilește dispoziții specifice în acest domeniu, 
cu scopul dublu de a: 1) promova sprijinul reciproc între 
politicile comerciale și de investiții, de muncă și de mediu 
și 2) de a asigura că creșterea comerțului și a investițiilor 
nu se face pe seama lucrătorilor și protecției mediului. În 
acest context, capitolul include obligații atât din partea 
UE, cât și din partea Republicii Moldova cu privire la un 
set fundamental de probleme de muncă și de mediu.

Regulile multilaterale de muncă și de mediu. 
În ceea ce privește aspectele legate de muncă, 
angajamentele specifice se referă la punerea în aplicare 
efectivă a fiecăruia dintre cele patru standarde 
fundamentale ale forței de muncă ale Organizației 
Internaționale a Muncii (OIM) (libertatea de asociere și 
dreptul la negociere colectivă; eliminarea formelor de 
muncă forțată sau obligatorie; abolirea muncii copiilor; 
nediscriminare în ceea ce privește încadrarea în muncă și 
ocuparea forței de muncă) și a tuturor convențiilor 
ratificate ale OIM (nu numai cele fundamentale). În ceea 
ce privește mediul, DCFTA include angajamente privind 
punerea efectivă în aplicare de către fiecare parte a 
tuturor acordurilor multilaterale de mediu ratificate, 
printre care Convenția ONU privind diversitatea biologică 
(CBD), Convenția ONU privind comerțul internațional cu 
specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție 
(CITES) și Convenția-cadru ONU privind schimbările
climatice (CCONUSC). 

Nivelurile interne de protecție.  
Atât UE, cât și Republica Moldova nu pot deroga și nu pot 
oferi scutiri de la aplicarea în mod eficient a legislației 
interne privind munca și mediul înconjurător pentru a 

încuraja comerțul sau pentru a atrage investiții pe 
teritoriul său. În același timp, este recunoscut faptul că 
fiecare parte își poate defini propriile politici și priorități 
de dezvoltare durabilă, de a-și stabili propriile niveluri de 
protecție națională în materie de mediu și de muncă și de 
a adopta sau de a modifica în consecință propria legislație 
și propriile politici relevante, în conformitate cu 
angajamentele asumate în ceea ce privește standardele și
acordurile recunoscute la nivel internațional.

Aspecte tematice. 
O atenție specială este acordată practicilor comerciale și 
de investiții ce promovează o dezvoltare durabilă, prin 
crearea unor condiții sociale mai bune și a unor practici 
care protejează mediul, fiind încurajată responsabilitatea 
întreprinderilor în utilizarea principiilor relevante 
recunoscute la nivel internațional, cum ar fi Orientările 
OCDE pentru întreprinderile multinaționale, inițiativa 
„Global Compact” a Organizației Națiunilor Unite și 
Declarația tripartită a OIM de stabilire a principiilor 
privind întreprinderile multinaționale și politica socială. În 
plus, acordul prevede acțiuni specifice pentru promovarea 
conservării și gestionării durabile a resurselor naturale. 

Mecanisme instituționale și implicarea societății civile. 
DCFTA formează structuri instituționale dedicate pentru 
a asigura implementarea integrală a capitolului și 
supravegherea acestuia atât prin intermediul unui 
organism guvernamental, cât și prin intermediul canalelor 
de implicare a societății civile independente, inclusiv a 
partenerilor sociali, în UE și Republica Moldova, atât pe 
plan intern, cât și în comun. Un comitet special pentru 
comerț și dezvoltare durabilă va monitoriza în mod 
specific punerea în aplicare a capitolului privind comerțul 
și dezvoltarea durabilă. Pe lângă acest comitet special, 
capitolul prevede, de asemenea, structuri specializate 
pentru implicarea activă a societății civile din ambele 
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părți. La nivel național, atât UE, cât și Republica Moldova 
vor consulta grupurile consultative interne. Acestea vor 
cuprinde reprezentanți independenți ai societății civile și 
vor include organizațiile angajatorilor și lucrătorilor, 
grupurile de afaceri și organizațiile de mediu. La nivel 

bilateral, DCFTA instituie un forum comun în calitate de 
platformă pentru schimburile regulate de opinii între 
societatea civilă din UE și din Moldova cu privire la toate 
aspectele legate de dezvoltarea durabilă a relațiilor
comerciale dintre acestea. 

BENEFICII PENTRU
MEDIUL DE AFACERI: 

Promovarea responsabilității antreprenoriale; 
 

Implicare plenară în procesele decizionale;
 

Excluderea practicilor abuzive față de angajați.

POSIBILITATEA APLICĂRII PROTECȚIEI COMERCIALE

Acest capitol se concentrează asupra „activităților de 
apărare comercială”, pe care UE și Republica Moldova le 
pot face împotriva importurilor bilaterale care provoacă 
sau amenință să provoace daune industriei interne, și 
anume măsurile antidumping, compensatorii și de 
salvgardare. Utilizarea instrumentelor de protecție 
comercială în DCFTA se bazează în mare parte pe normele 
stabilite de OMC. Totodată, unele prevederi din DCFTA 
depășesc normele OMC, în special în ceea ce privește 
transparența unde ambele părți au convenit să asigure
părților dreptul adecvat la apărare.
 
Măsuri antidumping și măsuri compensatorii. 
Prevederile DCFTA cu privire la măsurile antidumping și 
compensatorii se bazează pe Acordurile relevante din 
cadrul OMC. Dacă o companie exportă un produs la un 
preț mai mic decât acesta costă în mod normal pe piața 
internă, atunci despre acest produs se afirmă că face 
obiectul unui „dumping”. Acordul OMC permite 
guvernelor să acționeze împotriva dumpingului în cazul 

prejudicierii „semnificative” a industriei naționale 
concurente. Totuși, înainte de a acționa, guvernul trebuie 
să demonstreze existența dumpingului, să determine 
nivelul acestuia (cu cât mai mic este prețul de export 
decât prețul de pe piața internă a exportatorului) și să 
demonstreze că dumpingul aduce sau ar putea aduce 
prejudicii. Țara importatoare poate apoi să impună o taxă 
(provizorie) compensatorie pentru a corecta orice daune 
aduse economiei sale. DCFTA adaugă elemente specifice 
ale practicii de apărare comercială a UE, care depășesc 
acordurile OMC, precum regulile privind „interesul public” 
și „taxa cea mai mică”. Prima regulă presupune că o parte 
poate decide să nu impună măsuri antidumping sau 
compensatorii dacă acestea afectează interesul public, de 
exemplu, atunci când interesele consumatorilor sau 
situația ocupării forței de muncă ar putea fi afectate 
negativ. Regula celei mai mici taxe presupune că valoarea 
taxei antidumping (provizorii) nu trebuie să fie mai mare 
decât este necesar pentru a înlătura prejudiciile aduse 
industriei interne. Această regulă accentuează caracterul 
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BENEFICII PENTRU
MEDIUL DE AFACERI: 

Posibilitatea apărării comerciale;
 

Eliminarea practicilor neloiale la import;
 

Facilitatea aplicării instrumentelor.

INFORMAȚIE UTILĂ: CUM EXPORTĂM?

EU TRADE HELPDESK

Ce este biroul de asistență pentru comerț al UE (EU
TRADE HELPDESK)? 
O bază de date on-line gratuită pentru companiile din țări 
din afara UE care intenționează să vândă produse pe piața 
UE. Sistemul deține informații în timp real cu privire la 
condițiile de import ale UE pentru orice tip de produs. 

Întreprinderile pot avea acces la taxele vamale aplicate 
pentru toate mărfurile enumerate în nomenclatorul tarifar 
al UE și pot extrage, de asemenea, cerințele efective de 
import ale UE pentru aceste produse, ratele de impozitare 
aplicabile în cele 28 de state membre ale UE și statisticile 
cuprinzătoare privind comerțul începând cu anul 2002. O 
caracteristică importantă a bazei de date este 
posibilitatea identificării cerințelor specifice ale UE, cum 

mai mult de remediere decât punitiv al abordării UE față
de măsurile de apărare comercială.
 
Măsurile de salvgardare globale. 
DCFTA prevede atât măsuri de salvgardare globale, cât și 
măsuri de salvgardare bilaterale. Primele se bazează pe 
principiile OMC. Aceste reguli reglementează când și cum 
membrii OMC pot lua măsuri de salvgardare (de ex., 
restricții cantitative sau majorarea taxelor peste 
tarifele-limită) pentru a proteja o anumită industrie 
internă de o creștere a importurilor oricărui produs care 
cauzează sau amenință să cauzeze prejudicii serioase în 
industrie. Principala diferență constă în faptul că, în 
comparație cu prevederile antidumping, acestea nu 
necesită identificarea unei practici „neloiale” ale unor țări 
sau întreprinderi furnizoare. În mod corespunzător, 
acțiunea de salvgardare trebuie să fie aplicată față de

toate statele membre ale OMC. 

Măsurile de salvgardare bilaterale. 
Această categorie de măsuri permit UE sau Republicii 
Moldova să suspende temporar preferințele DCFTA, dacă 
aplicarea acestora ar provoca o creștere considerabilă și 
neașteptată a importurilor, cauzând daune economice 
industriei interne a părții importatoare. Este posibilă 
suspendarea liberalizării tarifelor sau reintroducerea taxei 
de import conform clauzei Națiunii Celei mai Favorizate 
(NCF). Principalele diferențe în cazul măsurilor de 
salvgardare bilaterale față de cele globale sunt că: i) 
această procedură poate fi utilizată doar pentru a proteja 
industria internă de consecințele neașteptate ale 
liberalizării DCFTA (doar în primii 10 ani) și, deci, vizează 
doar bunurile celeilalte părți; ii) taxa nu trebuie să fie mai 
mare decât taxa NCF aplicată înainte de DCFTA.
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Exportul în UE  în 6 pași simpli

1. Verificați codul tarifar pentru produsul dvs.
Deschideți caseta de căutare
Răsfoiți arborele de clasificare sau tastați un cuvânt 
-cheie
Definiți produsul, țara exportatoare și țara importatoare

2. Rezultatele pentru produsul dvs. sunt chiar acolo
Verificați "Cerințele":
- standardele de sănătate, siguranță sau tehnice pe care 
trebuie să le îndeplinească produsul dvs.
Verificați "Taxele interne":
- TVA sau accizele pentru produsul dvs. în țara 
importatoare

3. Verificați "Taxe vamale":
- rata standard a taxei vamale la import în UE pentru 
produsul dvs.
- o rată posibil redusă, dacă țara exportatoare are un 
acord comercial cu UE sau beneficiază de un regim 
preferențial
- orice cote sau taxe antidumping

4. Verificați "Regulile de origine" pentru produsul dvs.:
- indică prelucrarea minimă pe care produsul dvs. 
trebuie să o suporte în țara dvs. pentru a fi considerată 
ca fiind "originară" de acolo
- originea depinde și de unde este materia primă 
utilizată la fabricarea produsului dvs.
- birourile vamale de la granițele UE vor verifica 
certificatul dvs. de origine

5. Verificați "Statistici":
- aflați cât de mult alte țări exportă deja în UE produsul 
dvs.

6. Faceți clic pe "Resurse" pentru a găsi:
- mai multe despre codurile produselor
- camerele de comerț și birourile vamale din fiecare țară 
UE
- informații suplimentare pentru țara dvs.

ar fi normele sanitare și fitosanitare, standardele tehnice 
și normele de etichetare, care pot fi găsite în funcție de 
produs. Site-ul este actualizat în mod regulat, fiind o sursă 

de informație sigură. Cele mai multe informații sunt 
disponibile în mai multe limbi: engleză, franceză, spaniolă
și portugheză.

• Ce documente trebuie să dețină pentru a obține acces pe 
piața UE (documente vamale, licențe de import, documente 
de asigurare a transportului de marfă) - cerințele generale de
import. 
• Care sunt cerințele legale ale UE privind sănătatea umană, 
siguranța consumatorului, ambalare, comercializare și 
etichetare aplicabile produsului care urmează a fi importat -
cerințele specifice de import. 

• Care sunt drepturile de import, tarifele și cotele tarifare
preferențiale și non-preferențiale aplicabile produselor. 
• Ce aranjamente preferențiale are UE cu alte țări și cum se 
pot solicita niveluri mai reduse ale taxei prin respectarea
regulilor de origine ale unui produs.
• Cotele de TVA și accizele aplicabile în fiecare dintre cele 28
de state membre ale UE. 
• Statistica comerțului pentru fluxurile comerciale dintre
țările din afara UE și țările UE.

Când companiile intenționează să exporte în UE, acestea pot verifica: 

32



Ministerul Economiei și Infrastructurii 
str. Piața Marii Adunări Naționale, 1MD-2033, mun. Chișinău, 
e-mail: mineconcom@mei.gov.md
Tel: (+373 22) 250 - 535
Comerțul cu țările UE: (+373 22) 250-623, 250-637, 250-554 
www.mei.gov.md 

Agenția de Investiții din Republica Moldova
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 134, et. 3 (sediul Poșta Moldovei)
Chișinău, Republica Moldova, MD-2012
Tel: +373 22 27 36 54
Fax: +373 22 22 43 10
www.invest.gov.md 

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului ÎMM

Moldovan
Investment Agency

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 134, et. 3 (sediul Poșta Moldovei)
Chișinău, Republica Moldova, MD-2012
Tel: + 373 (22) 29 57 41
Fax: + 373 (22) 29 57 97
e-mail: office@odimm.md
www.odimm.md 



Proiect finanțat de Uniunea Europeană “Vizibilitate și comunicare pentru acțiunile 
referitoare la implementarea Acordului de Asociere/Zona de Liber Schimb 
Aprofundat și Cuprinzător (AA/DCFTA) în cadrul programelor de asistență 

finanțate de Uniunea Europeană”.

Conținutul acestui material este responsabilitatea exclusivă a autorilor și nu poate fi atribuit Uniunii Europene

2018

Pentru mai multe informații:
 

Proiectul “Vizibilitate și Comunicare pentru AA/DCFTA”
Piața Marii Adunări Naționale, nr. 1, oficiul 224,
MD-2033 Chișinău, Republica Moldova
Tel.: (+373) 22 250 633
e-mail: dcfta.moldova@pginternational.com

Informații utile despre UE:
 

Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova
Str. Kogălniceanu nr. 12
MD 2001 Chișinău, Republica Moldova
Tel: (+373 22) 505210    Fax: (+373 22) 272622

Delegation-Moldova@eeas.europa.eu
https://eeas.europa.eu/delegations/moldova_en

Informații pentru IMM-uri în domenii precum accesul la 
finanțare, instruire de calitate și domenii cum ar fi exportul 
și importul din UE:

EU4Business
www.eu4business.eu/mo/moldova

Informații specifice sectoarelor economice și produselor 
privind tarifele, cerințele de producere, acorduri 
preferențiale, cotele și statisticile pentru exportul către 
statele membre ale UE:

Trade Help Desk (Biroul de asistență pentru comerț) 
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/


