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Summary (EN)  
This policy brief is aiming to assess the key results of the implementation of the Deep 

and Comprehensive Free Trade Area with European Union (DCFTA), in particular of the 

horizontal issues related to the sanitary and phytosanitary measures, standards, the 

process of harmonization of the tariff barriers and the level of absortion of tariff quotas 

offered by the Association Agreement / DCFTA. 

The main national instrument for the implementation of DCFTA is the National Action 

Plan for the implementation of the EU-Moldova Association Agreement 2014-2016. As of 

September 1st, 2014 to November 1st, 2015, the Moldovan authorities have implemented 

about 36% of the planned actions on DCFTA. 

One of the main DCFTA objectives is the EU trade liberalization and harmonization of the 

tariff barriers on traded goods. In this context, elimination of customs duties for some 

products has generated an increase of the share of exports to the European Union, 

reaching 62.07% in the first 9 months of 2015. Thus, comparing 2015 to 2014, the 

volume of exports in quantitative terms grew, but declined by 2.3% in terms of value, 

which means that we exported more at a lower price. 

However, the trade opportunities are not fully exploited by the Republic of Moldova. 

Thus, a part of tax-exempt goods remains non-eligible on the EU market, such as some 

products of animal origin. Moldova has committed to align its legal framework with the 

EU’s sanitary and phytosanitary legislation. The progress in this area is fairly modest, 

considering that only a quarter of actions provided in NIPAA for 2015 where 

implemented. However, a major challenge in this case remains the weak institutional 

capacity to implement new regulations, lack of modern laboratories and test kits, which 

do not allow export of products of animal origin.  

Therefore, a priority for these sectors for 2016, should be to create conditions for 

exploiting the potential of export of animal origin products to the EU market, especially 

poultrymeat and industry eggs. In this context, the Moldovan authorities have to focus 

their efforts on a successful outcome of the EU evaluation mission. In this regard, it is 

appropriate to use the financial resources provided through two budget support 

programs – ENPARD and support for the implementation of the DCFTA, which currently 

have 86 mln. Euro blocked by the European Commission. 

As regards the transposition of European standards in Moldova, it may have reported a 

relative progress, regestring an increasing number of implemented standards over the 

last two years. If in 2013 of 6,824 European standards (EN) were transposed, then in 
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2015, 10,560 European standards were adopted. Thus, so far Moldova has managed to 

adopt up to 40%. Meanwhile, the National Institute of Standardization aims to increase 

this indicator till 55% by the end of 2016 and at least 80% by the end of 2018. 

Regarding the products which are subject to export quotas established by 

DCFTA,important steps to achieving these quotas were registred in 2015, for some 

products exceeded the quota allocated by 2.5 times, while others remain at a rather low 

level of absorption. Among the most used quotas was for wheat, thus from projected 

75,000 tons, 178,441 tons were exported i.e. 238%. Processed cereal quotas were 

exceeded twice, instead of 2,500 tons, 5191 tonnes were exported (207%). Also, we 

have to mention the quota for barley and maize, which were exceeded by 11% (78,218 

tons instead of 70,000 tons) and 25% respectively (162,655 tons instead of 130,000 

tons). 

The low level of implementation of sanitary and phytosanitary measures have a direct 

impact on the level of exports of goods, which are under export quotas. In this sense 

the export level is about 26% for the products that are subject to tariff quotas, and 

about 55% for the products subject to quotas under the anti-circumvention mechanism. 

In order to improve the level of absorbtion of quotas and increase exports to the EU in 

the framework of DCFTA, the following key recommendations for 2016 are suggested: 

1. To meet the necessary requirements for resuming the EU direct budget support 

programs; 

2. To speed up the process of equipping laboratories with kits and required equipment, 

as well as obtaining their accreditation according to the EU rules; 

3. To adopt all the regulations provided in NIPAA in order to ensure the transposition of 

relevant EU directives on sanitary and phytosanitary measures; 

4. To speed up the implementation of the measures recommended by DG SANTE/FVO 

missions on the authorization of exports of industrial eggs and other animal origin 

products; 

5. To make full use of resources offered in the form of technical assistance and twinning 

for capacity building of public authorities responsible for the implemention of the 

DCFTA. 
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Rezumat (RO)  
Scopul prezentei analize este de a evalua rezultatele cheie ale procesului de 

implementare a Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător cu Uniunea Europeană 

(ZLSAC), în special prin realizarea unei radiografii a aspectelor orizontale și în privința 

măsurilor sanitare și fitosanitare, a standardelor, a nivelului de eliminare a barierelor 

tarifare, dar și gradului de valorificare a contingentelor tarifare oferite prin Acordul de 

Asociere/ZLSAC. 

Instrumentul principal prin care este implementată ZLSAC, la fel ca și în cazul Acordului 

de Asociere, este Planul Național de Acțiuni pentru implementare a Acordului de Asociere 

RM-UE 2014-2016. Până la 1 noiembrie 2015, autoritățile RM au realizat aproximativ 

36% din acțiunile planificate cu privire la ZLSAC începând cu 1 septembrie 2014.  

Unul din obiectivele ZLSAC este liberalizarea comerțului cu UE și respectiv armonizarea 

barierelor tarifare cu referire la comerțul de mărfuri. În acest sens eliminarea taxelor 

vamale, pentru unele produse au generat o creștere a ponderii exporturilor în Uniunea 

Europeană, atingând nivelul de 62,07%, în primele 9 luni ale anului 2015. Astfel în anul 

2015, comparativ cu 2014, volumul exporturilor în expresie cantitativă a fost mai mare, 

însă în expresie valorică acestea au scăzut cu 2,3%, ceea ce înseamnă că am exportat 

mai mult la un preț mai mic. 

Cu toate acestea, oportunitățile oferite cu privire la comerț nu sunt pe deplin valorificate 

de Republica Moldova. Astfel, o parte din mărfurile scutite de taxe rămân a fi neeligibile 

pe piața UE, cum ar fi unele produse de origine animalieră. Moldova și-a luat 

angajamentul de a-și alinia legislația sanitară şi fitosanitară la cea a Uniunii Europene. 

Progresul la acest capitol este unul modest, în situația când doar un sfert din acțiunile 

prevăzute în PNIAA pentru anul 2015 sunt implementate, majoritatea sunt în proces de 

realizare. Însă o provocare importantă și în acest caz rămâne capacitatea instituțională 

redusă în implementarea noilor reglementări, lipsa unor laboratoare moderne și kituri 

de testare, ceea ce nu permit până la momentul actual exportul de produse de origine 

animaliere.  

Prin urmare, prioritar acestor sectoare pentru anul 2016 urmează să fie crearea 

condițiilor pentru valorificarea potențialului de export pe piața UE a produselor de origine 

animalieră, în special a cărnii de pasăre și ouălor industriale. În acest context, autoritățile 

RM urmează să își concentreze eforturile în obținerea unui rezultat pozitiv din partea 

Misiunilor de evaluare a Comisiei Europene. În acest sens, este oportună utilizarea 

resurselor financiare oferite prin cele două programe de suport bugetar – ENPARD și 

Suport pentru implementarea ZLSAC, care la momentul actual au blocate 86 mln. Euro 

din partea Comisei Europene.  
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Cât privește nivelul de transpunere a standardelor europene în Republica Moldova, poate 

fi constat un progres relativ printr-o creștere pe parcursul ultimilor doi ani a numărului 

de standarde transpuse. Dacă în anul 2013, numărul standardelor europene (EN) 

înregistrau o cifră de 6824, atunci în 2015 avem adoptate 10560 de EN-uri. Astfel, până 

la momentul actual, din numărul total de standarde europene, Moldova a preluat circa 

40% din ele. În același timp, Institutul Național de Standardizare își propune spre final 

de 2016 o creștere până la 55%, iar în 2018 se planifică să avem preluate cel puțin 80% 

din standarde europene. 

La capitolul produselor supuse unor cote de export stabilite în ZLSAC, în anul 2015 au 

fost înregistrați anumiți pași importanți întru atingerea acestora, pentru unele produse 

fiind depășită cota stabilită de 2,5 ori, iar altele rămânând fără nici un lot exportat. 

Printre cele mai valorificate cote, ar fi cele pentru grâu, unde plafonul orientativ de 

export era de 75.000 tone, iar țara noastră a exportat 178 441 tone (238 %). Cotele 

pentru cereale prelucrate au fost depășite de două ori, mai exact, în loc de 2500 tone, 

au fost exportate 5191 tone (207 %). Totodată, merită a fi menționate orzul și porumbul, 

unde cota a fost depășită cu 11 % (78 218 tone în loc de 70 000 tone) și respectiv 25 

% (162 655 tone în loc de 130 000 tone). Astfel, nivelul de implementare scăzut a 

măsurilor sanitare și fitosanitare are un impact direct asupra nivelului de valorificare a 

produselor supuse cotelor de export. În acest sens, pentru produsele supuse 

contingentelor tarifare, nivelul de export este de circa 26 %, iar produsele supuse unor 

cote în baza mecanismului împotriva eludării, nivelul de export este de circa 55 %. 

În consecință, propunem următoarele recomandări cheie pentru anul 2016: 

1. Deblocarea fondurilor europene ce urmează a fi oferite prin programele de suport 

bugetar; 

2. Dotarea laboratoarelor cu kituri și echipamentele necesare și acreditarea acestora 

conform prevederilor UE; 

3. Adoptarea de urgență a tuturor actelor normative prevăzute în PNAIAA și modificarea 

AA în vederea inserării noilor directive ce urmează a fi transpuse în domeniul sanitar 

și fitosanitar; 

4. Implementarea măsurilor recomandate de misiunile DG SANTE/FVO privind 

autorizarea exporturilor de ouă industriale și altor produse de origine animalieră; 

5. Utilizarea resurselor oferite sub formă de asistență tehnică și twinning pentru 

consolidarea capacităților autorităților publice responsabile de implementarea ZLSAC; 
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Introducere 
Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător cu Uniunea Europeană (ZLSAC) este 

reglementată în cuprinsul Titlului V al Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea 

Europeană (AA),  intitulat ”Comerţ și Aspecte Legate de Comerț”1. Acest titlu este 

structurat în 15 capitole ce reglementează: (I) aspectul ”cuprinzător” al ZLSAC, cum ar 

fi: politicile concurențiale, proprietatea intelectuală și dezvoltarea durabilă și 

transparența și (II) aspectul ”aprofundat”: siguranța alimentară/măsuri sanitare și 

fitosanitare, reglementări tehnice și standarde pentru bunurile industriale, achiziții 

publice, servicii și facilitări comerciale și vamale. 

Până la momentul semnării AA, Republica Moldova a beneficiat de Preferințe Comerciale 

Autonome (PCA) în relația cu Uniunea Europeană2, care prevedea anumite contingente 

de export pentru unele categorii de produse agricole și de origine animalieră, precum și 

unele produse care erau scutite doar de taxa ad valorem. Deși AA se aplică provizoriu 

din data de 1 septembrie 2014, Uniunea Europeană a extins PCA până la data de 31 

decembrie 2015, în mod esențial de acestea, beneficiind agenții economici din regiunea 

transnistreană, unde de altfel aplicarea ZLSAC a fost extinsă începând cu 1 ianuarie 

20163.  

O altă deosebire esențială dintre PCA și ZLSAC este obligația Republicii Moldova de a 

transpune în legislația națională circa 350 de directive europene4, ceea ce va permite 

creșterea standardelor și calității produselor moldovenești și implicit a volumului de 

mărfuri exportate pe piața europeană. Astfel, conform prevederilor actuale ale AA, 

liberalizarea comerțului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană se va realiza 

gradual, pe parcursul a 10 ani din momentul semnării AA.  

Potrivit evaluărilor recente ale IPRE privind nivelul de implementare a Acordului de 

Asociere RM-UE5, publicat la data de 30 noiembrie 2015, Guvernul Republicii Moldova 

și-a propus ca pentru perioada 2014-2016 să implementeze 577 acțiuni pentru realizarea 

prevederilor Titlului V al Acordului de Asociere (ZLSAC). Aceste acțiuni sunt stabilite în 

Planul Național de Acțiuni pentru implementare a Acordului de Asociere RM-UE 2014-

                                                           
1Titlul 5 al Acordului de Asociere, http://www.mfa.gov.md/img/docs/Acordul-de-Asociere-RM-UE.pdf, pag. 134. 
2 Regulamentul (CE) NR. 55/2008 al Consiliului din 21 ianuarie 2008 de introducere a unor preferințe comerciale autonome 
pentru Republica Moldova și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 980/2005și a Deciziei 2005/924/CE a Comisiei, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:020:0001:0008:RO:PDF 
3Prin Decizia nr. 1/2015 a Consiliului de Asociere UE-Republica Moldova din data de 18 decembrie 2015, Consiliul de 
Asociere Uniunea Europeană - Republica Moldova a luat decizia de a extinde ZLSAC, inclusiv în regiunea transnistreană, 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.336.01.0093.01.RON&toc=OJ:L:2015:336:TOC 
4Directivele pentru implementarea ZLSAC constituie circa 70 % din totalul directivelor ce urmează a fi implementate în 
cadrul Acordului de Asociere. 
5Al doileaRaport IPRE privindmonitorizareaimplementăriiAcordului de Asociere RM-UE, http://ipre.md/portfolio/1394/. 
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2016 (PNAIAA)6. În context, până la data de 1 noiembrie 2015, Republica Moldova urma 

să implementeze 50 acțiuni care țin de ZLSAC, dintre care doar 18 erau realizate 

deplin la momentul respectiv, 13 erau în proces de realizare, iar 19 rămâneau 

neiniţiate. Totodată, raportul constată că 69 de acţiuni au fost implementate 

înainte de termen. 

Odată cu lansarea negocierilor AA și identificării provocărilor ce urma să le întâmpine 

Republica Moldova în procesul de pregătire pentru semnarea AA și implementarea 

ZLSAC, Comisia Europeană s-a angajat să ofere suport continuu pentru depășirea 

obstacolelor. Primul instrument care a fost oferit Republicii Moldova în acest sens a fost 

Programul Comprehensiv de Consolidare Instituțională (CIB) cu o valoare de 41 mln. 

Euro. Din cadrul acestui program, 12 autorități publice responsabile de implementarea 

ZLSAC au beneficiat de suport sub formă de proiecte, printre cele mai important fiind: 

(I) proiectul Sprijin pentru Republica Moldova în procesul de implementare ZLSAC (2014-

2015), care a contribuit la consolidarea capacităților Ministerul Economiei, instituție 

coordonatoare a întregului proces de implementare a ZLSAC, (II) Proiectul twinning - 

Suport pentru Moldova în domeniul normelor şi standardelor privind siguranţa alimentară 

pentru produsele de origine vegetală și (III) proiectul twinning - Consolidarea 

capacităților instituționale în domeniul standardizării și metrologiei în conformitate cu 

cele mai bune practici din statele membre ale UE. 

De asemenea, odată cu semnarea Acordului de Asociere, pentru a sprijini punerea în 

aplicare a procesului de implementare a ZLSAC, în special cu privire la aspectele legate 

de consolidarea competitivității, Comisia Europeană a oferit Republicii Moldova un 

program de suport bugetar în domeniul ZLSAC7 în valoare de 30 mln. Euro pentru o 

perioadă de 4 ani (2014-2017). Prima tranșă din cadrul acestui program, în valoare de 

8 mln. Euro, fiind debursată în decembrie 2014. Un alt program de suport bugetar 

important pentru sectorul agricol, este Programul pentru agricultură și dezvoltare rurală 

– ENPARD (2016-2018)8, cu un buget integral de 64 mln. Euro, acesta urmând să 

contribuie la dezvoltarea afacerilor la nivel rural și la dezvoltarea tehnologiilor noi în 

domeniul agricol. 

Pe lângă asistența nerambursabilă oferită de Uniunea Europeană, instituțiile financiare 

europene și statele membre UE oferă credite preferențiale pentru accelerarea procesului 

de apropiere de standardele europene în domeniul afacerilor. Astfel, începând cu anul 

2010, Banca Europeană pentru Investiții (BEI) a oferit aproximativ 75 mln. Euro 

                                                           
6Hotârîrea de Guvern Nr. 808 din  07.10.2014, 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354939.  
7Programul de suport bugetar – ZLSAC, 
http://amp.gov.md/portal/sites/default/files/inline/2295478_md_agreement_dcft.pdf 
8Programul de support bugetar – ENPARD, http://amp.gov.md/portal/sites/default/files/inline/acordf-1.pdf. 
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antreprenorilor din domeniul industriei viti-vinicole. Acest suport financiar contribuie la 

modernizarea sectorului viti-vinicol din țară și promovarea producerii vinului cu 

denumire de origine protejată și indicație geografică protejată9. Totodată, în anul 2015 

a demarat proiectul ”Livada Moldovei”, cu un buget integral de 120 mln. Euro, care va 

contribui la modernizarea şi restructurarea lanţului valoric al sectorului horticol din 

Republica Moldova, precum şi va oferi noi oportunităţi de finanţare a agenţilor economici 

din sectorul horticol. 

Adițional, pe lângă suportul din partea Uniunii Europene și instituțiilor sale financiare, la 

data de 14 mai 2014, Guvernul Republicii Polone s-a angajat să ofere Republicii Moldova 

un credit de preferențial în valoare de 100 milioane Euro pentru finanţarea proiectelor în 

domeniul agriculturii, procesarea produselor alimentare, inclusiv infrastructura aferentă 

acestora şi altele contractate de părţi10. Acest credit vine să contribuie la sporirea 

competitivităţii sectoarelor prin restructurarea şi modernizarea lor, creşterea treptată a 

cotei de produse agricole şi industriale cu valoare adăugată înaltă. 

În sensul prezentei analize, ne vom concentra în special asupra evaluării aspectelor 

orizontale ale ZLSAC, și anume: 

(i) Reformele la capitolul măsurilor sanitare și fitosanitare și respectiv nivelul 

de transpunere a acquis-ului Uniunii Europene în legislația națională, care 

reprezintă o condiție cheie pentru accesarea pieței europene de către 

produsele agro-alimentare moldovenești.  

(ii) Progresul în preluarea standardelor europene și transpunerea acestora la 

nivel național. 

(iii) Nivelul de eliminare a barierelor tarifare. 

(iv) Valorificarea cotelor de export prevăzute în AA. 

(v) Aspecte generale privind relațiile comerciale ale Republicii Moldova 

 

 

                                                           
9http://winemoldova.md/ 
10http://aipa.gov.md/ro/content/credit-de-asisten%C8%9B%C4%83-oferit-de-guvernul-polonez 
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I. MĂSURI SANITARE ȘI FITOSANITARE 

1.1 Angajamentele RM în conformitate cu prevederile Acordului de Asociere 
Acordul de Asociere și stabilirea ZLSAC cu Uniunea Europeană creează oportunități 

multiple pentru dezvoltarea economică și durabilă a Republicii Moldova. Astfel, pentru a 

putea valorifica pe deplin oportunitățile oferite de UE, Republicii Moldova are să realizeze 

o serie de angajamente, printre care transpunerea acquis-ului Uniunii Europene în 

domeniul sanitar şi fitosanitar la nivel național. Aceste angajamente fac parte din Acordul 

de Asociere (AA)11 și se regăsesc în Titul V, Capitolul IV - Măsuri Sanitare și 

Fitosanitare. În acest sens, prezentul capitol urmărește facilitarea comerțului între părți 

și stabilirea unei înțelegeri comune în ceea ce privește siguranța alimentelor12, protejând 

în același timp viața și sănătatea oamenilor, animalelor și plantelor. Totodată, este de 

menționat importanța reformelor în acest domeniu, întrucât fără implementarea 

graduală a acestor angajamente, Republica Moldova nu va putea pe deplin valorifica 

potențialul de export spre UE a produselor agro-alimentare, care este un sector cheie în 

creșterea economic a Moldovei. 

Pentru a asigura o coordonare continuă a eforturilor autorităților RM și cele ale Uniunii 

Europene, a fost instituit Subcomitetul RM-UE pentru măsuri sanitare și fitosanitare 

(subcomitetul SPS)13 care este alcătuit din reprezentanți ai Comisiei Europene și experți 

din autoritățile RM relevante de acest domeniu. Printre obligațiunile subcomitetului intră 

monitorizarea periodică a progresului transpunerii măsurilor sanitare și fitosanitare și 

prezentare recomandărilor pentru îmbunătățirii procesului de aliniere la acquis-ului UE. 

În acest sens, în data de 12 martie 2015, a avut loc prima ședință a acestui subcomitet, 

unde au fost prezentate rezultatele în sector, acestea fiind prezentate în analiza de față.  

În context, după intrarea în vigoare a AA, un prim angajament al Republicii Moldova în 

ce privește acest capitol, era prezentarea în termen de trei a listei cu prevederile 

legislației UE în domeniul sanitare și fitosanitare (măsuri SPS), care ulterior urmau a fi 

transpuse în legislația națională. Ca urmare, conform PNAIAA, această listă urma a fi 

elaborată până în trimestrul III, 2014 și ulterior adăugată anexei XXIV al AA. În 

conformitate cu informațiile publicate în platforma online de monitorizare a 

implementării PNAIAA14 au fost înregistrate careva progrese în acest sens la începutul 

anului 2016. Astfel, pe data de 4 ianuarie 2016, a fost prezentată Comisiei Europene 

Lista finală de armonizare legislativă în domeniile vizate la Capitolul Măsuri Sanitare şi 

                                                           
11Acordul de Asociere MD-UE: http://www.mfa.gov.md/img/docs/Acordul-de-Asociere-RM-UE.pdf 
12Politicile UE în ce privește siguranța alimentelor: http://europa.eu/pol/food/index_ro.htm 
13DECIZIA (UE) 2015/178 din 27 ianuarie 2015: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015D0178&rid=2 
14Platforma online de monitorizare al PNAIAA: https://monitorizare.gov.md/reports/Raport%20PNAAA.html 
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Fitosanitare (SPS), care ulterior urmează a fi aprobată în cadrul şedinţei următoare a 

Sub-comitetului SPS. 

1.2. Progrese în implementarea măsurilor sanitare și fitosanitare 
Cât privește realizarea reformele în domeniul sanitar și fitosanitar, putem menționa că 

Republica Moldova este în întârziere. Conform PNAIAA15, pentru Capitolul IV cu privire 

la măsurile sanitare și fitosanitare sunt prevăzute 40 de acțiuni cu termen de realizare 

până la finele anului 2016. Dintre acestea, 12 acțiuni urmau a fi implementate până la 

finele anului 2015, 9 acțiuni urmează a fi realizate pe parcursul anului 2016, 13 acțiuni 

sunt preconizate a fi implementate în continuu iar 6 acțiuni au stabilite termeni precum: 

semestrial, pe parcurs, permanent sau ad-hoc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluând progresul pe acest capitol, conform Raportului privind realizarea PNAIAA16, din 

cele 12 acțiuni care urmau a fi implementate până la sfârșitul anului 2015, autoritățile 

naționale au reușit să realizeze integral doar 2, ceea ce presupune 17%. În același timp, 

9 acțiuni (75%) sunt în curs de realizare. Iar  pentru o acțiune nu a fost raportat nici 

un progres.  

Este de constatat faptul că transpunerea măsurilor SPS la acest capitol întârzie, 

majoritatea acțiunilor planificate până la finele anului 2015 fiind în curs de 

realizare. În același timp, autoritățile nu au putut depăși o provocare importantă în 

procesul de valorificare a oportunităților de export a produselor de origine animalieră. 

Deși la mijlocul anului 2015, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor se arăta 

optimistă cu privire la începerea exportului de ouă industriale și cărnii de pasăre până la 

                                                           
15PNAIAA – Planul Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere MD-UE:   
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354939 
16Raportprivindrealizarea PNAIAA MD-UE: https://monitorizare.gov.md/reports/Raport%20PNAAA.html 
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finele anului 201517, acest  fapt așa și nu s-a realizat. Pentru evaluarea progresului 

înregistrat la acest capitol, Comisia Europeană a avut recent două misiuni de evaluare 

în Republica Moldova (decembrie 2015 și ianuarie 2016), în acest sens urmând a fi 

comunicată poziția UE cu privire la exportul acestor produse. 

Printre cele mai importante rezultate la capitolul sanitar și fitosanitar (SPS), pot fi 

enumerate următoarele:  

a. Prezentarea în adresa Comisiei Europene a listei legislației UE în domeniul 

SPS ce urmează a fi transpusă în legislația Republicii Moldova. 

b. Elaborarea Proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la măsurile de punere în 

aplicare a Sistemului Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje la nivel 

național (SRAAF).  

c. Inițierea reconstrucţiei punctelor de control la frontierele Tudora și Criva. 

d. Elaborarea proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la planul naţional detaliat 

pentru conformarea deplină la cerinţele UE în ceea ce priveşte condiţiile de 

sănătate publică în unităţile pentru produsele animaliere. 

e.  A fost inițiat procesul de modernizare a laboratoarelor. 

Totodată, în urma primei ședințe a subcomitetului SPS18, au fost stabilite prioritățile 

pentru anul 2016 la capitolul sanitar și fitosanitar, precum: obținerea accesului pe piața 

comunitară pentru mărfurile de origine animalieră, armonizarea legislației în acest 

domeniu, participarea Moldovei la SRAAF și continuarea procesului de modernizare a 

laboratoarelor.  

În context, putem constata necesitatea de accelerare a procesului de realizare a 

reformelor în acest sector, iar o prioritate pentru anul 2016 ar trebui să fie eliminarea 

restanțelor și aprobarea cât mai rapid a listei finale cu legislația UE ce urmează a fi 

transpusă în domeniul SPS. Totodată, este de menționat necesitatea dotării 

laboratoarelor cu echipamente și kiturile necesare. 

                                                           
17http://www.realitatea.md/noutate-buna--cand-va-putea-exporta-republica-moldova-oua-si-mai-multe-tipuri-de-
carne-in-24273.html 
18Rezultatele din urmaședințeisubcomitetului SPS din martie 2015: http://www.mec.gov.md/ro/content/moldova-
inregistreaza-progrese-implementarea-standardelor-sanitare-si-fitosanitare 
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II. IMPLEMENTAREA STANDARDELOR UE  

2.1. Prevederile Acordului de Asociere 
Un alt aspect important în vederea valorificării ZLSAC, ține de nivelul de armonizarea 

standardelor naționale cu cele ale Uniunii Europene, ce în consecință va contribui la 

sporirea calității produselor moldovenești și creșterii competitivității acestora pe piața 

UE. Prevederile legate de standarde se regăsesc în titlul V al AA, cu referire la capitolul 

3 – Bariere Tehnice în calea comerțului, Standardizare, Metrologie, Acreditare și 

Evaluarea Conformității. Astfel, în conformitate cu prevederile AA, Republica Moldova și-

a asumat în mare parte două angajamente cheie: (I) să preia în mod progresiv corpusul 

de standarde europene (EN) și (II) să retragă standardele naționale care contravin celor 

europene. Prin urmare, implementarea standardelor europene ar da o valoare adăugata 

mărfurilor originare din Republica Moldova și ar crește competitivitatea produselor 

moldovenești nu doar pe piața UE dar și pe cea globală, ținând cont de faptul că 

aproximativ 30% din standardele europene (EN), au la baza prevederile standardelor 

internaționale (ISO)19.  

2.2. Tipologia standardelor aplicabile în Republica Moldova 
Conform datelor Institutului Național de Standardizare (INS)20, la data de 01.03.2015, 

Republica Moldova a înregistrat o cifră de 22765 de Standarde Naționale. Dintre 

acestea se numără câteva tipuri de standarde: (I) standarde interstatale (GOST) care 

sunt în număr  de - 13.352, (II) standarde europene (EN) care au fost transpuse în 

standarde naționale - 8255, (III) standarde internaționale (ISO) - 2509, (IV) standarde 

moldovene originale (SM) - 218 și standarde ale altor țări – 431. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Date furnizateîncadrulinterviului cu reprezentantulInstitutuluiNațional de Standardizare, (ianuarie 2015).  
20Raportul (INS): http://issuu.com/standard.md/docs/standardizarea_na__ional___prezenta 
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(I) Standardele Interstatale (GOST) sunt în mare parte cele stabilite în perioada 

URSS și recunoscute în continuare pe teritoriul Uniunii Vamale Euroasiatice. Până în 

prezent, acestea acoperă cea mai mare parte din standardele naționale din RM.  

(II) Standarde Europene (EN) sunt recunoscute în cel puțin 30 de țări, printre care 

figurează instituții precum Comitetul European de Standardizare (CEN), Comitetul 

Internațional de Standardizare (CENELEC) și Institutul European de Standardizare în 

Telecomunicații (ETSI).  

(III) Standardele Internaționale (ISO) elaborare de către Organizația Internațională 

de Standardizare (ISO), succesoare a Federației Internaționale a Asociațiilor Naționale 

de Standardizare (ISA), care a pus bazele cooperării internaționale în activitățile de 

standardizare. 

(III) Standardele Moldovene Originale (SM) de obicei folosite pentru mărfurile cu 

caracter tradițional. 

(IV) Standardele altor țări. 

2.3. Gradul de transpunere și implementare a standardelor europene în 

conformitate cu Acordul de Asociere 
Până în 201421, GOST-urile, au prezentat peste 65% din standarde utilizate pe teritoriul 

Republicii Moldova. În același timp, odată cu semnarea AA și asumării angajamentelor 

Moldovei de a se alinia legislației europene, numărul GOST-urilor a scăzut substanțial, 

precum prevederile acestora s-au găsit conflictuale cu standardele UE și în rezultat o 

bună parte din  GOST-uri au fost anulate.  

Așadar, între 2013– 2015 cele mai mari schimbări se produc pe fronturile standardelor 

europene și GOST-uri. Astfel, în decembrie 2015 au fost înregistrate cu 3736 de 

standardelor europene mai multe față de 2013 și cu 5764 de standarde GOST mai 

puține.22 Totodată, pentru anul 2016, Institutul Național de Standardizare își propune să 

preia încă 4000 EN-uri și să elimine 1000 de GOST-uri. Din aceasta rezultă că, din 

numărul total de standarde europene, spre final de 2016 numărul total de EN-uri va 

constitui 55%, iar spre final de 2018, este preconizată o creștere de până la 80%.23 

 

 

                                                           
21DateleInstitutuluiNațional de Standardizare din 2014: http://issuu.com/standard.md/docs/ins_in_cifre_1 
22Programul de Standardizare Națională pentru anul 2015:http://www.standard.md/public/files/2015_INS.pdf 
23 Date furnizate în cadrul interviului cu reprezentantul Institutului Național de Standardizare, (ianuarie 2015). 
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Totuși, în pofida unui oarecare progres în preluarea standardelor UE, perioada de trecere 

la noile standarde se arată una dificilă pentru agenții economici, în mare parte pe motiv 

că preluarea noilor standarde ar însemna eforturi adiționale, inclusiv financiare. De 

asemenea, în unele cazuri aceasta presupune restructurarea modului de producere, 

schimbarea utilajului sau resurse financiare suplimentare. Din acest motiv, unele 

companii optează pentru a păstra careva standarde vechi și se arată reticenți față de 

introducerea celor noi. În același timp, evoluția economică a Moldovei odată cu 

implementarea AA necesită timp și presupune reforme nu tocmai ușoare, dar schimbările 

generate de aceasta pe termen lung ar influența pozitiv comerțul cu UE. 

III. BARIERE TARIFARE ÎN CALEA COMERȚULUI CU UE  
Unul din obiectivele cheie al ZLSAC este liberalizarea comerțului cu UE și respectiv 

armonizarea barierelor tarifare cu referire la importul și exportul de mărfuri. Acest 

compartiment este parte a AA și se regăsește în Titlul V (Comerț și Aspecte Legate de 

Comerț), și anume în Capitolul I (Tratamentul Național și Accesul pe Piață al Mărfurilor).  

După cum s-a menționat mai sus, începând cu anul 2008 și până la intrarea în vigoare 

a AA, Republica Moldova a beneficiat de preferințe comerciale autonome oferite de UE 

(PCA) pentru anumite produse. În contextul parcurgerii perioadei de tranziție pentru 

regiunea transnistreană, UE a făcut o excepție și a extins preferințele comerciale până 

la data de 31 decembrie 2015. Prin intermediul PCA, o categorie de produse beneficiau 

de regim „duty free” pentru anumite contingente tarifare24, iar o altă categorie de 

                                                           
24Anexa 1, Tabelul 1 la Regulamentul (CE) NR. 55/2008 al Consiliului din 21 ianuarie 2008 de introducere a unor preferințe 
comerciale autonome pentru Republica Moldova. 
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produse (inclusiv mere, prune și struguri) beneficiau de scutire de elementul ad valorem 

al taxei de import25. 

Un avantaj semnificativ al semnării AA și stabilirii ZLSAC este anume oferirea accesului 

liber pentru un șir de mărfuri în Uniunea Europeană, care anterior beneficiau doar de o 

scutire parțială (ex. scutite de elementul ad valorem) și oferirea unor contingente tarifare 

sporite la export față de cele oferite în baza PCA. Anexa XV26 a AA stabilește categoria 

de produse care beneficiază de scutiri parțiale sau integrale în procesul de exportare în 

Uniunea Europeană. 

În vederea stabilirii un mecanism ce ar reglementa modalitatea de administrare a 

contingentelor tarifare, Guvernul a aprobat un regulament în acest sens27. Sistemul de 

gestionare a cotelor tarifare se bazează pe prevederile art.6 din Regulamentul (CE) 

nr.55/2008 al Consiliului din 21 ianuarie 2008 de introducere a unor preferinţe 

comerciale autonome pentru Republica Moldova28, art. 32 din Codul vamal al Republicii 

Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 200029 şi ale art. 27 din Legea nr. 1380-XIII din 20 

noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal30. 

Acordul de Asociere stabilește în anexa XV31 anumite categorii de mărfuri pentru care 

sunt eliminate taxele vamale în condiții diferite. Astfel, aceasta enumeră câteva tipuri de 

excepții,  după cum urmează: 

a. Produse care nu prevăd taxe vamale, dar sunt supuse unor contingente 

tarifare. Astfel, produselor care depășesc limita contingentului tarifar, li se aplica 

o taxă în regimul clauzei naţiunii celei mai favorizate (NCMF).32 Din această 

categorie fac parte: tomatele și usturoiul proaspăt sau refrigerat, strugurii de 

masă, mere și prune proaspete, precum și câteva tipuri de suc de struguri.(Anexa 

XV-A al AA) 

b. Produse supuse unei taxe de import cu excepția componentei ad valorem 

a taxei în cauză. Printre acestea se numără o categorie limitată de fructe și legume 

precum: castraveții, ancghinarele și dovleceii proaspeți sau refrigerați, portocalele 

                                                           
25Anexa 1, Tabelul 2 la Regulamentul (CE) NR. 55/2008 al Consiliului din 21 ianuarie 2008 de introducere a unor preferințe 
comerciale autonome pentru Republica Moldova. 
26http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353829 
27Hotărârea de Guvern nr. 971 din 17.11.2014, http://lex.justice.md/md/355682/ 
28http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:020:0001:0008:RO:PDF 
29Codul Vamal al Republicii Moldova, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=31974 
30http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=319952 
31Anexa nr XV al AA: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353829 
32 (NCMF)- Naţiuneaceamaifavorizată 
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dulci proaspete, câteva produse din categoria citricilor, lămîi, pere, caise, vișine 

și cireșe proaspete. (Anexa XV-B al AA) 

c. Produse care fac obiectul unui mecanism împotriva eludării. Fac partea din 

categoria de produse considerate sensibile în UE, majoritatea din domeniul agro-

alimentar, precum cele de origine animală, lactate, ouă, zahăr și cereale. Astfel, 

monitorizarea acestora presupune verificarea corespunderii calității de producție 

precum și identificarea cazurilor de eludare a taxelor în cazul produselor originare 

din alte țări. (Anexa XV-C al AA) 

d. Produse care beneficiază de concesii tarifare la importul din UE. Acestea 

sunt de 2 feluri : 1) cote limitate în regim duty free pentru anumite produse 

sensibile pentru piața internă și 2) sub forma liberalizării treptate, sau reducerii 

treptate a taxelor vamale la import (3,5 sau 10 ani). (Anexa XV-D al AA) 

Lista integrală a mărfurilor ce cuprind toate aceste categorii, precum și taxele vamale 

aplicate  prevăzute în acord, regulile generale și categoriile din faza eliminărilor treptate 

se regăsesc în Nomenclatorul Combinat al Mărfurilor aprobat la 25 iulie 2014.33 

În context, eliminarea barierelor tarifare cu privire la comerț și posibilitățile oferite de 

ZLSAC înregistrează o creștere pozitivă în ceea ce privește exportul de mărfuri către UE. 

În același timp, posibilitățile oferite nu sunt pe deplin valorificare de RM, precum o parte 

din produsele scutite de taxe rămân a fi neeligibile pieței europene. 

IV. VALORIFICAREA COTELOR DE EXPORT PREVĂZUTE ÎN 

ACORDUL DE ASOCIERE34 

4.1 Provocări și oportunitățile în contextul valorificării cotelor de export oferite 

de UE 

Cât privește evoluția relațiilor comerciale dintre RM și UE în perioadă anilor 2012-2015, 

putem menționa că odată cu anunțarea intenției de semnare a Acordului de Asociere cu 

Uniunea Europeană, relațiile comerciale dintre Republica Moldova și Federația Rusă au 

cunoscut o contracție semnificativă. Iar din 10 septembrie 2013, Serviciul rus pentru 

Protecția consumatorilor – „Rospotrebnadzor” a interzis importurile de vinuri din 

Republica Moldova, motivând o așa-zisă "calitate nesatisfăcătoare" a vinului35.Ca urmare 

                                                           
33Nomenclatorul Combinat al Mărfurilor: http://lex.justice.md/md/354306/ 
34Pentru aspectele ce vizează sursele de informare pentru partea ce vizează volum exporturilor, am dori să menționăm 
că pentru unele produse cifrele raportate de UE  nu coincide cu  cifrele prezentate de Serviciul Vamal și Ministerul 
Economiei al Republicii Moldova în baza Sistemului Informațional Integrat Vamal ”Asycuda World” , în acest sens autorii 
folosind ca sursă primară de informare datele Ministerului Economiei, Serviciului Vamal și Biroul Național de Statistică 
ale Republicii Moldova. 
35http://www.interfax-russia.ru/main.asp?id=432373 
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a acestui embargou, începând cu 1 ianuarie 2014, Uniunea Europeană a liberalizat total 

piața pentru importurile de vinuri moldovenești înainte de intrarea în vigoare a AA și 

ZLSAC36.  

Ulterior, embargoul a fost extins și pe alte produse agro-alimentare din Republica 

Moldova. Astfel pe 25 septembrie 2013 un lot de peste 19 tone de prune moldovenești, 

care urma să ajungă la Moscova, a fost blocat de Serviciul federal rus de control veterinar 

și fitosanitar - „Rosselhoznadzor”. În context, UE a reacționat la aceasta situație prin 

oferirea unui suport imediat la solicitarea Guvernului RM de la începutul anului 2014. 

Astfel, UE a introdus merele, prunele și strugurii în categoria celor care beneficiază de 

scutiri de taxe în baza contingentelor tarifare (mere – 40.000 tone, prune – 10.000 tone, 

struguri proaspeți – 10.000 tone), acestea fiind păstrate nu doar pentru anul 2014, dar 

și pentru anul 2015, fiind aplicate în paralel cu contingentele oferite de prevederile 

ZLSAC.  

4.1.1 Produse supuse scutirii anuale de taxe pentru contingentele tarifare în 

conformitate cu Anexa XV-A din AA 
Prima categorie de produse pentru care Republica Moldova are stabilite anumite limite a 

exporturilor în Uniunea Europeană sunt produsele supuse scutirii de taxe pentru anumite 

contingente tarifare. Din această categorie fac parte: tomatele, usturoiul, strugurii, 

merele, prunele și sucul de struguri. 

Produse supuse scutirii anuale de taxe pentru contingentele tarifare - ZLSAC 

 Denumirea produsului Contingent, tone 

1 Tomate în stare proaspătă sau refrigerată 2.000 

2 Usturoi în stare proaspătă sau refrigerată 220 

3 Struguri de masă proaspeți 10.000 

4 Mere proaspete 40.000 

5 Prune proaspete 10.000 

6 Suc de struguri (câteva tipuri) 5.000 

Sursa: Anexa XV-A al Acordului de Asociere 

Nivelul de valorificare a contingentelor tarifare care sunt scutite de taxe este unul destul 

de modest pentru anul 2015, fiind de circa 26 %. Cel mai înalt nivel al exportului a fost 

înregistrat de struguri proaspeţi – 9366 tone (94 %), exportate preponderent în 

                                                           
36https://ro.wikipedia.org/wiki/Embargoul_rus_asupra_vinurilor_din_Republica_Moldova_(2013-prezent) 
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România, Spania, Estonia, Polonia, Letonia și Lituania. Pe locul secund se situează 

prunele – 6196 tone (62%), exportate în România, Polonia, Bulgaria, Cehia și Estonia. 

Exportul de mere are un rezultat foarte mic -746 tone (1,9 %), fiind exportate în 

România, Grecia, Marea Britanie, Bulgaria. În același timp nu a fost exportat nici un lot 

de tomate, usturoi și suc de struguri37. 

 

 

 

 

 

 

 

Totodată, în această categorie intră și produsele care au beneficiat de scutiri 

suplimentare prin oferirea de contingente tarifare (mere, prune și struguri), ca urmare 

a embargoului impus de Federația Rusă.38 Însă, oportunitatea oferită prin contingentele 

tarifare nu a avut impactul scontat. Astfel, dacă să ținem de cont de faptul că de la 

intrarea în vigoare a AA și până la data de 31 decembrie 2015, Republica Moldova a 

beneficiat atât de contingentele oferite de ZLSAC cât și de PCA, atunci putem constata 

că nivelul de valorificare a acestora nu este de 26 %, dar este de 13 %. Prin urmare, 

ținând cont atât de contingentele oferite de PCA cât și de ZLSAC, nivelul de export al 

strugurilor este 47 %, prunele circa 31 % și merele circa 0,9 %. 

4.1.2 Produse care fac obiectul unui mecanism împotriva eludării în 

conformitate cu Anexa XV-C din Acordul de Asociere 

Cea de a doua categorie de mărfuri unde Uniunea Europeană stabilește anume cote la 

export sunt cele care fac obiectul unui mecanism împotriva eludării. Mecanismul are 

drept obiectiv protejarea pieței UE de posibile re-exporturi de produse din alte țări 

decât Republica Moldova. În cadrul acestuia, sunt stabilite cote medii anuale pentru 

unele categorii de produse exportate în UE. 
Pentru produsele supuse acestui mecanism, cotele stabilite în AA pot fi depășite și 

revăzute în baza argumentării creșterii potențialului de producere în Republica Moldova. 

Astfel, atunci când volumul importurilor unui produs atinge nivelul de 70% din volumul 

                                                           
37http://mec.gov.md/dcfta 
38 Mere, prune,struguri proaspeți. 
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indicat, UE informează Republica Moldova cu privire la aceasta. Iar dacă volumul atinge 

80 %, Republica Moldova prezintă UE o justificare temeinică cu privire la creșterea 

exporturilor39.  

O astfel de situație, când a fost depășită cota 

stabilită în AA, a avut loc în anul 2015 la grâu, 

unde cota era de 75.000 tone, iar țara noastră 

a exportat 178 441 tone (238 %). Destinația 

principală pentru acest produs fiind România, 

Marea Britanie, Italia și Grecia. De asemenea, 

cota a fost depășită pentru cerealele 

prelucrate, unde în loc de 2500 tone au fost 

exportate 5191 tone (207%). Destinația 

exporturilor respective a fost România și Grecia. 

Totodată, merită a fi menționate orzul și 

porumbul, unde cota a fost depășită cu 11 % 

(78 218 tone în loc de 70 000 tone) și respectiv 

25 % (162 655 tone în loc de 130 000 tone). 

Destinația principală a exporturilor de orz și 

porumb a fost Cipru, România, Bulgaria, Franța, 

Marea Britanie, Grecia și Italia. Potrivit 

informațiilor prezentate de Ministerul 

Economiei, pentru toate aceste produse, 

Republica Moldova  a prezentat o justificare 

temeinică Uniunii Europene, argumentând 

fiecare depășire de cote, Uniunea Europeană 

acceptând argumentele prezentate. 

Din categoria produselor supuse mecanismului 

împotriva eludării, ce au atins un anumit nivel 

de export dar nu l-a depășit, sunt: porumbul 

zaharat – 751 tone (50 %)40, zahărul prelucrat – 1011 tone (24 %)41, zahar – 7985 tone 

(21 %)42.  

După cum a fost menționat la capitolul ce vizează măsurile sanitare și fitosanitare, o 

provocare importantă în procesul de valorificare a oportunităților de export în Uniunea 

Europeană, vizează produsele de origine animalieră (carne de porc, pasăre,ouă și 

                                                           
39Articolul 148 (2) din AA. 
40Exportat în Bulgaria, România și Letonia. 
41Exportat în România, Ungaria, Polonia, Bulgaria, Grecia, Germania. 
42Exportat în Polonia și România. 

Produse care fac obiectul unui mecanism 

împotriva eludării - ZLSAC 

 Denumirea 

produsului 
Plafonul stabilit în 

cadrul mecanismului, 

tone 

1 Carne de porc  4.500 

2 Carne de pasăre 600 

3 Produse lactate 1.700 

4 Ouă în coajă 7.000 

5 Ouă și albumine  400 

6 Produse lactate 
prelucrate 

500 

7 Grâu 75.000 

8 Orz  70.000 

9 Porumb  130.000 

10 Zahăr 37.400 

11 Cereale prelucrate 2500 

12 Țigarete  1000 t. sau 1 mlrd. 
bucăți 

13 Zahăr prelucrat 4.200 

14 Porumb zaharat 1.500 

Sursa: Anexa XV-C al Acordului de Asociere 
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lactate), unde până la momentul actual nu întrunește cerințele necesare pentru a 

exporta.  

În conformitate cu datele din graficul prezentat mai sus, putem constata că nivelul de 

valorificare a cotelor din această categorie de produse este de circa 55 %, ținând cont 

de faptul că nivelul de export al grâului a atins cota de 238 %, iar pentru 6 categorii de 

produse nu a fost exportat nici un lot. 

4.2 Concesiile tarifare la importul de mărfuri din Uniunea Europeană 
Reieșind din faptul că atât AA cât și ZLSAC implică niște angajamente bilaterale, prin 

urmare și UE are limite de export în Republica Moldova. Astfel, Anexa XV-D din AA sunt 

reglementează lista concesiilor tarifare la exportul de mărfuri din UE. 

Cât privește volumele concesiilor tarifare la importul de mărfuri din Uniunea Europeană 

în perioada anului 2015, putem menționa că UE le-a atins pe acestea în proporție de 

circa 34 %, cel mai înalt nivel atingând importul de carne de porc, unde din cota de 4 

000 tone, UE a exportat în Republica Moldova 3 705 tone (93 %). Țările de proveniență 

a cărnii de porc fiind Italia, România și Bulgaria. Pe locul secund s-a situat importul de 

carne de pasăre, unde cota a fost atinsă în proporție de circa 63 % (din 4000 tone s-au 

importat 2514 tone). Țările de proveniență fiind România și Bulgaria.  
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V. ASPECTE GENERALE PRIVIND RELAȚIILE COMERCIALE 

ALE REPUBLICII MOLDOVA  
 
5.1 Exportul 
Pentru primele 9 luni ale anului 2015, Uniunea Europeană rămâne a fi principalul 

partener comercial al Republicii Moldova spre care se îndreaptă peste 62% din totalul 

exporturilor țării, iar intensificarea relațiilor comerciale din ultimii ani a înregistrat 

creșteri pozitive în acest sens. Astfel, dacă în 2010 exportul produselor moldovenești 

către UE a însumat 728,9 mln dolari SUA, atunci în 2014 a crescut până la 1,24mlrd 

dolari SUA, iar pentru primele trei trimestre ale anului 2015 această cifră este de 1,11 

mlrd dolari SUA. 

Comparativ cu perioada similară a anului 2014, în primele 9 luni ale anului 2015, volumul 

exporturilor în expresie cantitativă a crescut pentru mai multe produse (ex. orzul, grâul, 
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stuguri de masă, prune,etc), însă în expresie valorică acestea denotă o scădere de 2,3 

%.  

La nivel de țări, pentru primele 9 luni ale anului 2015, 

cel mai important partener ca destinație de export 

rămâne a fi  România, unde Republica Moldova exportă 

circă 37% din totalul exporturilor în UE şi circa 23% 

din volumul total al exporturilor. Pe locul secund în 

statele membre UE se situează Italia (16%), apoi Marea 

Britanie (12%), Germania (9%) și Polonia (6%)43.  

Pentru statele membre a CSI, liderul principal de export 

este Federația Rusă, unde se îndreaptă 49% din 

volumul total ce se exportă în CSI, însă care reprezintă 

doar 12% din volumul integral al exportului. 

5.2 Importul  

La fel ca și în cazul exporturilor, pentru primele 9 luni ale anului 2015, Uniunea 

Europeană rămâne a fi principalul partener comercial al Republicii Moldova de unde 

provin circa 50% din totalul importurilor, iar intensificarea relațiilor comerciale din 

ultimii ani a înregistrat creșteri pozitive în acest sens. Astfel, dacă în 2010 importul din 

UE a însumat 1.7 mlrd dolari SUA, atunci în 2014 a crescut până la 2,56 mlrd dolari SUA, 

iar pentru primele trei trimestre ale anului 2015 această cifră este de 1,79 mlrd. dolari 

SUA. 

                                                           
43Conform datelor BNS, la data de 1 decembrie 2015.http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=336& 
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Comparativ cu anul 2014, în anul 2015 importurile din UE s-au diminuat cu 23,8 %, ceea 

ce demonstrează că temerile precum că piața Republicii Moldova va fi inundată de 

produse europene nu au fost justificate.  

La nivel de țări, pentru primele 9 luni ale anului 2015, România este lider ca destinție de 

import, furnizând circa 14,2 % din volumul total al produselor importate de Republica 

Moldova, urmată de Federația Rusă cu circa 13,1 %, Ucraina (9,3 %), Germania (8,1 

%) și Italia (7 %)44.

                                                           
44Conform datelor BNS, la data de 1 decembrie 2015.http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=336& 
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CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

În urma analizei efectuate asupra nivelului de implementare a aspectelor orizontale ale 

ZLSAC, putem constata următoarele. 

Deși la nivel tehnic transpunerea standardelor europene (EN) este practic la zi, 

implementarea acestora rămâne deocamdată la nivel declarativ. Până la momentul 

actual, au fost preluate aproximativ 40% din EN-uri, cu toate acestea agenții economici 

le aplică la un nivel redus, preferând vechile standard. Motivul principal care generează 

reticența agenților economici în preluarea noilor standarde sunt costurile suplimentare 

pe care aceștia trebuie să le suporte pentru a corespunde noilor prevederi. 

La capitolul măsuri sanitare și fito-sanitare progresul este mai mic decât în cazul 

standardelor europene, un sfert din acțiunile prevăzute în PNIAA pentru anul 2015 sunt 

implementate, iar altele 75% sunt în proces de realizare. Problema majoră și în acest 

caz rămâne a fi incapacitatea implementării noilor reglementări, lipsa unor laboratoare 

moderne și kituri de testare, ceea ce nu permit până la momentul actual exportul de 

produse de origine animaliere.  

Prin urmare, prioritar acestor sectoare pentru anul 2016 urmează să fie crearea 

condițiilor pentru valorificarea potențialului de export pe piața UE a produselor de origine 

animalieră, în special a cărnii de pasăre și ouălor industriale. În acest context, autoritățile 

RM urmează să își concentreze eforturile în obținerea unui rezultat pozitiv din partea 

Misiunilor de evaluare a Comisiei Europene. În acest sens, este oportună utilizarea 

resurselor financiare oferite prin cele două programe de suport bugetar – ENPARD și 

Suport pentru implementarea ZLSAC, care la momentul actual au blocate 86 mln. Euro 

din partea Comisei Europene. 

Deși în anul 2015, comparativ cu 2014, volumul exporturilor în expresie cantitativă a 

fost mai mare pentru mai multe produse, atunci în expresie valorică a scăzut cu 2,3%, 

ceea ce înseamnă că am vândut mai mult cu un preț mai mic. Totodată, ponderea 

exporturilor în UE din totalul exporturilor constituie 62%. Acest fapt denotă că ZLSAC 

are un impact pozitiv asupra economiei Republicii Moldova, însă ne-atingerea scopului 

propus a fost determinat de mai mulți factori externi, precum devalorizarea leului, criza 

financiară, embargoul rusesc, criza politică, etc. 

Nivelul de implementare scăzut a măsurilor sanitare și fitosanitare are un impact direct 

asupra nivelului de valorificare a produselor supuse cotelor de export. Pentru cele supuse 

contingentelor tarifare, nivelul de export este de circa 26 %, iar produsele supuse unor 

cote în baza mecanismului împotriva eludării, nivelul de export este de circa 55%. 

Totodată, pentru 3 produse din 6 supuse contingentelor tarifare nu a fost export nici un 
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lot, situație similară fiind și pentru produsele supuse mecanismului împotriva eludării, 

unde pentru 6 produse din 14 la fel nu a fost exportat nici un lot. 

În acest sens, pentru anul 2016 se recomandă realizarea următoarelor acțiuni cheie: 

1. Deblocarea fondurilor europene ce urmează a fi oferite prin programele de suport 

bugetar; 

2. Dotarea laboratoarelor cu kituri și echipamentele necesare și acreditarea acestora 

conform prevederilor UE; 

3. Adoptarea de urgență a tuturor actelor normative prevăzute în PNAIAA și modificarea 

AA în vederea inserării noilor directive ce urmează a fi transpuse în domeniul sanitar 

și fitosanitar; 

4. Implementarea măsurilor recomandate de misiunile DG SANTE/FVO privind 

autorizarea exporturilor de ouă industriale și altor produse de origine animalieră; 

5. Utilizarea resurselor oferite sub formă de asistență tehnică și twinning pentru 

consolidarea capacităților autorităților publice responsabile de implementarea ZLSAC; 
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