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PREFAŢĂ 

cest manual are drept scop explicarea conţinutului unui tratat juridic 
voluminos şi complex – Acordul de Asociere, care include o Zonă de 
Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (ZLSAC) – între Republica 
Moldova şi Uniunea Europeană (UE). La fel ca şi majoritatea textelor 
juridice complexe, acesta nu poate fi citit ca o carte. Astfel, scopul 

manualului dat este să faciliteze înţelegerea fiecărui capitol al Acordului, în ceea ce 
priveşte natura angajamentelor pe care şi le asumă părţile şi perspectivele 
implementării acestora. 

Manualul vizează un număr mare de cititori, inclusiv oficiali, parlamentari, 
conducători de întreprinderi, jurişti, consultanţi de afaceri, centre analitice, 
organizaţii ale societăţii civile, profesori universitari, formatori, studenţi şi 
jurnalişti. 

Cele 30 de capitole ale manualului sunt în esenţă cele din Acord, dar nu sunt 
identice acestora. Unele capitole din Acord, care prezintă mai puţin interes, nu sunt 
tratate aici , iar mai multe titluri de capitole au fost rearanjate. 

Acest Manual este parte a unei trilogii, care se referă la acorduri foarte 
asemănătoare, dar nu identice, dintre UE, pe de o parte, şi Georgia, Republica 
Moldova şi Ucraina, pe de altă parte. Cele trei publicaţii sunt disponibile în format 
electronic şi pot fi descărcate gratuit în limba engleză şi respectiv în limbile celor 
trei ţări, pe site-ul www.3dcftas.eu. 

În Manual există câteva referinţe la Agenda de Asociere, un document elaborat 
în comun de către Republica Moldova şi UE, ce analizează progresul implementării 
Acordului de Asociere şi care oferă actualizări şi detalii importante cu privire la 
diferite subiecte. Astfel, Acordul şi Agenda nu trebuie confundate. Textele oficiale 
ale ambelor documente sunt la fel disponibile în limbile română şi engleză pe 
adresa www.3dcftas.eu. 

O versiune cu mult mai scurtă a acestei lucrări este în curs de pregătire şi 
vizează o audienţă mai largă, inclusiv studenţii. Versiunea va fi disponibilă în 
formă tipărită şi online, pentru a fi descărcată gratuit în limbile engleză, română şi 
rusă, pe adresawww.3dcftas.eu. 

Manualul a fost elaborat de două echipe de cercetători şi experţi de la CEPS din 
Bruxelles şi Expert-Grup din Chişinău. Fondat în anul 1983, CEPS este un centru 
analitic important în domeniul afacerilor europene, cu o capacitate puternică de 
cercetare internă şi cu o reţea extinsă de institute partenere în întreaga lume. 
Misiunea sa este de a efectua o cercetare temeinică în domeniul politicilor, care 
oferă soluţii constructive pentru provocările cu care se confruntă Europa.  

Expert-Grup este un centru analitic independent, specializat în cercetări în 
domeniul economiei şi politicilor publice. Activităţile de bază ale centrului sunt 
analizele, previziunile economice şi cercetările în domeniul politicilor publice. 

A 
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Dat fiind faptul că o mare parte din conţinutul manualului este fără îndoială 
cam sec, sperăm că cititorul va aprecia abordarea mai simplă a ilustraţiilor lui 
Constantin Sunnerberg, care a decorat coperta manualului şi pagina introductivă a 
fiecărui capitol. 

În cele din urmă, autorii aduc sincere mulţumiri Agenţiei Suedeze pentru 
Cooperare Internaţională şi Dezvoltare (Sida) pentru susţinerea şi finanţarea 
proiectului, în special doamnelor Mirja Peterson şi Maria Liungman pentru 
sprijinuloferit de la bun început. 

Opiniile exprimate în acest volum aparţin în întregime autorilor şi nu pot fi 
atribuite CEPS, Expert-Grup, Sida sau Uniunii Europene.  
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REZUMAT 

Ce? 

Acordul de Asociere dintre Uniunea Europeană 
(UE) şi Republica Moldova este un tratat cuprinzător 
ce stabileşte relaţiile dintre părţi şi include o foaie de 
parcurs pe termen lung, care conţine reformele ce 
urmează să fie implementate de Republica Moldova. 
Conţinutul referitor la comerţ are ca scop stabilirea 
Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător 
(ZLSAC) şi este una dintre cele mai importante părţi 
ale întregului Acord. 

Acordul a fost semnat în iunie 2014 şi o mare parte 
din acesta a intrat provizoriu în vigoare în septembrie 2014. De atunci, Acordul a 
fost ratificat de către Republica Moldova, parlamentele europene şi mai apoi de 
toate cele 28 de state membre ale UE. Ca rezultat, Acordul a intrat în vigoare la 1 
iulie 2016. 

De ce? 

Dintre toate ţările din vecinătatea de est a UE, Republica Moldova este, în mod 
obiectiv, cea mai aproapiată de Europa, reieşind din mai multe puncte de vedere, 
precum istoria, limba, cultura şi o frontieră comună cu vecinul său direct – 
România, stat membru al UE. Un număr mare de cetăţeni ai RM au cetăţenie dublă 
(a Republicii Moldova şi a României), şi prin urmare sunt cetăţeni ai UE. Ca o 
refectare a acestei legături strânse, Republica Moldova a devenit prima din cele şase 
ţări ale Parteneriatului Estic care a obţinut regimul liberalizat de vize cu UE. 

Obiectivele economice şi politice ale Acordului sunt fundamentale pentru 
viitorul Republicii Moldova în calitate de stat european independent şi sigur, şi pot 
fi definite cu uşurinţă. 

Scopul politic este aprofundarea realizării „opţiunii europene” a Republicii 
Moldova şi a relaţiilor sale cu UE. Aceasta presupune transpunerea în realitate a 
valorilor europene, şi anume - democraţia, statul de drept, respectarea drepturilor 
omului şi ordinii de securitate la nivel european. Calitatea de membru al Uniunii 
Europene nu este prestabilită direct în Acord, dar nici nu este exclusă, iar 
implementarea fermă a acestuia este singura cale pentru a asigura integrarea 
Republicii Moldova în UE. 

Scopul economic este de contribui la modernizarea Republicii Moldova, prin 
stimularea comerţului cu UE şi restul lumii, şi reformarea regulamentelor interne 
conform celor mai bune practici europene. Având un mediu de afaceri îmbunătăţit 
şi instituţii mai puternice, Republica Moldova poate deveni o destinaţie bună 
pentru investiţii străine şi interne, generând exporturi către pieţele internaţionale şi 
cele din UE. 
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Cum? 

Acordul vizează modernizarea Republicii Moldova prin alinierea la normele şi 
standardele UE, care în general corespund celor mai bune practici internaţionale. 
Moldova nu trebuie să „reinventeze roata” în unele domenii tehnice complexe, în 
care alegerea regulamentelor şi standardelor ce diferă de practicile internaţionale 
testate ar fi foarte costisitoare şi ineficientă. 

Începând cu septembrie 2015, UE şi-a deschis aproape în întregime piaţa pentru 
importurile scutite de taxe vamale din Republica Moldova. Aceasta presupune 
deschiderea unor noi oportunităţi competitive pentru economia moldovenească, în 
timp ce cele mai vulnerabile sectoare interne sunt protejate de un şoc competitiv 
brusc (Republica Moldova va elimina treptat, timp de 10 ani, tarifele la importurile 
din UE în diferite sectoare). Structura de comerţ a Republicii Moldova a început 
deja să se diversifice considerabil în favoarea pieţelor UE, reducând pierderile 
provocate de embargoul comercial impus de Federaţia Rusă. Cerinţele tehnice 
pentru acces pe piaţa UE sunt stricte şi obligatorii, dar sunt aplicate într-un mod 
corect şi profesionist, fără vreun fel de manipulare geopolitică (spre deosebire de 
alte pieţe). 

Este pusă la dispoziţieasistenţă financiară, sub formă de suport tehnic şi 
investiţii în domeniile unde procesul de adaptare implică costuri semnificative, prin 
granturi de la UE şi împrumuturi sau investiţii de la instituţii financiare europene.1 

Acordul şi ZLSAC nu constituie o soluţie magică pentru vindecarea sistemului 
politic şi a economiei moldoveneşti de toate problemele. Dar prevederile lor coincid 
cu o parte considerabilă a agendei de reforme politice şi economice, implementată 
în Republica Moldova. Această armonizare normativă este mai mult decât o 
chestiune tehnică şi vizează sarcina urgentă de instituire a unei guvernări serioase 
şi necorupte. 

Partea I. Principii politice, statul de drept şi politica externă 

Aceste capitole abordează conţinutul non-economic al Acordului. 
Angajamentele făcute, deşi sunt de o importanţă fundamentală, au în mare parte un 
caracter calitativ. 

Cel mai important obiectiv politic din Acord este asigurarea respectării valorilor 
europene de bază de către instituţiile democratice moldoveneşti. Acordul prevede 
monitorizarea detaliată a instituţiilor democratice, inclusiv a supremaţiei legii şi a 
respectării drepturilor omului. În Acord, respectarea valorilor democratice are o 
importanţă atât de „esenţială”, încât în caz de încălcare gravă, Acordul poate fi 
suspendat. 

Calitatea democraţiei şi statului de drept în Republica Moldova este grav 
afectată de politizarea instituţiilor publice, iar UE a accentuat necesitatea 

                                                             
1 Aici sunt incluse în special Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare (BERD). 



14 REZUMAT 

 

reformelor. La începutul anului 2016 a avut loc o reformă constituţională a 
procedurii de alegere a preşedintelui, care însă a fost contestată de opoziţie. 
Reforma judiciară a fost mult amânată, este necesară consolidarea instituţiilor 
anticorupţie şi luarea măsurilor pentru a finaliza reforma procuraturii. 

Datele cu privire la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova 
demonstrează unele îmbunătăţiri, dar mai există probleme semnificative, în special 
în privinţa eforturilor de a elimina discriminarea (de exemplu, împotriva 
minorităţilor religioase, persoanelor cu dizabilităţi şi populaţiei sărace). Totuşi, cea 
mai problematică situaţie în ceea ce priveşte drepturile omului se înregistrează în 
regiunea transnistreană, fapt reflectat în multe hotărâri ale Curţii Europene a 
Drepturilor Omului. 

Succesul politicii anticorupţie este considerat o precondiţie pentru realizarea cu 
succes a Acordului de Asociere şi pentru viitorul Republicii Moldova în cadrul UE 
în general. Sunt necesare încă acţiuni importante pentru a asigura în întregime 
capacitatea operaţională şi instituţională a Centrului Naţional Anticorupţie, a 
Comisiei Naţionale de Integritate şi a Procuraturii Generale. 

Obiectivul Republicii Moldova de a obţine regimul de acces fără vize în UE a 
fost realizat. Cetăţenii moldoveni care deţin paşapoarte biometrice pot în prezent 
călători liber în ţările spaţiului Schengen, precum şi circa 20% din populaţia regiunii 
transnistrene. 

Republica Moldova îşi aliniază tot mai mult politica externă şi de securitate la 
politica UE, totodată, ajustându-şi atent poziţia faţă de problemele legate de 
Federaţia Rusă, cum ar fi sancţiunile UE. Cel mai important program operaţional 
este Misiunea UE de Asistenţă la Frontieră, care facilitează cooperarea practică la 
frontierele Republicii Moldova şi Ucrainei cu regiunea transnistreană, contribuind 
în acelaşi timp la obiectivul mai larg - soluţionarea conflictului. 

Partea II. Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător 

Aceste capitole constituie nucleul conţinutului economic al Acordului şi se 
referă la barierele tarifare şi netarifare în calea comerţului, ambele părţi asumându-
şi mai multe angajamente obligatorii din punct de vedere juridic. 

Eliminarea tarifelor este fundamentul clasic pentru crearea unei zonede liber 
schimb. ZLSAC a prevăzut o zonă de liber schimb pentru comerţul cu mărfuri de la 
începutul aplicării provizorii a Acordului în septembrie 2014. Liberalizarea 
comerţului este un rezultat al procesului continuu de facilitare a comerţului dintre 
UE şi Republica Moldova, începând cu anul 1998 (în special Sistemul Generalizat de 
Preferinţe (SGP) în anii 1998–2005, urmat de SGP plus în anii 2006-2008 şi mai apoi 
de măsurile comerciale autonome în anii 2008-2014). Aceasta permite Republicii 
Moldova să se pregătească pentru o deschidere completă a comerţului cu UE, 
totodată, în cele mai sensibile sectoare tarifele la importurile din UE vor fi eliminate 
în timp de 5-10 ani. 
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Chiar dacă beneficiile ZLSAC pot fi realizate în întregime doar pe termen mediu 
sau lung, unele rezultate pozitive pot fi deja observate în comerţul cu mărfuri dintre 
Republica Moldova şi UE după ceva mai mult de un an. Republica Moldova încă 
trebuie să asigure un mediu de afaceri mai prietenos pentru a elimina barierele 
tehnice şi pentru a respecta standardele de siguranţă alimentară ale UE. 

Deşi Republica Moldova a făcut câţiva paşi importanţi spre îmbunătăţirea 
procedurilor vamale conform practicilor UE, Serviciul Vamal încă se confruntă cu 
provocări, inclusiv terminale vamale defectuoase, încredere scăzută şi o percepţie 
înaltă a corupţiei. 

Adoptarea standardelor tehnice europene pentru produsele industriale şi agro-
alimentare este vitală pentru modernizarea şi competitivitatea industriei 
moldoveneşti. Republica Moldova a înregistrat anumite progrese în alinierea unui 
număr limitat de directive UE pentru a înlătura barierele tehnice în calea 
comerţului de produse industriale, deşi ritmul este lent. Aplicarea standardelor 
europene întâmpină opoziţia diferitor actori, care încă utilizează standardele GOST 
(fostele standarde sovietice). Referitor la siguranţa alimentară, Republica Moldova 
iniţiază o strategie cuprinzătoare pentru aplicarea măsurilor sanitare şi fitosanitare 
europene, a căror implementare ar trebui să dureze în jur de 2-4 ani. Aceasta va 
asigura în timp util standarde înalte de siguranţă şi de sănătate pentru 
consumatorii moldoveni şi va permite întreprinderilor moldoveneşti să exporte pe 
piaţa UE şi pe alte pieţe internaţionale. Deficienţele instituţionale ale principalelor 
agenţii guvernamentale (ANSA), în special la nivel local, limitează dezvoltarea 
sectorului agro-alimentar. 

Un sector al serviciilor diversificat şi competitiv este foarte important pentru 
economia moldovenească. Acordul implică mai multă liberalizare şi mai puţine 
excepţii de la partea moldovenească decât de la UE. Republica Moldova a 
înregistrat progrese semnificative în armonizarea sistemului achiziţiilor publice cu 
legislaţia comunitară şi cu cele mai bune practici internaţionale, însă mai sunt încă 
necesare reforme. În legătură cu drepturile de proprietate intelectuală, cadrul legal 
corespunde normelor internaţionale şi celor comunitare. În mod similar, Republica 
Moldova respectă în mare măsură cerinţele ZLSAC cu privire la politica 
concurenţială. Dar în ambele cazuri, implementarea este destul de problematică. 

La fel, s-a ajuns la un acord cu regiunea transnistreană pentru ca aceasta să fie 
parţial acoperită de ZLSAC începând cu ianuarie 2016, ceea ce ar putea fi un pas în 
direcţia reunificării ţării. Totuşi, acordul este fragil şi durabilitatea sa este nesigură, 
odată ce regiunea urmează un curs geopolitic foarte diferit. 

Partea III. Cooperarea economică 

Capitolele prezentate sub acest titlu sunt numeroase şi sunt foarte variate din 
punctul de vedere al extinderii obligaţiilor juridice şi importanţei economice a 
acestora. În continuare urmează o prezentare succintă a celor mai importante 
aspecte. 
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În ceea ce priveşte contextul macroeconomic, după pierderile imense la 
începutul perioadei de tranziţie post-sovietică, economia moldovenească a început 
să-şi revină abia în anul 2000. Ca mai apoi să fie lovită dur de criza economică 
mondială din anul 2009. În anul 2010, Republica Moldova a început să îşi revină din 
criză cu o nouă creştere economică. La sfârşitul anului 2014, ţara a fost afectată de o 
fraudă bancară imensă – înregistrând o pierdere de 12% din PIB – care, în 
combinaţie cu seceta şi cu mediul regional dificil (crizele economice din Ucraina şi 
Federaţia Rusă şi o creştere economică lentă în UE) au diminuat şi mai mult PIB-
ului în anul 2015. Reformele structurale lente şi progresul nesemnificativ al 
mediului de afaceri au împiedicat recuperarea stabilă a economiei. 

UE a oferit în mod tradiţional asistenţă tehnică şi financiară Republicii Moldova, 
inclusiv suport bugetar şi investiţii majore de la BEI şi BERD. În anul 2015, în 
contextul fraudei bancare şi ritmului lent al reformelor, partenerii de dezvoltare ai 
Republicii Moldova (inclusiv UE) au suspendat asistenţa financiară până când 
Guvernul nu va demonstra clar realizarea reformelor. 

Până de curând, piaţa financiar-bancară a Republicii Moldova, chiar dacă slab 
dezvoltată, părea cel puţin fără defecte în funcţiile sale de bază. Însă această 
percepţie a fost grav afectată de descoperirea fraudei bancare majore din anul 2014, 
care a dus la lichidarea a trei bănci majore. Cu toate acestea, Acordul prevede o 
apropiere cuprinzătoare faţă de normele de reglementare ale UE, în majoritatea 
cazurilor timp de trei ani, dar aceasta a început foarte lent. 

ZLSAC stabileşte normele şi regulamentele detaliate ale UE pentru cele mai 
multe moduri de transport (rutier, feroviar, căi navigabile interioare, pe mare sau 
mijloace combinate). Republica Moldova înregistrează progrese în reformarea 
transportului rutier, care este însă mai lent decât pentru alte mijloace de transport. 
BERD, BEI şi Comisia Europeană acordă investiţii în cele mai importante aspecte 
ale infrastructurii de transport. 

Prevederile legale ale Acordului şi ale ZLSAC în sectorul energetic constau în 
mare măsură din angajamente luate în contextul aderării Republicii Moldova la 
Tratatul de instituire a Comunităţii Energiei în 2010, inclusiv în contextul 
implementării Pachetului Energetic III al UE. Realizarea acestor prevederi are loc 
într-o manieră neuniformă. Independenţa reglementatorului în domeniul energetic 
(ANRE) este apreciată ca neadecvată de către Secretariatul Comunităţii Energiei. 
Piaţa moldovenească a gazului şi a energiei electrice este în prezent dominată de 
companiile ruseşti (Gazprom, respectiv Inter RAOUES). Sunt elaborate proiecte de 
diversificare prin conectarea la reţelele din România, atât pentru energie electrică, 
cât şi pentru gazele naturale, dar acestea vor necesita finanţare europeană pe scară 
largă, care încă nu este asigurată. 

Politica de mediu a Republicii Moldova este aliniată la legislaţia comunitară, dar 
totuşi insuficienţa resurselor umane şi financiare provoacă dificultăţi şi întârzieri. 
Proiectele de investiţii pentru mediu sunt finanţate de BERD, BEI şi Comisia 
Europeană. 
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Sectorul digital se dezvoltă rapid şi reprezintă o parte vitală a reformei 
economice şi a modernizării în Republica Moldova. Acordul prevede armonizarea 
cuprinzătoare cu practicile UE în materie de reglementare, într-un termen de 7 ani, 
însă acest domeniu înregistrează progrese mai degrabă slabe. A fost creată o 
infrastructură IT complexă a serviciilor publice online, dar aceasta nu este accesibilă 
la nivelul administraţiei locale şi populaţiei rurale. 

Republica Moldova are un potenţial enorm pentru dezvoltarea agricolă, inclusiv 
pentru exporturi către UE. S-a adoptat un program ambiţios pentru a prelua multe 
elemente tehnice ale politicii agricole comunitare, iar progresul implementării va 
necesita monitorizare. UE oferă asistenţă tehnică şi proiecte de finanţare 
substanţiale pentru a susţine procesul, cu granturi de la UE şi capital de la BEI. 

Republica Moldova a elaborat un cadru instituţional şi legislativ detaliat pentru 
reglementarea pieţei muncii, care corespunde în mare parte cu standardele UE şi 
cele ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii. Aplicarea practică necesită mai multă 
atenţie, prin îmbunătăţirea activităţii Inspectoratului de Stat al Muncii şi prin 
reducerea angajării informale.Alte domenii care necesită armonizarea legislativă 
sunt legislaţia cu privire la societăţile comerciale şi politica de protecţie a 
consumatorilor. 

Performanţele educaţionale ale Republicii Moldova nu s-au îmbunătăţit în mod 
semnificativ pe parcursul ultimelor decenii. Reformele educaţionale de bază sunt 
susţinute de Acordul de Asociere, în special cele ce vizează învăţământul superior, 
prin intermediul „procesului de la Bologna” şi programelor concrete precum 
Erasmus+, de care beneficiază un număr mare de studenţi moldoveni. 

Există multe posibilităţi pentru includerea Republicii Moldova în programele şi 
agenţiile UE, cu potenţial pentru dezvoltarea capacităţilor instituţionale şi 
avansareareformelor privind politicile publice. De exemplu, în anul 2014 s-a 
convenit ca Republica Moldova să devină un participant cu drepturi depline la 
principalul program de cercetare al UE – Orizont 2020. 

Frontierele Republicii Moldova cu România şi cu Ucraina creează oportunităţi 
pentru schimburile transfrontaliere de afaceri, sociale şi culturale la nivel regional. 
UE contribuie la finanţarea iniţiativelor de cooperare transfrontalieră. Acestora li se 
adaugă organizaţiile societăţii civile moldoveneşti în calitate de promotori ai 
schimbării democratice. Nu există nici un fel de restricţii cu privire la înregistrarea 
sau activităţile asociaţiilor neguvernamentale. 

Partea IV. Dispoziţii legale şi instituţionale 

Un cadru instituţional comun şi cuprinzător, centrat pe Consiliul de Asociere, 
va monitoriza implementarea Acordului şi va oferi o platformă pentru dialogul 
politic. Implementarea Acordului este susţinută de mecanismele bine definite de 
soluţionare a litigiilor. 
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1. PRINCIPII POLITICE 

Prevederile Acordului 

Întregul Acord de Asociere este bazat pe 
angajamentul comun faţă de valorile politice şi 
democratice moderne europene, recunoscând în 
preambul că  

valorile comune pe care se întemeiază 

Uniunea Europeană, şi anume democraţia, 

respectarea drepturilor omului şi a 

libertăţilor fundamentale, precum şi statul de 

drept, constituie, de asemenea, însăşi esenţa 

asocierii politice şi a integrării economice 

prevăzute în prezentul Acord. 

Aceste principii sunt reluate în articolul 2 şi sunt declarate drept „elemente 
esenţiale” ale Acordului, făcând trimitere la articolul 455, care prevede că, în caz de 
încălcare a acestor principii, Acordul poate fi suspendat. Dialogul politic şi 
cooperarea în domeniul „reformelor interne” ar trebui să fie realizate în spiritul 
acestor principii (articolul 6). Acest dialog politic are loc prin intermediul 
reuniunilor periodice la niveluri de miniştri şi funcţionari de rang înalt. 

Prevederi mai explicite privind implementarea mai substanţială a 
principiilor de bază sunt prevăzute în textul, convenit în comun, al Agendei de 
Asociere din 26 iunie 2014. Domeniile prioritare pentru acţiune includ aspectele 
instituţionale ce garantează democraţia, sistemul judiciar, drepturile omului şi 
libertăţile fundamentale. Aceste provocări sunt abordate foarte detaliat în Agendă. 

Instituţiile democratice. Consolidarea instituţiilor este considerată în 
Agendă ca fiind esenţială pentru garantarea respectului faţă de democraţie şi statul 
de drept. Există o solicitare concretă de a revizui în mod cuprinzător Constituţia 
pentru a clarifica competenţele Preşedintelui şi a preveni un potenţial conflict prin 
blocaje instituţionale.În plus, Republica Moldova şi-a luat angajamentul de a 
clarifica procedurile de numire şi competenţele Curţii Constituţionale, precum şi 
privind modernizarea legislaţiei ce ţine de finanţarea partidelor, dar şi privind 
avansarea procesului descentralizare. 

Sistemul judiciar. Pentru a garanta imparţialitatea sistemului judiciar, 
urmăririi penale şi organelor de drept şi independenţa acestora, astfel încât să nu fie 
supuse presiunii politice şi corupţiei, Republica Moldova urmează să asigure 
funcţionarea independentă a Centrului Naţional Anticorupţie, să revizuiască 
procedurile de numire a judecătorilor, să consolideze independenţa sistemului 
judiciar, să instituie principiul de „toleranţă zero” pentru corupţie în profesiile 
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juridice şi să reformeze legislaţia cu privire la procurori, judecători şi avocaţi. În 
declaraţia prezentată mai jos, UE accentuează necesitatea urgentă a unor reforme 
esenţiale: „Reforma sectorului judiciar şi lupta împotriva corupţiei necesită măsuri 
decisive reale. De altfel, este imperativ ca noul guvern să ia măsuri ferme în 
legătură cu criza din sectorul bancar.”2 

Drepturile omului şi libertăţile fundamentale. În Agenda de asociere se 
menţionează că Republica Moldova şi-a luat angajamentul de a asigura respectarea 
drepturilor celor mai vulnerabile grupuri şi ale minorităţilor naţionale, prin 
aplicarea Legii cu privire la asigurarea egalităţii şi prin garantarea aplicării efective 
a hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului. La cel mai recent dialog dintre 
UE şi Republica Moldova cu privire la drepturile omului,  UE „a încurajat Guvernul 
Republicii Moldova să ratifice Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare 
şi să adopte o strategie naţională dedicată minorităţilor naţionale”.3 

Agenda de asociere abordează aspectul libertăţii de exprimare, vizează 
libertatea şi pluralismul mass-media şi protejarea surselor jurnalistice, prevede 
protecţia drepturilor copiilor şi garantează implementarea legislaţiei de prevenire a 
violenţei în familie. În efortul de a îmbunătăţi egalitatea de gen, Moldova urmează 
să asigure un tratament egal în ceea ce priveşte domeniul social, economic şi politic, 
precum şi în procesul decizional. 

Perspective de implementare 

Constituţia.Conform Constituţiei din 1994, Republica Moldova este un stat 
independent, suveran şi indivizibil. Ţara trebuie să fie guvernată conform valorilor 
supreme ale statului de drept, democraţiei, drepturilor omuluişi libertăţilor 
fundamentale, justiţiei şi pluralismului politic. Republica Moldova are o formă de 
guvernare parlamentară, cu puteri limitate ale Preşedintelui. Aceasta este un 
rezultat al controversatei reforme constituţionale, realizată prin Legea nr. 1115-XIV 
din 5 iulie 2000, prin care s-a renunţat la forma de guvernare semi-prezidenţială. A 
fost stabilit că Preşedintele să fie ales de o majoritate largă a deputaţilor aleşi (61 din 
101 de voturi sau 3/5 din numărul total de deputaţi); iar în cazul eşecului alegerii 
Preşedintelui se organizează noi alegeri parlamentare. În martie 20164, Curtea 
Constituţională a declarat neconstituţionale schimbările introduse în anul 2000, iar 
prin urmare, viitorul Preşedinte urmează să fie ales de cetăţeni. Alegerile 
prezidenţiale sunt programate pentru data de 30 octombrie 2016. 

Curtea Constituţională a fost criticată de către opoziţie pentru că şi-ar fi 
depăşit atribuţiile, emiţând decizii politizate şi acceptând restricţiile de vârstă 
pentru candidaţii la funcţia de Preşedinte. O parte din opoziţie, organizată în jurul 

                                                             
2 A se vedea http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/150730_01_en.htm, 25 mai 2015. 

3 A se vedea http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/150610_03_en.htm. 

4 A se vedea decizia Curţii Constituţionale din 4 martie 2016 (www.constcourt.md/ 
libview.php?l=ro&idc=7&id=759&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Curtea-
Constitutionala-a-restabilit-dreptul-cetatenilor-de-a-si-alege-Presedintele). 
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Platformei „Dreptate şi Adevăr”, a cerut modificarea constituţiei şi au solicitat 
reducerea numărului de deputaţi şi ridicarea imunităţii parlamentare a deputaţilor. 
Platforma a colectat 400 000 de semnături care constituie dublul numărului necesar 
pentru a iniţia un referendum. 

Totuşi, Comisia Electorală Centrală a respins cererea Platformei de a 
organiza un referendum, pe motiv că prevederile articolului 141 din Constituţie (în 
privinţa numărului necesar de semnături per unităţi administrative) nu au fost 
respectate. Decizia Comisiei a fost contestată de către opoziţie, iar Curtea de Apel 
Chişinău a anulat-o, însă decizia sa a fost ulterior casată de Curtea Supremă de 
Justiţie. Astfel, decizia iniţială pe marginea referendumului a rămas nemodificată. 

Instituţiile democratice sunt în general considerate a fi fragile, din cauza 
influenţei puternice a grupurilor oligarhice. Politizarea instituţiilor (ministerelor, 
agenţiilor, administraţiilor publice locale etc.) este răspândită şi acoperă diferite 
domenii, dar în special organele de drept, procuratura şi instituţiile anticorupţie. 
Acest fenomen a subminat semnificativ statul de drept şi buna guvernare, în special 
după iulie 2009, când instituţiile au început să fie repartizate în funcţie de ponderea 
politică şi interesele partidelor politice de la guvernare. 

Partidele politice. Sistemul politic este dominat de două tipuri de partide 
politice: cele subordonate grupărilor oligarhice locale şi cele suspectate că ar fi 
finanţate din surse externe (Federaţia Rusă). Pentru a asigura un mediu 
concurenţial mai echitabil pentru partidele politice, autorităţile au promulgat Legea 
nr. 36 din 09.04.20155 (cu privire la finanţarea partidelor politice), care introduce 
posibilitatea de a finanţa partidele politice prin intermediul contribuţiilor 
individuale, precum şi prin intermediul finanţării publice (până la 0,2% din 
veniturile bugetului de stat). Din totalul fondurilor publice, 50% ar trebui să fie 
oferite proporţional cu rezultatele alegerilor parlamentare şi 50% — cu rezultatele 
alegerilor locale. Sumele alocate trebuie să fie prevăzute în legea bugetară anuală, 
care mai prevede îmbunătăţirea raportării cheltuielilor pentru campaniile electorale 
şi limitarea donaţiilor de la persoane fizice şi reprezentanţii întreprinderilor. Legea 
mai interzice utilizarea fondurilor obţinute din afara ţării, ceea ce afectează dreptul 
moldovenilor din străinătate care sunt interesaţi să finanţeze partidele politice în 
timpul campaniilor electorale. Conform acestei legi, aproximativ 39 de milioane de 
lei au fost prevăzute pentru partidele politice în baza rezultatelor alegerilor locale şi 
naţionale din anul 2014, dar transferarea acestor sume depinde de adoptarea legii 
bugetare anuale. 

Procesele electorale. Chiar dacă procesul electoral permite concurenţă, acesta 
este afectat de nereguli din cauza cărora nu poate fi considerat cu adevărat echitabil 
şi liber. De la declararea independenţei, în Republica Moldova au fost organizate 
alegeri naţionale de opt ori: de cinci ori au fost organizate alegeri ordinare şi de trei 
ori - anticipate, din cauza incapacităţii Parlamentului de a alege Preşedintele. OSCE 
a raportat nereguli în timpul ultimelor alegeri parlamentare anticipate care au avut 

                                                             
5 A se vedea http://lex.justice.md/md/358046 
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loc în noiembrie 2014. Printre principalele preocupări, OSCE a subliniat 
următoarele: deficienţe ale noului sistem electronic de procesare a datelor 
alegătorilor, implicarea factorului politic în activitatea mass-mediei şi excluderea 
unui partid din alegeri (Patria).6 OSCE a făcut diverse remarci privitor la alegerile 
locale din iunie 2015, în special în privinţa acoperirii mediatice neuniforme, 
inconsecvenţelor juridice şi independenţei Comisiei Electorale Centrale.7 

A fost creat un grup de lucru inter-instituţional pentru a modifica Codul 
electoral, ţinând cont de recomandările OSCE şi ale Oficiului pentru Instituţii 
Democratice şi Drepturile Omului cu privire la alegerile parlamentare precedente. 
Comisia Electorală Centrală s-a angajat să extindă durata înregistrării online a 
alegătorilor din străinătate pentru a mări numărul alegătorilor înregistraţi şi pentru 
a îmbunătăţi transparenţa procesului.8 Un studiu de fezabilitate preliminar, realizat 
cu suportul financiar al Norvegiei şi Suediei, a scos în evidenţă faptul că Republica 
Moldova îndeplineşte precondiţiile necesare pentru introducerea treptată a votului 
electronic.9 Introducerea Registrului de stat al alegătorilor în anul 2014 a dus la 
unele îmbunătăţiri ale listelor electorale,10 dar sunt necesare mai multe eforturi 
pentru a soluţiona problema definitiv. 

Utilizarea excesivă a resurselor guvernamentale, practicile de cumpărare a 
voturilor şi accesul disproporţionat la mass-media constituie principalii factori care 
distorsionează rezultatele alegerilor, adiţional la puterea efectivă a partidelor 
politice susţinute de grupările oligarhice. Factorii geopolitici continuă să divizeze 
alegătorii, care aleg între partidele politice pro-vestice şi pro-ruse. 

Sistemul de justiţie. Strategia de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–
201611 vizează legislaţia anticorupţie şi reforma instituţională, însă implementarea 
acesteia nu este transparentă şi coerentă, iar termenele limită nu au fost respectate.12 
Chiar dacă Ministerul Justiţiei dispune de destule mecanisme pentru 
implementarea strategiei, autorităţile au creat în anul 2015 Centrul pentru Reforma 
în Sistemul Judecătoresc (CRSJ), ceea ce pare mai mult o deviere de la 
implementarea reformelor prevăzute de strategie. Delegaţia UE şi organizaţiile 

                                                             
6 A se vedea OSCE, Declaraţia privind constatările şi concluziile preliminare (http://www.e-
democracy.md/files/elections/local2015/preliminary-statementent-osce-elections-2015-ro.pdf). 

7 A se vedea OSCE, Raport final (http://www.osce.org/ro/odihr/elections/moldova/181246). 

8 Idem. 

9 A se vedea Comisia Electorală Centrală, Comunicat de presă, 31 mai 2016 
(http://cec.md/index.php?pag=news&id=1042&rid=15553&l=ro). 

10 A se vedea Comisia Electorală Centrală, Comunicat de presă, 24 mai 2016 
(http://cec.md/index.php?pag=news&id=1042&rid=15359&l=ro). 

11 A se vedea www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/srsj_pa_srs/ 
PA_SRSJ_adoptatro.pdf. 

12 Politica naţională anticorupţie este afectată de deficienţele financiare şi operaţionale ale instituţiilor şi 
gradul înalt de politizare a acestora. Mai exact, Procuratura, Centrul Naţional Anticorupţie şi Comisia 

Naţională de Integritate aparţin sistemului de repartizare a puterii convenit de partidele politice care au 
format Guvernul în iulie 2009. Unele din aceste instituţii (Centrul Naţional Anticorupţie şi Procuratura) au 
atribuţii care se suprapun.  

http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/srsj_pa_srs/
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societăţii civile s-au plâns că CRSJ13 nu a asigurat o transparenţă suficientă şi o 
consultare publică în procesul de pregătire a unui set de proiecte de legi. 
Principalele preocupări se referă la: i) înfiinţarea instanţelor de judecată specializate 
pentru examinarea infracţiunilor de corupţie, în locul creării mecanismelor pentru 
specializarea judecătorilor din instanţele existente; ii) restructurarea Curţii Supreme 
de Justiţie prin înlocuirea a 16 judecători din 33 cu reprezentanţi ai mediului 
academic, societăţii civile şi profesiei juridice; şi iii) abilitarea Consiliului Superior 
al Magistraturii să verifice bunurile judecătorilor, suprapunându-se astfel cu 
competenţele Comisiei Naţionale de Integritate. 

În prezent, Ministerul Justiţiei lucrează la elaborarea modificărilor la Constituţie 
cu privire la numirea judecătorilor la Curtea Supremă de Justiţie şi la rolul 
Consiliului Superior al Magistraturii. 

Până acum, UE a investit aproximativ 30 de milioane de euro din cele 60 
preconizate pentru reforma justiţiei. Suma rămasă va fi transferată în funcţie de 
ritmul şi calitatea reformelor. 

Reformarea Procuraturii. Strategia de Reformare a Sectorului Justiţiei a dus la 
adoptarea noii Legi cu privire la Procuratură în februarie 2016, după nenumărate 
întârzieri în 2015. Legea se referă la funcţionarea Procuraturii Generale şi a 
Consiliului Superior al Procurorilor, precum şi la numirea, transferul şi promovarea 
procurorilor şi reducerea nivelurilor ierarhice. Aceasta mai prevede numirea 
Procurorului General de către Preşedinte la propunerea Consiliului Superior al 
Procurorilor, contrar practicii curente de numire de către Parlament. Mandatul 
Procurorului General va dura acum 7 ani în loc de 5. Legea a intrat în vigoare pe 
data de 01.08.2016, dar pentru a deveni complet funcţională este necesară adoptarea 
legislaţiei secundare şi a Legii cu privire la procuraturile specializate. La fel, este 
necesară modificarea Constituţiei referitor la condiţiile de alegere a Procurorului 
General.14 

Drepturile omului. Republica Moldova a aderat la Convenţia Europeană pentru 
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi trebuie să aplice 
hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului (CtEDO). În general, numărul de 
plângeri depuse împotriva Republicii Moldova la Strasbourg s-a micşorat până la 
1.011 în anul 2015, de la 1.354 în anul 2013 şi 1.105 în anul 2014.15 Republica 
Moldova este pe locul trei, după numărul de cereri pe cap de locuitor în anul 2015. 
Până în decembrie 2015, CtEDO a pronunţat 316 hotărâri cu referire la Republica 
Moldova,16 care implică costuri de 17,5 milioane de euro.17 Cele mai multe încălcări 

                                                             
13 A se vedea http://crjm.org/wp-content/uploads/2015/09/2015-09-29-Appeal-on-Jud-and-
Corruption.pdf 

14 A se vedea Declaraţia reprezentanţilor societăţii civile cu prilejul celei de-a doua reuniuni a Comitetului 
de Asociere Parlamentară UE - Republica Moldova, 16 mai 2016 
(http://ipn.md/infoprim/UserFiles/Image/PDF/DeclaratieSocietateCivilaComitetParlamentar.pdf). 

15 A se vedea Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Infografic 
(http://crjm.org/category/publications/). 

16 A se vedea CtEDO (www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2015_ENG.pdf). 
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se referă la dreptul la un proces echitabil, tratamentul inuman sau degradant şi 
dreptul la respect pentru viaţa privată. 

Cele mai frecvente abateri judiciare se referă la procedurile prejudiciare şi la 
condiţiile de detenţie, la interzicerea tratamentului inuman sau degradant şi a 
torturii şi la lipsa unei investigaţii eficiente. Curtea de la Strasbourg s-a mai 
pronunţat asupra cauzelor de încălcare a libertăţii de exprimare, libertăţii religioase 
şi interzicerii discriminării. Până în ianuarie 2016, au fost pronunţate trei hotărâri ce 
vizau regiunea transnistreană, în care Republica Moldova şi Federaţia Rusă erau 
învinuite de încălcarea dreptului la educaţie, dreptului la viaţă, interzicerii 
tratamentului inuman sau degradant şi dreptului la libertate şi securitate.18 

S-au înregistrat progrese semnificative în executarea hotărârilor CtEDO şi 
respectarea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, precum şi în activitatea 
mediatorilor care promovează incluziunea persoanelor cu dizabilităţi şi a victimelor 
torturii şi relelor tratamente. Chiar dacă autorităţile au întreprins măsuri împotriva 
discriminării, aceasta rămâne o problemă serioasă pentru populaţia săracă, 
persoanele HIV pozitive, comunitatea LGBT, romi şi femei. 

În anul 2015, Institutul Naţional al Justiţiei a organizat activităţi ce vizau 
prevenirea torturii, cu implicarea a 100 de persoane, inclusiv judecători şi procurori. 
Conform unor experţi, Mecanismul Naţional de Prevenire a Torturii este ineficient, 
fiindcă Avocatul Poporului nu dispune de capacităţi instituţionale. La începutul 
anului 2016, Avocatul Poporului a început elaborarea unui proiect de regulament 
privind funcţionarea Consiliului pentru prevenirea torturii. 

Noul Consiliu pentru prevenirea şi eliminarea discriminării a început să 
examineze cazuri în anul 2013. Chiar dacă Consiliul este foarte activ şi a examinat 
mai mult de 200 de cazuri, mandatul său este foarte limitat. Legislaţia nu permite 
Consiliului să aplice sancţiuni, nici să depună plângeri în instanţele de judecată. 
Astfel, deciziile sale sunt mai mult declarative sau prescriptive. Prin urmare, 
implementarea recomandărilor Consiliului este încă destul de precară. 

Conform unui sondaj de opinie realizat de Consiliu împreună cu ONG-uri 
locale şi româneşti în anul 2014,19 în Moldova supuşi discriminării sunt mai ales 
persoanele sărace (31,9%), persoanele în etate (28,8%), persoanele cu dizabilităţi 
mintale (25,7%) sau fizice (23,9%) şi persoanele aparţinând minorităţilor sexuale 
(19,9%). 

Au existat unele încercări de a îmbunătăţi integrarea persoanelor cu dizabilităţi. 
În anul 2015, Avocatul Poporului a propus alinierea Legii nr. 60 din 30 martie 2012 
privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi la Convenţia ONU privind 
drepturile persoanelor cu dizabilităţi. În mai 2015, au avut loc schimbări 
importante, atunci când legea cu privire la modificarea Codului electoral a fost 

                                                                                                                                             
17 Obţinut de la Centrul de Resurse Juridice, Moldova. 

18 A se vedea www.echr.coe.int/Documents/CP_Republic_of_Moldova_ENG.pdf. 

19 A se vedea raportul „Fenomenul discriminării în Republica Moldova: percepţia cetăţeanului” 
(www.egalitate.md/media/files/files). 



APROFUNDAREA RELAŢIILOR UE – RM: CE? DE CE? CUM? 25 

 

adoptată, oferind persoanelor cu dizabilităţi mintale dreptul de vot. Mai sunt 
necesare schimbări în Codul civil pentru a oferi persoanelor cu dizabilităţi mintale 
dreptul de a lua decizii proprii. În general, persoanele cu dizabilităţi sunt foarte 
dezavantajate şi nu sunt integrate suficient pe piaţa muncii, confruntându-se cu 
dificultăţi în accesarea spaţiilor publice (şcoli, spitale, clădiri ale administraţiei 
publice etc.), în special în zonele rurale, având posibilităţi limitate de a-şi proteja 
drepturile în instanţele de judecată (de ex. persoanele cu boli mintale).20 

Problemele încă nesoluţionate, cu care se confruntă Republica Moldova, sunt 
expuse detaliat în Agenda de Asociere şi în raportul din anul 2016 privind 
progresul implementării acesteia. Republica Moldova trebuie să implementeze în 
special Strategia şi Planul naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului, 
eliminării discriminării şi protejării drepturilor minorităţilor. 

Egalitatea de gen. În privinţa egalităţii de gen, vor apărea schimbări majore ca 
rezultat al Legii nr. 180 din 15 mai 2014, adoptată în aprilie 2016. Legea introduce 
modificări în Codul Electoral, în Legea cu privire la Guvern şi în Regulamentul 
Parlamentului, stabilind o pondere minimă de 40% pentru prezenţa femeilor pe 
listele electorale ale partidelor politice, în componenţa Guvernului şi a Biroului 
permanent al Parlamentului ales. Legea mai solicită modificarea legislaţiei cu 
privire la mass-media şi publicitate, interzicând mesajele şi imaginile sexiste. În 
plus, această lege schimbă legislaţia din domeniul asistenţei medicale, muncii şi 
detenţiei şi îmbunătăţeşte condiţiile femeilor. Toate aceste prevederi sunt în 
conformitate cu cele mai bune practici promovate de Consiliul Europei şi UE. 

Convenţia Consiliului Europei pentru prevenirea şi combaterea violenţei 
împotriva femeilor şi a violenţei domestice nu a fost încă integrată în legislaţia 
moldovenească. Consultările cu privire la adoptarea unei legi care să permită 
semnarea Convenţiei au început în anul 2015 şi continuă în 2016. După aceastea 
trebuie să urmeze aprobarea legislaţiei de ratificare a Convenţiei. În perioada anilor 
2013–2015, au fost organizate peste 20 de cursuri de instruire specializate pentru 
aproximativ 1000 de angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne cu privire la 
prevenirea şi combaterea violenţei în familie. În afară de aceasta, Institutul Naţional 
al Justiţiei a organizat cursuri de instruire cu privire la violenţa în familie pentru 
judecători (mai mult de 100 persoane instruite în anul 2015). 

Relaţiile interetnice. În baza consultărilor publice, Biroul de Relaţii Interetnice a 
elaborat în anul 2015 o strategie, care are ca scop consolidarea relaţiilor interetnice 
în Republica Moldova în perioada anilor 2016–2020. Strategia are la bază 
recomandările Înaltului Comisar pentru Minorităţi Naţionale al OSCE şi conţine 
mecanisme de integrare a minorităţilor în societate, asigurând egalitatea de şanse 
pentru participarea activă în viaţa publică. Integrarea minorităţii rome are loc 
conform Planului de Acţiuni pentru Susţinerea romilor din Republica Moldova 
(2011–2015). În anul 2015, Biroul de Relaţii Interetnice a iniţiat elaborarea noului 

                                                             
20 A se vedea „Raportul general privind situaţia în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării în 
Republica Moldova”  (www.egalitate.md/media/files/Raport%20general%202015.pdf). 
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Plan de acţiuni pentru minoritatea romă pentru anii 2016–2020 şi a organizat 
aproximativ 500 de activităţi pentru a promova toleranţa. 

Pe scurt despre principiile politice 

Democraţia, respectul pentru drepturile omului şi pentru statul de drept sunt considerate 
„elemente esenţiale” ale Acordului de Asociere, prezentate mai detaliat în Agenda de 
Asociere. 

Respectul pentru democraţie şi pentru statul de drept în Republica Moldova este  afectat 
semnificativ de politizarea instituţiilor. 

Opoziţia a solicitat reformarea Constituţiei după ce procedura de alegere a preşedintelui a 
fost revizuită de Curtea Constituţională la începutul anului 2016. 

Reforma sistemului de justiţie are loc cu întârzieri semnificative în privinţa aspectelor de 
urmărire penală. 

Datele cu privire la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova demonstrează 
unele îmbunătăţiri, dar mai există probleme semnificative, în special în privinţa eliminării 
tuturor formelor de discriminare (împotriva femeilor, minorităţilor, persoanelor sărace şi 
persoanelor în etate). 

Respectarea drepturilor omului este problematică în regiunea transnistreană, fiind 
înregistrate încălcări ale dreptului la educaţie, interzicerii tratamentelor degradante şi 
dreptului la libertate şi securitate, fapt reflectat în hotărârile Curţii Europene a Drepturilor 
Omului.  
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2. STATUL DE DREPT ŞI CIRCULAŢIA 

PERSOANELOR 

În acest capitol sunt abordate două seturi de 
probleme, parţial relaţionate: primul, lupta împotriva 
crimei organizate, corupţiei şi terorismului, şi al 
doilea, managementul frontierei şi circulaţia 
persoanelor, în special aspectele cu privire la 
călătoriile fără viză între Republica Moldova şi UE. 
Combaterea corupţiei este încă cea mai acută 
problemă intersectorială a Acordului de Asociere. 

Combaterea criminalităţii, corupţiei şi terorismului 

Conform surselor independente, eforturile Republicii Moldova în combaterea 
corupţiei sunt insuficiente. De exemplu, conform indicelui de percepţie al 
Transparency International pentru anul 2014, Republica Moldova se situează pe 
locul 103 din 168 de ţări din toată lumea. Georgia şi Ucraina sunt pe locul 48, 
respectiv 130. 
Eforturile anticorupţie întreprinse de autorităţi în perioada anilor 2014–2015 au 
inclus următoarele măsuri: 

531 de cauze penale pentru acte de corupţie cu implicarea a 674 de 
persoane au fost depuse în instanţele de judecată în anii 2014–2015. 
Din numărul total de 674 de persoane, 48% făceau parte din organele 
de drept şi sectorul justiţiei, 20% — din administraţia publică centrală 
şi specializată, 13% — din administraţia publică locală, 9% — din 
sectorul medical, 6% — din sectorul educaţiei şi 4% — din sectorul 
bancar şi fiscal. În perioada anilor 2014-2015, au fost identificate 5 
cazuri de corupţie cu implicarea unor miniştri şi viceminiştri, 8 cazuri 
cu implicarea unor şefi şi şefi-adjuncţi ai agenţiilor naţionale, 5 cazuri 
cu implicarea unor şefi şi şefi adjuncţi ai instituţiilor publice 
autonome şi şefi şi şefi adjuncţi de departamente din cadrul 
autorităţilor publice, 24 de cazuri cu implicarea unor primari, 17 cu 
implicarea unor judecători şi 3 cu implicarea unor procurori.21 

                                                             
21 A se vedea „Raportul de activitate al Centrului Naţional Anticorupţie în perioada 2014 - 2015”, februarie 
2016 (http://www.cna.md/sites/default/files/statdata/ 
raport_cna_24.02.16.pdf). 
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Conform unei evaluări a percepţiilor specialiştilor din sectorul judiciar, din 
anul 2011 nivelul corupţiei a crescut semnificativ în rândul avocaţilor (42%) şi al 
procurorilor (26%), şi mai puţin în rândul judecătorilor (5%). Cel mai înalt nivel al 
corupţiei a fost identificat în rândul avocaţilor, judecătorilor şi procurorilor de la 
curţile de apel (30-54%), iar cel mai scăzut nivel a fost identificat la Consiliul 
Superior al Magistraturii (11-21%).22 

Cele mai mari scandaluri de corupţie din ultimii ani au fost cauzate de 
problemele grave din sectorul bancar şi implicarea companiilor offshore, 
suspiciunile cu privire la integritatea judecătorilor şi corupţia politică cu implicarea 
deputaţilor. 

Mai multe capitole ale ZLSAC au impact direct asupra luptei împotriva 
corupţiei, de exemplu asupra politicilor privind achiziţiile publice şi a politicilor în 
domeniul concurenţei. Dacă Acordul abordează problema corupţiei doar în termeni 
declarativi şi pe scurt, Agenda de Asociere se referă la necesitatea de a implementa 
o strategie anticorupţie şi de a îmbunătăţi activitatea Centrului Naţional 
Anticorupţie şi a Comisiei Naţionale de Integritate (reorganizată în Autoritatea 
Naţională pentru Integritate23). 

Autorităţile au implementat Strategia naţională anticorupţie pe anii 2011–
2015, deşi acest document nu a fost actualizat. Punerea în aplicare a strategiei este 
monitorizată de un grup format din Centrul Naţional Anticorupţie, Delegaţia UE, 
reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale şi ai comunităţii de donatori. Au fost 
înregistrate îmbunătăţiri semnificative în legislaţie, de exemplu în prevederile ce 
vizează îmbogăţirea ilicită şi confiscarea specială, introduse în Codul penal 
(articolele 330 şi 106). 

Principalul instrument utilizat de Centrul Naţional Anticorupţie în 
prevenirea şi combaterea corupţiei este testul de integritate profesională, 
reglementat de Legea nr. 325 din 23.12.2013. Această lege a fost însă eludată de 
Curtea Constituţională,24 care a declarat că prevederile sale sunt neconstituţionale. 
Pentru a actualiza legea, au fost propuse unele modificări, inclusiv stabilirea 
controlului judecătoresc asupra mijloacelor utilizate pentru a efectua testele, 
reducându-se astfel aplicarea arbitrară a acestora. Experţii consideră că aceste 
modificări pot avea un impact negativ, prin prisma corupţiei şi implicării politicului 
în sectorul judiciar. 

Autorităţile moldoveneşti au iniţiat în anul 2015 elaborarea Codului de etică 
şi deontologie al poliţistului, ca parte a acţiunilor anticorupţie. În acest sens, 
Republica Moldova a primit susţinere de la UE prin intermediul unui proiect ce are 
ca scop reformarea Ministerului Afacerilor Interne şi a poliţiei şi combaterea 

                                                             
22 Obţinute de la Centrul de Resurse Juridice din Moldova, „Percepţia judecătorilor, procurorilor şi 
avocaţilor privind reforma din justiţie şi combaterea corupţiei”, decembrie 2015. 

23A se vedea http://lex.justice.md/md/366044/ 

24 A se vedea Curtea Constituţională, Hotărârea nr. 7 din 16 aprilie 2015, 
(http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=358415). 
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corupţiei. Viitorul Cod va ţine seama de prevederile Codului european de etică a 
poliţiei şi Codului de deontologie a poliţistului din România. Viitorul Cod va viza 
poliţia şi poliţia de frontieră şi va include prevederi referitoare la transparenţă, 
protecţia datelor cu caracter personal, relaţiile cu publicul, anticorupţie şi utilizarea 
forţei. 

În anul 2015, procurorii anticorupţie au desfăşurat sesiuni de instruire 
pentru administraţiile publice locale, dedicate conceptului „toleranţă zero pentru 
corupţie”. Comisia Naţională de Integritate dezvoltă sistemul informaţional „E-
integritate” cu susţinerea Băncii Mondiale şi în colaborare cu Centrul Naţional de 
Guvernare Electronică. Instrumentul online E-integritate este utilizat pentru 
prezentarea bunurilor şi a declaraţiilor de interese. Noua legislaţie ce reglementează 
activitatea Comisiei Naţionale de Integritate este la etapa finală a procedurilor 
legislative. Aceste modificări sporesc rolul Comisiei Naţionale de Integritate şi 
separă competenţele de sancţionare a contravenţiilor ale acesteia de cele ale 
Centrului Naţional Anticorupţie. În general, autorităţile au pregătit diferite 
modificări la legislaţia anticorupţie. Acestea vizează delimitarea mandatelor de 
urmărire penală ale Centrului Naţional Anticorupţie, ale Ministerului Afacerilor 
Interne şi ale Procuraturii Generale. Instabilitatea şi interferenţa politică au 
tergiversat toate aceste modificări. 

Activităţile anticorupţie sunt legate de reforma sistemului justiţiei conform 
Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 şi Planului de 
acţiuni pentru implementarea acesteia. La sfârşitul anului 2015, autorităţile au 
raportat că 69% din măsurile prevăzute în Planul de acţiuni au fost realizate, 
utilizând metodologia specială a Ministerului Justiţiei pentru a monitoriza 
implementarea strategiei. Legea cu privire la Procuratură, inclusă în strategie ca o 
măsură de îmbunătăţire independenţei şi eficienţei Procuraturii, a suferit întârzieri 
din cauza implicării politicului. 

În anul 2015, a fost ratificat Acordul privind Cooperarea Operaţională şi 
Strategică, semnat în decembrie 2014 între Republica Moldova şi Europol. Sistemul 
SIENA, destinat schimbului de informaţii utilizate în investigarea infracţiunilor 
transfrontaliere între Republica Moldova şi Europol, este operaţional începând cu 
aprilie 2015. Cu susţinerea Europol, Republica Moldova a luat parte la două 
operaţiuni pe parcursul anului 2015: una pentru a combate traficul ilicit de 
automobile („Hit 2-BLUE AMBER”) şi alta care vizează traficul de fiinţe umane şi 
migraţia ilegală („BLUE AMBER-SIROCCO”). 

Ambasadele Republicii Moldova beneficiază de Ghidul antiterorist, aplicat 
de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Autorităţile moldoveneşti 
participă la Reţeaua pentru combaterea terorismului din cadrul Convenţiei de 
Cooperare Poliţienească a Europei de Sud-Est, creată în decembrie 2014. 
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Circulaţia persoanelor şi gestionarea frontierelor 

Acordul stabileşte premisele necesare pentru un dialog cuprinzător şi cooperare 
privind migraţia legală şi ilegală, traficul ilicit de fiinţe umane şi contrabandă, 
managementul frontierelor, azilul, politicile de repatriere şi circulaţia persoanelor. 

Ultima este abordată doar pe scurt în Acord, însă Planul de acţiuni privind 
liberalizarea vizelor (PLAV) oferă mai multe detalii în această privinţă. Republica 
Moldova a trebuit să implementeze complet acordurile de „facilitare” a vizelor şi de 
„readmisie” şi a întreprins măsuri progresive pentru a obţine regimul „liberalizat” 
de vize (călătoriile fără vize în UE). În acest scop, Republica Moldova a 
implementat măsuri grupate în patru compartimente: i) securitatea documentelor, 
inclusiv a paşapoartele biometrice; ii) managementul integrat a frontierelor, 
gestionarea migraţiei şi politica de azil; iii) securitatea şi ordinea publică; şi iv) 
relaţiile externe şi drepturile fundamentale. PLAV a fost aplicat în două etape: i) 
legislaţia şi aranjamentele instituţionale, urmată de etapa de ii) implementare. 

Securitatea documentelor şi paşapoartele biometrice.Conform datelor 
disponibile25 la sfârşitul anului 2015, 1.437.264 de persoane deţineau paşapoarte 
biometrice. În plus, numărul celor ce deţin paşapoarte biometrice în regiunea 
transnistreană a crescut odată cu liberalizarea regimului de vize, la peste 97.639 
(ceea ce reprezintă aproximativ 20% din populaţia regiunii). Paşapoartele 
biometrice pot fi obţinute uşor pe tot teritoriul ţării în perioade scurte de timp, prin 
solicitarea acestora atât prin prezentarea fizică, cât şi pe cale online (servicii 
electronice). Preţul unui paşaport eliberat în 30 de zile este de 39 de euro (850 lei), 
sau de 77 de euro în 24 de ore. În primul an al regimului fără vize în UE, mai mult 
de 400 000 de moldoveni au călătorit în ţările spaţiului Schengen, evitând 
cheltuielile pentru vizele Schengen, care i-ar fi costat 14 milioane de euro în total. 

Numărul moldovenilor care au redobândit cetăţenia română (şi astfel au 
obţinut cetăţenia UE) a fost estimat la peste 300 000 în anul 2014.26 Cifrele neoficiale 
indică un număr de peste 500 000 de moldoveni cu cetăţenie română, mulţi dintre 
aceştia deţinând paşapoarte şi/sau buletine româneşti. Autorităţile române nu 
oferă nici o statistică oficială cu privire la aceste persoane. 

Protecţia datelor cu caracter personal este reglementată de Legea nr. 133 din 
08.07.2011. Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal este 
responsabil de monitorizare si supraveghere. În anul 2014, Centrul a efectuat 93 de 
investigaţii în baza plângerilor cetăţenilor. Dintr-un număr total de 174 de 
verificări, 55 de cazuri au vizat abateri judiciare.27 În urma modificărilor în legislaţie 
prevăzute a fi finalizate la sfârşitul anului 2016, competenţele şi capacităţile 
Centrului vor creşte. 

                                                             
25 A se vedea Centrul Resurselor Informaţionale de Stat, REGISTRU. 

26 A se vedea „Raportul pentru anul 2014” al Fundaţiei Soros România 
(www.fundatia.ro/sites/default/files/ro_125_Raport%20Cetatenie.pdf). 

27 A se vedea raportul Centrului Naţional pentru protecţia datelor cu caracter personal pentru anul 2014. 
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Managementul integrat al frontierei, migraţiei şi azilului.În decembrie 2015, 
Poliţia de Frontieră a aprobat un plan de conduită în cazul unor potenţiale fluxuri 
de migraţie în legătură cu criza refugiaţilor, cu care s-a confruntat Europa pe 
parcursul anului 2015. Autorităţile moldoveneşti relevante au participat la proiectul 
numit „Combaterea migraţiei neregulate” pentru anii 2013–2015, finanţat de UE (1,2 
milioane de euro), în cadrul programului de susţinere a implementării PLAV în 
Republica Moldova. Strategia naţională în domeniul migraţiei şi azilului pentru anii 
2011–2020 se implementează în prezent cu scopul de a asigura un management 
cuprinzător al proceselor de migraţie şi azil şi armonizarea cu legislaţia europeană 
şi internaţională relevantă, inclusiv reglementarea mai bună a fluxurilor 
migraţionale. Strategia se concentrează asupra aspectelor ce ţin de emigraţie şi 
imigraţie, (re-)integrare, azil şi apatrizi, etc.  

Institutul Naţional al Justiţiei desfăşoară cu regularitate seminare pentru 
judecători şi avocaţi, ce abordează probleme precum drepturile omului şi protecţia 
imigranţilor. Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor colaborează cu 
Ministerul Afacerilor Interne la elaborarea unui nou tip de documente de călătorie 
destinate refugiaţilor, beneficiarilor de asistenţă umanitară şi persoanelor apatride. 

Ordinea şi securitatea publică. Autorităţile au întreprins măsuri pentru a 
spori capacităţile instituţionale şi operaţionale ale Ministerului Afacerilor Interne la 
nivel central şi local. Aceste măsuri vizează planificarea strategică şi operaţională, 
evaluarea riscurilor, cooperarea inter-instituţională şi digitalizarea activităţilor 
privind combaterea criminalităţii şi asigurarea ordinii publice, cooperarea 
transfrontalieră etc. Au fost semnate acorduri de cooperare între Procuratura 
Generală şi Eurojust, Ministerul Afacerilor Interne şi Europol, Centrul Naţional 
Anticorupţie şi Oficiul European Antifraudă (OLAF). Mai mult decât atât, există 
mai multe acorduri bilaterale între organele de drept şi instituţiile de urmărire 
penală moldoveneşti şi omologii acestora din statele membre UE. 

După cum se menţionează în capitolul 3 cu privire la politica externă şi de 
securitate, Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi 
Ucraina (EUBAM) supraveghează segmentul transnistrean al frontierei moldo-
ucrainene. În aprilie 2015, EUBAM a fost implicat într-o operaţiune comună de 
supraveghere a frontierei dintre Ucraina şi Republica Moldova numită „Danubius” 
şi care a vizat lupta împotriva migraţiei, drogurilor, armelor, contrabandei cu tutun 
şi băuturi alcoolice, precum şi combaterea grupurilor extremiste care destabilizează 
situaţia de la frontieră.  

EUBAM mai participă la activităţile de evaluare a riscurilor aferente traficului de 
persoane şi migraţiei ilegale, fiind implicat în implementarea Strategiei naţionale de 
management integrat al frontierei de stat pentru anii 2015–2017.28 

 

 

                                                             
28 A se vedea Raportul anual EUBAM pentru 2015. 
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Pe scurt despre statul de drept şi circulaţia persoanelor 

Succesul politicii anticorupţie este considerat în mod unanim o condiţie pentru succesul 
Acordului de Asociere şi viitorul economic al Republicii Moldova în cadrul UE în 
general. Este necesară realizarea unor paşi importanţi pentru a asigura capacitatea 
operaţională şi instituţională deplină a Centrului Naţional Anticorupţie, a Comisiei 
Naţionale de Integritate şi a Procuraturii Generale. 

Obiectivul Republicii Moldova de a obţine liberalizarea regimului de vize pentru 
cetăţenii săi în UE a fost realizat. Cetăţenii Republicii Moldova, care deţin paşapoarte 
biometrice, pot în prezent călători liber în ţările spaţiului Schengen, împreună cu circa 
20% din populaţia regiunii transnistrene. 

Managementul frontierei a fost o chestiune de o importanţă strategică pentru Republica 
Moldova. UE introduce unele programe specifice în acest domeniu, contribuind în 
special prin intermediul Misiunii UE de Asistenţă la Frontieră. 



 

3. POLITICA EXTERNĂ ŞI DE 

SECURITATE 

Acordul de Asociere are ca scop facilitarea alinierii 
progresive a politicilor externe, de securitate şi de 
apărare, ale Republicii Moldova la politicile UE la 
nivel bilateral, regional şi multilateral. Acestea 
includ domenii reglementate de Politica externă şi 
de securitate comună a UE (PESC) şi de Politica de 
securitate şi apărare comună (PSAC). 

În PESC se cuprind probleme legate de 
interesele şi obiectivele strategice ale UE, acţiunile 
comune şi poziţiile comune adoptate de Uniune, 
precum şi procedurile pentru implementarea 

acestor acţiuni şi poziţii. 

PSAC poate să desfăşoare o gamă largă de sarcini, inclusiv sarcini 
umanitare, de prevenire a conflictului şi de menţinere a păcii, detaşarea forţelor 
combatante în gestionarea situaţiilor de criză, operaţiuni de dezarmare şi de 
stabilizare postconflict. 

Diplomaţia dedicată aspectelor de conflict. Părţile îşi propun să colaboreze 
pentru soluţionarea paşnică a conflictelor regionale şi îşi reafirmă angajamentul faţă 
de principiile internaţionale ale suveranităţii, integrităţii teritoriale şi inviolabilităţii 
frontierelor, în conformitate cu Carta Naţiunilor Unite şi cu Actul final de la 
Helsinki din 1975. În Acordul de Asociere este expusă din nou necesitatea unei 
soluţii durabile pentru conflictul transnistrean, în contextul suveranităţii şi 
integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, precum şi reabilitarea imperativă 
postconflict. 

Vulnerabilităţile Republicii Moldova. Republica Moldova a demonstrat în 
mod consecvent că susţine politicile PESC şi PSAC ale UE, conturându-şi totodată 
propria poziţie cu privire la chestiunile sensibile ale politicii externe. În anul 2014, 
Republica Moldova şi-a aliniat poziţia cu 63% din declaraţiile PESC, dar îşi menţine 
încă opoziţia faţă de recunoaşterea independenţei regiunii Kosovo, ţinând cont de 
existenţa problemei transnistrene. Republica Moldova s-a abţinut de la aprobarea 
sancţiunilor economice ale UE împotriva Rusiei (bănci, companii energetice şi 
întreprinderi de apărare). De asemenea, Moldova s-a abţinut să susţină interdicţiile 
de călătorie faţă de oficialii ruşi din cauza anexării peninsulei Crimeea şi 
destabilizării regiunii din estul Ucrainei – Donbas. Totuşi, autorităţile moldoveneşti 
au fost de acord cu sancţiunile de interzicere a călătoriei şi îngheţare a activelor 
aplicate unor oficiali ucraineni. 



34 PARTEA I. PRINCIPII POLITICE, STATUL DE DREPT ŞI POLITICA EXTERNĂ 

 

Misiunea UE de Asistenţă la Frontieră (EUBAM). UE continuă misiunea 
EUBAM în Republica Moldova şi în Ucraina, lansată în anul 2005. Mandatul acestei 
misiuni a fost extins de 4 ori, ultima dată până la 30 noiembrie 2017. EUBAM oferă 
asistenţă Republicii Moldova şi Ucrainei pentru a face faţă problemelor de 
securitate legate de circulaţia persoanelor şi a bunurilor prin segmentul 
transnistrean al frontierei moldo–ucrainene. Serviciul Vamal al Republicii Moldova 
primeşte susţinere pentru implementarea dispoziţiilor comerciale ale Acordului, cu 
privire la eliminarea taxelor vamale, facilitatea procedurilor vamale şi comerciale, 
administrarea contingentelor tarifare, aproximarea legislaţiei în domeniul vamal, 
dar şi pe probleme legate de regulile de origine. Activitatea Misiunii include 
combaterea circulaţiei transfrontaliere ilegale, urmărind scopul major de a contribui 
la soluţionarea paşnică a conflictului transnistrean. 

Misiunea îşi are sediul de bază în Odessa (Ucraina), un oficiu în Republica 
Moldova şi 5 oficii teritoriale – 2 pe partea moldovenească a frontierei comune şi 3 
pe partea ucraineană. Este planificată deschiderea unui oficiu în aeroportul din 
Chişinău.29 Cu un buget bianual de 21 de milioane de euro (2013–2015), EUBAM 
angajează aproximativ 100 persoane detaşate din statele UE şi aproape 120 de 
persoane din Republica Moldova şi Ucraina. EUBAM este un organ tehnic şi 
consultativ, care operează pe o arie de 1.222 km de frontieră (955 km de frontiere 
terestre şi 267 km de frontiere fluviale) între Republica Moldova şi Ucraina. 
Regiunea separatistă transnistreană din cadrul Republicii Moldova ocupă 453 km 
de frontieră, unde EUBAM este la fel activă. 

EUBAM oferă asistenţă pentru cooperarea moldo-ucraineană pe probleme 
precum demarcarea frontierei, patrularea comună a frontierei şi punctele de trecere 
a frontierei operate în comun, traficul feroviar, facilitarea comerţului şi evaluarea 
comună a frontierei. EUBAM va avea statut de observator la noul punct de trecere 
al frontierei de la Palanca, operat în comun (care urmează să-şi înceapă activitatea 
în anul 2017). EUBAM a efectuat controale la frontieră în trenuri şi o evaluare a 
regulamentelor pentru punctele de trecere a frontierei pe calea ferată. EUBAM 
facilitează stabilirea unui schimb automatizat de date cu privire la trecerea 
frontierei moldo-ucrainene de către persoane sau mijloace de transport, inclusiv pe 
segmentul transnistrean. Acesta oferă recomandări pentru a soluţiona problemele 
din domeniul transporturilor (deplasarea trenurilor de marfă, eliberarea licenţelor, 
cerinţele cu privire la asigurarea mijloacelor de transport şi înregistrarea mijloacelor 
de transport transnistrene). 

Misiunea participă la reuniunile trilaterale cu autorităţile din Republica 
Moldova şi Ucraina cu privire la evaluarea securităţii frontierei comune. Cele mai 
mari riscuri de la frontieră sunt considerate a fi contrabanda cu ţigări, alcool şi 
etanol, în timp ce prevenirea contrabandei cu armament, muniţii şi explozibil este o 
prioritate majoră. Împreună cu poliţia suedeză, EUBAM desfăşoară un proiect ce 

                                                             
29 A se vedea Raportul de activitate al EUBAM pentru perioada 1 decembrie 2014 – 15 aprilie 2015. 
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are ca scop consolidarea capacităţilor operaţionale ale Biroului Migraţie şi Azil cu 
privire la combaterea şi prevenirea migraţiei ilegale şi a traficului de fiinţe umane. 

EUBAM contribuie la procesul de soluţionare a conflictului transnistrean 
prin participarea la formatul „5+2”30 oferind asistenţă în diferite aspecte: activităţi 
consultative cu privire la circulaţia liberă a persoanelor şi bunurilor în regiunea 
transnistreană prin Ucraina; stimularea dialogului dintre Chişinău şi Tiraspol cu 
privire la transport şi vamă, comerţşi organele de drept; ajutor în soluţionarea 
problemelor la frontieră; monitorizarea respectării drepturilor omului şi a 
standardelor europene de control la frontieră. 

La 1 ianuarie 2016, regiunea transnistreană s-a alăturat zonei de liber schimb 
ZLSAC (a se vedea capitolul 4), iar EUBAM a contribuit la această evoluţie pozitivă 
prin consolidarea aspectelor tehnice ale controalelor de frontieră, precum şi prin 
eforturi sporite pentru instaurarea unui climat de încredere. 

Republica Moldova în cadrul operaţiunilor PSAC în alte zone. Conform 
prevederilor Acordului de Asociere, Republica Moldova şi UE s-au angajat să îşi 
consolideze cooperarea în gestionarea situaţiilor de criză. Acordul încurajează în 
special îmbunătăţirea capacităţilor militare ale Republicii Moldova, participarea 
sporită a Republicii Moldova la operaţiuni de gestionare a situaţiilor de criză 
conduse de UE, sau, de la caz la caz, la misiunile de instruire desfăşurate în 
contextul PSAC. În Agenda de asociere UE-Republica Moldova sunt prevăzute 
negocieri cu privire la un acord al părţilor ce vizează procedurile de securitate 
pentru schimbul de informaţii clasificate legat de PSAC. Acest acord vine în 
completarea acordului-cadru pentru participarea Republicii Moldova la 
operaţiunile UE de gestionare a situaţiilor de criză din 1 iulie 2013. La momentul 
actual, Republica Moldova contribuie la desfăşurarea Misiunii UE de instruire în 
Mali, oferind asistenţă în chestiunile privind drepturile omului, precum şi la 
misiunea UE de consultare militară desfăşurată în Republica Centrafricană. 

Curtea Penală Internaţională. Acordul de Asociere reafirmă faptul că 
urmărirea penală în cazul celor mai grave infracţiuni, precum genocidul, crimele de 
război şi crimele împotriva umanităţii, ar trebui să aibă loc atât la nivel naţional, cât 
şi la nivel internaţional. În acest sens, Acordul promovează implementarea 
Statutului de la Roma al Curţii Penale Internaţionale din 1998, pe care Republica 
Moldova a ratificat-o în anul 2010. 

Armele de distrugere în masă şi dezarmarea. Republica Moldova şi UE au 
convenit să continue neproliferarea armelor de distrugere în masă, prin ratificarea 
şi aplicarea instrumentelor internaţionale relevante. De asemenea, s-a convenit 
continuarea cooperării şi controlului eficient pentru a combate comerţul ilegal de 
arme (conform Poziţiei comune a Consiliului 2008/944/PESC din 8 decembrie 
2008) şi pentru lupta împotriva terorismului internaţional (în conformitate, printre 
altele, cu Rezoluţia 1373 (2001) a Consiliului de Securitate al ONU). 

                                                             
30 Numărul „5” din format cuprinde Federaţia Rusă, SUA, Ucraina, UE şi OSCE; numărul „2” cuprinde 
Chişinău şi Tiraspol. 
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Pe scurt despre politica externă şi de securitate 

Conflictul transnistrean şi rolul Rusiei au conturat în mare măsură aspectele externe şi 
de securitate ale cooperării dintre UE şi Republica Moldova. 

Republica Moldova se aliniază tot mai mult cu UE în privinţa PESC şi cooperării în 
misiunile PSAC, dar îşi ajustează atent poziţia în problemele legate de Federaţia Rusă, 
cum ar fi sancţiunile UE. 

Cel mai important program operaţional este Misiunea UE de Asistenţă la Frontieră, care 
facilitează cooperarea practică la segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene, 
contribuind în acelaşi timp la obiectivul mai mare - soluţionarea conflictului. 



 

 

 

 

PARTEA II. 
ZONA DE LIBER SCHIMB 

APROFUNDAT ŞI CUPRINZĂTOR 
 



 

 

4. ACCESUL BUNURILOR PE PIAŢĂ 

Liberalizarea tarifelor este principalul punct de 
pornire pentru crearea unei zone de liber schimb. 
Odată cu începutul aplicării provizorii a ZLSAC din 1 
septembrie 2014, UE a liberalizat importurile din 
Republica Moldova pentru majoritatea bunurilor, cu 
un număr limitat de excepţii la produsele agricole. 
Pentru Republica Moldova, liberalizarea trebuie să 
treacă prin mai multe perioade de tranziţie. 

 

Prevederile Acordului 

Înainte de a analiza cerinţele ZLSAC, trebuie menţionat faptul că UE a liberalizat în 
mod unilateral o parte din comerţul său cu Republica Moldova în anul 2008, prin 
intermediul preferinţelor comerciale autonome (PCA). Iniţial, aceste PCA au 
acoperit doar bunurile industriale, dar după interzicerea importurilor în Federaţia 
Rusă a mai multor produse agricole, în anii 2013 şi 2014, UE a modificat PCA 
pentru a extinde scutirea de taxe vamale a vinurilor moldoveneşti şi pentru a oferi 
contingente scutite de taxe vamale pentru mere, prune şi struguri de masă. PCA au 
fost aplicate până pe 31 decembrie 2015, pentru a facilita adaptarea întreprinderilor 
în perioada de tranziţie dintre preferinţele autonome şi ZLSAC.31 

ZLSAC a stabilit o zonă de liber schimb pentru comerţul cu mărfuri de la 
începutul aplicării provizorii a Acordului de Asociere dintre UE şi Republica 
Moldova începând cu 1 septembrie 2014. 

ZLSAC prevede liberalizarea asimetrică a comerţului pentru mărfurile 

industriale: UE va elimina imediat şi în totalitate taxele vamale de import la 
produsele industriale moldoveneşti, întrucât Republica Moldova îşi va deschide 
pieţele sale pentru mai multe produse doar după o perioadă de tranziţie de 3-5 ani. 
Republica Moldova va elimina progresiv tarifele pentru unele tipuri de plastic şi 
produse din plastic, mobilă şi unele produse textile, precum covoare şi 
îmbrăcăminte. Exportatorilor din Republica Moldova trebuie să li se ofere timp 
pentru a se pregăti pentru concurenţa din UE. 

Părţile nu vor liberaliza în totalitate comerţul cu produse agricole. Chiar 
dacă UE va liberaliza imediat accesul la pieţele sale pentru majoritatea importurilor 
de produse alimentare moldoveneşti, vor fi impuse totuşi contingente tarifare de 
import (CT) pentru un număr limitat de produse sensibile (tabelul 4.1). Taxele CNF 
vor fi aplicate la importurile ce depăşesc CT de import. Mai mult de atât, pentru 

                                                             
31 A se vedea Regulamentul (UE) nr. 1383/2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 55/2008 al 
Consiliului de introducere a unor preferinţe comerciale autonome pentru Republica Moldova. 
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tipurile de fructe şi legume supuse regimului preţului de intrare în UE (de ex. 
cartofi, dovlecei, piersici), Republica Moldova va trebui să plătească o taxă de 
import, cu scutirea de componenta „ad valorem” a taxei de import respective. 

UE ar putea să aplice un „mecanism de prevenire a eludării contingentelor 
tarifare” pentru un grup mare de produse agricole indicate în anexa XV-C (inclusiv 
carne de porc şi pasăre şi produse lactate). Astfel, pentru fiecare categorie de 
produse este stabilit un volum mediu anual de importuri (adică un „nivel de 
declanşare”). Dacă importurile din Republica Moldova în UE ating într-un an 
pragul de 70% din acest nivel de declanşare, atunci UE trebuie să anunţe Republica 
Moldova despre volumul importurilor de produse vizate. Dacă se atinge 80% din 
nivelul de declanşare, Republica Moldova este obligată să justifice către UE această 
creştere a importurilor. Doar atunci când este atins nivelul de 100%, UE poate 
suspenda temporar tratamentul preferenţial pentru produsele vizate, pe o perioadă 
de 6 luni. 

Republica Moldova - spre deosebire de UE - va liberaliza majoritatea 
produselor agricole abia după o perioadă de tranziţie de maximum 10 ani (de ex. 
produse lactate, produse din carne şi vinuri). Mai mult decât atât, Republica 
Moldova va liberaliza parţial doar comerţul cu produse sensibile, precum pigmenţi, 
carne de pasăre, produse din carne procesată, zahăr, îndulcitori, prin intermediul 
CT de import. 

Tabelul 4.1 Produse moldoveneşti supuse CT anuale scutite de taxe vamale de import în UE 

Descrierea produsului Volum (tone) 

Roşii, proaspete sau refrigerate 2.000 

Usturoi, proaspăt sau refrigerat 220 

Struguri de masă, proaspeţi 10.000 

Mere, proaspete 40.000 

Prune, proaspete 10.000 

Suc de struguri 500 

 

ZLSAC mai interzice taxele la export şi include o clauză suspensivă, care 
precizează că nici una dintre părţi nu poate majora nivelul existent al unei taxe 
vamale sau adopta noi taxe vamale cu privire la o marfă originară de pe teritoriul 
celeilalte părţi. Restricţiile cantitative pentru importuri sunt la fel interzise de 
ZLSAC, cu excepţia cazurilor reglementate de normele OMC relevante (de ex. 
Articolul XI GATT). 

Regulile de origine detaliate sunt menţionate în Protocolul I al Acordului de 
Asociere. Aceste reguli specifică când un produs este obţinut în întregime pe 
teritoriul unei părţi sau când produsele au fost supuse „procesării sau prelucrării 
suficiente” pentru a obţine certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1. O anexă la 
protocol defineşte patru criterii de procesare suficientă pentru fiecare produs (adică 
poziţia tarifară): i) schimbarea poziţiei tarifare (de ex. un şurub va fi originar din 
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Republica Moldova dacă este fabricat din materiale importate din oricare altă 
poziţie); ii) valoarea minim adăugată (de ex. la automobile personale, valoarea 
tuturor materialelor neoriginare utilizate pentru producerea automobilului nu 
trebuie să depăşească 40% din valoarea produsului); iii) cerinţele specifice de 
procesare sau activitate; sau iv) o combinaţie între primele trei cerinţe. ZLSAC 
permite şi cumulul bilateral, ceea ce înseamnă că producătorii din UE şi Republica 
Moldova pot utiliza materiale şi componente originare de pe teritoriul celeilalte 
părţi ca şi cum ar fi originare de pe teritoriul lor, atunci când doresc să beneficieze 
de tratamentul preferenţial. De exemplu, atunci când un producător moldovenesc 
de vehicule importă părţi intermediare din UE pentru a produce un vehicul, acele 
părţi intermediare vor fi considerate de origine moldovenească şi nu vor fi luate în 
calcul la calcularea pragului maxim al materialelor neoriginare (de ex. 40%, după 
cum s-a explicat mai sus). 

În plus, Republica Moldova a reuşit să adere la Convenţia regională cu 
privire la regulile de origine preferenţiale pan-euro-mediteraneene, ce prevede 
cumulul diagonal (a se vedea mai jos). 

Implicaţii pentru Republica Moldova 

Primul an de implementare a ZLSAC a fost marcat de probleme economice şi 
politice grave, care au afectat cererea internă şi încrederea întreprinderilor, cu 
consecinţe pentru comerţ şi pentru activităţile investiţionale. Mai mult decât atât, 
acestea au fost accentuate de evoluţiile negative din Federaţia Rusă, care este un 
partener comercial important pentru Republica Moldova. Toţi aceşti factori 
distorsionează cu siguranţă rezultatul primului an de implementare a ZLSAC. 

Prin urmare, în primul an de implementare a ZLSAC, volumul total al 
exporturilor Republicii Moldova a scăzut cu 16%, după cum este indicat în tabelul 
4.2. Condiţiile economice negative generale au fost agravate de multiplele interdicţii 
impuse de Federaţia Rusă pentru mărfurile din Republica Moldova, UE şi Ucraina. 
Alte ţări ale Parteneriatului Estic, precum Belarus, şi-au redus cererea pentru 
bunuri de import deoarece s-au confruntat cu dificultăţi la vânzarea producţiei 
proprii. 

În aceste circumstanţe, evoluţia exporturilor Republicii Moldova în UE poate 
fi considerată satisfăcătoare, deoarece a scăzut doar cu 2,2% (a se vedea tabelul 4.2), 
ceea ce prezintă o cifră foarte mică în comparaţie cu evoluţiile exporturilor către alte 
destinaţii. Mai mult decât atât, exporturile de produse agro-alimentare – domeniu 
în care impactul ZLSAC urma să atingă niveluri maxime, a crescut cu 10,8%. Astfel, 
eliminarea barierelor tarifare a avut efecte pozitive semnificative şi imediate asupra 
exporturilor moldoveneşti în UE.  
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Tabelul 4.2 Schimburile comerciale dintre Republica Moldova şi UE (mil. USD) 

Perioada 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Schimburi 
comerciale totale 

6.490 4.561 5.397 7.408 7.375 7.921 7.656 5.954 

Schimburi 
comerciale, UE 

2.925 2.089 2.433 3.339 3.332 3.609 3.814 3.172 

Creşterea (%) 24,0 -28,6 16,5 37,2 -0,2 8,3 5,7 -16,8 

Ponderea (%) 45,1 45,8 45,1 45,1 45,2 45,6 49,8 53,3 

Total exporturi 1.591 1.283 1.541 2.217 2.162 2.428 2.340 1967 

Exporturile către 
UE 

820 667 729 1.083 1.013 1.137 1.246 1.218 

Creşterea (%) 20,8 -18,6 9,2 48,6 -6,4 12,2 9,6 -2,2 

Ponderea (%) 51,5 52,0 47,3 48,9 46,9 46,8 53,3 61,9 

Total importuri 4.899 3.278 3.855 5.191 5.213 5.492 5.317 3.987 

Importurile din 
UE 

2.105 1.421 1.704 2.256 2.319 2.472 2.568 1.954 

Creşterea (%) 25,2 -32,5 19,9 32,4 2,8 6,6 3,9 -23,9 

Ponderea (%) 43,0 43,4 44,2 43,5 44,5 45,0 48,3 49,0 

Balanţa cu UE -1.285 -754 -975 -1.173 -1.305 -1.335 -1.322 -736 

 

Exportul produselor care fac obiectul CT anuale scutite de taxe vamale a 
crescut imediat după începerea implementării ZLSAC. Exportul de mărfuri precum 
struguri, prune, orz, a crescut de până la 5 ori. Totuşi, contingentele sunt încă 
departe de a fi epuizate şi cea mai mare barieră în acest context este nerespectarea 
standardelor sanitare şi fitosanitare comunitare, care ar asigura accesul pe piaţa UE 
a cărnii, ouălor şi produselor lactate. 

Structura geografică a exporturilor moldoveneşti s-a schimbat, partenerii UE 
reprezentând acum destinaţia a 62% din volumul total al exporturilor (tabelul 4.3). 
Deşi această schimbare reflectă suma aritmetică atât a tendinţelor pozitive în relaţia 
cu UE, cât şi a celor negative în relaţia cu Federaţia Rusă, consolidarea generală a 
poziţiei UE ca destinaţie pentru exporturile moldoveneşti este foarte importantă. 
Republica Moldova are nevoie de parteneri comerciali previzibili, care respectă 
regulile comerţului internaţional. 
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Tabelul 4.3 Structura comerţului Republicii Moldova, pe ţări sau regiuni, 2013 şi 2015 

 2013 2015 

 

Export
uri 

(mil. 
USD) 

Export
uri 
(%) 

Import
uri 

(mil. 
USD) 

Import
uri 
(%) 

Export
uri 

(mil. 
USD) 

Export
uri 
(%) 

Import
uri 

(mil. 
USD) 

Import
uri 
(%) 

UE 1.137 46,8 2.472 45,0 1.218 61,9 1.954 49,0 
Federaţ
ia Rusă 

632 26,0 788 14,4 241 12,2 536 13,4 

Alte 
ţări CSI 

291 12,0 884 16,1 252 12,8 482 12,1 

Alte 
ţări din 
Europa 

53 2,2 80 1,5 41 2,1 62 1,6 

SUA 25 1,0 74 1,3 22 1,1 51  
China 7 0,3 479 8,7 9 0,4 366 9,2 
Restul 
lumii 

0 11,7 1 13,0 0 9,4 1 13,4 

Total 2.428 100,0 5.492 100,0 1.967 100,0 3.987 100,0 

 

Între timp, majoritatea bunurilor importate din Republica Moldova de UE 
sunt textile şi articole din textile, utilaje şi aparate, produse vegetale şi alte produse 
alimentare şi băuturi (a se vedea tabelul 4.4). 

Tabelul 4.4 Principalele produse importate şi exportate de UE din/către Moldova, 2015 

  

Produsele 
importate 
de UE din 
Moldova 

Produsele 
exportate 
de UE în 
Moldova 

SA Produs 
mil. 
EUR 

% 
din 

total 

mil. 
EUR 

% 
din 
total 

I-IV Produse animaliere şi alimentare 413 33,0 250 11,9 

-- I – dintre care animale vii, peşte, lactate, ouă 9 0,7 56 2,7 

-- II 
– dintre care produse proaspete (nuci, fructe, 
legume, cereale) 

247 19,7 96 4,6 

-- III 
– dintre care grăsimi de origine animală şi 
vegetală, uleiuri 

56 4,5 3 0,2 

-- IV 
– dintre care  produse alimentare procesate, 
băuturi 

101 8,1 95 4,5 

V Produse minerale 11 0,9 374 17,9 

 – dintre care petrol şi produse aferente 7 0,5 369 17,7 

VI Produse chimice şi produse conexe 8 0,7 218 10,4 

 – dintre care produse farmaceutice 1 0,0 90 4,3 
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VII Plastic, cauciuc şi produse aferente 9 0,7 126 6,0 

VIII Piei brute, piei finite şi marochinărie 23 1,8 44 2,1 

IX Lemn, cărbune, plută şi produse aferente 6 0,5 28 1,3 

X Hârtie, celuloză din lemn, produse din hârtie 3 0,3 32 1,5 

XI Textile şi produse din textile 224 17,9 173 8,3 

 – dintre care îmbrăcăminte 177 14,2 31 1,5 

XII 
Încălţăminte şi articole pentru acoperirea 
capului 

53 4,3 11 0,5 

XIII Articole din piatră, sticlă, ceramică 26 2,1 37 1,8 

XIV Perle, pietre şi metale preţioase, bijuterii 0 0,0 2 0,1 

XV Metale comune şi articole din acestea 129 10,3 131 6,3 

 – dintre care produse din oţel şi fontă 104 8,3 23 1,1 

XVI Utilaje şi aparate 225 18,0 387 18,5 

 
– dintre care utilaje, reactoare nucleare, cazane 
etc. 

14 1,1 188 9,0 

 – dintre care echipament electric, electronic 211 16,9 199 9,5 

XVII Echipament de transport 5 0,4 172 8,2 

 – dintre care automobile 4 0,3 171 8,2 

XVIII 
Instrumente ştiinţifice, de precizie, optice, de 
fotografiat, muzicale 

16 1,3 42 2,0 

XIX Arme şi muniţii 0 0,0 1 0,0 

XX Diverse bunuri fabricate 97 7,7 55 2,6 

XXI Lucrări de artă şi antichităţi 0 0,0 0 0,0 

XXII Neclasificate 2 0,1 10 0,5 

 Total 1.252 100 2.093 100 

Sursa: Statistici comerciale ale OMC. 
 

Reguli de origine. Convenţia regională cu privire la regulile de origine 
preferenţiale pan-euro-mediteraneene (PEM), 32 încheiată în anul 2012, prevede aşa-
numitul „cumul diagonal” al valorii adăugate cu scopul stabilirii originii bunurilor 
care pot beneficia de acorduri de liber schimb (ALS) cu UE. Iniţial PEM a fost 
semnată de UE cu toate ţările balcanice şi cele din  Asociaţia Europeană a Liberului 
Schimb, Turcia şi ţările din regiunea sud-mediteraneană, care au încheiat ALS-uri 
cu UE. Cumulul diagonal înseamnă că orice valoare adăugată din lanţul de 
producere a bunurilor intermediare în oricare ţară PEM poate fi adăugată pentru a 
respecta cerinţele regulilor de origine ale UE. 

Articolul 5 al Convenţiei PEM prevede posibilitatea de aderare a ţărilor terţe, 
atât timp cât acestea au un acord de liber schimb cu UE. Conform acestei prevederi, 
în iunie 2013, Republica Moldova a depus o cerere de aderare. În septembrie 2015, 

                                                             
32 A se vedea Decizia Consiliului din 26 martie 2012, OJ L 54/1, 26.02.2013. 
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după încheierea tuturor procedurilor interne, Convenţia PEM a intrat în vigoare 
pentru Republica Moldova. 

Mecanismul PEM prezintă un interes economic major pentru Moldova 
deoarece oferă posibilitatea de a dezvolta legături în cadrul lanţului de 
aprovizionare cu ţările din apropiere, inclusiv Turcia şi ţările balcanice, care pot 
beneficia de pe urma cumulului diagonal, în afară de posibilitatea cumulului 
bilateral cu România şi alte state membre ale UE. Acest lucru vizează în special 
viitoarele investiţii şi noile structuri comerciale, care ar putea apărea în rezultatul 
combinării ZLSAC cu PEM. Luând în considerare dimensiunea redusă a economiei 
moldoveneşti şi apropierea sa de UE, Turcia şi ţările balcanice, acest sistem se 
potriveşte foarte bine cu interesele Republicii Moldova. De altfel, Republica 
Moldova a ratificat acordul de liber schimb cu Turcia pe data de 31 martie 2016. 

În prezent se poartă discuţii cu Subcomitetul Vamal pentru a înlocui regulile 
de origine stabilite în ZLSAC cu regulile preferenţiale anexate la PEM. 

Regiunea transnistreană. UE constituie o piaţă foarte importantă pentru 
exportatorii transnistreni. Regiunea a beneficiat de liberalizarea asimetrică a 
comerţului, oferită de UE Republicii Moldova din anul 2006 în cadrul diverselor 
regimuri comerciale preferenţiale (SGP, SGP plus şi PCA). În perioada anilor 2005–
2014 exporturile regiunii au crescut în principal graţie creşterii exporturilor spre 
UE. În această perioadă, ponderea UE în exporturile totale ale regiunii practic s-a 
dublat: de la 20% în anul 2005 până la 33% în 2015. În acest timp, ponderea Rusiei în 
exporturile totale ale regiunii s-a redus de la 40% în 2005 până la doar 8% în 2015. 

Până pe 31 decembrie 2015, UE a extins în regiunea transnistreană acelaşi 
regim de preferinţe (PCA) de care beneficiază şi Republica Moldova. Însă, atunci 
când în Republica Moldova acestea au fost înlocuite cu ZLSAC, regimul PCA 
pentru Transnistria a trebuit să înceteze. Din acest motiv, Chişinău, Tiraspol şi 
Comisia Europeană au iniţiat negocieri cu privire la o posibilă aderare a 
Transnistriei la ZLSAC. Fără aceasta, UE ar anula preferinţele comerciale pentru 
Transnistria şi ar aplica regimul obişnuit al tarifelor de import (NCF) pentru 
bunurile originare din regiunea transnistreană. Aceasta ar afecta grav exportatorii 
transnistreni şi ar submina condiţiile economice şi sociale deja şubrede din regiune. 
Deşi discuţiile dintre părţi cu privire la acţiunile care vor fi întreprinse după 
intrarea în vigoare a ZLSAC nu au dat nici un rezultat de ceva timp, pe ultima sută 
de metri a fost semnat un acord pentru ca Transnistria să adere la ZLSAC în 
condiţii speciale pe data de 1 ianuarie 2016. 

În decizia oficială a Consiliului de Asociere dintre UE şi Republica Moldova 
putem găsi foarte puţine informaţii despre modul de punere în aplicare, în special 
ţinând cont de faptul că titlul V din Acordul de Asociere (cu referire la ZLSAC) va fi 
aplicat pe „întreg teritoriul” Republicii Moldova, ceea ce înseamnă că şi Transnistria 
este inclusă, şi că aplicarea acestuia va fi reexaminată peste 10 luni şi mai apoi o 
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dată pe an.33 Detaliile acordului încheiat cu Tiraspolul nu sunt încă disponibile 
public. Principalul punct care vizează Transnistria este faptul că tarifele UE sunt 
înlăturate imediat, la fel ca şi pentru restul teritoriului Republicii Moldova. 
Condiţiile pe care trebuie să le întrunească regiunea transnistreană includ probabil 
renunţarea la tarifele pentru importurile din UE în baza aceluiaşi grafic ca şi pentru 
restul Republicii Moldova şi proceduri pentru eliberarea certificatelor de origine, 
vămuire, standarde tehnice, sanitare şi fitosanitare, politica concurenţială, achiziţii 
publice şi politica fiscală. Clauzele de reexaminare subliniază preocupările UE şi ale 
Chişinăului cu privire la îndeplinirea, de către autorităţile din Tiraspol, a 
angajamentelor asumate. 

În afară de aceste aspecte tehnice, acordul pentru aplicarea ZLSAC pe 
„întreg teritoriul” Republicii Moldova este foarte important din punct de vedere 
politic în legătură cu obiectivele ce vizează o reunificare progresivă a ţării. În acelaşi 
timp, acesta duce la slăbirea legăturilor economice ale regiunii transnistrenecu 
Federaţia Rusă. 

 

 

Pe scurt despre accesul bunurilor pe piaţă 

Chiar dacă beneficiile ZLSAC pot fi realizate în întregime doar pe termen mediu sau 
lung, unele rezultate pozitive pot fi deja observate în comerţul cu mărfuri dintre 
Republica Moldova şi UE după un an. 

Republica Moldova trebuie să asigure un mediu de afaceri mai prietenos, să elimine 
barierele tehnice în calea comerţului şi să respecte standardele sanitare şi fitosanitare ale 
UE. 

Republica Moldova aderă în prezent la Convenţia regională cu privire la regulile de 
origine preferenţiale pan-euro-mediteraneene, care oferă posibilitatea utilă a cumulului 
diagonal al valorii adăugate. 

La fel, s-a ajuns la un acord cu regiunea transnistreană pentru ca aceasta să fie acoperită 
de prevederile ZLSAC începând cu 1 ianuarie 2016, care ar putea deveni un pas în 
direcţia reunificării ţării. 

 

  

                                                             
33 A se vedea Decizia nr. 1/2015 a Consiliului de Asociere UE-Republica Moldova din 18 decembrie 2015, 
OJ L 336/93, 23.12.2015. 
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5. MĂSURI COMERCIALE 

Acest capitol se concentrează asupra „măsurilor 
de apărare comercială”, pe care UE şi Republica 
Moldova le pot lua împotriva importurilor de la 
cealaltă parte care provoacă sau ameninţă să 
provoace daune industriei interne, şi anume 
măsurile antidumping, compensatorii şi de 
salvgardare. Prevederile ZLSAC conţin în esenţă 
regulile relevante ale OMC. 

Măsuri antidumping şi măsuri 
compensatorii. Prevederile ZLSAC cu privire la 
măsurile antidumping şi compensatorii se 
bazează pe art. VI din GATT (1994), Acordul 

antidumping al OMC şi Acordul OMC privind subvenţiile şi măsurile 
compensatorii. Dacă o companie exportă un produs la un preţ mai mic decât acesta 
costă în mod normal pe piaţa internă, atunci despre acest produs se afirmă că face 
obiectul unui „dumping”. Acordul OMC permite guvernelor să acţioneze împotriva 
dumpingului în cazul prejudicierii „semnificative” a industriei naţionale 
concurente. Totuşi, înainte de a acţiona, guvernul trebuie să demonstreze existenţa 
dumpingului, să determine nivelul acestuia (cu cât mai mic este preţul de export 
decât preţul de pe piaţa internă a exportatorului) şi să demonstreze că dumpingul 
aduce sau ar putea aduce prejudicii. Ţara importatoare poate apoi să impună o taxă 
(provizorie) compensatorie pentru a corecta orice daune aduse economiei sale. 

ZLSAC adaugă elemente specifice ale practicii de apărare comercială a UE, 
care depăşesc acordurile OMC, precum regulile privind „interesul public” şi „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 situaţia ocupării forţei de 
muncă ar fi 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 mai mult de remediere decât punitiv al abordării UE faţă de 
măsurile de apărare comercială. 

Măsurile de salvgardare. ZLSAC prevede atât măsuri de salvgardare 
globale, cât şi măsuri de salvgardare bilaterale. Primele se bazează pe art. XIX din 
GATT (1994) şi pe Acordul OMC privind măsurile de salvgardare. Aceste reguli 
reglementează când şi cum membrii OMC pot lua măsuri de salvgardare (de ex. 
restricţii cantitative sau majorarea taxelor peste tarifele-limită) pentru a proteja o 
anumită industrie internă de o creştere a importurilor oricărui produs care 
cauzează sau ameninţă să cauzeze prejudicii serioase în industrie. Principala 
diferenţă constă în faptul că, în comparaţie cu prevederile antidumping, acestea nu 
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necesită identificarea unei practici „neloiale” ale unor ţări sau întreprinderi 
furnizoare. În mod corespunzător, acţiunea de salvgardare trebuie să fie aplicată 
faţă de toate statele membre ale OMC, iar ţara care impune astfel de măsuri trebuie 
să plătească compensaţii ţărilor membre ale căror comerţ este afectat. Aceasta 
explică în mare măsură de ce măsurile antidumping sunt utilizate mult mai 
frecvent decât măsurile de salvgardare. 

Măsurile de salvgardare bilaterale permit UE sau Republicii Moldova să 
suspende temporar preferinţele ZLSAC, dacă aplicarea acestora ar provoca o 
creştere considerabilă şi neaşteptată a importurilor, cauzând daune economice 
industriei interne a părţii importatoare. Este posibilă suspendarea liberalizarea 
continuă a tarifelor sau reintroducerea taxei de import conform clauzei Naţiunii 
Celei mai Favorizate (NCF). Principalele diferenţe în cazul măsurilor de salvgardare 
globale sunt că i) această procedură poate fi utilizată doar pentru a proteja industria 
internă de consecinţele neaşteptate ale liberalizării ZLSAC, şi deci vizează doar 
bunurile celeilalte părţi (adică fără tratament NCF), şi ii) taxa nu trebuie să fie mai 
mare decât taxa NCF aplicată înainte de ZLSAC. 

 

Pe scurt despre măsurile de apărare comercială 

Există prevederi pentru măsurile antidumping, compensatorii şi de salvgardare pentru a 
proteja economia importatoare de prejudicii grave sau de pericolul acestora, în baza 
normelor relevante ale OMC. 

Măsurile de apărare comercială sunt rar utilizate în relaţiile comerciale dintre UE şi 
Republica Moldova. 

  



48 PARTEA II. ZONA DE LIBER SCHIMB APROFUNDAT ŞI CUPRINZĂTOR 

 

6. SERVICIUL VAMAL 

Pentru ca ZLSAC să funcţioneze bine, serviciile vamale 
de la frontiere trebuie să fie de o calitate înaltă, 
facilitând eficient traficul pentru a evita întârzierile, 
darşi ca să identifice cazurile de corupţie şi contrabandă 
în cozile lungi de camioane. În acest capitol al ZLSAC 
sunt descrie principalele principii ale legislaţiei şi 
procedurilor vamale pentru a facilita cooperarea 
operaţională dintre serviciile vamale ale UE şi ale 
Republicii Moldova. 
 

Prevederile Acordului 

Acest capitol conţine detalii cu privire la principiile de bază, angajamentele 
legislative, dar şi numeroase prevederi operaţionale. 

Principii de bază pentru legislaţia şi procedurile vamale. La nivel general, 
UE şi Republica Moldova s-au angajat să asigure o legislaţie şi proceduri vamale 
stabile, transparente, nediscriminatorii, aplicate efectiv şi capabile să prevină 
fraudele. Scopul este reducerea şi simplificarea datelor şi documentelor solicitate de 
serviciile vamale. 

La nivelul juridic sau cel operaţional, părţile îşi iau următoarele 
angajamente: 

 Alinierea Codului Vamal al Republicii Moldova la cel comunitar, crearea unor 
condiţii de tranzit moderne şi cooperarea între serviciile vamale (a se vedea 
detalii mai jos). 

 Aplicarea instrumentelor internaţionale relevante, inclusiv a celor elaborate de 
Organizaţia Mondială a Vămilor şi prevăzute de Convenţia revizuită de la 
Kyoto privind simplificarea şi armonizarea procedurilor vamale din 1973. 

 Aplicarea unui singur document administrativ pentru declaraţiile vamale. 

 Prevederea în avans a unor reguli cu caracter obligatoriu privind clasificarea 
tarifelor şi regulile de origine. 

 Adoptarea normelor care asigură faptul că orice penalitate impusă pentru 
încălcarea regulamentelor vamale sau cerinţelor procedurale este proporţională 
şi nediscriminatorie. 

 Instituirea unor proceduri eficace şi transparente care să garanteze dreptul de a 
contesta acţiunile, hotărârile şi deciziile administrative ale autorităţilor vamale 
sau ale altor agenţii. 

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

Codul Vamal. Anexa XXVI prevede că Republica Moldova trebuie să se 
alinieze la Codul Vamal Comunitar menţionat în Regulamentul (CEE) nr. 1657/93, 
în termen de trei ani de la intrarea în vigoare a Acordului. Însă fiindcă a fost 
considerat deja depăşit (acesta încă se bazează pe proceduri efectuatepe suport de 
hârtie), Codul Vamal a fost înlocuit în octombrie 2013 de Codul Vamal al Uniunii 
(CVU, în Regulamentul (UE) nr. 952/2013).34 Noul CVU va finaliza trecerea la un 
mediu vamal electronic, fără suport de hârtie, şi va introduce unele proceduri noi. 
Noile proceduri CVU vor trebui transpuse în ZLSAC de către Subcomitetul vamal. 

 Republica Moldova mai trebuie să implementeze normele UE privind 
scutirea de taxe vamale în termen de trei ani, fapt consfinţit în Regulamentul (UE) 
1186/200935şi privind acţiunile împotriva bunurilor suspectate că ar încalca  
sau care de fapt încalcăunele drepturi de proprietate intelectuală din Regulamentul 
(CE) 608/2013.36 

Traficul de tranzit. UE şi 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 Convenţia 
din 20 mai 1987 privindregimul de tranzit comun. Această procedură este utilizată 
pentru circulaţia bunurilor între cele 28 de state membre ale UE, ţările AELS, Turcia 
(2012) şi Macedonia (2015). Republica Moldova are deja statut de observator la 
Convenţie şi trebuie să o pună în aplicare în termen de trei ani de la intrarea în 
vigoare a Acordului de Asociere. 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 
declaraţiile de tranzit comun prin mijloace electronice.37 De asemenea, Republica 
Moldova va trebui să aplice dispoziţiile relevante ale OMC, precum art. V din 
GATT, şi orice măsuri viitoare ale OMC pentru îmbunătăţirea facilitării 
comerţului.38 

                                                             
34 A se vedea Regulamentul (UE) nr. 952/2013 de stabilire a CVU. Regulamentul a intrat în vigoare pe data 
de 30 noiembrie 2013 şi a abrogat Regulamentul (CE) 450/2008. Comisia Europeană a adoptat Actul delegat 
al CVU şi Actul de punere în aplicare în anul 2015, ceea ce permite CVU să intre în vigoare pe data de 1 mai 
2016. 

35 A se vedea Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 din 16 noiembrie 2009 cu privire la instituirea unui regim 
comunitar de scutiri de taxe vamale. 

36 A se vedea Regulamentul (UE) nr. 608/2013 din 12 iunie 2013 privind asigurarea respectării drepturilor 
de proprietate intelectuală de către autorităţile vamale.  

37 Pentru procedura de aderare a ţărilor vecine a UE la Convenţia privind regimul de tranzit comun, a se 
vedea Comisia Europeană, „Strategia de pregătire a anumitor ţări învecinate în vederea aderării la 
Convenţiile CE-AELS din 1987 privind un regim de tranzit comun şi simplificarea formalităţilor în comerţul 

cu mărfuri”, COM(2010) 0668. 

38 Aceasta înseamnă că Republica Moldova va trebui la fel să aplice Acordul OMC privind facilitarea 
comerţului, care a fost adoptat de membrii OMC în luna noiembrie 2014. Acordul privind facilitarea 
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Cooperarea vamală.UE şi Republica Moldova trebuie să îşi consolideze 
cooperarea vamală. Cele două părţi trebuie să facă schimb de informaţii privind 
legislaţia şi procedurile vamale, să coopereze în ceea ce priveşte automatizarea 
procedurilor vamale, să facă schimb reciproc de informaţii relevante, aplicarea celor 
mai bune practici şi date, dar şi să coopereze la planificarea şi oferirea asistenţei 
tehnice etc. În ZLSAC a fost stabilită procedura pentru „Asistenţă administrativă 
reciprocă în domeniul vamal”, anexată la Protocolul III din Acordul de Asociere. 
Aceasta stabileşte procedurile detaliate pentru schimbul de informaţii în cazurile de 
fraudă suspectată sau reală în legătură cu legislaţia vamală. De asemenea, 
autorităţile vamale pot să ofere „asistenţă spontană”. 

ZLSAC mai instituie Subcomitetul vamal, care trebuie să monitorizeze 
implementarea şi administrarea acestui capitol cu privire la facilitatea procedurilor 
vamale şi comerţului, inclusiv problemele de cooperare vamală, şi funcţionarea 
corespunzătoare a Regulilor de origine şi a Asistenţei administrative reciproce în 
domeniul vamal (Protocolul II). Republica Moldova va trebui să îşi consolideze 
relaţiile cu mediul de afaceri, consultându-se în mod regulat cu reprezentanţii 
sectorului comercial în privinţa propunerilor legislative şi procedurilor referitoare 
la problemele vamale şi cele comerciale. Toată legislaţia referitoare la chestiunile 
vamale trebuie să fie transparentă şi disponibilă public, pe cât posibil prin mijloace 
electronice şi prin intermediul unui mecanism de consultare pentru a dezbate 
propunerile legislaţiei vamale noi sau modificate. 

Adiţional la ZLSAC, UE şi Republica Moldova au creat alte instrumente 
pentru cooperarea vamală, în special în contextul Parteneriatului Estic. De exemplu, 
în luna mai 2012, UE şi Republica Moldova au adoptat „Cadrul strategic de 
cooperare vamală”.39 În acest document sunt identificate diferite domenii de 
prioritate, majoritatea lor fiind incluse în ZLSAC. Un anumit punct de interes ţine 
de coridoarele comerciale sigure şi fluide, prin facilitarea la maxim a comerţului pentru 
întreprinderile credibile, vama acţionând ca un punct de legătură în lanţul de 
aprovizionare. De exemplu, UE şi Republica Moldova au ca scop crearea unor 
coridoare rapide pentru a deplasa rapid bunurile pre-aprobate eligibile la frontieră. 
Recunoaşterea operatorilor economici autorizaţi (OEA) poate face parte din acest 
proces. În UE, operatorii economici pot solicita statutul OEA pentru a beneficia de 
reducerea controalelor şi de procedurile vamale simplificate. Statutul OEA este 
oferit operatorilor credibili, care se conformează  standardelor de securitate şi 
siguranţă. 

Un alt instrument important în cooperarea vamală dintre UE şi Republica 
Moldova este Misiunea de Asistenţă la Frontieră a Uniunii Europene (EUBAM) (a 
se vedea capitolul 2 cu privire la politica externă şi de securitate). În noua fază a 
EUBAM (faza nr.11) se va solicita asistenţa EUBAM la implementarea ZLSAC 

                                                                                                                                             
comerţului va intra în vigoare odată ce 2/3 din membri îşi vor finaliza procesul intern de ratificare. Acordul 

a fost deja ratificat de UE, dar nu şi de Republica Moldova. 

39 A se vedea http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/ 
policy_issues/international_customs_agreements/geomoldukr/strategic_framework_mold.pdf. 
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dintre UE cu Republica Moldovaşi Ucraina. În mod concret, EUBAM oferă asistenţă 
Republicii Moldova şi Ucrainei (în special serviciilor vamale) la crearea cadrului 
legal, infrastructurii instituţionale şi capacităţii administrative pentru a implementa 
regulile ZLSAC de facilitare a comerţului şi activităţii vamale. În mare parte, aceste 
activităţi sunt realizate de Grupul de lucru pentru facilitarea comerţului din cadrul 
Misiunii, creat în anul 2015 ca platformă pentru cooperarea dintre agenţiile 
guvernamentale relevante la nivel naţionale, mediul de afacerişi principalii 
parteneri de dezvoltare internaţionali, precum USAID, AmCham şi Asociaţia 
Businessului European. De exemplu, în colaborare cu Comisia Europeană (DG-
TAXUD) şi alţi parteneri, EUBAM a ajutat serviciile vamale moldoveneşti să-şi 
reformeze controlul şi auditul postvămuire, precum şi să introducă conceptul de 
OEA.40 

În cele din urmă, în anul 2013, Oficiul European de Luptă Antifraudă 
(OLAF) şi Republica Moldova au semnat un Acord de cooperare administrativă, 
care stabileşte cadrul cooperării dintre OLAF şi autorităţile moldoveneşti privitor la 
măsurile de prevenire şi depistare a contrabandei cu ţigări, inclusiv schimbul de 
informaţii şi investigaţiile comune.41 Acest acord va fi crucial în lupta cu 
contrabanda de ţigări în UE, deoarece aceste produse intră pe teritoriul UE în 
principal prin frontiera Republicii Moldova şi cauzează pierderi de milioane de 
euro bugetelor de stat ale Ucrainei şi statelor membre ale UE (OLAF estimează o 
cifră de 10 miliarde de euro pe an). EUBAM colaborează şi cu OLAF, deoarece o 
mare parte din ţigările ilegale provin din Transnistria, fiind apoi transportate în UE 
prin Republica Moldova. De exemplu, cu susţinerea EUBAM, Serviciul de 
Informaţii şi Securitate din Republica Moldova şi Procuratura Generală au făcut o 
razie în anul 2015 şi au închis o fabrică ilegală de producere a ţigărilor în apropiere 
de Chişinău, care producea ţigări de marcă contrafăcute pentru a fi introduse în UE 
prin contrabandă. 

Perspective de implementare 

Modernizarea şi simplificarea Serviciului Vamal. Planul de acţiuni al Republicii 
Moldova pentru implementarea Acordului42 include câteva măsuri şi acţiuni care 
urmează a fi întreprinse de Serviciul Vamal şi de alte autorităţi relevante în scopul 
îmbunătăţirii, simplificării şi modernizării sistemului vamal. Alinierea la 
standardele internaţionale pentru nomenclatura bunurilor a fost realizată prin 
adoptarea Legii nr. 172 din 25 iulie 2014.43 

                                                             
40 Pentru raportul EUBAM pe anul 2015, a se vedea http://eubam.org/wp-
content/uploads/2015/12/Report_2015_ENGL.pdf. 

41 A se vedea http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/international-
cooperation/list_signed_acas_en.pdf. 

42 A se vedea www.mfa.gov.md/img/docs/Sinteza-Raport-de-Implementare-a-Acordului-de-Asociere-
RM-UE-Ianuarie-2016.pdf. 

43 A se vedea http://lex.justice.md/md/354306/. 
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Mai mult decât atât, Serviciul a finalizat instalarea Sistemului automatizat 
pentru date vamale al ONU/UNCTAD (ASYCUDA), utilizat pentru procesarea 
declaraţiilor vamale conform concesiilor tarifare, aplicate de Republica Moldova 
pentru UE. În plus, Codul Vamal din anul 200044şi legislaţia cu privire la tarifele 
vamale din anul 1997 au fost aduse în conformitate cu practicile şi legislaţia UE (de 
ex. nomenclatură combinată a mărfurilor, „coridorul albastru” şi protejarea 
drepturilor de proprietate intelectuală). În acelaşi timp, un grup de lucru este 
coordonat de Ministerul Finanţelor în elaborarea unui nou Cod Vamal care va 
transpune prevederile Codului Vamal al UE. 

Pentru a îmbunătăţi capacitatea de guvernare a Serviciului Vamal, o nouă lege 
cu privire la serviciile vamale a fost elaborată şi trimisă la Parlament în martie 
2016.45 Acest proiect de lege extinde şi unifică prevederile referitoare la Serviciul 
Vamal din Legea serviciului în organele vamale nr. 1150-108/765 din 24.07.2002 şi 
defineşte organizarea şi principalele funcţii ale Serviciului Vamal. 

Au fost luate mai multe măsuri pentru a simplifica regulile vamale pentru 
exportatorii din Republica Moldova, în mod particular prin intermediul 
conceptului OEA46, aplicat din anul 2014. În prezent, 97 de companii beneficiază de 
statutul OEA.47 Autorităţile moldoveneşti examinează posibilitatea de a semna 
acorduri de recunoaştere reciprocă cu UE privitor la OEA şi au decis să 
implementeze recunoaşterea unilaterală a OEA din UE (Ordinul Serviciului Vamal 
din 23 iunie 2015). Procedurile simplificate pentru OEA din UE au fost aplicate în 
cadrul unui proiect-pilot la postul vamal Leuşeni din iulie 2015, în prezent fiind 
analizată posibilitatea extinderii lor la alte posturi vamale. De altfel, printr-o decizie 
a Guvernului din luna mai 2015, autorităţile au redus numărul de documente 
obligatorii pentru export/import de la 9 la doar 3, iar pentru importuri - de la 11 
până la 3 documente. 

Autorităţile aplică şi mecanismul exportatorilor aprobaţi pentru a facilita 
exportul „de origine preferenţială” din Republica Moldova. Certificatul de 
exportator autorizat exclude obligaţia de a solicita certificatul de circulaţie EUR 1. 
Regulamentul de eliberare şi retragere a certificatelor exportatorilor autorizaţi a fost 
adoptat în iunie 2015,48 iar trei companii deja beneficiază de acest tip de certificate. 

Un alt pas important spre simplificarea procedurilor vamale este procedura de 
depunere a declaraţiilor electronice pentru exporturi şi importuri (Hotărârea 

                                                             
44 A se vedea Codul Vamal nr. 1149 din 20 iulie 2000 
(http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=319745). 

45 Proiectul de lege cu privire la Serviciul Vamal a fost înregistrat spre examinare în Parlament pe data de 14 
martie 2016 (http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/ 
61/LegislativId/3123/language/ro-RO/Default.aspx). 

46 A se vedea http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/ 

aeo/index_en.htm. 

47 A se vedea www.mfa.gov.md/img/docs/Anexa5-Asociere-RM-UE-Ianuarie-2016.pdf. 

48 A se vedea http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=359284. 

http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/
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Guvernului nr. 904 din 13 noiembrie 2013).49 Declaraţiile depuse sunt mai apoi 
stocate în sistemul ASYCUDA, administrat de Serviciul Vamal. Ponderea 
declaraţiilor electronice pentru export a ajuns la 21% din totalul de declaraţii 
depuse în anul 2014 şi aproape că s-a triplat în anul 2015 (61%). Utilizarea 
declaraţiilor electronice pentru importuri este la o etapă timpurie (doar 6% la 
sfârşitul anului 2015). 

Autorităţile implementează principiul rutelor („coridoarelor”) de facilitare 
pentru vămuirea rapidă: „coridorul verde” pentru acordarea liberului de vamă 
(76% în 2015); „coridorul galben” – verificarea documentelor (13% în 2015); şi 
„coridorul roşu” – acordarea liberului de vamă după controlul documentar şi fizic 
(aproximativ 10% în 2015). Începând din iulie 2015, autorităţile au instituit un 
„coridor albastru” în toate posturile vamale, fapt care permite companiilor să 
beneficieze de „liber de vamă” fără post-vămuire. 

Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) face parte din eforturile 
depuse de autorităţi la momentul actual. În anul 2015 a fost elaborat un regulament 
cu privire la protecţia DPI-urilor de către Serviciul Vamal, care reflectă 
regulamentul DPI a UE (Regulamentul (UE) 608/2013). Împreună cu Agenţia de 
Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Serviciul Vamal întreprinde măsuri pentru 
implementarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale până în 
anul 2020. 

În octombrie 2014, UE a elaborat un proiect de twinning pentru dezvoltarea 
„ghişeului unic” pentru implementarea noului sistem computerizat pentru tranzit. 
În martie 2015, Comisia Europeană a aprobat acest proiect de twinning şi a încercat 
apoi să identifice un stat membru al UE pentru coordonarea lui.50 

Serviciul Vamal şi EUBAM cooperează în vederea unei mai bune gestionări a 
frontierelor comune dintre Ucraina şi Republica Moldova. Discuţiile cu privire la 
reluarea traficului feroviar pentru mărfuri şi pasageri prin regiunea transnistreană 
au continuat în anii 2015–2016. Priorităţile includ stabilirea unui control comun al 
companiilor transnistrene pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene; 
consolidarea eficienţei schimbului de informaţii între Ucraina şi Republica Moldova 
şi reluarea tranzitului pe rutele pre-conflict. În anul 2015, existau 4 posturi vamale 
operate în comun de Ucraina şi Republica Moldova, care beneficiază de susţinere 
tehnică din partea EUBAM (Criva-Mamaliga, Larga-Kelmenţî, Giurgiuleşti-Reni şi 
Briceni-Rossoşanî). 

Măsurile anti-corupţie. Măsurile anticorupţie întreprinse de autorităţile vamale 
includ adoptarea Codului de conduită etică a colaboratorului vamal (Serviciul 
Vamal, Ordinul nr. 323 din 12 august 2015). Serviciul Vamal şi EUBAM au început 
să elaboreze Ghidul privind implementarea Codului de conduită etică a 
colaboratorului vamal în anul 2015. 

                                                             
49 A se vedea http://lex.justice.md/md/350292/. 

50 A se vedea Serviciul Vamal, martie 2016 (www.customs.gov.md/ro/content 
consolidarea-cooperarii-cu-ue-cadrul-sedintei-grupului-de-lucru-privind-implementarea). 
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În 2014, Serviciul Vamal a adoptat acte normative (Ordinul nr. 341 din 5 august 
2014) cu privire la raportul de denunţare a influenţelor necorespunzătoare asupra 
angajaţilor Serviciului Vamal. La fel, în 2014 a început evaluarea riscurilor pentru 
integritate, cu participarea Centrului Naţional Anticorupţie. Primul Plan de acţiuni 
al Serviciului Vamal cu privire la integritate a fost adoptat în anul 2015 şi necesită 
prezentarea rapoartelor trimestriale cu privire la integritate către Centrul Naţional 
Anticorupţie. Reprezentanţii Organizaţiei Mondiale a Vămilor au vizitat Republica 
Moldova în iulie 2015, ca parte a eforturilor de consolidare a integrităţii Serviciului 
Vamal. În 2013, Centrul de apel al Serviciului Vamal a lansat linia fierbinte 
„anticorupţie”.  

Conform unui studiu51 publicat de Transparency International Moldova în 2013, 
care a evaluat percepţia publică a funcţionarilor publici din 20 de instituţii ale 
administraţiei publice centrale cu privire la politicile anticorupţie, Serviciul Vamal a 
primit o evaluare pozitivă. Instituţia a fost plasată pe locul 4 din 20, după 
Ministerul Economiei, Centrul Naţional Anticorupţie şi Ministerul Justiţiei. 

În acelaşi timp, conform altor cercetări efectuate de Transparency International 
Moldova în 2015,52 percepţia corupţiei legate de Serviciul Vamal a crescut în 
perioada anilor 2014–2015. Valoarea mitei plătită de oamenii de afaceri 
funcţionarilor Serviciului Vamal s-ar părea că variază între 50 şi 25.000 lei. În cazul 
gospodăriilor casnice, se presupune că mituirea este frecventă şi sumele pot ajunge 
până la 9.000 de lei. În general, cercetarea efectuată demonstrează că valoarea mitei 
plătite reprezentanţilor Serviciului Vamal a scăzut în anul 2015 în comparaţie cu 
anul 2014. Atât gospodăriile casnice, cât şi oamenii de afaceri apreciază mai mult 
profesionalismul funcţionarilor publici care lucrează în Serviciul Vamal în 
comparaţie cu alte instituţii (poliţie, judecători, procurori etc.). Însă percepţiile 
pozitive cu privire la integritatea Serviciului Vamal se menţin la nivelul de sub 30%. 

În general, cele mai mari provocări în domeniul vamal sunt situaţia proastă a 
terminalelor vamale,53 percepţia ridicată a corupţiei şi transparenţa limitată a 
procesului de investigare a cazurilor de corupţie. Aici se mai adaugă încrederea 
scăzută în Serviciul Vamal din partea companiilor şi natura „militarizată” a 
Serviciului Vamal (de ex. organizarea conform gradelor militare).54 

  

                                                             
51 A se vedea Transparency International Moldova, 2013 (www.transparency.md/ro/ 
cefacem/publicatii/140-monitorizarea-politicilor-anticoruptie-in-autorit-atile-publice-centrale-in-anul-
2013). 

52 A se vedea Transparency International Moldova, „Corupţia în Republica Moldova: percepţiile şi 
experienţele proprii ale oamenilor de afaceri şi gospodăriilor casnice” (cercetare sociologică), 2015. 

53 A se vedea Monitorul Fiscal (www.comunicate.md/index.php?task=articles&action= 

view&article_id=9393). 

54 Proiectul de lege cu privire la Serviciul Vamal a fost propus în 2016 (www.realitatea.md/noua-lege-cu-
privire-la-serviciul-vamal--inregistrata-la-parlament--iata-ce-prevede-proiectul--doc-_36061.html). 

http://www.transparency.md/ro/
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Pe scurt despre serviciile vamale 

ZLSAC include măsuri pentru asigurarea unor servicii vamale rapide, transparente şi 
eficiente. 

Republica Moldova a adoptat unele măsuri pentru a facilita procedurile vamale conform 
practicilor UE (o nouă nomenclatură combinată a mărfurilor, un „coridor albastru”, 
protejarea DPI etc.). 

Serviciul Vamal se confruntă cu diferite provocări, precum terminale vamale deficitare, 
nivelul scăzut al încrederii faţă de instituţie şi o percepţie foarte răspândită a corupţiei, 
care deşi s-a îmbunătăţit uşor în anul 2015, este încă nesatisfăcătoare. 

Eforturile de îmbunătăţire a sistemului includ reducerea numărului de acte permisive 
necesare pentru exporturi, implementarea conceptului operatorului economic autorizat 
(OEA), declaraţiile vamale electronice, pregătirea pentru noul sistem computerizat 
pentru tranzit, introducerea măsurilor anticorupţie.  
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7. STANDARDE TEHNICE PENTRU 

BUNURILE INDUSTRIALE 

Odată ce tarifele vamale vor dispărea aproape în 
întregime între UE şi Republica Moldova, 
barierele netarifare, precum standardele tehnice 
pentru bunuri, vor deveni principalul obstacol în 
calea comerţului (numite în mod convenţional 
Bariere tehnice în calea comerţului sau BTC-uri). 
Pentru a soluţiona aceste bariere tehnice, 
Moldova va adopta procedurile, standardele şi 
legislaţia UE relevantă. Acest proces va fi unul 
lung şi complex, dar fundamental pentru 
modernizarea şi transformarea industriei 
moldoveneşti în una competitivă la nivel 

internaţional. 

Prevederile Acordului 

Caracteristici de bază ale sistemului european. Deşi sistemul este unul foarte 
complex, care s-a schimbat de-a lungul timpului, caracteristicile sale de bază pot fi 
descrise simplu. Sistemul are două niveluri: 

 Primul nivel reprezintă un număr limitat de legi comunitare pentru 
armonizare, dintre care câteva regulamente şi directive „orizontale” care 
reglementează metodologia generală şi cadrul instituţional, precum şi  în jur 
de 30 de directive ce reglementează grupuri largi de produse sectoriale, 
precum utilajele. În cazul grupurilor de produse, directivele subliniază 
„cerinţele esenţiale” de sănătate şi siguranţă pe care produsele trebuie să le 
îndeplinească înainte de a fi introduse pe piaţa UE. 

 Al doilea nivel cuprinde un număr foarte mare (în jur de 5.000)55 de 
„standarde armonizate” specifice pentru anumite produse, care oferă 
mijloace tehnice pentru a respecta cerinţele esenţiale de sănătate şi siguranţă 
menţionate în directivele produselor sectoriale. Aceste standarde sunt 
elaborate la cererea Comisiei Europene de una din cele trei organizaţii 
tehnice (CENELEC pentru produse electrice, ETSI pentru echipamente de 

                                                             
55 Calculele autorilor în baza datelor din rapoartele anuale din 2014 cu privire la cele trei organizaţii 
europene de standardizare (www.cencenelec.eu/Pages/default.aspx şi http://www.etsi.org/). 
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telecomunicaţii şi CEN pentru majoritatea celorlalte produse).56 Atunci 
când Comisia este mulţumită de standardele propuse, acestea sunt publicate 
în Jurnalul Oficial al UE şi sunt declarate oficial „armonizate”, ceea ce 
înseamnă că îndeplinesc cerinţele esenţiale ale directivelor aplicabile. 

O prezentare generală a standardelor armonizate, grupate conform 
directivelor produselor sectoriale, poate fi găsită pe site-ul Comisiei Europene.57 De 
exemplu, în cazul unei categorii foarte importante de utilaje, este menţionată 
directiva aplicabilă ce defineşte cerinţele de sănătate şi siguranţă, urmată de câteva 
sute de standarde armonizate pentru produse sau componente specifice. 

Diferenţa calitativă dintre directive şi standarde este că, în timp ce primele 
sunt legi obligatorii, standardele armonizate, deşi recunoscute oficial, sunt 
opţionale pentru producător, care decide dacă le va utiliza, sau îşi poate stabili 
specificaţiile proprii. În cazul celor din urmă, producătorul trebuie să demonstreze 
însă conformitatea cu directiva relevantă, o procedură de obicei mai costisitoare 
decât adoptarea standardelor europene armonizate care oferă automat conformitate 
cu directiva relevantă. 

Atunci când un produs este introdus pe piaţa UE şi este reglementat de 
legislaţia comunitară de armonizare, producătorul trebuie să întocmească şi să 
semneze declaraţia UE de conformitate, în care asigură şi declară că produsele 
vizate satisfac cerinţele esenţiale ale directivelor relevante referitoare la produs şi că 
procedurile relevante de evaluare a conformităţii au fost îndeplinite. Prin 
întocmirea declaraţiei UE de conformitate, producătorul îşi asumă responsabilitatea 
respectării cerinţelor respective. Şi doar atunci produsul poate primi marcajul 
Conformité Européene (CE). Se presupune că produsele marcate CE sunt în 
conformitate cu legislaţia aplicabilă a UE şi beneficiază de libera circulaţie pe piaţa 
internă a Uniunii. 

Directive orizontale. Legislaţia orizontală comunitară importantă, pe care 
Republica Moldova trebuie să se transpună, este constituită din două acte juridice 
din 2008 cunoscute sub denumirea de „Noul cadru legislativ”, şi anume Decizia nr. 
768/2008/CE privind un cadru comun pentru comercializarea produselor şi 
Regulamentul (CE) nr. 765/2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de 
supraveghere a pieţei. Cel dintâi stabileşte un cadru comun de principii generale şi 
prevederile de referinţă pentru comercializarea produselor; mai stabileşte criterii 
pentru legislaţia sectorială comunitară, oferind definiţiile conceptelor fundamentale 
(de ex. „introducerea unui produs pe piaţă” şi „standardele armonizate”). Acesta 
mai defineşte obligaţiile producătorilor, importatorilor şi distribuitorilor şi 
stabileşte mai multe module ale procedurilor de evaluare a conformităţii, care sunt 
explicate în continuare împreună cu cerinţele de acreditare. 

                                                             
56 CEN se referă la Comitetul European pentru Standardizare, CENELEC la Comitetul European de 

Standardizare Electrotehnică, iar ETSI la Institutul European de Standardizare în Telecomunicaţii. 

57 A se vedea Comisia Europeană, Indexul standardelor armonizate (http://ec.europa.eu/ 
growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm). 
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În plus, Republica Moldova trebuie să se alinieze la Directiva 2001/95/CE 
privind siguranţa generală a produselor. Această directivă impune cerinţe generale 
de siguranţă pentru orice produs introdus pe piaţă şi defineşte criteriile pe care 
trebuie să le îndeplinească produsul pentru a fi considerat sigur. Moldova trebuie 
să se asigure că procedurile respectă aceste norme şi să monitorizeze dacă produsul 
este conform cerinţelor comunitare aplicabile. Produsele periculoase pentru 
sănătate şi siguranţă trebuie să fie identificate şi interzise pe piaţă. În plus, este 
necesară crearea unui sistem de răspundere pentru produsele cu defect, în 
conformitate cu normele comunitare relevante.58 

Directive sectoriale. Conform anexei XVI din Acord, Republica Moldova 
trebuie să transpună 20 de directive sectoriale ce reglementează un set larg de 
produse, cum ar fi utilaje, ascensoare, siguranţa jucăriilor, dispozitive medicale şi 
recipiente simple sub presiune. Sarcina este complicată, deoarece aceste directive 
sunt la moment actualizate ţinând seama de noul cadru legislativ, în special de 
Decizia UE 768/2008/CE privind un cadru comun pentru comercializarea 
produselor, care are ca scop îmbunătăţirea supravegherii pieţei şi stimularea 
calităţii evaluării conformităţii (a se vedea mai jos despre regulile şi procedurile de 
conformitate).59 Republica Moldova trebuie să urmeze aceste evoluţii legislative.60 

                                                             
58 A se vedea Directiva 85/374/CEE din 25 iulie 1985 privind aproximarea actelor cu putere de lege şi 
actelor administrative ale statelor membre cu privire la răspunderea pentru produsele cu defecte. 

59 Pentru a aproxima legislaţia cu privire la armonizarea produselor la prevederile Deciziei 768/2008/EC 
privind un cadru comun pentru comercializarea produselor, UE a adoptat pe data de 26 februarie 2014 – 
după ce a fost negociat Acordul – un pachet de aliniere, format din 8 directive: 

- Directiva 2014/35/UE privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie 
pe piaţă a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune 

- Directiva 2014/30/UE privind armonizarea legislaţiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea 
electromagnetică 

- Directiva 2014/34/UE privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la echipamentele şi 
sistemele de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive  

- Directiva 2014/33/UE de armonizare a legislaţiilor statelor membre referitoare la ascensoare şi la 
componentele de siguranţă pentru ascensoare 

- Directiva 2014/29/UE privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie 
pe piaţă a recipientelor simple sub presiune 

- Directiva 2014/32/UE privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie 
pe piaţă a mijloacelor de măsurare 

- Directiva 2014/31/UE privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie 
pe piaţă a aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată 

- Directiva 2014/28/UE privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie 
pe piaţă şi controlul explozivilor de uz civil 

În plus, legislaţia aliniată la Decizia 768/2008/CE a fost la fel adoptată pentru următoarele produse: 

- articole pirotehnice (Directiva 2013/29/UE) 

- siguranţa jucăriilor (Directiva 2009/48/UE) 

- restricţii de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice (Directiva 

2011/65/UE) 

- ambarcaţiuni de agrement (Directiva 2013/53/UE) 

- echipamente radio (Directiva 2014/53/UE) 
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Aceste directive sectoriale definesc, pentru fiecare grup de produse, cerinţele 
„esenţiale” de sănătate şi siguranţă şi procedurile specifice de evaluare a 
conformităţii care trebuie urmate (la fel explicate mai jos). Calendarul din anexa 
XVI este foarte ambiţios, întrucât prevede că majoritatea acestor directive trebuie 
armonizate până în 2014 sau 2015. Dar acest calendar este flexibil, iar Acordul 
permite Republicii Moldova să elaboreze un nou calendar pentru implementarea 
acestor directive dacă nu s-a încadrat în  termenele iniţiale. Mai mult decât atât, 
Republica Moldova trebuie să raporteze anual către UE progresul atins în 
implementarea acestor directive. 

O deosebire importantă faţă de ZLSAC-urile cu Georgia şi Ucraina este 
faptul că Republica Moldova şi-a luat angajamentul de a-şi alinia legislaţia la o listă 
lungă de acte comunitare sectoriale (circa 80 de directive şi regulamente) care 
reglementează produse ce nu necesită marcaj CE (de ex. produse cosmetice, 
autovehicule, produse chimice şi farmaceutice). Pentru a introduce aceste produse 
pe piaţa UE, este necesară aplicarea procedurilor şi normativelor specifice. 

Standarde europene. Conform Acordului, Republica Moldova trebuie să 
adopte corpul de standarde europene care include, în afară de cele 5.000 standarde 
armonizate, 25.000 de standarde europene (de ex. toate standardele elaborate de 
CEN, CENELEC şi ETSI). În mod clar, aceasta va constitui o provocare imensă 
pentru Moldova. Deoarece Acordul nu prevede un calendar pentru transpunerea 
standardelor, Republica Moldova va trebui să-şi stabilească priorităţi privind 
eforturile de transpunere. De asemenea, Republica Moldova trebuie să abroge orice 
standarde naţionale conflictuale, inclusiv standardele GOST.61 

Republica Moldova trebuie să se asigure că organele naţionale relevante 
participă pe deplin la organizaţiile europene şi internaţionale pentru standardizare 
şi evaluarea conformităţii, inclusiv de acreditare. În special, Republica Moldova este 
obligată să îndeplinească progresiv condiţiile de membru în organizaţiile europene 
de standardizare (CES, CENELEC şi ETSI). 

Procedurile de conformitate şi supraveghere. În Acord este prevăzută o 
cooperare amplă între cele două Părţi în domeniul supravegherii pieţei şi al 
procedurilor de evaluare a conformităţii. Mai mult, părţile trebuie să promoveze 
cooperarea dintre organizaţiile lor, publice sau private, responsabile pentru aceste 
chestiuni. 

                                                                                                                                             
- echipamentele sub presiune (Directiva 2014/68/UE) 

Următoarele produse sunt în aşteptarea propunerilor de aliniere: 

- dispozitive medicale 

- aparate cu consum de gaz 

- instalaţii pe cablu 

- echipamente de protecţie individuală. 

60 A se vedea nota de subsol nr. 1 la anexa XVI. 

61GOST înseamnă Gosudarstvenny Standart (standard de stat), fiind utilizat în URSS şi în statele post-
sovietice. 
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După cum a fost menţionat mai sus, Republica Moldova trebuie să-şi 
alinieze legislaţia la Decizia 768/2008/CE privind un cadru comun pentru 
comercializarea produselor. Această decizie stabileşte un set foarte complex de 
modele diferenţiate (numite în text „module”) pentru procedurile de evaluare a 
conformităţii. Directivele sectoriale ce reglementează diferite grupuri de produse 
indică modulul de evaluare a conformităţii care este necesar. Pentru unele grupuri 
de produse care prezintă un risc ridicat pentru interesul public (de ex. recipiente 
sub presiune, ascensoare şi unele maşini-unelte), este necesară efectuarea unei 
evaluări a conformităţii de către o parte terţă înainte de a introduce produsul pe 
piaţă. Aceste părţi terţe sunt laboratoare, organe de inspecţie şi certificare, care sunt 
cunoscute în general ca organe de evaluare a conformităţii, sau mai oficial ca 
organisme notificate pentru certificare. Atunci când această decizie va fi 
implementată, Republica Moldova va trebui să asigure că organismele sale 
notificate de certificare oferă toate garanţiile de independenţă, obiectivitate, 
imparţialitate, confidenţialitate şi integritate profesională. Producătorul poate 
elabora declaraţiide conformitate pentru diverse produse cu risc scăzut. 

Republica Moldova mai trebuie să se alinieze la Regulamentul (CE) 
765/2008 care stabileşte norme privind cerinţele pentru acreditarea organelor de 
evaluare a conformităţii şi pentru supravegherea pieţei produselor pentru a se 
asigura că produsele introduse pe piaţa UE îndeplinesc cerinţele specifice de 
sănătate şi siguranţă, definite în legislaţia sectorială comunitară. În regulament sunt 
incluse norme detaliate privind modul de organizare a unui organ de acreditare 
naţional (adică organismul care hotărăşte dacă un organ de evaluare a conformităţii 
îndeplineşte toate cerinţele specifice). Trebuie să existe un singur organism de 
acreditare naţional, care să acţioneze în mod imparţial şi obiectiv, dar şi pe bază de 
non-profit. 

Republica Moldova va trebui să înfiinţeze şi să menţină autorităţi de 
supraveghere care monitorizează şi controlează dacă produsele care au fost introduse 
pe piaţă respectă cerinţele de sănătate şi siguranţă ale UE. Aceste autorităţi 
responsabile de reglementarea pieţelor trebuie să desfăşoare controale ale 
caracteristicilor produselor prin verificări ale documentelor, fizice şi de laborator. 
Autorităţile de supraveghere trebuie să dispună de competenţe pentru a retrage de 
pe piaţă produsele care prezintă un risc major. Totuşi, decizia de a retrage produse 
de pe piaţă trebuie să fie proporţională, să fie comunicată operatorilor economici 
relevanţi şi să prezinte motivele exacte. Pe lângă aceasta, în astfel de cazuri, 
Republica Moldova va trebui să anunţe Comisia despre luarea unei astfel de decizii 
şi de asemenea să anunţe sistemul de alertă rapidă al UE pentru produsele 
nealimentare periculoase (RAPEX). 

Acordul urmăreşte scopul de a  încheia un Acord privind evaluarea 
conformităţii şi acceptarea produselor industriale (AECA).AECA este un tip special 
de acord de recunoaştere reciprocă, preconizat de UE pentru orice ţară din partea 
de est sau de sud a Politicii Europene de Vecinătate, precum şi pentru ţările din 
Balcanii de vest. Prin semnarea AECA, părţile convin că produsele industriale 
indicate în anexele AECA, care îndeplinesc toate cerinţele pentru a fi introduse legal 
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pe piaţa unei părţi, pot fi introduse pe piaţa celeilalte părţi fără verificări 
suplimentare şi fără proceduri de evaluare a conformităţii. Înainte de a semna un 
AECA, Republica Moldova va trebui mai întâi să-şi îndeplinească în totalitate 
obligaţiile sale legate de directivele UE, inclusiv cu privire la standardele 
armonizate, instituţiile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, descrise mai sus. 
Aceste reforme vor fi monitorizate îndeaproape de instituţiile UE. Un AECA ar 
conţine un acord-cadru care va prevedea recunoaşterea echivalenţei evaluării 
conformităţii, procedurile de verificare şi acreditare, având una sau mai multe 
anexe referitoare la produsele reglementate. 

Relaţiile cu ţările terţe. Producătorii din Republica Moldova sunt liberi să 
exporte produse pe pieţele ţărilor terţe precum Federaţia Rusă, conform 
standardelor tehnice ale acestor ţări. În privinţa importurilor, problema este mai 
complexă. După implementarea directivelor sectoriale ale UE, importurile, inclusiv 
cele din Federaţia Rusă, vor trebui să respecte cerinţele esenţiale de sănătate şi 
siguranţă prevăzute în directivele respective înainte de a fi introduse pe piaţa 
moldovenească. Nu este necesar ca aceste produse să fie fabricate în baza 
standardelor armonizate propriu zise ale UE, care sunt opţionale. Dar, totuşi, doar 
produsele din ţări terţe care respectă standardele armonizate ale UE vor beneficia 
de „prezumţia conformităţii” necesară pentru a fi introduse pe piaţa 
moldovenească (şi cea comunitară). 

Perspective de implementare 

Armonizarea legislativă.Planul Naţional de Acţiuni pentru 2014–2016 privind 
implementarea Acordului de Asociere şi a ZLSAC conţine mai multe acţiuni, atât 
de ordin legal  cât şi tehnice, referitoare la prevederile BTC.62 În ceea ce priveşte 
aproximarea legislaţiei, Ministerul Economiei informează Comisia Europeană cu 
privire la actele legale elaborate şi informează Comitetul de Asociere despre 
progresul realizat în implementarea anexei XVI. 

Autorităţile continuă să transpună legislaţia orizontală de bază a UE. 
Conform Planului naţional de acţiuni, până acum doar două din şase legi orizontale 
comunitare au fost transpuse: Directiva 85/347/CEE cu privire la răspunderea 
pentru produsele cu defect şi Directiva 2009/3/CE privind apropierea legislaţiilor 
statelor membre referitoare la unităţile de măsură. Legislaţia orizontală comunitară 
care a mai rămas este în proces de aproximare 63 la diferite etape ale procesului 
legislativ.64 

                                                             
62 A se vedea https://monitorizare.gov.md/reports/Raport%20PNAAA.html. 

63 A se vedea Regulamentul (CE) 765/2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei 
în ceea ce priveşte comercializarea produselor, Decizia 768/2008/CE privind un cadru comun pentru 
comercializarea produselor, Directiva 2001/95/CE privind siguranţa generală a produselor, Regulamentul 
(UE) 1025/2012 privind standardizarea europeană. 

64 Acestea sunt, în special: i) Regulamentul (CE) 765/2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de 
supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor – Revizuirea Legii nr. 235 din 
01.12.2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, ii) Decizia 768/2008/CE privind 
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Transpunerea legislaţiei sectoriale a UE înregistrează rezultate modeste, 
aproximativ 13 directive fiind implementate total sau parţial (privind echipamente 
de măsurare, siguranţa echipamentelor energetice, calitatea materialelor de 
construcţie, maşini industriale, echipamente medicale, aparate de cântărire 
neautonome, pirotehnică, ambalaje, deşeuri de ambalaje, controlul compoziţiei 
produselor cosmetice, siguranţa traficului rutier etc.). Mai mult de 30 de directive 
sunt în faza de aprobare la diferite etape ale procesului legislativ. 

Adoptarea standardelor.Până acum, 10.200 (43%) din 23.500 de standarde 
europene (CES/CENELEC) au devenit standarde naţionale moldoveneşti, inclusiv 
standardele armonizate dintre care aproape toate au fost transpuse (97%). Numărul 
standardelor contradictorii retrase (inclusiv GOST) este mic. În jur de 1.000 
standarde GOST au fost retrase în anul 2014 şi se planifică retragerea a încă 
aproximativ 2.000. Organul naţional de standardizare a creat 7 comitete tehnice 
pentru a identifica standardele contradictorii care ar trebui să fie abrogate. În total, 
aproximativ 60% din cele 27.700 de standarde naţionale încă sunt standarde din 
fosta URSS (GOST). 

Instituţiile. Reformarea instituţiilor responsabile pentru coordonarea 
politicilor de standardizare, metrologie şi acreditare a început în anul 201265şi a 
continuat pe parcursul anului 2013.66 Reforma a inclus adoptarea actelor normative 
pentru crearea unor noi instituţii şi reorganizarea celor vechi. Astfel, au fost create 
trei instituţii autonome: Institutul Naţional de Standardizare, Institutul Naţional de 
Metrologie şi Centrul Naţional de Acreditare (MOLDAC). Aceste instituţii 
colaborează cu Ministerul Economiei, care monitorizează activităţile lor şi este 
singura autoritate centrală responsabilă de coordonarea infrastructurii calităţii. 
Procesul de apropiere ce include activităţile de acreditare şi supraveghere ale 
MOLDAC a fost iniţiat, dar finalizarea acestuia va dura. La momentul actual, 
capacităţile de acreditare ale MOLDAC sunt evaluate de organul de acreditare 
european cu privire la faptul dacă organele de evaluare a conformităţii (organele de 
testare, de etalonare, medicale, precum şi cele de certificare etc.) pot să îşi 
îndeplinească sarcinile conform standardelor internaţionale şi europene. 

Institutul Naţional de Standardizare participă la activităţile organizaţiilor 
europene de standardizare, cu statut de membru afiliat al CEN şi CENELEC şi 
statut de observator la ETSI, participând de asemenea la activităţile comitetelor 
tehnice ale CEN. La momentul actual, instituţia desfăşoară acţiuni pentru a întruni 
criteriile de membru cu drepturi depline, precum asigurarea transparenţei, 

                                                                                                                                             
un cadru comun pentru comercializarea produselor – Revizuirea Legii metrologiei nr. 647-XIII din 
17.11.1995, iii) Directiva 2001/95/CE privind siguranţa generală a produselor – Revizuirea Legii nr. 422-XVI 
din 22.12.2006 privind securitatea generală a produselor, iv) Regulamentul (UE) 1025/2012 privind 
standardizarea europeană – Revizuirea Legii nr. 590-XIII din 22.09.1995 cu privire la standardizare. 

65 A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 996 din 27.12.2012 privind unele măsuri de reformare a sistemului 

infrastructurii calităţii. 

66 A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 77 din 25.01.2013 privind reorganizarea Întreprinderii de Stat, 
Centrul de Acreditare în domeniul Evaluării Conformităţii Produselor. 
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deschiderii şi deciziilor bazate pe consens.67 Cerinţele de a plăti cotizaţii de membru 
şi lipsa de expertizăşi a resurselor umane relevante sunt printre principalii factori 
care pot împiedica autorităţile moldoveneşti să avanseze în privinţa aderăriila 
aceste organizaţii. În plus, Republica Moldova trebuie să transpună cel puţin 80%68 
din standardele europene existente69 pentru a întruni criteriile de eligibilitate. 

În domeniul metrologiei, organul moldovenesc a stabilit relaţii de cooperare 
cu organismele specializate europene, precum Organizaţia europeană pentru 
cooperare în metrologia legală (WELMEC) şi Asociaţia europeană a institutelor 
naţionale de metrologie (EURAMET). 

MOLDAC este membru afiliat al Cooperării Europene pentru Acreditare din 
2011. Recent, MOLDAC a fost supus unui control riguros în privinţa aderării sale la 
Acordul Multilateral de Cooperare Europeană pentru Acreditare (EA MLA).70 În 
acest acord, de rând cu organele naţionale de acreditare din Europa, semnatarii 
recunosc şi acceptă echivalenţa sistemelor de acreditare utilizate de către membrii 
participanţi, precum şi relevanţa rezultatelor evaluării conformităţii de către 
membri. Prin aderarea la acord, MOLDAC asigură că evaluarea conformităţii pe 
care o efectuează este în general acceptată în UE. 

Acordul privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor 
industriale (AECA). Au fost făcuţi primii paşi spre iniţierea negocierilor cu privire 
la AECA, dar se pare că procesul este complicat şi exigent. Partea moldovenească a 
întreprins acţiuni ce vizează dezvoltarea şi consolidarea unor elemente ale 
sistemului de evaluare a conformităţii,71 dar îi lipseşte o strategie cuprinzătoare 
pentru a restructura întregul sistem. Procesul de modificare a legislaţiei şi 
aproximare a acesteia cu legislaţia orizontală comunitară în domeniu, drept 
condiţie prealabilă pentru un AECA, este în curs de desfăşurare. Organul de 
acreditare a trecut până acum de procedura de preevaluare în încercarea de a adera 
la EA MLA. 

Mai jos sunt prezentate cele mai mari provocări în asigurarea implementării 
prevederilor BTC ale Acordului şi ale ZLSAC: 

 dotarea tehnică precară a organismelor de testare şi certificare; 

 resursele financiare inadecvate ale companiilor pentru a implementa eficient 
standardele europene transpuse; 

                                                             
67 Institutul Naţional de Standardizare urmăreşte scopul de a spori nivelul de transparenţă prin publicarea 
Programului naţional de standardizare şi prin organizarea discuţiilor deschise cu părţile interesate 
relevante cu privire la standardele contradictorii propuse spre anulare.  

68 A se vedea Ghidul privind calitatea de membru al CES şi CENELEC, Ediţia 3, 2013-07 
(ftp://ftp.cencenelec.eu/EN/EuropeanStandardization/Guides/20_CENCLCGuide20.pdf). 

69 CES/CENELEC au adoptat aproximativ 25.000 de standarde. 

70 Pentru mai multe informaţii privitor la EA MLA, a se vedea www.european-accreditation.org/the-mla. 

71 A se vedea Ordinul nr. 103 din 05.06.2005 privind grupul de lucru pentru elaborarea planului multianual 
de achiziţii pentru procurarea echipamentului necesar laboratoarelor de testare. 
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 opoziţia, chiar şi cu caracter ideologic, faţă de aplicarea standardelor 
europene în rândul diferitor actori interesaţi, obişnuiţi să lucreze în baza 
standardelor GOST; şi 

 lipsa mecanismelor eficiente de aplicare a legislaţie, în special pentru 
producerea produselor alimentare. 

 

Pe scurt despre standardele tehnice pentru bunurile industriale 

Adoptarea standardelor tehnice europene pentru produsele industriale este vitală pentru 
modernizarea şi competitivitatea industriei moldoveneşti. 

Republica Moldova înregistrează progrese în armonizarea unui număr limitat de 
directive orizontale ale UE. Ritmul aproximării  este lent în cazul directivelor sectoriale 
ale UE. 

Aplicarea legislaţiei ce prevede implementarea standardelor europene este scăzută. 

Transpunerea standardelor europene necesită retragerea standardelor GOST 
contradictorii, dar există încă o rezistenţă din partea mai multor laboratoare de certificare 
şi întreprinderi care utilizează standardele GOST. 
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8. REGULAMENTELE PRIVIND 

SIGURANŢA ALIMENTELOR 

Capitolul privind măsurile sanitare şi fitosanitare (MSF) 
se referă la standardele de siguranţă a alimentelor, 
necesare pentru facilitarea comerţului cu mărfuri 
alimentare, agricole şi plante, dar care protejează viaţa şi 
sănătatea oamenilor, animalelor şi plantelor (art. 181). 
Principalul mecanism constă în aproximarea legislaţiei 
moldoveneşti cu legislaţia UE. De asemenea, Acordul are 
scopul de a ajunge la o înţelegere comună a standardelor 
privind bunăstarea animalelor. 

Prevederile Acordului 

Aproximarea. În Acord nu se specifică lista legilor care urmează a fi armonizate, dar 
se prevede un termen de trei luni pentru aceasta, de la intrarea în vigoare a 
Acordului. Sunt specificate produsele reglementate (în anexa XVII-A), inclusiv 
animalele vii şi produsele de origine animală. Lista a fost întocmită pe parcursul 
anului 2015 şi adoptată de comun acord de Republica Moldova şi UE la şedinţa 
Subcomitetului MSF pe data de 1 iunie 2016. 

Echivalenţa. Pentru a recunoaşte echivalenţa măsurilor sau grupurilor de 
măsuri luate de Republica Moldova cu cele ale UE pentru sectoare sau subsectoare 
şi 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 
echivalenţei” şi „evaluării obiective a demonstrării” de către partea care importă. 
Acest proces trebuie să fie interactiv. Este responsabilitatea părţii importatoare să 
determine echivalenţa sau neechivalenţa, sau să retragă sau să suspende 
echivalenţa, în baza standardelor recunoscute la nivel internaţional sau în baza 
unor dovezi ştiinţifice corespunzătoare. Partea importatoare poate desfăşura 
verificări pentru care se aplică reguli detaliate. Recunoaşterea echivalenţei conduce 
la reducerea verificărilor fizice la frontiere şi la proceduri simplificate. 

UE desfăşoară audite periodice pentru a asigura conformitatea, de exemplu 
auditul efectuat în anul 2014 cu privire la producţia de  ouă (a se vedea mai jos). 

Condiţiile comerciale. După realizarea aproximării depline, condiţiile de 
import pentru produsele sau sectoarele respective vor fi aplicate pentru întregul 
teritoriu al  Republicii Moldova ca ţară exportatoare (art. 186). Întreprinderile care 
doresc să exporte în UE trebuie să obţină certificare de la autoritatea competentă a 
Republicii Moldova, care trebuie să garanteze că unitatea respectă cerinţele de 
sănătate relevante ale UE şi poate suspenda includerea pe listă a unităţii în caz de 
nerespectare. 
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Dăunătorii şi bolile animalelor. Există prevederi detaliate pentru 
gestionarea problemelor privitor la dăunătorii şi bolile animalelor sau plantelor. 
Bolile animalelor şi peştilor sunt specificate în anexa XVIII-A. În cazul dăunătorilor, 
fiecare parte trebuie să întocmească şi să comunice listele dăunătorilor reglementaţi. 
Sunt stabilite proceduri pentru a recunoaşte 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 ţara 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 proporţionale pentru a minimiza întreruperea comerţului. 

Subcomitetul MSF al Consiliului de Asociere. Subcomitetul este răspunzător 
de analiza implementării capitolului privind MSF şi poate, printre altele, să decidă 
asupra modificărilor din anexe. Deciziile vor fi luate în baza consensului dintre 
părţi. 

Acorduri de import preexistente. UE menţine un sistem cuprinzător pentru 
reglementarea importurilor de produse agro-alimentare din ţările terţe pentru a 
asigura că acestea respectă cerinţele MSF, în special conform Regulamentului (CE) 
854/2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale 
privind produsele de origine animală. 

Acest regulament stabileşte mai întâi de toate setul de norme pentru 
aprobarea unităţilor în cadrul UE (adică abatoare sau fabrici de prelucrare a 
produselor alimentare), după care solicită autorităţi competente, desemnate oficial 
să efectueze sau să organizeze controale pentru a verifica respectarea cerinţelor 
MSF. Regulamentul mai stabileşte norme comparabile pentru aprobarea unităţilor 
din ţările terţe cu scopul de a exporta pe piaţa UE. Aceste aranjamente sunt în 
prezent utilizate de Republica Moldova şi vor rămâne în vigoare în timp ce 
prevederile Acordului sunt implementate. 

Respectarea totală a MSF pe întreg teritoriul Republicii Moldova este un 
obiectiv ambiţios, iar sistemul va avea nevoie de câţiva ani pentru a fi eficient 
aplicat în întregul sector agro-alimentar. Între timp, există proceduri pentru 
întreprinderile care doresc şi pot să le respecte în vederea certificării pentru a 
exporta în UE. Acesta este un element important de flexibilitate eficientă din Acord 
şi poate contribui la evitarea costurilor de conformare excesive. 

Adiţional, există unele prevederi comunitare de exceptare a producţiei la 
scară redusă de la diferite cerinţe MSF (Regulamentul (CE) 853/2004 de stabilire a 
unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală). De 
exemplu, regulile de igienă nu se aplică produselor destinate consumului intern 
privat sau cantităţilor mici furnizate unităţilor locale de vânzare cu amănuntul şi 
pieţelor. Republica Moldova este liberă să aplice excepţii similare pentru pieţele 
locale. 
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Perspective de implementare 

Situaţia curentă. Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA) este o 
autoritate administrativă care se subordonează Guvernului (executivului), chiar 
dacă politicile din domeniu sunt adoptate de Ministerul Agriculturii şi Industriei 
Alimentare (MAIA). Cele două instituţii au semnat în aprilie 2016 un acord bilateral 
de  colaborare, care subliniază că ANSA este responsabilă pentru implementarea 
acţiunilor MSF relevante şi furnizează MAIA cu date referitoare la progresul din 
domeniu. Agenţia dispune de competenţe de reglementare şi control în domeniul 
siguranţei alimentelor, standardelor veterinare, zootehniei, protecţiei plantelor, 
carantinei fitosanitare, controlului seminţelor, calităţii produselor primare, 
produselor alimentare şi furajelor. Agenţia poate interzice importul şi 
comercializarea bunurilor (îngrăşăminte, produse farmaceutice pentru scopuri 
veterinare, produse agro-alimentare şi organisme modificate genetic), dacă acestea 
contravin cerinţelor şi standardelor naţionale. De altfel, Agenţia supraveghează 
exportul produselor agro-alimentare pe pieţele locale prin unităţile sale de la 
birourile vamale. 

Directorul Agenţiei este numit de Guvern. În Agenţie sunt angajate 
aproximativ 1.400 de persoane (la sediul central, în subdiviziunile teritoriale, 
punctele de investigaţie din birourile vamale). Aceasta eliberează trei categorii de 
documente: acte fitosanitare şi permisivede carantină (13), documente de garantare 
a siguranţei (11) şi documente sanitar-veterinare (14). Printre documentele eliberate 
de Agenţie se numără la fel  cele solicitate pentru a exporta în ţările CSI. 

Două subdiviziunidin cadrul ANSA sunt răspunzătoare de efectuarea 
controalelor. O subdiviziune este responsabilă de controlul sanitar-veterinar, care 
include bunăstarea animalelor, eradicarea bolilor, identificarea şi monitorizarea 
animalelor. Altă subdiviziune este responsabilă de supravegherea comercializării, 
distribuirii şi consumului produselor alimentare, atât de origine animală, cât şi 
vegetală. La nivel local, ANSA are subdiviziuni teritoriale în 34 de raioane, inclusiv 
Chişinău, Bălţi şi Găgăuzia (în total, 37 de subdiviziuni teritoriale). 

Până în prezent, întreprinderile moldoveneşti au fost autorizate să exporte în 
UE trei produse de origine animală: miere, caviar şi praf de ouă. 

 

Caseta 8.1 Exporturile de miere moldovenească în UE 

În anul 2015, 13 companii din Republica Moldova au exportat miere pe piaţa 
europeană. Doar câteva companii sunt atât producători, cât şi exportatori (de ex. 
Visapina-Impex şi Vladovlad). Celelalte companii doar exportă. În prezent, 
mierea moldovenească este exportată în vrac, ca mai apoi să fie prelucrată în 
ţările importatoare. Acesta înseamnă că produsele apicole finale nu sunt 
etichetate drept „moldoveneşti” pe piaţa UE. Cele mai mari cantităţi de miere au 
fost livrate în Germania (254 tone), Italia (254 tone), Franţa (126 tone) şi România 
(141 tone). 
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Diversificarea exporturilor de produse de origine animală şi îmbunătăţirea 
infrastructurii laboratoarelor fac parte din priorităţile în domeniul MSF. În legislaţia 
MSF pentru perioada 2016–2017 sunt incluse măsuri ce urmăresc sporirea 
posibilităţilor companiilor moldoveneşti de a deveni eligibile pentru exportul 
ouălor din categoria B şi al cărnii de pasăre, iar în prezent aceste două produse sunt 
evaluate de UE. La următoarele produse sunt preconizate perioade de tranziţie 
pentru liberalizarea comerţului cu UE: paste, ardei, porumb (trei ani); brânzeturi, 
legume (roşii, castraveţi etc.), fructe (cireşe, nectarine, zmeură), vinuri, sucuri, 
gemuri, produse de panificaţie (cinci ani); lapte, carne şi cireşe proaspete (zece ani). 

Implementarea. Lista legilor comunitare pentru MSF care urmează a fi 
aliniate nu este fixată în Acord, urmând să fie  decisă în termen de trei luni de la 
intrarea în vigoare a acestuia. În anul 2015, autorităţile moldoveneşti au elaborat 
această listă cu ajutorul unei evaluări desfăşurate împreună cu experţii europeni în 
cadrul unui proiect TAIEX şi au prezentat-o Comisiei Europene spre consultare. În 
martie 2016, lista a fost publicată în Republica Moldova pentru consultare publică.72 
Modificarea oficială a Acordului (anexa XXIV-B) pentru intrarea în vigoare a acestei 
liste a avut loc la şedinţa Subcomitetului MSF de la Bruxelles din 1 iunie 2016. 

Lista convenită a legislaţiei MSF cuprinde 235 de directive şi regulamente 
comunitare. Cea mai mare parte revine cerinţelor veterinare (78 directive) şi 
normelor de siguranţă a produselor agro-alimentare (48 directive), şi mai puţine în 
următoarele domenii: accesul pe piaţă al produselor agro-alimentare, hranei pentru 
animale şi subproduselor de origine animală (27); legislaţia cadrului general (10); 
norme specifice pentru hrana animalelor (10); organismele modificate genetic (10); 
produse medicale pentru scopuri veterinare (6). 

Perioada de aliniere convenită pentru legislaţia MSF este de până la 5 ani, 
până în anul 2020. Cea mai mare parte a legislaţiei urmează să fie aliniată pe 
parcursul a doi ani (pentru 68 de directive), trei ani (52 directive) şi patru ani (57 
directive) începând cu anul 2016. Autorităţile moldoveneşti urmează să transpună 
37 de directive UE în anul 2016, un număr mic (opt) rămânând pentru anul 2020. 

În perioada 2015–2016, executivul a adoptat şi a examinat numeroase decizii 
şi propuneri de proiecte de lege. Cele mai relevante sunt următoarele: 

 proiectul de lege cu privire la controlul respectării cerinţelor de calitate 
pentru fructe şi legume proaspete (Regulamentul (CE) 1234/2007); 

 proiectul de lege cu privire la clasificarea carcaselor de bovine, porcine şi 
ovine (Regulamentul (CE) 1249/2008); 

 cerinţele pentru evaluarea calităţii produselor din lapte şi carne; 

 conceptul tehnic pentru sistemul informaţional automatizat al unui Registru 
de vinuri moldoveneşti; 

                                                             
72 A se vedea http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2978. 
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 proiectul de regulament cu privire la „ghişeul unic” de eliberare a 
autorizaţiilor pentru exportul produselor de origine animală; 

 sistemul informaţional automatizat al unui registru fitosanitar cu privire la 
protecţia plantelor şi carantina fitosanitară; şi 

 proiectul de lege ce are ca scop crearea Sistemului de alertă rapidă pentru 
alimente şi furaje (RASFF) conform Regulamentului (CE) 178/2002. 

Competenţele MAIA au fost completate prin transpunerea Regulamentului 
(CE) nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea 
conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi 
cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor. 

Personalul ANSA este implicat în activităţi de consolidare a capacităţilor 
(sesiuni de instruire ad-hoc) ce vizează siguranţa şi compoziţia produselor agro-
alimentare, reziduurile veterinare, supravegherea alimentelor şi hranei pentru 
animale pentru protecţia împotriva contaminanţilor, investigarea bolilor (pesta 
porcină şi rabia) şi planificarea pentru situaţii de urgenţă. De exemplu, în anul 2015, 
reprezentanţii ANSA au participat la un proiect de twinning cu privire la normele 
şi standardele de siguranţă alimentară pentru produsele de origine vegetală. 

În 2015, cu suportul Băncii Mondiale, la punctele vamale Tudora şi Criva au 
fost introduse punctele de inspecţie ale ANSA. Noi puncte de inspecţie sunt 
prevăzute pentru punctele vamale de la frontiera cu România, la Giurgiuleşti şi 
Leuşeni. 

Dezvoltarea şi dotarea laboratoarelor. Infrastructura laboratoarelor 
naţionale este slab dezvoltată şi insuficientă. În total, există 16 laboratoare acreditate 
la nivel naţional, care cuprind atât laboratoare la nivel central cât şi cele teritoriale. 
Şase laboratoare sunt acreditate să elibereze rapoarte de testare pentru bunurile 
exportate în Federaţia Rusă şi opt laboratoare pot elibera certificate fitosanitare 
necesare pentru a exporta în UE. 

În prezent, autorităţile moldoveneşti implementează un proiect pentru 
crearea şi funcţionarea unui laborator pentru detectarea reziduurilor de pesticide în 
plante, în sol şi în produse de origine neanimală. Statele membre ale UE (România) 
precum şi alte state (Norvegia şi Israel) oferă suport în această direcţie. Un laborator 
biomolecular pentru detectarea OMG-urilor a fost deschis în mai 2016 cu suportul 
Agenţiei de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare din Israel. 

UE a oferit truse de laborator pentru investigarea bolilor la păsări, precum 
gripa aviară şi boala Newcastle. Centrul Republican de Diagnostic Veterinar (PI 
CRDV) a beneficiat de aceste truse, iar personalul instituţiei a participat la 
instruirea organizată de un institut românesc în metode de diagnosticare a rabiei, 
vaccinarea împotriva rabiei, detectarea salmonelei etc. Centrul încă testează 
produsele alimentare de origine animală (carne, peşte, lapte şi miere) în baza 
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standardelor GOST,73 în timp ce standardele europene sau regulamentele tehnice 
relevante nu sunt utilizate. În acelaşi timp, Centrul utilizează standardele 
internaţionale (ISO) pentru testarea prezenţei bolilor microbiologice. 

Procedurile de creare a Sistemului informaţional automatizat (LIMS) pentru 
managementul laboratoarelor sanitar-veterinare şi laboratoarelor pentru siguranţa 
alimentelor au început în 2014. La fel, autorităţile au continuat să dezvolte Sistemul 
informaţional automatizat pentru Registrul de stat al animalelor începând cu anul 
2014. 

Unul dintre primele audite ale UE – desfăşurat de DG Sanco (Sănătate şi 
Consumatori) a Comisiei Europene – pentru produsele de origine animală (ouă de 
categoria B) a fost efectuat în anul 2014. Totuşi, raportul scoate în evidenţă faptul că 
ANSA nu poate asigura nivelul de garanţie necesar pentru exportul ouălor de 
categoria B pe piaţa UE. În acest raport sunt identificate următoarele probleme: 
supravegherea ineficientă, sisteme interne de audit şi raportare cu deficienţe, 
instruirea insuficientă a personalului din subdiviziunile teritoriale şi lipsa 
resurselor de diagnosticare în cadrul laboratoarelor pentru a depista gripa aviară şi 
boala Newcastle.74 

Provocările. Cele mai mari provocări în domeniul MSF vizează activităţile 
ANSA. Agenţia necesită consolidarea serioasă a capacităţilor instituţionale în 
privinţa dotării cu personal şi a laboratoarelor. Aceste cerinţe sunt destul de ample, 
inclusiv sporirea profesionalismului şi desfăşurarea sesiunilor de instruire specifice, 
care vizează laboratoarele şi subdiviziunile teritoriale; modernizarea laboratoarelor 
existente; aplicarea standardelor europene şi/sau internaţionale şi a regulamentelor 
tehnice de către laboratoare;75 asigurarea unor capacităţi administratv/manageriale 
eficiente la ANSA şi unor resurse financiare suficiente; şi îmbunătăţirea 
monitorizării şi auditării activităţilor subdiviziunilor teritoriale ale ANSA. Exportul 
mărfurilor de origine animală este îngreunat de infrastructura slab dezvoltată din 
laboratoare şi lipsa acreditării internaţionale a acestora. 

ANSA este frecvent acuzată de implicarea în acte de corupţie legate de 
eliberarea ilegală a certificatelor fitosanitare pentru mărfurile exportate din 
Republica Moldova (de ex. exportul merelor poloneze pe piaţa Rusiei drept 
produse moldoveneşti) şi în scheme ilegale de export cu implicarea regiunii 
transnistrene. 

 

                                                             
73Un set de standarde tehnice este menţinut de Consiliul Euro-Asiatic de Standardizare, Metrologie şi 
Certificare (EASC) – o organizaţie regională destandardizare ce activează sub egida CSI. 

74 A se vedea DG Sanco, Comisia Europeană, Raportul final al unui audit efectuat în Republica Moldova în 
perioada 25 noiembrie - 3 decembrie 2014 pentru a evalua controalele de sănătate animală existente pentru 

ouăle de categoria B, destinate exportului pe piaţa Uniunii Europene (nr. auditului 2014-7351). 

75 Este vorba în special de ISO/IEC 17025:2005, care specifică cerinţele generale pentru competenţa de a 
desfăşura teste sau/şi calibrări, inclusiv prelevarea probelor. 
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Pe scurt despre regulamentele privind siguranţa alimentară 

Moldova trebuie să adopte o strategie cuprinzătoare pentru aplicarea regulamentelor 
MSF ale UE în sectoarele agro-alimentare, care urmează să fie implementată într-o 
perioadă de 2-4 ani. 

Aceasta va asigura, la momentul cuvenit, standarde înalte de siguranţă şi sănătate 
pentru consumatorii din Republica Moldova şi va permite întreprinderilor moldoveneşti 
să exporte pe pieţele UE sau alte pieţe internaţionale. 

Deficienţele instituţionale ale principalei agenţii guvernamentale (ANSA), în special la 
nivel local, cazurile de corupţie (certificate fitosanitare) şi infrastructura slab dezvoltată a 
laboratoarelor, constituie constrângeri serioase pentru dezvoltarea sectorului agro-
alimentar. 

Până în prezent, Republica Moldova a reuşit să exporte în UE doar trei categorii de 
produse de origine animală: caviar, miere şi făină de ouă. 



 

 

9. SERVICIILE 

Dezvoltarea unui sector competitiv şi modern al 
serviciilor este foarte importantă pentru 
modernizarea economiei moldoveneşti. În acest 
sens, ZLSAC prevede o liberalizare cuprinzătoare 
a unităţilor şi a comerţului cu servicii, însă cu 
rezerve extinse – mai multe din partea UE decât 
din partea Republicii Moldova. 

Prevederile Acordului 

Prevederile Acordului sunt organizate în trei 
compartimente: i) dreptul de stabilire, ii) prestarea 

transfrontalieră a serviciilor, şi iii) prezenţa temporară a persoanelor fizice în 
scopuri de afaceri. 

Dreptul de stabilire. Acesta implică dreptul oricărei întreprinderi („persoană 
juridică”) sau persoane („persoană fizică”) de a-şi exercita activitatea pe teritoriul 
celeilalte părţi. Întreprinderile pot crea sau achiziţiona sucursale sau reprezentanţe. 
Persoanele fizice îşi pot exercita activitatea prin auto-angajare sau prin crearea de 
întreprinderi pe care le controlează. 

Acordul prevede tratamentul naţional şi tratamentul NCF pentru realizarea 
dreptului de stabilire. Aceasta înseamnă că UE şi Republica Moldova trebuie să 
acorde întreprinderilor ”stabilite” un tratament nu mai puţin favorabil decât cel 
acordat propriilor întreprinderi sau celor din ţări terţe, dacă acesta din urmă este 
mai avantajos. 

Însă pentru unele activităţi economice, atât UE, cât şi Republica Moldova au 
rezerve care limitează tratamentul naţional sau tratamentul NCF. Aceste rezerve 
sunt menţionate în anexele Acordului (anexa XXVII-A şi E) şi reproduc în esenţă 
rezervele părţilor conform GATS (Acordul General privind comerţul cu servicii). 
Republica Moldova are mai puţine rezerve decât UE şi statele membre ale acesteia 
(a se vedea tabelul 9.1). Abordarea liberală a Republicii Moldova se datorează în 
principal faptului că ţara are puţine rezerve la nivelul OMC (adică în Lista de 
angajamente specifice privind comerţul cu servicii).76 Este important să menţionăm 
că aceste rezerve în privinţa ZLSAC sunt specificate într-o listă negativă. Aceasta 
înseamnă că UE şi Republica Moldova îşi vor deschide toate sectoarele de servicii 
(adică poziţia implicită), cu excepţia acelor sectoare în care există rezerve (conform 

                                                             
76 A se vedea http://i-tip.wto.org/services/SearchResultGats.aspx, pentru o prezentare generală a 
rezervelor Republicii Moldova în conformitate cu GATS. 
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detalierii din anexe). Abordarea respectivă garantează acoperirea automată a noilor 
servicii care nu sunt indicate la categoria excepţii. 

Lista rezervelor UE este complicată, deoarece include atât excepţii la nivel 
comunitar, cât şi excepţii  specifice statelor membre. În ceea ce priveşte excepţiile  
orizontale (adică cele care se aplică în toate sectoarele şi subsectoarele), excepţiile  
importante la nivel comunitar reflectă preocuparea, de exemplu, că activităţile 
economice considerate drept servicii comunale pot fi supuse monopolurilor 
publice. Unele excepţii  specifice statelor membre vizează achiziţiile de bunuri 
imobiliare. Numeroase excepţii la nivel comunitar sau excepţii specifice statelor 
membre se menţin în domeniile: agricultură, vânătoare, pescuit, industria minieră 
energetică, servicii profesionale, servicii financiare, servicii de transport etc. 

În Acord este inclusă o clauză suspensivă care interzice, conform rezervelor 
din anexă, Uniunii Europene şi Republicii Moldova să adopte noi regulamente 
discriminatorii în privinţa stabilirii persoanelor juridice ale celeilalte părţi prin 
comparaţie cu persoanele juridice proprii. Un angajament mai puţin sever este 
inclus pentru a negocia prevederile de protejare a investiţiilor şi un mecanism 
pentru soluţionarea diferendelor dintre stat şi investitor. 

Tabelul 9.1 Tratamentul naţional sau rezervele NCF privind dreptul de stabilire. 

 Rezervele UE 
Rezervele Republicii 

Moldova 

 
Excepţii la nivel 

comunitar 
Excepţii specifice 
statelor membre* 

Republica Moldova 

Excepţii orizontale 2 31 2 

Excepţii sectoriale 30 98 10 

Total 161 12 

* Numărul excepţiilor  specifice statelor membre reprezintă numărul excepţiilor  
aplicate de diferite state membre. 

Prestarea transfrontalieră de servicii. Secţiunea din ZLSAC referitoare la 
prestarea transfrontalieră de servicii reglementează prestarea unui serviciu i) 
provenind din teritoriul unei părţi şi destinat teritoriului altei părţi (Prima parte a 
GATS); şi ii) pe teritoriul unei părţi pentru un consumator al celeilalte părţi (A doua 
parte a GATS). Ea nu se aplică la serviciile din domeniul audiovizual, cabotajul 
maritim naţional sau serviciile de transport aerian naţional şi internaţional.77 UE şi 
Republica Moldova trebuie să acorde acces pe piaţă şi tratament naţional pentru 
serviciile şi furnizorii de servicii ai celeilalte părţi. Spre deosebire de secţiunea 
privind dreptul de stabilire, secţiunea referitoare la prestarea transfrontalieră de 

                                                             
77 Condiţiile accesului reciproc pe piaţă în domeniul transportului aerian sunt reglementate de Acordul 
bilateral privind Spaţiul Aerian Comun (explicat în capitolul 16). 
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servicii funcţionează în baza unei liste pozitive. Aceasta înseamnă că UE şi Republica 
Moldova îşi iau angajamente privind accesul pe piaţă şi tratamentul naţional doar 
în sectoarele de servicii specificate în anexă. 

În sectoarele în care sunt luate angajamente privind accesul pe piaţă, UE şi 
Republica Moldova nu au voie să restricţioneze următoarele aspecte: 

i) numărul de prestatori de servicii (de ex. prin contingente, monopoluri, 
prestatori exclusivi de servicii sau sub forma cerinţei referitoare la testul 
privind necesităţile economice); 

ii) valoarea totală a tranzacţiilor de servicii sau a activelor sub formă de 
contingente sau sub forma cerinţelor referitoare la testul privind necesităţile 
economice; şi 

iii) numărul total de operaţiuni de servicii sau cantitatea totală de servicii 
furnizate sub formă de contingente sau prin cerinţa testului privind 
necesităţile economice. 

Sectoarele sau subsectoarele liberalizate, inclusiv rezervele aplicabile 
tratamentului naţional şi accesului pe piaţă, sunt specificate detaliat în anexa 
XXVII-B (UE şi statele membre) şi XXVII-F (Moldova). Chiar şi aşa, liberalizarea 
este - la fel ca dreptul de stabilire - mai degrabă asimetrică: adică Republica 
Moldova are doar un număr limitat de rezerve pentru sectoarele de servicii 
nerestricţionate, iar UE are mai multe rezerve (tabelul 9.2). Din nou, aceasta se 
datorează în mare parte abordării liberale a Republicii Moldova în cadrul GATS. 

Tabelul 9.2 Rezerve privind accesul pe piaţă şi tratamentul naţional pentru serviciile 
transfrontaliere* 

 UE** 
Republica 
Moldova 

 Partea 1 Partea 2 Partea 1 Partea 2 

Servicii comerciale 79 22 1 2 

Servicii de comunicaţii 2 2 1 0 

Servicii de inginerie şi construcţii 0 0 0 0 

Servicii de distribuţie 12 4 0 0 

Servicii de învăţământ 15 8 0 0 

Servicii de mediu 8 1 0 0 

Servicii financiare 33 11 0 0 

Servicii de sănătate şi de asistenţă socială 3 1 0 0 

Servicii turistice şi servicii legate de 
călătorii 

4 0 0 0 

Servicii de agrement, culturale şi sportive 5 8 1 1 
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Servicii de transport 26 12 0 0 

Alte servicii de transport 2 2 - - 

Servicii energetice 7 1 - - 

Alte servicii 5 0 - - 

Total 201 72 3 3 

* Excepţiile  specifice statelor membre şi cele comunitare sunt grupate împreună. Numărul 
excepţiilor  specifice statelor membre reprezintă numărul rezervelor aplicate de diferite state 
membre. 

** Excepţii  comunitare sau excepţii specifice statelor membre. 

Prezenţa temporară a persoanelor fizice în scopuri de afaceri. Această 
secţiune cuprinde măsurile luate de părţi privind intrarea şi şederea temporară pe 
teritoriul lor a persoanelor fizice în scopuri de afaceri (Partea a patra din GATS), 
precum personalul-cheie (adică personalul de rang superior responsabil de 
stabilirea sau funcţionarea unei unităţi), absolvenţii stagiari, vânzătorii profesionişti 
sau specialiştii independenţi (adică cei care s-au angajat să furnizeze un serviciu şi 
sunt angajaţi pe cont propriu în astfel de scopuri). 

În ceea ce priveşte personalul-cheie şi absolvenţii stagiari, atât UE cât şi 
Republica Moldova trebuie să permită antreprenorilor celeilalte părţi să angajeze 
persoane fizice ale celeilalte părţi în unităţile lor, cu condiţia ca aceşti angajaţi să 
facă parte din personalul-cheie sau din rândurile absolvenţilor stagiari. Intrarea şi 
şederea temporară a personalului-cheie şi a absolvenţilor stagiari va dura nu mai 
mult de trei ani pentru personalul transferat în cadrul aceleiaşi companii, 90 de zile 
în orice perioadă de 12 luni pentru persoanele aflate în vizită de afaceri şi un an 
pentru stagiarii absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior. Fiecare parte va 
permite intrarea şi şederea temporară a vânzătorilor profesionişti ai celeilalte părţi 
pe o perioadă nu mai mare de 90 de zile în oricare perioadă de 12 luni. Totuşi, 
pentru aceste trei categorii (adică personalul-cheie, absolvenţii stagiari şi vânzătorii 
profesionişti), UE şi statele membre vor aplica rezerve (177 în total), precum cerinţa 
de a efectua un test al necesităţilor economice, cerinţa de rezidenţă şi condiţiile 
privind cetăţenia. Republica Moldova, conform angajamentelor GATS, a abordat 
acest aspect într-un mod mult mai liberal, având doar 7 rezerve (6 în domeniul 
serviciilor juridice şi una în domeniul serviciilor oferite de moaşe, asistente 
medicale şi personalul paramedical).78 

ZLSAC liberalizează şi serviciile oferite de prestatorii de servicii pe bază de 
contract în sectoarele specifice. Fiecare parte trebuie să permită prestarea serviciilor 
pe teritoriul său de către prestatorii de servicii pe bază de contract ai celeilalte părţi. 
Totuşi, această liberalizare este supusă mai multor condiţii şi rezerve. Printre cele 

                                                             
78 Pentru lista excepţiilor  cu privire la personalul-cheie, absolvenţii stagiari şi vânzătorii profesionişti, a se 
vedea Anexa XXVII-G (Republica Moldova) şi Anexa XXVII-C (UE şi statele membre ale UE). 
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mai importante condiţii, de exemplu, este cerinţa că persoanele fizice trebuie să fie 
implicate în prestarea unui serviciu temporar în calitate de angajaţi ai unei persoane 
juridice, care a obţinut un contract de prestare a serviciilor pe o perioadă nu mai 
mare de 12 luni. Mai mult decât atât, ele trebuie să deţină cel puţin trei ani de 
experienţă profesională în sectorul relevant şi trebuie să aibă o diplomă universitară 
sau o calificare ce atestă cunoştinţe de un nivel echivalent şi calificări profesionale 
relevante. Excepţiile  (mai ales cerinţele privind rezidenţa sau testul necesităţilor 
economice) sunt specificate în anexe.79 UE are din nou mai multe excepţii  decât 
Republica Moldova. În timp ce UE are 73 de excepţii  în 18 sectoare, Republica 
Moldova are doar 7 excepţii (iarăşi în principal în domeniul serviciilor juridice).80 
Condiţii şi excepţii similare sau identice se aplică şi în cazul sectoarelor pentru care 
părţile au liberalizat prestarea serviciilor de către specialişti independenţi.81 

Cadrul normativ şi tratamentul pieţei interne. UE şi Republica Moldova au 
ca scop şi soluţionarea barierelor regulatorii în calea comerţului în cazul acelor 
secţiuni de servicii în care au făcut angajamente specifice. De exemplu, în ZLSAC 
sunt definite unele reguli de bază pentru licenţiere (adică procesul prin care un 
prestator de servicii sau un investitor obţine o licenţă de la autoritatea competentă 
pentru a i se permite să presteze servicii). ZLSAC cere ca licenţierea şi procedurile 
de licenţiere să fie clare, transparente şi prestabilite, şi să fie proporţionale cu un 
obiectiv legitim al politicii publice. Mai mult decât atât, trebuie să fie create instanţe 
sau proceduri judiciare, arbitrale sau administrative pentru a examina deciziile cu 
privire la licenţiere. Aceste reguli se aplică şi cerinţelor de calificare (adică cerinţele 
legate de competenţa unei persoane fizice de a presta un anumit serviciu). Acordul 
mai prevede recunoaşterea reciprocă a calificărilor şi/sau a experienţei profesionale 
necesare persoanelor fizice pentru a furniza un serviciu specific. UE şi Republica 
Moldova sunt obligate să încurajeze organele lor profesionale pentru ca acestea să 
ofere Comitetului pentru comerţ recomandări cu privire la recunoaşterea reciprocă 
a cerinţelor, calificărilor, licenţelor sau altor reglementări. 

În ZLSAC există norme şi proceduri specifice cu privire la cooperarea în 
domeniul reglementării pentru patru sectoare de servicii: i) servicii poştale şi de 
curier, ii) comunicaţii electronice, iii) servicii financiare, şi iv) transport maritim 
internaţional. Republica Moldova s-a angajat să se apropie de legislaţia principală a 
UE în aceste patru sectoare de servicii (incluse în Anexa XXVIII). Chiar dacă 
prevederile Acordului nu obligă Republica Moldova să se apropie de legislaţia UE, 
acestea prevăd că „fiecare parte recunoaşte importanţa apropierii treptate a 
legislaţiei existente şi viitoare a Republicii Moldova de aquis-ul Uniunii menţionat 
în lista prevăzută în Anexa XXVIII”.82 ZLSAC asociază implementarea acestor 

                                                             
79 A se vedea rezervele UE în Anexa XXVII-D şi rezervele Republicii Moldova în Anexa XXVII-H. 

80 Calcule ale autorilor, în care rezervele specifice statelor membre şi cele comunitare sunt grupate 
împreună. 

81 Acestea sunt sectoarele pentru UE: i) servicii juridice, ii) servicii de arhitectură, iii) servicii de inginerie, iv) 
servicii informatice, v) servicii de consultanţă în management, şi vi) servicii de traducere. 

82 A se vedea articolele 230, 240, 249 şi 253. 
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angajamente de aliniere cu accesul ulterior pe piaţă.83 Comitetul pentru comerţ 
poate decide asupra examinării sau modificării anexelor care conţin rezerve pentru 
aceste patru sectoare, dacă Republica Moldova va implementa legislaţia relevantă a 
UE. Domeniul de aplicare potenţial privind liberalizarea în continuare nu este 
specificat în Acord, însă ZLSAC cu Ucraina oferă unele indicaţii. În capitolul 
corespunzător al acordului cu Ucraina, Comitetul pentru comerţ poate decide dacă 
oferă „tratamentul pieţei interne” reciproc în privinţa acestor patru sectoare de 
servicii.84 În practică, aceasta înseamnă că, în cazul acestor patru sectoare, rezervele 
UE şi ale Ucrainei în privinţa accesului pe piaţă şi tratamentului naţional, indicate 
în anexele corespunzătoare, vor fi ridicate.85 

Aceste sectoare sunt discutate în profunzime în capitolele respective. 
 

Caseta 9.91 Rezumat al angajamentelor şi excepţiilor  UE şi Republicii Moldova pentru 
sectoarele de servicii 

UE 

Excepţii cu privire la stabilire: excepţii orizontale şi sectoriale substanţiale 

Angajamente cu privire la liberalizarea prestării transfrontaliere de servicii: grad 
mare de liberalizare, dar cu rezerve extinse 

Angajamente cu privire la serviciile în bază de contract şi specialiştii 
independenţi: excepţii extinse 

Republica Moldova 

Excepţii cu privire la stabilire: grad mare de liberalizare, cu puţine rezerve 

Angajamente cu privire la liberalizarea prestării transfrontaliere de servicii: 
liberalizare aproape integrală 

Angajamente cu privire la serviciile în bază de contract şi specialiştii 
independenţi: liberalizare aproape integrală 

Perspective de implementare 

Oportunităţi prin liberalizarea serviciilor. Pe parcursul ultimilor 10 ani, economia 
Republicii Moldova a trecut prin schimbări structurale semnificative. Sectorul 
serviciilor a contribuit cel mai mult la creşterea economică, cu o pondere care acum 
reprezintă aproximativ 60% din PIB. De altfel, în contextul liberalizării conform 
ZLSAC, se preconizează că acest sector va crea noi oportunităţi pentru Republica 
Moldova prin extinderea producţiei de servicii în sectoarele în care ţara are avantaje 

                                                             
83 A se vedea de exemplu art. 213. 

84 A se vedea art. 4 din anexa XVII – Acordul de Asociere dintre UE şi Ucraina. 

85 A se vedea anexa XVI-A, punctul 1(3) şi anexa XVI-B punctul 7, Acordul de Asociere dintre UE şi Ucraina. 
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comparative, creând astfel locuri de muncă, contribuind la sporirea PIB-ului şi 
generând schimburi comerciale. 

Investitorii noi din UE ar trebui să contribuie la diversificarea mai amplă a 
serviciilor şi să îmbunătăţească know-how-ul în sectoarele serviciilor. Importurile 
de servicii în Republica Moldova pot îmbunătăţi performanţa economică prin 
sporirea concurenţei în anumite sectoare şi prin îmbunătăţirea competenţelor şi 
tehnologiilor. 

Dificultăţi de reglementare pentru liberalizarea serviciilor. Perspectivele 
liberalizării serviciilor din Republica Moldova sunt destul de variate, datorită 
complexităţii şi plenitudinii sectorului. Una din provocările liberalizării serviciilor 
reiese din faptul că mai există multe bariere reprezentate de reglementări naţionale 
moştenite din trecut. Abordarea barierelor date prin prisma principiilor  
tratamentului naţional şi accesului pe piaţă nu va duce la extinderea automată a 
acestui sector decât dacă reglementările interne nu vor fi reformate. 

O piedică serioasă în calea dezvoltării sectorului de servicii este cadrul legal 
pentru stabilirea şi funcţionarea filialelor şi sucursalelor persoanelor juridice din UE 
în Republica Moldova. În legislaţia actuală a Republicii Moldova există contradicţii 
care împiedică entităţile din UE să deschidă reprezentanţe, chiar dacă aceasta este 
posibil din punct de vedere tehnic încă din momentul aderării Republicii Moldova 
la OMC. Legislaţia actuală necesită o revizuire, în primul rând prin modificarea 
legii-cadru din acest domeniu, şi anume Codul civil al Republicii Moldova, prin 
introducerea noţiunilor conform prevederilor ZLSAC, iar mai apoi prin modificarea 
cadrului de reglementare specific. Autorităţile relevante au convenit să facă această 
schimbare. 

Servicii poştale şi de telecomunicaţii. Sectorul comunicaţiilor din Republica 
Moldova a fost aproape singurul cu limitări pentru dreptul de stabilire. Dar 
deschiderea pieţei comunicaţiilor electronice a început deja, odată cu alinierea 
treptată a cadrului legal şi de reglementare  moldovenesc la legislaţia UE. 
Armonizarea legislativă a fost realizată în temeiul directivelor comunitare privind 
accesul şi interconectarea (2002/19/CE), autorizarea reţelelor şi serviciilor de 
comunicaţii electronice (2002/20/CE), cadrul de reglementare (2002/21/CE) şi 
serviciul universal (2002/22/CE). Chiar şi aşa, întârzierea adoptării regulamentelor 
de aplicare continuă să cauzeze decalaje de implementare în unele domenii. 
Liberalizarea acestui sector în Republica Moldova ar trebui să îmbunătăţească 
eficienţa companiilor şi a ţării în ansamblu, precum şi să ofere oportunităţi 
semnificative pentru exporturile de servicii noi. 

Cel mai recent progres în acest domeniu este proiectul de lege privind 
serviciile poştale, care prevede demonopolizarea sectorului poştal. Conform acestui 
proiect de lege, monopolul de stat va fi menţinut doar pentru serviciile de trimitere 
a scrisorilor cu greutatea de până la 350 grame, conform cerinţelor Directivei UE 
privind serviciile poştale (97/67/CE) şi în conformitate cu angajamentele Republicii 
Moldova privind GATS. În plus, se prevede că Republica Moldova va reduce în 
mod progresiv şi apoi va abroga alte domenii rezervate pentru monopolul poştal, în 



APROFUNDAREA RELAŢIILOR UE – RM: CE? DE CE? CUM? 79 

 

conformitate cu prevederile Directivei 2002/39/CE şi ale Directivei 2008/6/CE, în 
termenele prevăzute de Acord. 

Prezenţa temporară a persoanelor fizice aflate în vizită de afaceri. 
Liberalizarea serviciilor pentru Modul 4 de prestare din GATS poate avea beneficii 
pentru Republica Moldova, facilitând munca în UE a unor prestatori de servicii 
(asistente medicale, profesori şi lucrători casnici, precum şi a unora mai calificaţi - 
medici, arhitecţi, ingineri), ceea ce va duce la obţinerea remitenţelor, care reprezintă 
cea mai mare sursă de capital extern a Republicii Moldova. De asemenea, ţara va 
beneficia de abilităţile consolidate şi de resursele migranţilor care se întorc. Totuşi, 
după cum este menţionat mai sus, UE va aplica unele rezerve precum cerinţa de a 
efectua un test al necesităţilor economice, cerinţa de rezidenţă şi condiţiile privind 
cetăţenia. Pe de altă parte, există o probabilitate înaltă ca persoanele competente să 
emigreze, ceea ce agravează problema „exodului de creiere”. Cât despre stabilire, 
este necesară transpunerea definiţiilor şi condiţiilor şederii temporare în legislaţia 
naţională. Au fost propuse modificări la legislaţia naţională cu privire la migraţia 
forţei de muncă (Legea nr. 200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor şi Legea nr. 
180 din 10.07.2008). Progresul din acest domeniu, chiar dacă e semnificativ, nu este 
suficient. Scopul imediat trebuie să fie revizuirea politicii de imigrare pentru a 
facilita integrarea lucrătorilor străini pe piaţa locală a forţei de muncă şi pentru a 
elimina practicile discriminatorii. Legislaţia moldovenească actuală cu privire la 
intrarea şi şederea temporară a personalului-cheie, a absolvenţilor stagiari şi a 
vânzătorilor profesionişti este examinată pentru a identifica modificările necesare, 
dincolo de măsurile solicitate de ZLSAC. 

 

Pe scurt despre sectorul serviciilor din Republica Moldova 

Sectorul serviciilor a devenit din ce în ce mai important pentru economia Republicii 
Moldova, constituind la moment circa 60% din PIB-ul ţării. 

Cerinţele ZLSAC pot duce la crearea unei pieţe a serviciilor mai deschisă, mai transparentă 
şi mai funcţională în Republica Moldova. 

Totuşi, reglementările interne, precum Codul civil, încă mai împiedică stabilirea 
companiilor din UE în Republica Moldova, iar progresul în îndeplinirea cerinţelor ZLSAC 
este limitat. 

Liberalizarea prezenţei temporare a persoanelor fizice aflate în vizită de afaceri poate duce la 
creşterea remitenţelor, dar UE aplică un şir de rezerve în acest domeniu. 



 

 

10. ACHIZIŢIILE PUBLICE 

Domeniul achiziţiilor publice este de importană 
majoră pentru economia Republicii Moldova şi 
cea a UE. Acesta constituie aproximativ 18% 
din PIB-ul UE şi oferă o piaţă cu potenţial 
enorm pentru companiile moldoveneşti. 
ZLSAC prevede o liberalizare treptată şi 
reciprocă a pieţelor de achiziţii publice ale 
părţilor, cu condiţia strictă că Republica 
Moldova va implementa regulile comunitare de 
bază în domeniul dat. Republica Moldova 
trebuie să asigure că achiziţia bunurilor, 
lucrărilor şi serviciilor este transparentă şi 
corectă, să garanteze o concurenţă sănătoasă, să 

combată corupţia şi să asigure că autorităţile publice valorifică în cel mai bun mod 
banii contribuabililor. 

Prevederile Acordului 

În capitolul cu privire la achiziţii publice din ZLSAC, UE şi Republica Moldova 
preconizează accesul reciproc la pieţele lor de achiziţii publice în baza principiului 
tratamentului naţional la nivel local, regional şi naţional pentru contractele publice 
şi concesiile din sectoarele tradiţionale, precum şi în sectorul serviciilor de utilităţi 
publice. Acesta vizează orice autoritate locală, regională sau naţională, inclusiv 
întreprinderile publice din domeniul serviciilor de utilităţi publice, precum 
întreprinderile de stat şi cele private ce funcţionează în baza unor drepturi speciale 
şi exclusive. Totuşi, contractele de achiziţii în sectorul apărării nu sunt reglementate 
de ZLSAC. 

Normele de achiziţie din cadrul ZLSAC se aplică doar contractelor care 
depăşesc pragurile de valoare specificate în anexa XXIX-A din Acord (a se vedea 
tabelul 10.1). Totuşi, aceste praguri vor trebui să fie adaptate de Comitetul pentru 
comerţ la momentul intrării în vigoare a acestui Acord pentru a reflecta pragurile 
existente la acel moment conform directivelor comunitare relevante.86 

  

                                                             
86 A se vedea Regulamentul Comisiei (UE) nr. 1336/2013 din 13.12.2013 de modificare a Directivelor 
2004/17/CE, 2004/18/CE şi 2009/81/CE în ceea ce priveşte pragurile de aplicare a acestora în cazul 
procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii. 
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Tabelul 10.1 Pragurile de aplicare a normelor privind achiziţiile publice 

Norma privind achiziţiile publice Pragul 

a. Contractele de achiziţii publice de bunuri şi de servicii 
atribuite de autorităţile publice centrale 

130.000 EUR 

b. Contractele de achiziţii publice de bunuri şi de servicii care nu 
sunt acoperite la litera a. 

200.000 EUR 

c. Contracte de achiziţii publice de lucrări şi concesiunile 5.000.000 EUR 

d. Contracte de execuţie a lucrărilor în sectorul serviciilor de 
utilităţi publice 

5.000.000 EUR 

e. Contracte de bunuri şi servicii în sectorul utilităţilor publice 400.000 EUR 

 

ZLSAC include prevederile legate de i) reformele instituţionale şi atribuirea 
contractelor de achiziţii, ii) armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu cea 
comunitarăcu privire la achiziţiile publice, şi iii) accesul pe piaţă. 

Reforma instituţională. Republica Moldova trebuie să creeze şi să menţină 
un cadru instituţional corespunzător necesar pentru o funcţionare adecvată a 
sistemului de achiziţii publice. Acesta trebuie să desemneze un organ executiv 
central responsabil de politica economică, însărcinat să garanteze o politică coerentă 
în toate domeniile legate de achiziţiile publice, inclusiv implementarea acestui 
capitol. În afară de aceasta, Republica Moldova trebuie să înfiinţeze un organ 
independent şi imparţial, care va revizui deciziile luate de autorităţile sau entităţile 
contractante în procesul atribuirii contractelor. 

Atribuirea contractelor. În ZLSAC sunt definite „standardele de bază ce 
reglementează atribuirea contractelor”, care derivă direct din legislaţia comunitară 
a achiziţiilor publice şi includ principiile nediscriminării, tratamentului egal, 
transparenţei şi proporţionalităţii. Republica Moldova trebuie să îndeplinească 
aceste standarde de bază cel târziu după 9 luni de la intrarea în vigoare a acestui 
Acord. Acest set de norme stabileşte cele mai importante cerinţe de publicare. 
Republica Moldova trebuie să asigure publicarea tuturor anunţurilor de intenţie 
referitoare la un contract de achiziţie publică pentru a permite pieţei să fie deschisă 
concurenţei, fapt ce ar permite oricărui operator economic interesat să aibă acces în 
mod corespunzător la informaţiile referitoare la intenţia de atribuire a unui contract 
de achiziţii publice înainte de atribuirea contractului. Trebuie să existe o descriere 
nediscriminatorie a obiectului contractului, acces egal pentru toţi operatorii 
economici şi termene corespunzătoare. Entităţile contractante nu pot să impună 
condiţii care discriminează direct sau indirect operatorii economici ai celeilalte 
părţi, de exemplu cerinţa ca operatorii economici interesaţi în obţinerea contractului 
să fie stabiliţi în aceeaşi ţară, regiune sau acelaşi teritoriu ca şi entitatea 
contractantă. Contractele trebuie să fie atribuite în mod transparent solicitantului 
care a prezentat cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic sau oferta 
cu preţul cel mai mic, în baza criteriilor de licitaţie. Decizia finală urmează să fie 
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comunicată tuturor solicitanţilor, iar la cererea unui solicitant neselecţionat, trebuie 
furnizate justificări suficient de detaliate pentru a permite reexaminarea deciziei 
luate. 

Armonizarealegislaţiei. Republica Moldova este obligată să se alinieze la 
Directiva 2004/18 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii şi la Directiva 2004/17 de 
coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii în sectoarele apei, 
energiei, transporturilor şi serviciilor poştale (adică serviciile de utilităţi publice). 
Însă aceste două directive nu trebuie să fie implementate integral sau simultan. 
Anexa XXIX-B divizează aceste două directive în elemente obligatorii şi elemente 
care nu intră în sfera de aplicare a apropierii legislative. 

Directiva 2004/18 urmăreşte să asigure o piaţă deschisă pentru achiziţiile 
publice, precum şi aplicarea corectă a normelor de atribuire a contractelor de 
achiziţii publice pentru lucrări, bunuri şi servicii. Aceasta urmăreşte să asigure că 
procesul de contractare este corect şi deschis pentru ofertanţii din orice parte a UE, 
acoperă majoritatea contractelor de achiziţii publice, altele decât cele pentru servicii 
publice, telecomunicaţii şi concesionări de servicii şi obligă autorităţile contractante 
să trateze operatorii economici în mod egal, nediscriminatoriu şi transparent. 
Directiva prevede patru tipuri de proceduri contractuale: i) deschisă (adică orice 
parte poate prezenta o ofertă), ii) restrânsă (autoritatea contractantă decide părţile 
care pot prezenta o ofertă), iii) negociată (autorităţile contractante negociază direct 
termenii contractului), şi iv) dialog competitiv (în cazul contractelor foarte complexe, 
autoritatea contractantă poate discuta cerinţele şi soluţiile cu candidaţii admişi la o 
procedură, înainte de depunerea ofertei finale de către candidaţi). 

În ceea ce priveşte transparenţa, această directivă solicită publicarea 
anunţurilor cu privire la toate contractele de achiziţii publice ale UE în Jurnalul 
Oficial al UE şi în baza de date TED – baza de date a achiziţiilor publice 
comunitare.87 Toate publicaţiile trebuie să conţină informaţii identice, astfel încât să 
nu favorizeze vreun ofertant, cum ar fi termenele limită pentru prezentarea ofertei, 
limba (limbile) în care este prezentată oferta, criteriile de atribuire şi ponderea 
relativă a acestora. Cele mai multe prevederi ale directivei sunt etichetate în anexa 
XXIX-B drept „obligatorii” şi deci trebuie să fie implementate de Republica 
Moldova. 

Directiva 2004/17 se aplică contractelor de achiziţii publice de bunuri, 
lucrări şi servicii din sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale. 
La fel ca în cazul Directivei 2004/18, această directivă prevede normele cu privire la 
procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice (adică procedura 
deschisă, restrânsă şi negociată), regulile de publicare şi transparenţă, criteriile de 
atribuire a contractelor şi condiţiile de participare. De asemenea, cele mai relevante 
prevederi ale acestei directive sunt prezentate drept obligatorii în anexa XXIX-B a 
Acordului. În cele din urmă, Republica Moldova trebuie să se alinieze la directivele 

                                                             
87 A se vedea http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do. 
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UE privind căile de atac (referitoare la serviciile de utilităţi publice şi sectorul 
public). Aceste directive cer ca deciziile luate de autorităţile sau entităţile 
contractante să fie revizuite în mod eficient şi cât mai repede posibil atunci când 
încalcă legislaţia UE privind achiziţiile publice.88 

Accesul la piaţă. Acest aspect este în mod evident legat de progresul 
Republicii Moldova în ceea ce priveşte alinierea legislaţiei sale naţionale la normele 
de achiziţii publice ale UE, precum şi de reformele instituţionale. Anexa XXIX-B 
include un „calendar orientativ” pentru reforma instituţională, apropierea 
legislativă şi accesul la piaţă. Sunt prevăzute cinci etape de implementare a 
directivelor UE cu privire la achiziţiile publice de către Republica Moldova, precum 
şi accesul specific la piaţă pe care Republica Moldova şi UE şi-l vor oferi reciproc 
(tabelul 10.2). Accesul la piaţă 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 
achiziţiilor publice, în condiţiile unui tratament nu mai puţin favorabil decât cel 
acordat întreprinderilor din UE şi invers. Acest calendar mai indică faptul că UE şi 
Republica Moldova îşi vor deschide pieţele de achiziţii treptat şi simultan. Contrar 
altor capitole din ZLSAC (de ex. cu privire la comerţul cu mărfuri), UE nu va 
acorda acces la o parte din piaţa sa de achiziţii publice înainte ca Republica 
Moldova să ofere UE un acces similar. Mai mult decât atât, fiecare etapă va fi 
evaluată de Comitetul pentru comerţ, iar acordarea reciprocă a accesului la piaţă va 
avea loc doar după o evaluare pozitivă efectuată de acest comitet, care va lua în 
considerare calitatea legislaţiei Republicii Moldova, precum şi implementarea 
practică a acesteia. Comitetul pentru comerţ va trece la evaluarea următoarei etape 
doar după ce măsurile de implementare a etapei precedente au fost realizate şi 
aprobate. 

Înainte de a începe apropierea legislativă, Republica Moldova trebuie să 
prezinte Comitetului pentru comerţ o „foaie de parcurs comp letă”pentru 
implementarea capitolului cu privire la achiziţiile publice, ce cuprinde toate 
reformele apropierii legislative şi consolidării capacităţilor instituţionale. Această 
foaie de parcurs trebuie să respecte cele cinci etape ale calendarului orientativ din 
anexa XXIX-B (a se vedea tabelul 10.2). După obţinerea unui aviz favorabil din 
partea Comitetului pentru comerţ, această foaie de parcurs va fi considerată drept 
documentul de referinţă pentru implementarea prezentului capitol. 

  

                                                             
88 A se vedea Directiva 2007/66/CE de modificare a Directivelor 89/665/CEE şi 92/13/CEE ale Consiliului 
în ceea ce priveşte ameliorarea eficacităţii căilor de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţii 
publice. 
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Tabelul 10.2 Calendarul orientativ pentru apropierea normelor privind achiziţiile publice 

Etapa Acţiunea 
Calendar 

orientativ* 

Accesul la piaţă 
oferit UE de 

către Republica 
Moldova 

Accesul la piaţă 
oferit Republicii 
Moldova de către 

UE 

1 

Punerea în aplicare a 
„standardelor de 
bază”, a reformelor 
instituţionale şi a foii 
de parcurs privind 
achiziţiile publice 

9 luni 
Bunuri pentru 
autorităţile 
publice centrale 

Bunuri pentru 
autorităţile publice 
centrale 

2 

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

3 ani 

Bunuri pentru 
autorităţile 
centrale, 
regionale şi 
locale şi 
organismele de 
drept public 

Bunuri pentru 
autorităţile 
centrale, regionale 
şi locale şi 
organismele de 
drept public 

3 

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

4 ani 

Bunuri pentru 
toate entităţile 
contractante din 
sectorul 
utilităţilor 
publice 

Bunuri pentru 
toate entităţile 
contractante 

4 
Punerea în aplicare a 
altor elemente ale 
Directivei 2004/18 CE 

6 ani 

Contracte şi 
concesionări de 
servicii şi lucrări 
pentru toate 
autorităţile 
contractante 

Contracte şi 
concesionări de 
servicii şi lucrări 
pentru toate 
autorităţile 
contractante 

5 

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

8 ani 

Contracte de 
servicii şi lucrări 
pentru toate 
entităţile 
contractante din 
sectorul 
utilităţilor 
publice 

Contracte de 
servicii şi lucrări 
pentru toate 
entităţile 
contractante din 
sectorul utilităţilor 
publice 

*De la momentul intrării în vigoare a ZLSAC. 

Directivele UE privind achiziţiile publice incluse în ZLSAC au fost între timp 
înlocuite în UE de un nou pachet legislativ. În anul 2011, Comisia Europeană a 
propus revizuirea Directivelor 2004/17/CE şi 2004/18/CE, precum şi adoptarea 
unei directive privind contractele de concesionare. Pachetul legislativ a fost adoptat 
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în februarie 2014, iar termenul de transpunere a noilor norme în legislaţia naţională 
a statelor membre ale UE a fost aprilie 2016.89 Noile norme privind achiziţiile 
publice au ca scop simplificarea regimului comunitar de achiziţii, mai multă 
flexibilitate, un acces mai bun la piaţa comunitară de achiziţii pentru IMM-uri şi 
mai multă atenţie acordată criteriilor de mediu şi sociale. Odată cu intrarea în 
vigoare a ZLSAC, actualizarea anexei XXIX-B, luând în considerare noile directive 
UE privind achiziţiile, va fi de o importanţă majoră. Mai mult decât atât, noile 
norme privind achiziţiile publice trebuie să fie incluse în foaia de parcurs a 
Republicii Moldova privind achiziţiile publice. 

Perspective de implementare 

Evoluţia achiziţiilor publice în perioada post-sovietică. De la proclamarea 
independenţei, sistemul şi legislaţia de achiziţii publice ale Republicii Moldova au 
evoluat continuu.Sistemul a trecut prin trei perioade distincte: modernizarea 
cadrului legal, digitalizarea achiziţiilor publice şi armonizareacu legislaţia UE 
privind achiziţiile publice. 

Responsabilitatea operaţională pentru achiziţiile publice este delegată unei 
agenţii autorizate, şi anume Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, 
reorganizată mai apoi în Agenţia Rezerve Materiale, şi entitatea Achiziţii Publice şi 
Ajutoare Umanitare, care la rândul ei a fost înlocuită de Agenţia Achiziţii Publice 
care activează la momentul actual. 

Agenţia a fost creată prin Hotărârea Guvernului nr. 747 din 24.11.2009 ce 
reglementează structura organizatorică şi competenţele acesteia. Agenţia este o 
autoritate administrativă specializată, având funcţii de coordonare, monitorizare, 
evaluare şi control al îndeplinirii procedurilor de achiziţie publică de către 
autorităţile contractante, inclusiv atribuirea contractelor de achiziţii publice. 
Agenţia are competenţe de supraveghere şi nu este considerată o forţă motrice în 
domeniul achiziţiilor publice. Responsabilitatea armonizării legislaţiei privind 
achiziţiile publice aparţine Ministerului Finanţelor. 

Importanţa economică a achiziţiilor publice în Republica Moldova a 
continuat să crească pe parcursul ultimilor ani. Valoarea tuturor contractelor de 
achiziţii publice a crescut de la 4.523 milioane de lei (aproximativ 220 milioane de 
euro) în anul 2009 până la 10.839 milioane de lei (aproximativ 500 milioane de euro) 
în anul 2014 şi constituie până la 10% din PIB.90 

Cadrul legal. Prima lege în domeniu – Legea privind achiziţia de mărfuri, 
lucrări şi servicii pentru necesităţile statului (nr. 1166-XIII) - a fost adoptată în anul 

                                                             
89 A se vedea Directiva 2014/24/UE privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE; a se 
vedea Directiva 2014/25/UE privind achiziţiile efectuate de entităţile care îşi desfăşoară activitatea în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale şi de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ; 

precum şi Directiva 2014/23/UE privind atribuirea contractelor de concesiune. 

90 A se vedea Expert-Grup, “Achiziţiile publice în Republica Moldova: probleme şi soluţii”, iunie 2014, 
(http://expert-grup.org/ro/biblioteca/item/969-achizitii-publice-moldova). 
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1997 şi a oferit o bază destul de solidă pentru sistemul achiziţiilor publice. La puţin 
timp după adoptarea acesteia, Guvernul a creat prima entitate responsabilă de 
achiziţiile publice – Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice. Totuşi, problemele 
referitoare la capacitatea instituţională slabă, gradul înalt de centralizare şi aplicarea 
insuficientă a legii privind achiziţiile publice au împiedicat dezvoltarea acestui 
domeniu. 

Ulterior, pentru rezolvarea acestor probleme, dar şi pentru apropierea de 
standardele UE, Parlamentul a adoptat Legea nr. 96-XVI privind achiziţiile publice 
în aprilie 2007. Noua lege a schimbat desfăşurarea achiziţiilor publice prin 
descentralizarea procedurilor de achiziţie. Deşi legea a fost elaborată în general în 
conformitate cu directiva comunitară relevantă, în conţinutul acesteia au fost 
incluse mai multe concepte specifice suplimentare. Legea prevedea măsuri de 
asigurare a integrităţii în procesele de achiziţii publice, şi anume: 

 un sistem naţional de achiziţii bazat pe principiile transparenţei, concurenţei şi 
criterii obiective în procesul decizional;  

 stabilirea condiţiilor de participare, selectare şi a criteriilor de atribuire, precum 
şi a regulilor privind licitaţiile; 

 termene suficiente pentru ca potenţialii furnizori să-şi pregătească şi să-şi 
prezinte ofertele şi utilizarea implicită a unei proceduri de licitaţie deschisă; 

 publicarea transparentă a tuturor deciziilor cu privire la achiziţii şi a invitaţiilor 
la licitaţie; 

 proceduri, norme şi regulamente pentru revizuirea procesului de achiziţii, 
inclusiv contestaţie; 

 selectarea personalului responsabil de achiziţii, inclusiv proceduri de 
monitorizare privind conflictele de interese; şi 

 elaborarea unor noi proceduri electronice aplicate în procesul achiziţiilor 
publice. 

Mai mult decât atât, trebuie menţionat că Legea privind achiziţiile publice 
din 2009 definea principiile de reglementare a relaţiilor în achiziţiile publice. De 
asemenea, aceasta definea în mod clar tipurile de achiziţii publice, normele şi 
procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice şi modurile de 
soluţionare a diferendelor, cu accent pe drepturile şi obligaţiile părţilor ce participă 
la proceduri de achiziţie publică. Totuşi, legea din anul 2009 nu a introdus toate 
prevederile Directivei UE 2004/18/CE, prezentate mai sus. Legea a introdus 
prevederi privind preferinţele faţă de ofertanţii locale , o procedură electronică (e-
achiziţiile), termene scurte pentru prezentarea ofertelor şi o procedură de înaintare 
a contestaţiilor. În iulie 2015, Parlamentul a adoptat legea revizuită privind 
achiziţiile publice (Legea nr. 131 privind achiziţiile publice), care de altfel reprezintă 
şi una din premisele aderării ţării la acordul OMC privind achiziţiile publice. 

Digitalizarea achiziţiilor publice (e-achiziţiile). În perioada anilor 2013–
2014 s-a urmărit implementarea completă a unui sistem modern e-achiziţii 
(Sistemul informaţional automatizat Registrul de Stat al Achiziţiilor Publice sau SIA 
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RSAP), după lansarea primei etape în anul 2012. Un cadru de reglementare clar a 
fost aprobat odată cu adoptarea regulamentului privind utilizarea licitaţiei 
electronice. Astfel sunt implementate standardele UE şi este facilitată analiza 
preţurilor ofertelor. Într-un sens mai larg, licitaţia electronică este creată pentru a 
spori transparenţa achiziţiilor publice şi necesită înregistrarea adecvată a 
operatorilor în sistemul electronic.91 Portalul e-Achiziţii a fost dezvoltat în 
continuare şi au fost adăugate noi funcţii, precum anunţarea activităţilor de 
achiziţie planificate, disponibilitatea documentelor pentru licitaţia electronică, 
buletinul automatizat al achiziţiilor publice şi eliberarea unui model de ofertă 
electronică pentru operatorii economici. Documentele standard şi notele de 
îndrumare pentru achiziţii sunt elaborate de Ministerul Finanţelor şi de Guvernul 
Republicii Moldova. 

În prezent, toate cele 16 ministere şi 133 de alte agenţii contractante 
utilizează sistemul e-Achiziţii în cadrul unei scheme-pilot. În 2014 au fost efectuate 
2.704 proceduri de achiziţii prin intermediul SIA de către autorităţile contractante, 
în urma cărora au fost încheiate 3.809 de contracte în valoare de 3.757 milioane de 
lei (aproximativ 180 milioane de euro) la valoarea de cumpărare. Sistemul a fost 
supus mai multor evaluări atât de către evaluatori străini, cât şi de reprezentanţii 
autorităţilor publice centrale. Au fost organizate programe informaţionale, vizite de 
studiu şi instruiri pentru agenţi economici. În general, portalul e-Achiziţii oferă 
informaţii uşor accesibile despre achiziţii şi colectează date pentru uz statistic şi de 
audit, care la rândul lor asigură o transparenţă sporită a procedurilor de achiziţie 
publică. 

Procesul de apropiere şi reformele aferente.Agenţia Achiziţii Publice, 
împreună cu partenerii unui proiect twinning, au elaborat şi revizuit Legea privind 
achiziţiile publice pentru a o înlocui pe cea din anul 2007, cea nouă intrând în 
vigoare în mai 2016. Aceasta asigură transpunerea integrală a Directivei 
2004/18/CE, asigurând astfel transparenţa, caracterul cuprinzător şi concurenţă în 
conformitate cu standardele UE. Legea mai transpune Directiva 2007/66/CE, care 
prevede norme ce vizează claritatea şi eficienţa procedurilor prin repararea 
prejudiciului în cazurile când ofertanţii consideră că contractele au fost atribuite în 
mod abuziv. În mod special, este instituit un organ pentru contestaţii (Agenţia de 
Soluţionare a Contestaţiilor). Totuşi, această agenţie nu este independentă, fiindcă 
este o autoritate administrativă subordonată Ministerului Finanţelor conform art. 1 
alin. 3 din lege. Această problemă a fost indicată în evaluarea SIGMA 201592, 

                                                             
91 A se vedea Regulamentul privind achiziţiile publice folosind licitaţia electronică, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 774 din 04.10.2013. 

92 SIGMA înseamnă „Sprijin pentru îmbunătăţirea guvernării şi managementului” – o iniţiativă comună a 

OCDE şi Uniunii Europene. Una din activităţile principale în Republica Moldova este susţinerea 
Ministerului Finanţelor şi Agenţiei Achiziţii Publice în elaborarea cadrului legal pentru sistemul de achiziţii 
publice. 
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precum şi în sondajele Transparency International.93 Aceste prevederi vor fi 
modificate în primele luni după intrarea în vigoare a legii. 

Conform legii revizuite, contractele de achiziţii publice sunt atribuite fără 
discriminarea furnizorilor externi. 

Spre deosebire de legea anterioară94, noua lege stabileşte norme mai 
detaliate privind informaţiile despre ofertanţi şi oferă o listă detaliată a cerinţelor 
specifice faţă de anunţurile de licitaţie şi documentele de licitaţie. Autorităţile 
publice care iniţiază operaţiuni de achiziţii publice trebuie acum să prezinte 
documentele de licitaţie la Agenţia Achiziţii Publice, care le va examina înainte de 
publicarea anunţului cu privire la licitaţie. În plus, conform noii legi, fiecare 
autoritate publică trebuie să instituie grupuri de lucru interne pentru procedurile 
de achiziţii publice. Reprezentanţii societăţii civile au dreptul să participe la astfel 
de grupuri şi li se acordă dreptul de vot consultativ. De altfel, noul cadru juridic 
stabileşte cerinţe mai stricte privind nivelul argumentării pe care autorităţile 
publice trebuie să o ofere pentru orice decizii adoptate ca parte a procedurii de 
achiziţie publică şi stabileşte termene limită pentru contestarea deciziilor şi acţiunile 
autorităţilor publice (în termen de 10 sau 5 zile, în funcţie de circumstanţe). 

Astfel, legea revizuită urmăreşte să asigure un proces de contractare corect şi 
deschis pentru ofertanţi şi respectă în totalitate cerinţele directivelor UE. De 
asemenea, au fost stabilite noi norme privind procedura de contestaţie, Agenţia de 
Soluţionare a Contestaţiilor având acum dreptul să soluţioneze contestaţiile depuse 
împotriva autorităţilor contractante. Totuşi, până acum, nu a fost înregistrat nici un 
progres cu înfiinţarea şi funcţionarea acestei agenţii, din cauza instabilităţii politice 
şi resurselor financiare bugetare limitate. 

Totodată, în anii 2013–2015 s-a aprobat legislaţia secundară, inclusiv 
regulamentele privind utilizarea procedurii dialogului competitiv (Hotărârea 
Guvernului nr. 804 din 10.10.2013). În afară de acestea, există regulamente privind 
procedurile de negociere (Hotărârea Guvernului nr. 794 din 08.10.2013), sistemul 
dinamic (Hotărârea Guvernului nr. 766 din 26.09.2013) şi licitaţia electronică 
(Hotărârea Guvernului nr. 774 din 04.10.2013). Există şi un proiect de lege pentru 
modificarea şi completarea Codului contravenţional (Hotărârea Guvernului nr. 181 
din 13.03.2013). În anul 2013, a fost elaborat proiectul Hotărârii de Guvern pentru 
aprobarea documentaţiei standard pentru achiziţiile publice ale serviciilor de 
consultanţă, care acum se află la Ministerul Finanţelor pentru aprobare. Un 
regulament privind atribuirea contractelor de achiziţii publice utilizând procedurile 
limitate a fost amânat, aşteptând intrarea în vigoare a noii Legi privind achiziţiile 
publice.95 Toate aceste acte normative au fost elaborate în general în baza Directivei 

                                                             
93 A se vedea Transparency International Moldova, iulie 2014 

(www.transparency.org/whatwedo/nisarticle/moldova_2014). 

94 A se vedea Legea nr. 96-XVI din 13.04.2015 privind achiziţiile publice. 

95 A se vedea Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice. 
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UE 2004/18/CE, cu scopul de a armoniza cadrul de reglementare naţional privind 
achiziţiile publice cu cel comunitar. 

Mai mult ca atît, Guvernul şi-a demonstrat la fel angajamentul de a deschide 
pieţele de achiziţii pentru concurenţa internaţională. Republica Moldova a depus o 
cerere oficială de aderare la Acordul OMC privind achiziţiile publice (AAP) în 
noiembrie 2009 şi a reînnoit cererea în anul 2013. Începând cu anul 2014, Republica 
Moldova a accelerat negocierile de aderare la AAP, extinzându-şi treptat oferta de 
acces la piaţă şi implicându-se pe deplin în realizarea reformelor juridice menite să 
alinieze legislaţia naţională la cerinţele AAP. În cele din urmă, în septembrie 2015 
Comitetul OMC pentru achiziţii publice a aprobat condiţiile aderării Republicii 
Moldova, care primit 6 luni, până la mijlocul lunii martie 2016, pentru a depune 
instrumentul de aderare. Cu toate că Republica Moldova nu a respectat acest 
termen ţinând cont căParlamentul nu a reuşit să ratifice instrumentul, Comitetul a 
prelungit termenul limită. 

Provocări pentru sistemul Republicii Moldova.Chiar dacă înainte de 
începerea armonizării legislaţiei, Republica Moldova trebuia să prezinte 
Comitetului pentru comerţ o „foaie de parcurs completă” pentru implementarea 
capitolului cu privire la achiziţiile publice, aceasta nu s-a întâmplat până la sfârşitul 
lunii aprilie 2016. Astfel, îmbunătăţirea sistemului achiziţiilor publice se confruntă 
cu amânări considerabile. Printre cele mai importante se numără lipsa progreselor 
în crearea Agenţiei Naţionale de Soluţionare a Contestaţiilor. 

 

 

Pe scurt despre achiziţiile publice 

Republica Moldova a făcut deja paşi importanţi pentru a-şi alinia sistemul achiziţiilor 
publice la legislaţia comunitară şi la cele mai bune practici internaţionale, prin 
intermediul unei legi revizuite şi adoptate în anul 2015. Au avut loc schimbări de ordin 
legal, instituţional şi procedural. 

Totuşi, mai sunt necesare şi alte reforme care trebuie să fie realizate pentru armonizarea 
deplină cu normele UE în conformitate cu ZLSAC. 

Principalele probleme sunt asigurarea transparenţei achiziţiilor publice, disponibilitatea 
informaţiilor la instituţiile publice şi independenţa reală a procedurilor de soluţionare a 
contestaţiilor. 

 



 

 

11. DREPTURILE DE PROPRIETATE 

INTELECTUALĂ 

Protejarea proprietăţii intelectuale este importantă 
pentru promovarea inovaţiei şi creativităţii în 
economiile bazate pe cunoaştere, pentru crearea 
locurilor de muncă şi pentru îmbunătăţirea 
competitivităţii. O cerinţă a ZLSAC este ca 
Republica Moldova să-şi 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. 
 

Prevederile Acordului 

Capitolul din ZLSAC privind DPI are ca scop facilitarea producerii şi 
comercializării produselor inovative, garantând totodată un nivel adecvat de 
protecţie şi aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală. Acesta completează 
obligaţiile Republicii Moldova conform Acordului privind aspectele legate de 
comerţ ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPS). Acest acord OMC 
stabileşte nivelurile minime de protecţie, pe care fiecare guvern trebuie să le ofere 
aspectului proprietăţii intelectuale al membrilor OMC. ZLSAC confirmă aceste 
norme ale OMC şi le depăşeşte în unele domenii. Acest fapt are implicaţii serioase 
pentru Republica Moldova deoarece, în principiu, „prevederile TRIPS-plus” trebuie 
extinse la toţi membrii OMC în conformitate cu Clauza naţiunii celei mai favorizate 
din TRIPS (art. 4 din TRIPS). 

Spre deosebire de alte capitole ale ZLSAC, secţiunea privind DPI nu obligă 
Republica Moldova să se alinieze la o parte din legislaţia comunitară privind DPI, 
anexată la Acord. Totuşi, textul principal al ZLSAC este foarte detaliat, iar 
prevederile sale reflectă – sau uneori copiază – unele principii şi proceduri ale 
legislaţiei comunitare privind DPI. ZLSAC conţine unele reglementări în domeniul 
dreptului de autor, mărcilor, indicaţiilor geografice (IG) şi desenelor, inclusiv 
dispoziţii detaliate de aplicare. 

Drepturile de autor. Părţile trebuie să respecte mai multe convenţii şi 
acorduri internaţionale (de ex. Convenţia de la Roma privind protecţia artiştilor 
interpreţi sau executanţi, a producătorilor de fonograme şi a organizaţiilor de 
radiodifuziune, Convenţia de la Berna pentru protecţia operelor literare şi artistice 
şi Tratatul Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale pentru Dreptul de 
Autor (OMPI)). Referitor la durata drepturilor de autor, ZLSAC stabileşte că 
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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 şi comunicarea publică, protejarea măsurilor 
tehnologice şi drepturile informaţiilor de management şi drepturile de publicare. O 
prevedere cu privire la cooperarea pentru gestiunea colectivă a drepturilor 
depăşeşte acordul TRIPS, dar prevede doar că (adică un angajament mai puţin 
sever) că „organismele de gestiune colectivă” ale părţilor96 încheie acorduri între ele 
pentru a promova disponibilitatea lucrărilor, precum şi pentru a asigura transferul 
reciproc al redevenţelor pentru utilizarea unor astfel de lucrări. 

Mărcile comerciale. ZLSAC solicită în principal aderarea şi implementarea 
unor acorduri internaţionale precum Tratatul OMPI privind dreptul mărcilor, 
Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea 
internaţională a mărcilor şi Tratatul de la Singapore privind dreptul mărcilor. Mai 
mult decât atât, Republica Moldova trebuie să creeze un sistem de înregistrare a 
mărcilor corect şi transparent, în cadrul căruia fiecare decizie finală negativă 
adoptată de autoritatea relevantă în materie de mărci comerciale se comunică în 
scris solicitantului şi se justifică în mod corespunzător. Republica Moldova mai 
trebuie să ofere o bază de date electronică disponibilă pentru consultare publică, 
conţinând cereri de înregistrare şi înregistrări ale mărcilor comerciale. 

Indicaţiile geografice (IG). Textul Acordului recunoaşte că legislaţia DPI a 
Republicii Moldova (de ex. Legea nr. 66-XVI privind protecţia indicaţiilor 
geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate) deja 
îndeplineşte condiţiile necesare pentru înregistrarea şi controlul IG, şi deci nu 
trebuie să fie aliniată la acquis-ul comunitar. Anexele conţin o listă detaliată a 
indicaţiilor geografice cu privire la produsele agricole, alimentare şi tipurile de 
vinuri şi băuturi alcoolice ale ambelor părţi (pentru UE, de ex. prosciutto di Parma, 
şampania şi brânza Feta) 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 şi Republica Moldova, încheiat 
în anul 2013, care este acum înlocuit de ZLSAC.97 Un subcomitet specific cu privire 
la IG va monitoriza implementarea acestor prevederi şi va prezenta rapoarte către 
Comitetul pentru comerţ. În plus, Comitetul poate extinde lista protejată de IG. Au 
loc negocieri pentru a include produsele Republicii Moldova în lista protejată de IG. 

Desene şi modele. Republica Moldova trebuie să protejeze desenele noi, 
create în mod independent şi care au un caracter individual. Protecţia va fi oferită 

                                                             
96 Mai concret, acestea sunt autorităţi create în baza legii naţionale cu privire la DPI, care reprezintă 
deţinătorii unor DPI-uri şi care au responsabilitatea de a administra DPI-urile membrilor lor, precum 
organismele de gestiune colectivă însărcinate cu colectarea redevenţelor din drepturi de autor pentru 
muzicanţi. 

97 A se vedea Acordul între Uniunea Europeană şi Republica Moldova cu privire la protecţia indicaţiilor 
geografice ale produselor agricole şi alimentare, OJ L 10/3, 15.01.2013. A se vedea şi art. 456 alin. (3) din 
Acordul de Asociere. 
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odată cu înregistrarea şi va conferi deţinătorului dreptul exclusiv de a utiliza 
desenul şi de a împiedica părţile terţe să-l utilizeze, să-l modifice, să-l ofere sau să-l 
introducă pe piaţă, să-l importe sau să-l exporte fără permisiunea sa. Durata 
protecţiei disponibile va fi de 25 de ani de la data depunerii cererii de înregistrare. 
Există reguli specifice privind brevetele pentru produse medicinale şi vegetale. De 
exemplu, prevederile privind protejarea datelor farmaceutice, care depăşesc 
acordul TRIPS, cer Republicii Moldova să implementeze un sistem cuprinzător 
pentru a garanta confidenţialitatea, nedivulgarea şi nefolosirea datelor prezentate 
cu scopul de a obţine o autorizaţie de introducere a unui medicament pe piaţă. 

Aplicarea DPI. În Acord există o secţiune importantă privind aplicarea DPI. 
Aceste angajamente depăşesc acordul TRIPS, dar măsurile complementare şi 
mijloacele de apărare juridică din cadrul ZLSAC trebuie să fie corecte şi echitabile şi 
să nu ridice alte bariere în calea comerţului. Secţiunea privind măsurile şi 
procedurile civile, bazată în mare parte pe directiva UE privind respectarea DPI,98 
include prevederi procedurale detaliate privind executarea judiciară a DPI (de ex. 
privind transparenţa, echitatea procedurală, dreptul la informaţii, măsurile pentru 
conservarea elementelor de probă şi publicarea hotărârilor judecătoreşti). 
Autorităţile judiciare trebuie să aibă competenţa de a retrage produse de pe piaţă 
dacă acestea încalcă un drept al proprietăţii intelectuale sau să solicite distrugerea 
acestor bunuri. Mai mult decât atât, autorităţile judiciare trebuie să poată emite 
somaţii şi să solicite daune cominatorii sau compensaţii băneşti vinovatului cu 
scopul de a înceta abaterea judiciară. Sunt incluse şi prevederi privind răspunderea 
prestatorilor de servicii intermediari (de ex. prestatorii de servicii online).99 Acestea 
sunt preluate din directiva UE privind comerţul electronic100şi prevăd un regim de 
„paradis”, conform căruia unii prestatori de servicii intermediari sunt scutiţi de 
răspunderea încălcării DPI în anumite condiţii. 

Perspective de implementare 

Cadrul instituţional. După proclamarea independenţei, a fost necesară crearea unei 
instituţii cu competenţe juridice în domeniul DPI. Acest lucru a fost realizat în anul 
1991 printr-un decret prezidenţial, care a stabilit că Agentia de Stat pentru 
Drepturile de Autor (ADA) urmează să asigure protecţia intereselor juridice ale 
autorilor de lucrări artistice, ştiinţifice şi literare. 

Ulterior, în mai 1992, printr-un alt decret prezidenţial a fost creată Agenţia 
de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale (AGEPI) din cadrul Ministerului 
Economiei şi Finanţelor. În 1995, AGEPI a obţinut statutul de întreprindere de stat 

                                                             
98 A se vedea Directiva 2004/48/CE privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală. 

99 Aceste prevederi nu sunt incluse în capitolul ZLSAC privind dreptul de stabilire, comerţul cu servicii şi 

comerţul electronic (articolele 256-260). 

100 A se vedea Directiva 2000/31/CE privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societăţii 
informaţionale, în special ale comerţului electronic, pe piaţa internă (directiva privind comerţul electronic).  
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subordonată Guvernului. În septembrie 2004, a fost aprobată fuziunea dintre ADA 
şi AGEPI, în urma căreia s-a format Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 
(în timp ce acronimul AGEPI a fost menţinut). Zece ani mai târziu, în iulie 2014, 
Parlamentul a adoptat Legea cu privire la AGEPI, schimbând statutul agenţiei din 
instituţie de stat în instituţie publică, dar aceasta a rămas în subordinea Guvernului. 
Aceasta a contribuit la consolidarea capacităţilor instituţionale ale Agenţiei, prin 
reglementarea statutului juridic, a principiilor şi direcţiilor de activitate. 

Cadrul legislativ. Pe parcurs, au fost aprobate o serie de legi în domeniul 
protecţiei juridice a drepturilor de proprietate intelectuală. Acest proces a început la 
mijlocul anilor `90 odată cu adoptarea legilor privind mărcile comerciale, 
denumirile de origine, brevetele, protecţia soiurilor de plante, protejarea desenelor 
industriale şi a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe.101 

În anul 2008, ca urmare a dezvoltării sistemului naţional DPI şi a tendinţei 
de a aduce sistemul mai aproape de standardele europene, au fost adoptate o serie 
de legi modificate sau suplimentare conform noilor tendinţe adoptate. Şi anume, 
legile privind protecţia mărcilor (nr. 38-XVI), protecţia soiurilor de plante (nr. 39-
XVI), protecţia invenţiilor (nr. 50-XVI), protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor 
de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate (nr. 66-XVI). În iulie 2010, a fost 
adoptată Legea nr. 139 privind drepturile de autor şi drepturile conexe. 

Comisia Naţională pentru Proprietate Intelectuală este un organ consultativ 
în subordinea Guvernului, creat pentru a coordona şi a asigura interacţiunea dintre 
ministere şi alte autorităţi administrative centrale cu deţinătorii de drepturi de 
proprietate intelectuală. În mai 2012, Comisia Naţională a adoptat o nouă Strategie 
naţională în domeniul proprietăţii intelectuale (SNPI) până în 2020, urmată de 
Guvern, care a adoptat în august 2015 Planul de acţiuni al SNPI pentru anii 2015-
2017. Având în vedere natura complexă şi multifuncţională a proprietăţii 
intelectuale şi implicarea acesteia în toate domeniile vieţii economice, ştiinţifice, 
culturale şi sociale ale ţării, structura planului prevede autorităţile responsabile şi 
acţiunile necesare pentru a atinge obiectivele, termenele şi rezultatele scontate ale 
implementării etc. 

Aderarea la convenţii şi acorduri internaţionale. Între anii 1993 şi 2014 
Republica Moldova s-a implicat într-un program cuprinzător de aderare la 
convenţiile şi acordurile intonaţionale cu privire la DPI, menţionate în caseta 11.1, 
asigurând astfel integrarea Republicii Moldova în spaţiul intelectual european. 
Programul a culminat cu semnarea ZLSAC cu UE în anul 2014. 

  

                                                             
101 Acestea au fost Legea nr. 588-XIII din 22.09.1995 privind mărcile şi denumirile de origine ale produselor; 

Legea nr. 461-XIII din 18.05.1995 privind brevetele de invenţie; Legea nr. 915-XIII din 11.07.1996 privind 
protecţia soiurilor de plante; Legea nr. 991-XIII din 15.10.1996 privind protecţia desenelor şi modelelor 
industriale; şi Legea nr. 293-XIII din 23.11.1994 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. 
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Caseta 11.11 Paşii întreprinşi de Republica Moldova pentru aderarea la convenţii şi 
organizaţii în domeniul DPI 

1993 

- Convenţia pentru Instituirea Organizaţiei Mondiale de Proprietate 
Intelectuală  

- Convenţia de la Paris pentru Protecţia Proprietăţii Industriale 
- Acordul privind măsurile de protecţie a proprietăţii industriale 
- Crearea Consiliului Interstatal pentru Problemele Protecţiei Proprietăţii 

Industriale 
- Aranjamentul de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi 

modelelor industriale 
- Tratatul de la Nairobi privind protecţia simbolului olimpic 
- Tratatul de la Budapesta privind recunoaşterea internaţională a depozitului 

microorganismelor în scopul asigurării protecţiei prin brevete 

1995 

- Convenţia internaţională pentru protecţia artiştilor interpreţi sau executanţi, 
a producătorilor de fonograme şi a organismelor de radiodifuziune (Roma, 
1961) 

- Convenţia pentru protecţia operelor literare şi artistice (Berna, 1886) 
- Tratatul privind dreptul mărcilor (Geneva) 
- Convenţia Eurasiatică privind Brevetele (Moscova) 
- Acordul de cooperare cu Oficiul European de Brevete (OEB) 

1996 
- Convenţia Eurasiatică privind Brevetele 

1997 
- Convenţia internaţională pentru protecţia noilor soiuri de plante 
- Uniunea internaţională privind protecţia noilor soiuri de plante 

2000 

- Aranjamentul de la Madrid privind sancţiunile pentru indicaţiile false sau 
înşelătoare de provenienţă a produselor 

- Aranjamentul de la Lisabona privind protecţia indicaţiilor locului de origine 
a produselor şi înregistrarea lor internaţională 

2001 
- Aderarea la Organizaţia Mondială a Comerţului şi, implicit, la Acordul 

privind aspectele legate de comerţ ale drepturilor de proprietate intelectuală 
(TRIPS) 

2014 
- Semnarea ZLSAC cu UE (titlul V, capitolul 9 referitor la DPI) 
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Provocări nesoluţionate. În pofida acestor iniţiative importante la nivel 
internaţional şi naţional, există o cooperare limitată cu deţinătorii internaţionali de 
drepturi de proprietate intelectuală, în principal din cauza pieţei mici a Republicii 
Moldova, şi în consecinţă riscurile pentru deţinătorii de DPI sunt reduse. 

Există şi o problemă ce ţine de aplicarea redusă a protecţiei proprietăţii 
intelectuale, din cauza cunoştinţelor limitate despre sistemele DPI în rândul 
judecătorilor şi lipsei interesului din partea deţinătorilor de DPI. Alte provocări 
pentru sistemul DPI al Republicii Moldova sunt activitatea inovativă, creativă şi 
intelectuală insuficientă, nivelul înalt de piratare şi contrafacere, precum şi 
implicarea slabă a deţinătorilor de DPI în acţiunile de protecţie. Potenţialul DPI este 
puţin utilizat de întreprinderile mici şi mijlocii şi există un număr foarte mare de 
cazuri de concurenţă neloială şi depuneri de cereri de înregistrare a DPI cu rea 
intenţie. În plus, se observă un nivel insuficient de cultură în domeniul DPI şi lipsa 
transparenţei în cadrul organizaţiilor privind gestiunea colectivă a dreptului de 
autor şi a drepturilor conexe. 

În ceea ce priveşte aplicarea legii, principala lege comunitară pentru 
apropiere este Directiva 2004/48/CE privind respectarea drepturilor de proprietate 
intelectuală. Noile legi aprobate de Moldova au drept scop de a alinia legislaţia 
actuală la aceste prevederi. În special, se pune accentul pe crearea unui sistem de 
combatere a cazurilor de încălcare a drepturilor. Prin Legea nr. 115 din 23.06.2011 s-
a modificat Codul contravenţional, Codul penal şi Codul de procedură penală, care 
prevăd răspundere pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală şi 
introduc mecanismul de aplicare a drepturilor. 

Deşi au fost înregistrate unele progrese în promovarea şi protecţia 
drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu practica europeană, 
autorităţile trebuie să mai depună eforturi cu privire la următoarele aspecte: 

 Îmbunătăţirea coordonării strategice şi operaţionale dintre diferite 
instituţii responsabile de protecţia drepturilor de proprietate intelectuală. 
Eliminarea dublărilor în competenţa mai multor autorităţi, şi anume 
Serviciul Vamal, Procuratura, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul 
Tehnologiilor Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerul Afacerilor Externe 
şi Integrării Europene, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Culturii. 
Dezvoltarea programelor de instruire privind DPI pentru personalul 
acestor instituţii. 

 Calificarea judecătorilor în domeniul DPI prin continuarea programelor de 
instruire a judecătorilor cu participarea consultanţilor internaţionali şi 
vizite de studiu în ţările UE în vederea preluării bunelor practici. 

 Elaborarea unei strategii privind identificarea produselor autohtone ce pot 
obţine titluri de proprietate intelectuală, care să cuprindă de asemenea 
activităţi de instruire şi asistenţă (tehnico-financiară) pentru producători, 
precum şi măsuri de promovare a produselor date pe piaţa UE şi pe alte 
pieţe de desfacere. 
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Pe scurt despre drepturile de proprietate intelectuală 

Principalul obiectiv al DPI este asigurarea unui nivel de protecţie similar celui din UE, 
inclusiv a mijloacelor eficiente de punere în aplicare. 

La momentul actual, cadrul juridic privind proprietatea intelectuală este în concordanţă 
cu normele internaţionale şi cu cele comunitare. Totuşi, armonizarea legislaţiei trebuie să 
continue pentru a se adapta schimbărilor la nivel internaţional şi comunitar. 

Cadrul legal este acum în proces de modificare, după cum este prevăzut în Strategia 
naţională în domeniul proprietăţii intelectuale (SNPI) pentru anii 2012–2020 şi în 
Planul de acţiuni al SNPI. 

Deşi cadrul juridic este destul de avansat, principala sarcină pe viitor este implementarea 
acestuia. 



 

 

12. POLITICA ÎN DOMENIUL 

CONCURENŢEI 

O politică concurenţială eficientă, capabilă să controleze 
comportamentul monopolist al companiilor şi 
subvenţiile de stat care denaturează comerţul, este 
esenţială pentru buna funcţionare a unei economii 
moderne. Aceasta oferă condiţii competitive egale, 
preţuri mai scăzute pentru consumatori, o calitate mai 
bună şi mai multe posibilităţi de alegere, reducând în 
paralel incidenţa corupţiei. 

Prevederile Acordului 

Antitrust şi concentrări economice.Republica Moldova este obligată să menţină o 
legislaţie cuprinzătoare în domeniul concurenţei, care abordează în mod eficient 
cartelurile anticoncurenţiale, concentrările economice şi abuzul de poziţie 
dominantă de către întreprinderi. Legislaţia din domeniul concurenţei trebuie să fie 
aplicată de o autoritate dotată corespunzător, într-un mod transparent şi 
nediscriminatoriu, respectând principiile de corectitudine procedurală şi drepturile 
la apărare. Mai mult decât atât, această legislaţie ar trebui aplicată şi monopolurilor 
de stat, întreprinderilor de stat şi întreprinderilor cu drepturi exclusive, atât timp 
cât aplicarea regulilor de concurenţă nu obstrucţionează sarcinile de interes public 
atribuite acestor întreprinderi. ZLSAC dintre UE şi Republica Moldova prevede 
cooperarea şi coordonarea dintre autoritatea pentru concurenţă a UE (adică 
Comisia Europeană) şi Republica Moldova (adică Consiliul Concurenţei) pentru a 
consolida aplicarea efectivă a legislaţiei din domeniul concurenţei. De exemplu, cele 
două autorităţi responsabile de concurenţă pot coopera în activităţile de aplicare a 
legii sau să efectueze schimburi de informaţii neconfidenţiale. 

Ajutorul de stat. Prevederile ZLSAC privind ajutorul de stat se aplică 
tuturor bunurilor şi serviciilor liberalizate de Acord, cu excepţia agriculturii şi 
pescuitului. Următoarea prevedere generală a ZLSAC este inspirată în mare parte 
de legislaţia EU, în special de art. 107(1) al Tratatului privind Funcţionarea Uniunii 
Europene (TFUE): 

Ajutoarele de stat acordate de Uniune sau de Republica Moldova, sau 
prin resursele uneia dintre Părţi, sub orice formă, care denaturează sau 
ameninţă să denatureze concurenţa prin favorizarea anumitor 
întreprinderi sau a producţiei anumitor mărfuri şi servicii şi care 
afectează schimburile comerciale între Părţi sunt incompatibile cu 
prezentul Acord. 

Cu toate acestea, ZLSAC nu oferă alte definiţii sau îndrumări de clarificare a 
acestui principiu. Cu toate acestea, Acordul solicită ca, în termen de 5 ani de la data 
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intrării în vigoare a ZLSAC, ajutorul de stat să fie evaluat în baza criteriilor care 
decurg din aplicarea normelor în materie de concurenţă aplicabile în UE. 

Regulile de concurenţă comunitare vor fi utile, de exemplu, pentru a determina 
când ajutorul de stat „afectează” comerţul dintre Republica Moldova şi UE şi deci 
este reglementat de ZLSAC. În UE, ajutorul de stat acordat în fiecare stat membru 
unei întreprinderi, care nu depăşeşte 200.000 euro pe o perioadă de trei ani fiscali, 
nu intră în sfera controlului comunitar privind ajutorul de stat, pentru că se 
consideră că nu are impact asupra concurenţei şi comerţului pe piaţa internă a 
UE.102 Mai mult decât atât, normele comunitare privind ajutorul de stat permit 
câteva tipuri de intervenţii guvernamentale pentru a atinge unele obiective de 
politici. În TFUE sunt specificate tipurile de ajutoare de stat care „vor fi” sau „pot fi 
considerate a fi” compatibile cu Acordul. De exemplu, diferite ajutoare sociale şi 
intervenţii în caz de dezastru „vor fi” considerate compatibile şi diferite ajutoare de 
dezvoltare economică regională „pot fi” compatibile. În Regulamentul de exceptare 
pe categorii de ajutoare, Comisia Europeană specifică categoriile de ajutoare şi 
condiţiile în care măsurile de acordare a ajutorului pot beneficia de o astfel de 
exceptare, astfel scutindu-le de necesitatea unei notificări prealabile şi de aprobarea 
Comisiei.103 

Pentru a promova şi consolida transparenţa din domeniul ajutorului de stat, la 
fiecare doi ani, UE şi Republica Moldova îşi vor raporta reciproc în privinţa 
activităţilor aferente ajutorului de stat şi vor analiza implementarea acestui capitol 
al ZLSAC. 

Aspecte instituţionale. În Acord nu se menţionează aproape nimic despre cum 
ar trebui să fie administrată politica concurenţială a Republicii Moldova. Dar, în 
domeniul ajutorului de stat, ZLSAC obligă în mod explicit Republica Moldova să 
creeze o autoritate independentă care va avea competenţa de a autoriza scheme de 
ajutoare de stat, precum şi competenţa de a dispune recuperarea ajutoarelor de stat 
acordate ilegal. Aici apare o problemă politică foarte importantă, care depăşeşte 
aspectul organizării instituţionale oficiale – şi anume modul în care sistemul 
funcţionează în practică. 

Experienţa UE în acest sens ne oferă câteva mesaje ferme. În multe state 
membre, guvernul şi/sau parlamentul numesc persoane în funcţii de rang înalt 
pentru termene fixe, pe perioade medii (5 sau 6 ani), dar funcţionarii numiţi nu pot 
fi demişi la discreţia guvernului sau parlamentului. Cel mai important este faptul că 
deciziile organelor privind cazurile individuale sunt suverane şi nu sunt supuse 
spre aprobare guvernului. Astfel de considerente sunt foarte importante în 
Republica Moldova, luând în considerare existenţa unei corupţii endemice şi 
pârghiile politice de care dispun importanţi întreprinzători din ţară. 

                                                             
102 A se vedea Regulamentul (UE) 1407/2013 din 18.12.2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis. 

103 Pentru cea mai recentă versiune a Regulamentului de exceptare pe categorii de ajutoare, a se vedea 
Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17.06.2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare 
compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat. 
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Concluziile generale pentru Republica Moldova sunt: i) persoanele din funcţiile 
de vârf din cadrul Consiliului Concurenţei trebuie numite pentru perioade fixe de 
câţiva ani şi trebuie protejate de demiterile  motivate politic prin proceduri stricte, 
care garantează dreptul la apărare; şi ii) deciziile Consiliului Concurenţei în cazuri 
individuale trebuie să fie adoptate independentde Guvern sau Parlament. 

Perspective de implementare 

Politica în domeniul concurenţei în perioada post-sovietică. Primul cadru al 
politicii de concurenţă din Republica Moldova a fost adoptat în anul 2000 (Legea nr. 
1103 din 30.06.2000 cu privire la protecţia concurenţei). Legea viza prevenirea, 
reducerea şi reprimarea monopolului şi a concurenţei neloiale, incluzând aici şi 
acordurile necompetitive şi abuzul de poziţie dominantă. Legea nu era pe deplin 
conformă cu standardele internaţionale, deoarece interzicea monopolul şi abuzul de 
poziţie dominantă, aceasta la fel era orientată spre controlul pieţei de bunuri şi 
formării preţurilor. Autoritatea responsabilă era Agenţia Naţională pentru Protecţia 
Concurenţei, care avea competenţe generale de supraveghere, dar nu era abilitată 
să efectueze investigaţii privind abuzurile sau încălcările legislaţiei privind 
concurenţa. 

În anul 2012, pentru a realiza apropierea de practicile europene, legislaţia 
Republicii Moldova din domeniul concurenţei a fost revizuită prin adoptarea Legii 
(nr. 183) concurenţei şi a Legii nr. 139 cu privire la ajutorul de stat, împreună cu 
regulamentele adiţionale (6 regulamente privind concurenţa şi 12 privind ajutorul 
de stat). Consiliul Concurenţei a fost creat prin restructurarea Agenţiei Naţionale 
pentru Protecţia Concurenţei. Consiliul Concurenţei are un set  larg de competenţe: 
decizionale, de reglementare, de introducere a interdicţiilor, de intervenţie şi 
inspecţie, precum şi de adoptarea sancţiunilor cu privire la concurenţă, ajutor de 
stat şi publicitate. Principalele sale atribuţii se referă la prevenirea practicilor 
anticoncurenţiale, înlăturarea încălcărilor regulilor de concurenţă şi promovarea 
îmbunătăţirii culturii concurenţiale.104 Orice act legislativ ce poate afecta mediul 
concurenţei trebuie să primească aprobare prealabilă de la Consiliu. 

Consiliul Concurenţei este condus de Plenul Consiliului, care este un organ 
colegial decizional format din 5 membri. Toţi membrii Plenului Consiliului, inclusiv 
preşedintele, sunt numiţi prin Hotărârea Parlamentului, la propunerea 
Preşedintelui Parlamentului. Mandatele lor durează 5 ani, cu posibilitate de 
prelungire pentru încă un mandat. Ei pot fi demişi de Parlament, la propunerea 
Preşedintelui Parlamentului sau unei treimi din totalul deputaţilor, dacă încalcă 
legislaţia privind concurenţa sau dacă sunt sancţionaţi pentru comiterea anumitor 
infracţiuni. Membrii Plenului Consiliului trebuie să fie calificaţi şi independenţi şi 
pot fi reţinuţi sau urmăriţi penal doar de Procuratura Generală. 

                                                             
104 Pentru mai multe informaţii, a se vedea site-ul Consiliului Concurenţei din Republica Moldova 
(www.competition.md). 
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Consiliul Adminsitrativ din cadrul instituţiei ia decizii în baza majorităţii 
voturilor celor prezenţi. Există 4 tipuri de acte care pot fi adoptate de Consiliul 
Adminitrativ: decizii, regulamente, prescripţii şi hotărâri. Deciziile pot include 
identificarea încălcării, dar şi sancţiunile aplicate. Regulamentele vizează iniţierea 
investigaţiilor, în timp ce prescripţiile definesc măsurile care urmează să fie luate 
pentru a opri încălcarea legii. Hotărârile sunt singurele acte care pot adopta, 
modifica sau anula cadrul legislativ legat de activitatea şi organizarea Consiliului. 
Aceste acte pot fi contestate în instanţă în timp de 30 de zile de la adoptare. 

Există cazuri când Consiliul Concurenţei poate autoriza o concentrare 
economică sau un ajutor de stat prin eliberarea unui document permisiv. În acest 
sens, companiile trebuie să anunţe Consiliul şi să prezinte documente care justifică 
motivele concentrării, cifra de afaceri estimată etc. Concentrările economice trebuie 
să fie comunicate Consiliului înainte de a fi puse în aplicare. Este vorba despre 
cazuri când cifra de afaceri a companiilor din Republica Moldova a atins pragul de 
25 de milioane de lei în anul precedent (aproximativ 1,1 milioane de euro) sau cifra 
de afaceri a fiecărei companii a fost mai mică de 10 milioane de lei (aproximativ 
457.000 de euro). 

În anul 2015, cele mai multe încălcări noi au fost înregistrate în următoarele 
domenii: abuzul de poziţie dominantă (19) şi (in)acţiunile autorităţilor publice care 
limitează sau distorsionează concurenţa (12). Au fost raportate mai puţine cazuri de 
acorduri anticoncurenţiale (3), concentrări economice (1), concurenţă neloială (9) şi 
încălcări legate de publicitate (1).105 

Sancţiunile aplicate de Consiliul Concurenţei sunt contestate cu succes în 
instanţă din cauza argumentării insuficiente a cazurilor, potenţialului de 
investigaţie insuficient şi/sau a capacităţilor neadecvate de apărare ale Consiliului. 

Majoritatea cazurilor iniţiate de Consiliu sunt bazate pe plângeri (78,6% în 
2014), iar numărul cazurilor iniţiate din propria iniţiativă a Consiliului este mai mic 
(21,4% în 2014). În ansamblu, Consiliul Concurenţei şi predecesorul său (Agenţia 
Naţională pentru Protecţia Concurenţei) au adoptat 135 de decizii pe parcursul 
anilor 2011-2014. Numărul s-a micşorat de la 52 în 2011 până la 18 în 2014.106 Un 
număr mare de investigaţii iniţiate de Consiliu durează mai mult de 2 ani, în timp 
ce, conform celor mai bune practici, acestea trebuie să dureze nu mai mult de 18 
luni. Un număr de 31 din 51 de investigaţii privind cazuri de încălcare 
nesoluţionate raportate la sfârşitul anului 2014 au depăşit durata de 2 ani. (61%)107 

Implementarea ZLSAC: Progres şi provocări. După cum este explicat mai 
sus, ZLSAC oferă autorităţilor moldoveneşti din domeniu o libertate de acţiune 
considerabilă în privinţa definirii şi funcţionării politicii concurenţiale. 

                                                             
105 A se vedea „Raportul privind activitatea Consiliului Concurenţei pentru anul 2014” 
(www.competition.md/public 

files/uploads/rapoarte_anuale/28%2005%202015%20Raport_activitate_Cons%20Concur_last.pdf). 

106 Ibid. 

107 Ibid. 
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Din anul 2012, cu susţinerea UE şi a statelor membre ale UE, eforturile 
autorităţilor moldoveneşti au fost orientate spre consolidarea şi punerea în aplicare 
în mod eficient a Legii concurenţei, inclusiv consolidarea capacităţilor în cadrul 
Consiliului Concurenţei. O atenţie deosebită a fost acordată îmbunătăţirii 
transparenţei privind regulile ce vizează ajutorul de stat prin crearea sistemului 
informaţional automatizat „Registrul Ajutoarelor de Stat” (SIRASM). 

Chiar dacă este aliniată la cele mai importante principii de concurenţă ale 
UE, Legea concurenţei are mai multe deficienţe semnificative. De exemplu, Legea 
concurenţei este neclară în privinţa aplicabilităţii politicii de clemenţă. Această 
politică este definită în Codul penal (art. 246), care stabileşte diferite sancţiuni 
pentru practicile neconcurenţiale, inclusiv închisoare până la 3 ani. O politică de 
clemenţă corespunzătoare trebuie să fie un instrument eficient pentru Consiliul 
Concurenţei în sine, care să ofere stimulente pentru dizolvarea cartelurilor 
existente. Sistemul de clemenţă al UE este un punct de referinţă util. În UE, Comisia 
Europeană a elaborat o politică de clemenţă detaliată, care prevede informaţiile ce 
trebuie oferite de o companie implicată într-un cartel pentru a putea beneficia de 
imunitate parţială sau integrală împotriva amenzilor.108 

Raportul Curţii de Conturi privind evaluarea activităţii şi fondurilor publice 
ale Consiliului Concurenţei, publicat în martie 2015,109 subliniază numeroase 
deficienţe: 

 inexistenţa unui sistem de prioritizare a cazurilor, din care motiv nu poate fi 
asigurată concentrarea resurselor instituţiei la investigaţiile cu impact 
puternic asupra performanţei pieţei şi bunăstării consumatorului; 

 lipsa unor metode eficiente de depistare a înţelegerilor de tip cartel; 

 deficienţe în procesulde planificare a investigaţiilor şi inexistenţa unui 
mecanism eficient de monitorizare a executării deciziilor adoptate de 
Consiliu; şi 

 planificarea strategică deficientă a resurselor umane şi financiare, cu costuri 
mari pentru menţinerea aparatului. 

La această listă de îmbunătăţiri necesare se adaugă şi necesitatea de a 
consolida capacităţile instituţionale ale Consiliului Concurenţei şi transparenţa 
deciziilor luate de acesta, cu publicarea online a informaţiei, ceea ce ar asigura 
trasabilitatea activităţilor insituţiei. Adiţional, există necesitatea de a îmbunătăţi 
legislaţia în domeniul concurenţei pentru a spori posibilităţile Consiliului de 
acontrola mai eficient acordurile de cartel. 

 

                                                             
108 A se vedea Comunicarea Comisiei privind imunitatea la amenzi şi reducerea cuantumului amenzilor în 
cauzele de cartel (2006/C 298/11). De asemenea, autorităţile competente ale statelor membre îşi 
coordonează programele de clemenţă în cooperare cu Comisia Europeană 

(http://ec.europa.eu/competition/ecn/mlp_revised_2012_en.pdf). 

109 A se vedea Curtea de Conturi, Raportul privind performanţele Consiliului Concurenţei, martie 2015 
(www.ccrm.md/hotarireview.php?idh=742&l=ro). 
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Pe scurt despre politica  concurenţială 

Republica Moldova se conformează în mare parte cu cerinţele ZLSAC privind 
concurenţa, dar implementarea noii legislaţii privind concurenţa este încă problematică. 

Consiliul Concurenţei este independent şi are competenţe de investigaţie şi decizie, dar 
trebuie să-şi îmbunătăţească managementul resurselor umane şi financiare. 

Consiliul Concurenţei ar trebui să prioritizeze sectoarele economice care au cea mai mare 
nevoie de intervenţie şi să-şi îmbunătăţească capacităţile de monitorizare şi investigare. 

Cadrul legal trebuie să fie îmbunătăţit pentru a explora mai eficient acordurile de cartel 
şi alte practici necompetitive, inclusiv pentru a prevedea o politică de clemenţă clară. 



 

 

13. STATISTICA 

Un sistem de statistică modern şi comparabil la nivel 
internaţional este indispensabil pentru elaborarea în 
cunoştinţă de cauză a politicilor şi pentru a furniza 
instrumente pentru activitatea sectorului de afaceri şi a 
societăţii civile. Toate statele post-sovietice s-au 
confruntat cu provocări similare la reformarea radicală a 
sistemelor statistice. Aceste reforme implică schimbări 
fundamentale, în special trecerea de la sisteme care au 
servit în esenţă nevoilor statului la sisteme care servesc 
intereselor sectorului privat şi societăţii în ansamblu, iar 

din punct de vedere tehnic — utilizarea mai intensă a metodelor de eşantionare în 
locul colectării exhaustive de date. 

Prevederile Acordului 

UE a implicat toate cele 6 state din Parteneriatul Estic şi ţările din Asia Centrală în 
programele extinse de cooperare pentru a ajuta la acest proces complex şi de 
durată. Multe dintre proiectele indicate mai jos constituie „activităţi în grup” 
pentru întreg Parteneriatul Estic şi în unele cazuri cu statele din Asia Centrală. 

În cazul Ucrainei, Republici Moldova şi Georgiei, vorbim despre activtităţi 
de colaborarea şi despre angajamentele explicite din Acordul de Asociere cu privire 
la alinierea sistemelor statistice la cele ale UE, unde Eurostat stabileşte un număr 
foarte mare de regulamente juridice în Culegerea de cerinţe statistice. Cel din urmă 
reprezintă un program foarte ambiţios. Termenul pentru conformarea la 
regulamentele UE nu este specificat, dar luând în considerare experienţa aderării 
noilor state membre ale UE, acesta este un proces de durată. În mod realist, noii 
membri ai UE au avut nevoie de circa 15 ani pentru a finaliza tranziţia, cu mult mai 
multă susţinere din partea UE decât urmează să primească Ucraina, Republica 
Moldova şi Georgia. 

Cooperarea dintre Eurostat şi statele partenere are următoarea structură: 

 seminare privind strategiile statistice, o dată pe an, timp de trei zile; 

 cursuri de instruire privind problemele actuale şi evoluţiile recente ale 
sistemelor statistice, de 5-6 ori într-un ciclu de 2 ani; 

 colectarea seriilor de date selectate, aproximativ 300 (adică selectarea 
principalelor serii, chiar dacă mai puţine decât cele colectate de statele 
membre UE), în care statele partenere prezintă date în conformitate cu 
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chestionarele Eurostat, ceea ce permite Eurostat să publice serii de date 
comparabile; şi 

 evaluarea aprofundată a sistemelor statistice din Republica Moldova.110 

Perspective de implementare 

Legislaţia naţională privind statistica se bazează pe Legea nr. 412 din 09.12.2004. În 
general, legea corespunde cu Principiile fundamentale ale statisticilor oficiale ale 
ONU şi Codul Statistic European de Bune Practici. Biroul Naţional de Statistică 
(BNS) produce date statistice în domeniul economic, social şi demografic şi le 
publică pe o pagină web atât în limba română, cât şi în limba rusă, şi uneori în 
limba engleză. 

În ultimii ani, la BNS au avut loc schimbări organizaţionale semnificative 
pentru a spori eficienţa colectării, procesării, analizei şi difuzării datelor. Eforturile 
actuale de a modifica legea au ca scop sporirea independenţei profesionale a 
Directorului General de la BNS, conform Codului de bune practici al statisticilor 
europene.111 

Din septembrie 2014, atunci când a început implementarea provizorie a 
Acordului, autorităţile au întreprins o serie de măsuri ce au vizat conformarea  celor 
mai bune practici ale UE din domeniul statisticii cu privire la accidentele de muncă, 
sectorul energeticşi al mediului, în particular privind Obiectivele de Dezvoltare ale 
Mileniului. A început lucrul la o metodologie de colectare a statisticii privind 
inovarea. Cu susţinerea UE, în noiembrie 2014 a început un proiect de îmbunătăţire 
a statisticii regionale. 

Pentru viitorul apropiat, autorităţile planifică să realizeze următoarele 
sarcini: aprobarea regulamentului privind rapoartele statistice ce vizează 
transportul aerian, calcularea indicelui preţurilor de consum conform standardelor 
armonizate ale UE, procesarea datelor recensământului populaţiei din anul 2014 şi 
analizarea metodologiei de calculare a produsului regional brut. 

BNS beneficiază de suport semnificativ din partea donatorilor: UE, Sida, 
agenţiile ONU şi alţi parteneri de dezvoltare. În iulie 2015, a fost creat Consiliul 
Sectorial de Coordonare a Asistenţei Externe, pentru a îmbunătăţi coordonarea 
susţinerii donatorilor. 

  

                                                             
110 A se vedea Eurostat, „Evaluarea Globală Adaptată a Sistemului Statistic Naţional din Moldova, versiune 
finală”, aprilie 2013 (http://ec.europa.eu/eurostat/documents/ 
52535/52745/AGA_Report_Moldova_final_02072013.pdf/69a083cd-15cc-4f14-9ab7-0cb312460fc2). 

111 A se vedea: 
//ec.europa.eu/eurostat/documents/52535/52745/835697_AGA_Report_GE_FINAL+18+04+2013.pdf/0f
d16014-6fcd-4ace-9444-49dce7cfff9b. 
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Rămân a fi soluţionate următoarele provocări majore: 

 abordarea unei serii de nereguli privind acoperirea şi livrarea statisticii, şi 
anume amânarea obţinerii rezultatelor recensământului din anul 2014, inclusiv 
furnizarea de date ce vizează regiunea transnistreană;  

 adoptarea unei divizări teritoriale uniforme pentru scopuri de statistică, 
conform Regulamentului NUTS al UE, şi care să răspundă necesităţilor 
politicilor regionale; 

 depăşirea unor probleme instituţionale, inclusiv coordonarea slabă a sistemului 
statistic între BNS şi alte instituţii, dezechilibrul dintre sediile mici şi 
numeroasele unităţi teritoriale mici ale BNS, dar şi necesitatea de a îmbunătăţi 
rolul Consiliului Statisticii; şi  

 lipsa planificării strategice pentru perioada de după anul 2014 privind 
implementarea cerinţelor europene ale datelor statistice, inclusiv a 
estimărilorbugetare şi a asistenţei externe necesare pentru acţiunile planificate. 

 

Pe scurt despre statistică în Republica Moldova 

Legislaţia privind statistica reflectă pe larg  standardele europene şi internaţionale, dar 
implementarea practică este lentă. 

Biroul Naţional de Statistică se confruntă cu provocări legate de constrângerile 
financiare, dependenţa de asistenţa externă şi capacităţile instituţionale şi IT slab 
dezvoltate. 

Datele privind migraţia, populaţia rezidentă, mediul înconjurător, statistica de afaceri şi 
regională, precum şi datele ce vizează în special regiunea transnistreană, sunt 
insuficiente. 
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14. CONTEXTUL MACROECONOMIC ŞI 

ASISTENŢA FINANCIARĂ 

Contextul macroeconomic 

După destrămarea Uniunii Sovietice şi 
proclamarea independenţei, Republica Moldova 
a suferit unul din cele mai grave şi îndelungate 
declinuri economice în rândul ţărilor în tranziţie. 
În pofida creşterii economice de după anul 2000, 
PIB-ul pe cap de locuitor al Republicii Moldova 
rămâne a fi unul dintre cele mai scăzute în rândul 
ţărilor din Europa de Est şi din CSI. Au avut loc 
schimbări structurale în economie, printre care şi 
cea care a contribuit la elimiarea stereotipului 
conform căruia Republica Moldova este o ţară agrară. Deşi Republica Moldova încă 
se bazează mai mult decât celelalte ţări europene pe agricultură, ponderea acesteia 
în PIB a scăzut de la aproape 30% în anul 1995 până la minimul de 8,5% în anul 
2009, nedepăşind de atunci pragul de 13%. Republica Moldova a trecut printr-o 
tranziţie spre o economie bazată pe servicii, ponderea acestora în PIB crescând de la 
34,7% în 1995 până la 55,2% în 2014. Dar acestea  sunt în mare parte servicii de 
valoare adăugată redusă. 

Relansarea  creşterii economice a avut loc în primul rând datorită 
consumului gospodăriilor casnice, care a crescut de la 55% din PIB în anul 1995 
până la 95% din PIB în anii 2011-2012. Aceasta a stimulat şi încasările fiscale 
indirecte, care au constituit peste 40% din veniturile bugetare totale. Astfel, până la 
începutul crizei economice mondiale din 2008, deficitul public era în descreştere şi 
chiar a fost înregistrat un surplus bugetar în anii 2005-2006. Dar criza economică a 
provocat creşterea semnificativă a deficitului bugetar, care a atins un maxim de 
6,5% din PIB în anul 2009. 

Consumul intern în creştere nu a dus la sporirea ocupării, în Republica 
Moldova creşterea nefiind acompaniată de crearea locurilor de muncă. Rata de 
ocupare a populaţiei (de peste 15 ani) a scăzut de la 54,8% în 2000 la 40,3% în 2015 
(timp de 15 ani Moldova a pierdut 311.000 locuri de muncă). Ca reacţie la 
incapacitatea economiei interne de a oferi locuri de muncă şi salarii competitive, a 
început migraţia populaţiei. În timp, aceasta a devenit o trăsătură definitorie a vieţii 
moldoveneşti, iar remitenţele au devenit principala sursă de venit pentru multe 
gospodării. În anul 2007, valoarea remitenţelor a atins nivelul maxim de 34% din 
PIB, dar ponderea lor s-a micşorat până la 23,6% în anul 2015. 

Timp de câţiva ani, investiţiile interne şi externe au contribuit semnificativ la 
creşterea PIB-ului. Investiţiile străine directe (ISD) au crescut în special între anii 



108 PARTEA III. COOPERAREA ECONOMICĂ 

 

2004 şi 2008, când ponderea fluxurilor ISD în PIB a ajuns la 12%, apoi a scăzut la 2-
4%. În anul 2015, stocul ISD pe cap de locuitor era de 996 USD, ceea ce e mai puţin 
decât în majoritatea ţărilor CSI. 

De la începutul perioadei de tranziţie, Republica Moldova a fost expusă unei 
inflaţii anuale de peste 10% şi doar criza economică mondială a dus la atenuarea 
acestei valori. În anul 2010, banca centrală a adoptat o strategie de ţintire a inflaţiei 
şi a reuşit să menţină inflaţia în intervalul ţintă de 5% (±1%) timp de câţiva ani, 
până în 2015, când inflaţia atins o rată de două cifre (13,6%). 

Din 2006, regiunea CSI a încetat să fie cea mai importantă destinaţie a 
exporturilor moldoveneşti, iar exporturile spre UE au sporit considerabil. Această 
evoluţie a fost o consecinţă naturală a intensificării relaţiilor dintre UE şi Republica 
Moldova şi a creşterii preferinţelor comerciale oferite de UE. Ea a fost completată de 
efortul producătorilor naţionali de a-şi diversifica partenerii comerciali pentru a 
rezista pierderilor cauzate de interdicţiile frecvente aplicate de Federaţia Rusă 
asupra importurilor din Republica Moldova. Totuşi, din cauza incapacităţii 
producătorilor moldoveni de a reacţiona la oportunităţile în creştere de pe pieţele 
UE şi din cauza înrăutăţirii relaţiilor comerciale cu Federaţia Rusă, deficitul 
comercial a atins un nivel record de 54,6% din PIB în anul 2008, care a scăzut până 
la 31,1% în 2015.112 Contul curent al balanţei de plăţi a fost menţinut la niveluri 
moderate doar datorită nivelului înalt al remitenţelor. 

În timp ce anul 2010 ar fi putut reprezenta un punct de cotitură pentru 
economia moldovenească, deoarece s-a depăşit criza economică cu o nouă creştere 
şi a fost creată o guvernare pro-europeană, evenimentele ce au urmat nu au permis 
redresarea aşteptată. În ultimii ani, corupţia a constituit tema dominantă a 
percepţiilor şi dezbaterilor publice,113 care împreună cu deficienţele juridice şi cu 
instituţiile vulnerabile, au culminat cu o fraudă bancară majoră la sfârşitul anului 
2014. Trei bănci care constituiau aproximativ 35% din activele sistemului bancar al 
Republicii Moldova au devenit insolvabile din cauza creditelor neperformante care 
au provocat pierderea a 16% din PIB.114 Aceasta a erodat încrederea publică în 
întregul sistemul bancar şi a scos în evidenţă deficienţele grave ale guvernanţei 
corporative şi supravegherii sistemului bancar, contribuind la devalorizarea majoră 
a valutei naţionale şi deteriorând imaginea Republicii Moldova pe arena 
internaţională. Relaţiile financiare cu cei mai importanţi parteneri de dezvoltare au 
fost suspendate. 

Anul 2015 a fost unul foarte dificil din cauza crizei bancare, deficitului 
bugetar în creştere şi înrăutăţirii relaţiilor cu partenerii de dezvoltare, reducerii 

                                                             
112 Aceste cifre reflectă doar situaţia comerţului cu mărfuri. 

113 A se vedea Indicele de Percepţie a Corupţiei al Transparency International, Raportul competitivităţii şi 
scorul privind etica si corupţia ale Forumului Economic Mondial [World Economic Forum Competitiveness 
Report Ethics and Corruption Score]. 

114 Pierderile provocate de credite şi dobânzile viitoare constituie 16% din PIB, conform Raportului final al 
companiei Kroll pentru Banca Naţională a Moldovei, aprilie 2015 
(http://candu.md/files/doc/Kroll_Project%20Tenor_Candu_02.04.15.pdf). 
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exporturilor şi remitenţelor, inflaţiei de două cifre, încrederii scăzute în afaceri şi în 
investiţiile străine, precum şi din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile. Mai 
mult ca atât, din cauza instabilităţii politice şi amânării agendei de reforme, 
Republica Moldova nu a fost pregătită pentru aceste şocuri, iar economia a avut o 
evoluţie negativă. 

Tabelul 14.1 Principalii indicatori economici ai Republicii Moldova 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Creşterea PIB (%) -6,0 7,1 6,8 -0,7 9,4 4,6 -0,5 

Inflaţia, media anuală (%) 0,0 7,4 7,7 4,6 4,6 5,1 9,7 

Deficitul bugetar (% PIB) -6,4 -2,5 -2,4 -2,2 -1,8 -1,7 -2,2 

Datoria externă (% PIB) 80,2 82,3 77,0 82,2 83,6 82,5 97,9 

Contul curent (% PIB) -8,2 -7,7 -11,2 -6,8 -5,0 -3,7 -5,7 

Surse: BERD, BNS şi BNM. 

Prevederile Acordului şi asistenţa financiară din partea 
UE 
Textul Acordului de Asociere privind cooperarea macroeconomică este scurt şi 
concis. Acesta prevede dialogul regulat privind politica macroeconomică. 
Republica Moldova are ca scop aproximarea treptată a regulamentelor sale 
financiare şi economice cu cele ale UE, asigurând în acelaşi timp politici 
macroeconomice solide (art. 24). Totodată, nu există un calendar de aproximare sau 
trimiteri precise la legislaţia UE. 

În mod surprinzător, în textul Acordului nu se menţionează nimic despre o 
cooperare financiară semnificativă între Republica Moldova, UE şi instituţiile 
financiare europene, în special despre împrumutul macro-financiar şi despre 
finanţarea pe bază de granturi din partea Comisiei Europene, finanţarea pe bază de 
granturi din bugetul UE şi finanţarea pe bază de investiţii din partea Băncii 
Europene de Investiţii (BEI) şi Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
(BERD). Din punct de vedere strict juridic, aceste activităţi nu sunt derivate din 
Acord, dar sunt importante pentru că completează şi contribuie la finanţarea 
implementării Acordului. 

Cea mai importantă asistenţă macro-financiară din partea UE pentru Republica 
Moldova de până acum a fost programul de granturi în valoare de 90 de milioane 
de euro stabilit în anul 2010 şi executat în trei tranşe în anii 2010 şi 2012. Programul 
a fost declanşat de consecinţele negative ale crizei financiare mondiale din anii 
2008-2009 asupra Republicii Moldova şi a presupus reformarea managementului 
financiar public, managementului datoriei publice, sectorului financiar şi a 
guvernării băncii centrale, precum şi asigurarea convergenţei cu practicile UE 
pentru achiziţiile publice. Acest program este desigur anterior ZLSAC, dar 
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ilustrează un instrument important aflat la dispoziţia UE, care este aplicabil însă 
doar în circumstanţe excepţionale. 

Sunt programate granturi regulate finanţate de UE pentru perioada 2014–2017, 
în valoare de 335 - 410 milioane de euro, pentru a susţine agenda de reforme a 
Republicii Moldova prin cooperare tehnică şi financiară.115 Repartizarea orientativă 
pentru perioada 2014–2020 este de 610-746 milioane euro, cu alocări suplimentare în 
funcţie de progresul realizat cu privire la asigurarea unei „democraţii profunde şi 
durabile” şi implementarea obiectivelor de reformă convenite. Alocaţiile cu 
destinaţie specială pentru această finanţare sunt prezentate în tabelul 14.2. 

Tabelul 14.2 Asistenţa bugetară a UE pentru Republica Moldova, pe sectoare, 2014–2020 

Sectorul de intervenţie 
Suma orientativă (% 

din total) 

Reforma administraţiei publice  30 

Agricultura şi dezvoltarea rurală  30 

Reforma poliţiei şi managementul frontierei 20 

Dezvoltarea capacităţilor şi consolidarea instituţiilor  15 

Societatea civilă 5 

 

În plus, bugetul UE finanţează Facilitatea de Investiţii pentru Vecinătate, 
care de obicei cofinanţează proiecte de investiţii împreună cu BEI, BERD şi cu 
instituţii financiare selectate din state membre ale UE. Facilitatea acordă finanţare 
pentru a simplifica condiţiile de finanţare pentru investiţii necesare susţinerii 
ZLSAC şi valorificării noilor oportunităţi comerciale. De exemplu, în anul 2015, 
Facilitatea a acordat 2 milioane de euro pentru stimularea împrumutului de 75 de 
milioane de euro de la BEI destinat modernizării sectorului de producere a 
vinurilor din Republica Moldova. Un alt grant de 4,5 milioane de euro urma să 
stimuleze împrumuturile de 22 milioane de euro de la BERD destinate proiectelor 
de eficienţă energetică durabilă, inclusiv o instalaţie de biogaz. 

BEI este un investitor major în Republica Moldova, care a investit până în 
prezent o sumă de 372 milioane de euro sub formă de împrumuturi şi investiţii. Un 
proiect major iniţiat în 2014 cuprinde un împrumut de 120 de milioane de euro 
pentru Fruit Garden of Moldova („Grădina de fructe a Moldovei”), care va finanţa 
proiectele unui număr mare de microîntreprinderi şi IMM-uri din sectorul horticol. 

BERD a devenit un investitor şi mai mare în Republica Moldova, care a 
contribuit financiar până acum la 110 proiecte cu o sumă de 1 miliard de euro. Cea 
mai mare parte din această sumă investită a fost destinată infrastructurii şi 
sectorului energetic. BERD se concentrează şi asupra proiectelor care ajută 

                                                             
115 A se vedea Memorandumul de înţelegere între Comisia Europeană şi Republica Moldova „Cadrul unic 
de sprijin acordat de UE pentru Republica Moldova (2014-2017)”. 
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Republica Moldova să-şi extindă exporturile cu valoare adăugată, în special în 
sectorul agroindustrial şi de producţie, luând în considerare nu doar noile 
oportunităţi, dar şi necesitatea de a consolida competitivitatea în contextul ZLSAC. 

După cum a fost menţionat anterior, sectorul bancar al Republicii Moldova a 
fost lovit în anii 2014-2015 de o fraudă majoră care a pus în pericol stabilitatea 
financiară a economiei. Trei bănci mari – Banca de Economii, Banca Socială şi 
Unibank – au efectuat transferuri dubioase în valoare de circa 1 miliard de dolari, 
fapt ce a forţat banca centrală să ofere împrumuturi de urgenţă echivalente cu 12% 
din PIB, în timp ce prim-ministrul a anunţat intenţia de a lichida aceste trei bănci. 
Până în mijlocul lunii iunie a anului 2015, ponderea creditelor neperformante în 
totalul împrumuturilor oferite de aceste trei bănci aflate sub administrare specială a 
crescut la aproximativ 60%, în comparaţie cu circa 10% în restul sistemului bancar. 

 

Pe scurt despre contextul macroeconomic şi asistenţa financiară 

Economia Republicii Moldova a început să-şi revină abia în anul 2000 după pierderile 
iniţiale imense de la începutul tranziţiei post-sovietice. 

Dar mai apoi a fost lovită dur de criza economică globală din anii 2008-2009. 

În 2010, Republica Moldova a început să-şi revină din criză cu o nouă creştere 
economică şi o nouă guvernare ”pro-europeană”. Însă ritmul lent al reformelor, corupţia 
endemică şi progresul nesemnificativ în îmbunătăţirea climatului de afaceri, au afectat 
economia. 

Mai apoi, la sfârşitul anului 2014, o fraudă bancară de proporţii, care a provocat pierderi 
de 16% din PIB, a agravat situaţia economică şi aşa precară, astfel încât în 2015 
economia a intrat în recesiune. 

UE acordă asistenţă financiară semnificativă Republicii Moldova, inclusiv granturi 
bugetare, dar şi granturi de investiţii majore de la BEI şi BERD. 

 



 

 

15. SERVICIILE FINANCIARE 

Acordul de Asociere prevede adoptarea aprofundată 
şi cuprinzătoare de către Republica Moldova a 
sistemului european de reglementare a sistemului 
bancar şi cel financiar nebancar, prin adoptarea, pe 
termen lung, a legislaţiei comunitare în domeniu. 
Obiectivul urmărit este ca pieţele financiare să 
devină sigure şi eficiente pentru consumatori şi 
solide sistemic pentru economie, precum şi să aibă 
acces liber la pieţele europene pentru a-şi asigura 
competitivitatea şi modernizarea. 

Prevederile Acordului 

Dispoziţii generale. Conform Acordului, Republica Moldova îşi ia angajamentul să-
şi alinieze treptat cadrul normativ al pieţei financiare la normele comunitare 
privind sectorul bancar, sectorul asigurărilor, sectorul valorilor mobiliare şi cel 
financiar nebancar. Un număr mare de legi comunitare - 39 de directive şi 
regulamente şi  o recomandare (specificate în anexa XXVIII-A) –urmează a fi 
transpuse, cu posibilitatea de a amâna implementarea cu cel mult trei ani. Totodată, 
o parte din acestea reprezintăregulamente esenţiale de importanţă sistemică, iar 
altele conţin prevederi de implementare tehnică de bază. 

Tratamentul naţional. În linii generale, Acordul prevede tratamentul 
naţional pentru dreptul de stabilire şi prestare transfrontalieră a serviciilor 
financiare, ceea ce înseamnă că fiecare parte va oferi operatorilor celeilalte părţi un 
tratament la fel de favorabil ca şi propriilor operatori. Aceasta corespunde 
principiilor standard ale OMC/GATS, conform cărora tratamentul naţional se 
aplică abia după ce un prestator de servicii a intrat legal pe piaţă. În plus, există 
prevederi detaliate care facilitează „prezenţa temporară” a personalului cheie şi a 
prestatorilor de servicii. Chiar şi aşa, există numeroase rezerve specifice ale statelor 
membre ale UE (specificate în anexa XXVII-B), multe dintre care au o semnificaţie 
redusă, dar complică şi limitează deschiderea pieţei. 

Accesul pe piaţă. Referitor la dreptul de stabilire, Acordul nu conţine 
prevederi specifice privind accesul pe  piaţă. Referitor la prestarea transfrontalieră a 
serviciilor, conform art. 210, angajamentele părţilor privind accesul pe  piaţă sunt 
prevăzute în anexele XXVII-B şi XXVII-F din Acord. Angajamentele privind accesul 
pe  piaţă urmează o abordare bazată pe listă pozitivă, ca şi în GATS. 

Standardele internaţionale. În acelaşi timp, art. 243 din Acord îndeamnă 
Republica Moldova să depună toate eforturile pentru a aplica, printre altele, 
următoarele standarde internaţionale convenite: 
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 Principiile de bază pentru supravegherea eficientă a sectorului bancar ale 
Comitetului Basel pentru supraveghere bancară, 

 Principiile de bază în asigurări ale Asociaţiei Internaţionale a 
Supraveghetorilor în Asigurări, 

 Obiectivele şi principiile de reglementare a valorilor mobiliare ale 
Organizaţiei Internaţionale a Reglementatorilor de Valori Mobiliare, 

 Acordul privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal al OCDE, 

 Declaraţia G20 privind transparenţa şi schimbul de informaţii în scopuri 
fiscale, şi 

 Cele patruzeci de recomandări privind spălarea banilor şi cele nouă 
recomandări speciale privind finanţarea terorismului ale Grupului de 
Acţiune Financiară Internaţională. 

Băncile – cerinţele privind capitalul. Criza financiară globală, desfiinţarea 
sau declinul unor bănci majore, de importanţă sistemică, au dus la consolidarea 
radicală a cerinţelor privind rezervele de capital din sistemul bancar. Mai jos sunt 
menţionate principalele legi comunitare din Acord, precum şi forma lor revizuită 
ulterior: 

 Directiva 2006/49/CE din 2006 privind rata de adecvare a capitalului 
întreprinderilor de investiţii şi instituţiilor de credit, înlocuită cu 
Regulamentul (UE) nr. 575/2013 din 2013 privind cerinţele prudenţiale 
pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii; şi 

 Directiva conexă 2006/48/CE din 2006 privind iniţierea şi exercitarea 
activităţii instituţiilor de credit, înlocuită cu Directiva 2013/36/UE din 2013 
cu privire la accesul la activitatea instituţiilor de credit şi supravegherea 
prudenţială a instituţiilor de credit şi a întreprinderilor de investiţii. 

Aceste texte transpun în legislaţia UE ultimele standarde mondiale privind 
caracterul adecvat al  capitalului băncii, cunoscute uzual drept normele Basel.116 
Noile texte sunt o combinaţie între directive, care oferă o oarecare libertate statelor 
membre în alegerea modului de implementare a prevederilor, şi regulamente, care 
sunt direct aplicabile în legislaţia comunitară, şi în acest caz specifică în mod precis 
diferitele cerinţe privind armonizarea.117 Dacă cerinţa minimă de capital de 8% din 
capitalul propriu este neschimbată (ca şi în Basel I şi în directivele din 2006), 
definiţia capitalului a fost restrânsă şi au fost introduse noi categorii de cerinţe 

                                                             
116 Basel I a fost primul set de regulamente bancare convenite la nivel internaţional, negociate şi elaborate de 
Banca Reglementărilor  Internaţionale (aflată la Basel), în timp ce Basel III este cea mai recentă versiune, 
care ia în considerare necesitatea unor schimbări prin prisma crizei financiare din 2009. Deşi aceste norme 
au caracter internaţional, UE intenţionează să le transforme în măsuri strict obligatorii şi operaţionale. 

117 Pentru o analiză detaliată a actelor legislative, a se vedea Karel Lannoo (ed.), The Great Financial 
Plumbing: From Northern Rock to Banking Union [Marea verticalizare financiară: de la blocul nordic la uniunea 
bancară], Bruxelles şi Londra: CEPS and Rowman & Littlefield International, 2016. 
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privind rezervele, oferind în esenţă următorul regim (conform Basel III şi noilor legi 
din 2013): 

 cerinţa minimă privind rezerva de capital de 8%, etc. 

 rezerva obligatorie de conservare a capitalului de 2,5%, 

 rezervă contra-ciclică de capital de 0-2,5%, 

 rezervă de capital în instituţiile de importanţă sistemică de 0-3,5%, şi 

 rezervă pentru riscurile sistemice de 0-3-5%. 

Ca rezultat, în funcţie de particularităţile băncilor individuale, cerinţele pot 
fi dublate în mod real, chiar dacă băncile mici şi mijlocii pot fi scutite în mare 
măsură de cerinţele suplimentare. Cerinţele pentru rezerva de capital se bazează pe 
metodologii extrem de complexe de definire şi calcul, care formează cea mai mare 
parte a textelor respective. La fel, există noi cerinţe faţă de lichidităţile necesare 
pentru a face faţă situaţiilor de criză. 

Normele contabile.În anexa XXVIII-2 sunt menţionate patru directive 
privind contabilitatea, care oferă detalii tehnice. 

Asigurări. Principalul act legislativ pentru reglementarea sectorului 
asigurărilor este Directiva 2009/138/CE privind accesul la activitate şi desfăşurarea 
activităţii de asigurare şi de reasigurare, cunoscută şi sub numele ”Solvabilitate II”, 
un text fundamental care detaliază normele de conduită ale domeniului, 
supravegherea şi solvabilitatea acestuia. Republica Moldova trebuie să 
implementeze prevederile acestei directive în termen de 7 ani. Implementarea 
SolvencyII este percepută drept o provocare majoră  pentru Republica Moldova, care 
posibil va dura mult timp. Totodată, mai sunt menţionate câteva legi specifice, cum 
ar fi Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube 
produse de autovehicule. 

Valorile mobiliare (MiFID). UE a instituit un regim de reglementare 
cuprinzător pentru tranzacţiile investitorilor prin burse de valori, alte sisteme de 
tranzacţionare şi firme de investiţii, cu o autorizare unică a întreprinderilor de 
investiţii pentru a activa oriunde în UE. Principalul act legislativ este Directiva 
2004/39/CE privind pieţele instrumentelor financiare (MiFID), completată de 
Directiva de implementare 2006/73/CE, pe care Republica Moldova trebuie să o 
aplice în termen de 7 ani. 

Fondurile de investiţii (OPCVM). Actul legislativ de bază al UE pentru 
fondurile de investiţii a fost revizuit în anul 2009 ca urmare a scandalului Madoff 
din 2008, iar textul regulamentului privind investiţiile colective în valori mobiliare 
transferabile (OPCVM) este menţionat în anexa XXVIII-A. Piaţa respectivă a crescut 
mult în UE. Însă acest text a fost ulterior modificat semnificativ (2014/91/UE), şi 
astfel apare problema actualizării prevederilor Acordului. 

Instrumente financiare derivate. UE a introdus norme complexe pentru a 
reglementa instrumentele financiare derivate, într-un regulament privind 
instrumentele derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de 
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tranzacţii, numit şi „EMIR” (Regulamentul (UE) 648/2012). Acesta a constituit un 
salt important, care a permis UE să îndeplinească angajamentele G20 privind 
instrumentele financiare derivate extrabursiere, convenite la summitul G20 de la 
Pittsburgh din septembrie 2009. Regulamentul garantează raportarea informaţiilor 
privind toate tranzacţiile europene cu instrumente derivate către registrele centrale 
de tranzacţii, pentru a fi accesibile autorităţilor de supraveghere. 

Perspective de implementare 

Structura şi situaţia actuală a pieţelor financiare din Republica Moldova. Piaţa 
financiară a Republicii Moldova nu este încă suficient dezvoltată fiind reprezentată 
de sectorul bancar şi un sistem nebancar modest , care împiedică creşterea 
economiei interne. Băncile continuă să domine sistemul financiar. Intermedierea 
financiară reflectată ca raport între portofoliul general de credite (dominat de bănci) 
şi PIB, reprezenta 37,4% în anul 2014, cu o uşoară creştere de la 37,1% în anul 2009. 
Partenerii internaţionali de dezvoltare rămân a fi o sursă importantă de finanţare 
pentru expansiunea creditării interne.Activele sectorului financiar reprezintă 78,6% 
din PIB, iar băncile deţin aproximativ 93% din totalul activelor. Majoritatea 
celorlalte active ale sectorului financiar sunt împărţite uniform între sectorul de 
asigurări şi cel de microfinanţare (aproximativ 3,5% fiecare). 

Sectorul bancar.Banca Naţională a Moldovei (BNM) a fost creată în anul 
1991 şi este o entitate juridică autonomă, care se supune doar Parlamentului ţării. 
BNM reglementează şi supraveghează practicile bancare de pe întreg teritoriul ţării 
şi defineşte politicile naţionale privind gestiunea monetară şi schimbul valutar. 
BNM emite licenţe băncilor comerciale, prestatorilor nebancari de servicii de plăţi, 
birourilor de schimb valutar şi punctelor de schimb valutar din cadrul hotelurilor. 
Cerinţele de licenţiere pentru bănci includ plafoane minime pentru capitalul de 
nivelul întâi şi adecvarea capitalului ponderat la risc; plafoanele respective au 
crescut la 200 de milioane de lei la sfârşitul lunii decembrie 2012 (de la 100 milioane 
de lei în 2008) şi 16% la sfârşitul lunii iulie 2012 (de la 12%). 

La sfârşitul lunii octombrie 2015, în Republica Moldova erau 11 bănci, 
inclusiv 4 filiale ale băncilor şi grupurilor financiare străine, iar celelalte 7 bănci 
aveau participare străină. Nu existau reprezentanţe oficiale ale băncilor străine. În 
anul 2012, statul era prezent în acţionariatul adouă bănci (Banca de Economii şi 
Eurocreditbank) în proporţie de 56,1% şi respectiv 21,0%. Totuşi, până la sfârşitul 
anului 2015, prima bancă a fost lichidată, în timp ce participarea la capitalul celei 
de-a doua a fost vândută. Cele mai mari trei bănci (Moldova Agroindbank, 
Victoriabank şi Moldindconbank) deţineau 77% din totalul activelor bancare. 

Acordul de Asociere a introdus reguli noi privind reglementarea capitalului, 
iar Republica Moldova are acum angajamentul de a transpune în termen de trei ani 
prevederile Directivei UE 2006/49/CE privind rata de adecvare a capitalului 
întreprinderilor de investiţii şi instituţiilor de credit. 

În acelaşi timp, cadrul prudenţial actual pentru bănci este în mare parte 
aliniat la normele Basel I, care sunt mai simple decât normele Basel II sau Basel III. 
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La moment se încearcă implementarea normelor Basel II şi III, cu ajutorul 
proiectului de twinning lansat în iunie 2015 şi care urmează să fie finalizat în anul 
2017. Din ianuarie 2012, toate băncile licenţiate trebuie să respecte standardele de 
raportare financiară, elaborate de Comitetul Supraveghetorilor Bancari Europeni. 
Începând cu luna aprilie 2014, rapoartele anuale consolidate ale acestora trebuie 
elaborate în baza standardelor internaţionale de raportare financiară. 

În pofida măsurilor întreprinse în ultima perioadă pentru a consolida 
reglementarea şi supravegherea bancară, FMI şi-a reiterat îngrijorarea privind 
riscurile semnificative legate de stabilitatea financiară sistemică. În rezultatul 
evaluării, FMI a identificat puncte slabe în cadrul de gestionare a crizelor, cadrul de 
gestionare prudenţială, precum şi guvernanţa bancară neadecvată şi starea fragilă a 
unor bănci mari. Au fost exprimate îndoieli privind corectitudinea indicatorilor de 
performanţă raportaţi de către bănci. Preocupările privind transparenţa şi 
guvernanţa au determinat BERD să-şi reducă semnificativ finanţarea pentru 
sectorul bancar moldovenesc, de la peste 40 milioane de euro în anul 2010 la 
aproximativ 10 milioane de euro în anul 2014. 

Până de curând, Republica Moldova a reuşit să menţină un sistem bancar de 
bază relativ sănătos. Dar, în anul 2014, o fraudă bancară imensă i-a afectat grav 
reputaţia şi a adus un prejudiciu considerabil economiei naţionale (discutat în 
caseta 15.1 de mai jos). 

Caseta15.1 Frauda bancară din anul 2014 

Deşi sistemul bancar moldovenesc a fost destul de stabil pe parcursul primilor 20 
de ani de independenţă a ţării şi a făcut faţă cu bine crizelor financiare globale şi 
regionale, în anul 2014 acesta a fost lovit dur de o serie de „mega-tranzacţii” 
dubioase. La sfârşitul anului, trei bănci de importanţă sistemică, ce deţineau 35% 
din activele întregului sistem bancar, au devenit insolvabile ca rezultat al unei 
degradări dramatice a situaţiei financiare.  În noiembrie şi decembrie 2014, BNM 
a deschis linii de credit de urgenţă pentru aceste trei bănci, în valoare de 9.434 de 
milioane de lei (aproximativ 500 milioane de euro), pentru a menţine stabilitatea 
sistemului financiar, urmate de un alt împrumut de aproximativ 5 miliarde de lei 
(aproximativ 250 de milioane de euro) în martie 2015. Aceste credite au fost 
oferite la rate de dobândă preferenţiale şi au fost garantate de stat, cu scadenţe 
prelungite pentru o perioadă nedeterminată. 

Ţinând cont că aceste împrumuturi nu au fost rambursate a fost luată 
decizia de lichidare a celor trei bănci. Încă nu este clar cineva rambursa 
împrumuturile acordate de BNM, soluţi a propusă în final  pare a fi 
transformarea acestora în datorie publică. În anul 2015 au fost iniţiate investigaţii 
intense, fără a se dezvălui cine a fost responsabil de fraudă. În prima etapă a 
investigaţiei s-a descoperit că au avut loc o serie de tranzacţii financiare destinate 
să extragă în mod fraudulos numerar din aceste trei bănci. 

Efectele macroeconomice ale crizei au devenit evidente. Moneda 
naţională s-a depreciat cu 25% în anul 2015, inflaţia a atins un nivel de două cifre 
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(12%), volumul noilor împrumuturi a scăzut cu 50%, iar economia s-a diminuat  
cu circa 1%. 

Criza poate fi considerată un eşec total al supravegherii bancare, cu 
încălcarea principiilor de bază ale guvernanţei corporative. FMI a prezentat un 
set de precondiţii legate de sectorul bancar, care trebuie îndeplinite dacă 
Republica Moldova doreşte semnarea unui nou acord de împrumut cu această 
instituţie. 

În concluzie, principalii factori care au cauzat criza au fost lacunele 
instituţionale şi juridice, interferenţa politică, supravegherea superficială şi 
guvernanţa necorespunzătoare. Aceşti factori demonstrează necesitatea urgentă 
a unor reforme cuprinzătoare în sistemul de supraveghere bancară, care ar 
consolida sectorul financiar în întregime. 

Asociaţiile de economii şi împrumuturi nebancare. Comisia Naţională a 
Pieţei Financiare (CNPF) reglementează şi supraveghează majoritatea segmentelor 
de servicii financiare nebancare, piaţa titlurilor de valoare, piaţa asigurărilor, 
fondurile private de pensii şi birourile istoriilor de credit. CNPF a fost creată în 
august 2007, ca succesoare a mai multor agenţii. Un proiect de lege, având ca scop 
stabilirea unui cadru comun de supraveghere şi reglementare pentru activităţile 
financiare nebancare, inclusiv leasingul financiar şi microcreditul, urmează să fie 
adoptat. La finele anului 2014, instituţiile nebancare aflate sub supravegherea CNPF 
cuprindeau 249 de asociaţii de economii şi împrumut şi 107 organizaţii de 
microfinanţare. Cele din urmă deţineau 85,2% din activele de creditare nebancară. 

Referitor la armonizarea cu directivele UE în sectorul instituţiilor nebancare 
de economii şi împrumut, în termen de trei ani de la intrarea în vigoare a Acordului 
de Asociere, Republica Moldova trebuie să implementeze prevederile Directivei 
2006/48/CE privind iniţierea şi exercitarea activităţii instituţiilor de credit. 
Asociaţiile de economii şi împrumut ale Republicii Moldova pot fi excluse din 
domeniul de aplicare al directivei respective. 

Piaţa valorilor mobiliare. Piaţa de capital a Republicii Moldova este încă 
puţin dezvoltată, având loc doar tranzacţii cu acţiuni şi obligaţiuni. Mecanismele de 
tranzacţionare pentru instrumente financiare derivate şi titluri de stat (piaţa 
secundară) încă urmează să fie create. Mecanismul de tranzacţionare pentru titlurile 
de stat este în proces de implementare. Tranzacţiile legate de procesul de 
privatizare au constituit cea mai mare parte a tranzacţiilor – în jur de 60%. Începând 
cu luna ianuarie a anului 2015, în Republica Moldova există două burse de valori 
licenţiate. În anul 2014, cifra lor de afaceri combinată şi capitalizarea de piaţă 
valorau 708,6 milioane de lei, respectiv 3.992 milioane de lei (38 şi, respectiv, 216 
milioane euro). Investiţiile străine constituiau 56,6% din volumele de tranzacţionare 
între anii 2010 şi 2014. 

În principiu, companiile străine şi persoanele fizice beneficiază de tratament 
naţional pe pieţele de valori mobiliare. Nu există restricţii privind investiţiile străine 
de portofoliu în Republica Moldova. Întreprinderile de investiţii din UE pot opera 
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în calitate de „persoane acceptate” pe piaţa moldovenească fără o licenţă eliberată 
de CNPF. 

În ceea ce priveşte cadrul de reglementare, în ultimii ani Republica Moldova 
a luat măsuri pentru a-şi alinia legislaţia ce reglementează activităţile pieţelor de 
capital primare şi secundare la legislaţia comunitară. O nouă Lege privind pieţele 
de capital, care a intrat în vigoare din septembrie 2013, a transpus unele directive 
UE relevante, inclusiv Directiva 2004/39/CE privind pieţele instrumentelor 
financiare şi Directiva 2004/109/CE privind armonizarea obligaţiilor de 
transparenţă pentru societăţile cotate la bursă. La momentul actual, CNPF este în 
proces de aprobare a legislaţiei secundare care va reglementa, printre altele, 
societăţile de investiţii, întreprinderile de plasamente colective, fondul de 
compensare a investitorilor, ofertele publice, ofertele de preluare şi infrastructura 
pieţei de capital. 

Asigurările. În octombrie 2015, piaţa asigurărilor din Republica Moldova 
cuprindea 15 companii de asigurare, dintre care 13 specializate în asigurări 
generale, o companie de asigurări de viaţă, una de asigurări mixte şi numeroşi 
brokeri şi agenţi de asigurare în calitate de persoane juridice. În anul 2014 primele 
brute emise valorau 1.205 milioane de lei (65 milioane de euro), faţă de 817 milioane 
de lei în anul 2009 (50 de milioane de euro), principalul element fiind asigurările de 
autovehicule. Concentrarea pieţei încă este la un nivel înalt, iar cinci cele mai mari 
companii de asigurări deţin 72,5% din primele brute emise în anul 2014. 

Armonizarea juridică a Directivei UE Solvency II, privind activitatea de 
asigurare şi de reasigurare, urmează să fie realizată în termen de 7 ani de la intrarea 
în vigoare a Acordului. Întârzierile substanţiale demonstrează faptul că Solvency II 
necesită o abordare bazată pe riscuri pentru calcularea cerinţelor de capital pentru 
companiile de asigurare, care vor constitui o provocare pentru piaţa asigurărilor 
din Republica Moldova dacă anterior nu va fi consolidată capitalizarea de piaţă. 
Prevederile directivelor legate de răspunderea civilă auto, intermedierea în 
asigurări şi supravegherea fondurilor de pensii vor fi implementate în termen de 3 
ani de intrarea în vigoare a Acordului. 

Priorităţile şi perspectivele de reformă şi apropiere.Sectorul financiar este 
unul din domeniile principale de cooperare pentru promovarea economiei de piaţă 
din cadrul Acordului de Asociere, chiar dacă Uniunea Europeană nu oferă 
Republicii Moldova o deschidere completă a pieţelor în domeniul serviciilor 
financiare, imediat şi necondiţionat. Procesul de armonizare legislativă este de 
asemenea o premisă pentru ca UE să-şi deschidă piaţa. După cum a fost menţionat 
mai sus, doar sectorul bancar al pieţei financiare a Republicii Moldova pote fi 
considerat cât de cât dezvoltat. Astfel, adoptarea standardelor internaţionale în 
domeniile slab dezvoltate sau care nu prezintă nici o evoluţie ar fi foarte dificilă, 
dar realizarea acestor obiective este necesară pentru construirea unei economii de 
piaţă funcţionale în timp util. 

Din cele cinci acte comunitare care trebuiau transpuse în legislaţia naţională 
până la 1 septembrie 2015, doar două au avansat. Directiva 2005/60/CE privind 
prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării 
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terorismului şi Regulamentul (CE) 1781/2006 cu privire la informaţiile privind 
plătitorul care însoţesc transferurile de fonduri au fost transpuse parţial în legislaţia 
naţională prin intermediul măsurilor CNPF şi BNM. 

La momentul actual, nu există documente de planificare strategică pentru 
cele 27 de directive şi regulamente menţionate în anexa XXVIII-A din Acordul de 
Asociere, care trebuie să fie implementate timp de 3 ani de la intrarea în vigoare a 
Acordului de Asociere. Aceasta va întârzia întreg procesul de armonizare a 
legislaţiei financiare. Singurul document la nivel naţional este Planul naţional de 
acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – UE 
(Hotărârea Guvernului nr. 808 din 07.10.2014 şi revizuită în octombrie 2015), dar 
care acoperă toate domeniile Acordului şi nu menţionează în mod specific partea 
financiară. 

Întârzierile în domeniul armonizării au fost cauzate de crizele politice 
repetate din ţară, combinate cu frauda bancară imensă. Din cauza acestor factori, 
UE şi alţi parteneri internaţionali au suspendat asistenţa financiară recent oferită 
Republicii Moldova. În ultimele luni (primăvara anului 2016), au avut loc mai multe 
întrevederi între FMI, reprezentanţii UE şi oficialii moldoveni privind deblocarea 
sprijinului financiar extern. Aceste discuţii s-au axat pe evoluţiile economice recente 
şi pe politicile adoptate de autorităţi pentru a menţine stabilitatea macroeconomică 
şi pentru a îmbunătăţi guvernarea sectorului financiar, având ca rezultat semnarea 
unui nou memorandum cu FMI. La fel, trebuie menţionat că finanţarea UE depinde 
de progresul obţinut în relaţiile cu FMI. În aceste condiţii, perspectiva este încă 
problematică. Tratativele cu principalii donatori vor continua în lunile ce urmează, 
ceea ce oferă autorităţilor timp pentru a elabora în detalii propunerile de politici. 

 

Pe scurt despre serviciile financiare 

Până de curând, sistemul financiar-bancar al Republicii Moldova, chiar dacă slab 
dezvoltat, părea să-şi desfăşoare fără probleme majore funcţiile sale de bază. 

Totuşi, chiar odată cu demararea implementării Acordului, sectorul financiar a fost lovit 
de o fraudă bancară imensă descoperită în anul 2014, rezultată cu  lichidarea a trei bănci 
mari. 

Cu toate acestea, Acordul prevede o aproproximare cu  normele regulatorii ale UE, în 
mare parte în următorii trei ani. Dar începutul este destul de anevoios.  

Legislaţia UE în domeniul financiar se prezintă a fi destul de complexă, de aceea, 
implementarea acesteia va necesita eforturi de durată. Cu toate acestea există motive 
solide pentru a o adopta fără întârziere, ţinând cont că reprezintă cele mai bune practici 
internaţional 

 



 

 

16. TRANSPORTURILE 

Sectorul transporturilor a fost unul dintre cele mai 
importante pentru piaţa internă încă din primele 
zile ale procesului de integrare europeană. Prin 
urmare, UE are o bază juridică şi politică 
consolidată în acest domeniu. ZLSAC are ca scop 
extinderea şi consolidarea cooperării Republicii 
Moldova cu UE în domeniul transporturilor, şi deci 
promovarea unor operaţiuni de transport eficiente, 
desfăşurate în condiţii de siguranţă şi securitate, 
precum şi interoperabilitatea sistemelor de 
transport. Aceasta va constitui un element 

fundamental, care va ajuta Republica Moldova să se integreze în lanţul de 
aprovizionare european şi să stimuleze contactul dintre oameni. 

Prevederile Acordului 

ZLSAC prevede o liberalizare progresivă a transportului rutier, feroviar, pe căi 
navigabile interne şi intermodal, prin armonizarea unor standarde UE (Anexele X şi 
XXVIII-D). În cazul transporturilor aeriene, regulile sunt prevăzute în Acordul 
privind Spaţiul Aerian Comun dintre Republica Moldova şi UE din 2012 (ASAC). 
Dintre toate mijloacele de transport, transportul rutier şi cel aerian sunt de o 
importanţă specială pentru legăturile cu UE. 

Transportul rutier.Acest mod de transport este cel mai activ din punct de 
vedere economic pentru relaţiile dintre Republica Moldova şi UE, de aceea,  
necesită atenţie sporită. Companiile de transport pentru bunuri şi pasageri, 
operatorii şi şoferii din Republica Moldova, trebuie să respecte în totalitate acquis-ul 
comunitar dacă doresc să „transporte” în UE. Transportul rutier de mărfuri este 
complicat deoarece accesul la piaţa UE este supus unui contingent tarifar detaliat, 
precum şi din cauza permiselor eliberate la nivelul statelor membre, care astfel 
încearcă să prevină un flux mare de transportatori mai ieftini din Republica 
Moldova pe piaţa comunitară.118 În cadrul ZLSAC, opt state membre au introdus 
limitări privind liberalizarea totală a sectorului transportului rutier cu Republica 
Moldova. 

Cu toate acestea, Republica Moldova a fost de acord să-şi armonizeze legislaţia 
naţională cu acquis-ul comunitar din domeniul transportului rutier în termene 

                                                             
118 Conform jurisprudenţei consacrate a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, aceste acorduri bilaterale 

trebuie să fie în conformitate cu acquis-ul comunitar din domeniul transportului. A se vedea hotărârile în 
Cauzele C-466-9/98, C-471-2/98 şi C-475-6/98, Comisia c. Regatul Unit, Danemarca, Suedia, Finlanda, Belgia, 

Luxemburg, Austria, Germania, din 5 noiembrie 2002. 



APROFUNDAREA RELAŢIILOR UE – RM: CE? DE CE? CUM? 121 

 

stricte. De exemplu, normele UE referitoare la permisele de conducere ar trebui să 
aibă prioritate imediată119 la implementare după intrarea în vigoare a Acordului. 
Pentru implementarea condiţiilor de exercitare a ocupaţiei de operator de transport 
rutier120, dar şi calificarea iniţială şi instruirea periodică a conducătorilor de 
anumite vehicule rutiere pentru transportul bunurilor sau pasagerilor,121 a fost 
convenit un termen de 2 ani. Există calendare diferenţiate pentru dispozitivele 
limitatoare de viteză122 (în termen de un an pentru transportatorii internaţionali, 8 
ani pentru transportatorii naţionali), precum şi pentru transportul intern al 
mărfurilor periculoase (la intrarea în vigoare a ZLSAC - pentru transportatorii 
internaţionali, iar în termen de opt ani - pentru transportatorii naţionali).123 Acest 
regim ambiţios impune legislativului moldovenesc sarcina de a armoniza normele 
şi standardele interne cu cele comunitare şi de a introduce mecanismele necesare de 
monitorizare, inspecţie şi aplicare a legii pentru a asigura implementarea adecvată a 
directivelor şi regulamentelor UE. Fără îndoială, este o măsură costisitoare, care va 
necesita sprijin financiar substanţial din partea UE. 

Transportul aerian. În vederea atingerii scopurile practice, ZLSAC face trimitere 
la  ASAC din 2012, care are ca scop liberalizarea progresivă a transportului aerian 
dintre UE şi Republica Moldova, „adaptată la nevoile lor comerciale reciproce şi la 
condiţiile de acces reciproc pe piaţă”.124 Înlăturarea tuturor restricţiilor de acces pe 
piaţă dintre UE şi Republica Moldova ar trebui să atragă noi operatori pe piaţă şi să 
creeze oportunităţi de operare pentru aeroporturile deservite insuficient. 

ASAC promovează cooperarea regulatorie şi armonizarea regulamentelor şi 
abordărilor în baza legislaţiei comunitare din domeniul siguranţei aviaţiei, 
securităţii aeriene, managementului traficului aerian, sistemelor informatizate de 
rezervare (SIR) şi mediului (măsuri specificate în Anexa III), precum şi 
nediscriminarea şi crearea unor „condiţii de concurenţă echitabile pentru operatorii 
economici”. ASAC prevede tranziţia treptată a Republicii Moldova spre aplicarea 
integrală a legislaţiei UE referitoare la transportul aerian (Anexa II). Dispoziţiile 
tranzitorii prevăd că implementarea şi aplicarea de către Republica Moldova a 
tuturor legilor indicate în anexa III sunt supuse unei evaluări efectuate de Comisia 
Europeană şi unei validări prin decizie separată a Comitetului mixt UE – Republica 

                                                             
119 A se vedea Directiva 91/439/CEE. 

120 A se vedea Directiva 2003/59/CE. 

121 A se vedea Regulamentul (CE) 1071/2009. Managerul de transport are nevoie de rezidenţă. 

122 A se vedea Directiva 92/6/CEE. 

123 A se vedea Directiva 2008/68/CE. 

124 Un raport pregătit pentru Comisie în anul 2011 de către consultanţi a estimat că avantajele economice ale 
unui astfel de acord sunt de aproximativ 17 milioane euro pe an (în special datorită reducerii tarifelor 
aeriene, creşterii volumului de trafic aerian şi activităţii economice asociate). Analiza a mai demonstrat că 

tarifele rutelor populare ar putea să scadă semnificativ din cauza creşterii concurenţei. Acordul va contribui 
la soluţionarea problemelor legate de „desfăşurarea afacerilor” pentru transportatorii din UE. A se vedea 
COM(2009) 20 final, 27 ianuarie 2012. 
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Moldova. O astfel de evaluare va avea loc la 2 ani de la intrarea în vigoare a 
Acordului.125 

Însă ASAC nu oferă acces complet pe piaţa internă pentru transportatorii din 
Republica Moldova: ei obţin doar dreptul de a zbura între Moldova şi o destinaţie 
din UE, fie direct, fie printr-un punct intermediar din vecinătate, în spaţiul aerian 
comun european sau în Islanda, Liechtenstein sau Elveţia (anexa II). Astfel, 
transportatorii din Republica Moldova nu pot opera zboruri în interiorul statele 
membre ale UE (cabotaj) şi zboruri între două state membre care nu sunt conectate 
printr-un zbor spre sau dinspre Republica Moldova. 

Mai mult decât atât, ZLSAC exclude tratamentul naţional şi clauza naţiunii celei 
mai favorizate pentru serviciile de transport aerian intern şi internaţional, 
programate sau nu, cu o serie de excepţii: i) servicii de reparare şi întreţinere a 
aeronavelor, pe durata cărora aeronava respectivă este retrasă din exploatare; ii) 
vânzarea şi comercializarea serviciilor de transport aerian; iii) servicii privind 
sistemele informatizate de rezervare (SIR); iv) servicii de handling la sol; şi v) 
servicii de exploatare a aeroporturilor (articolele 204-205 din ZLSAC). Rezervele 
menţionate în ZLSAC trebuie să fie revizuite cu regularitate de către subcomitetele 
Consiliului de asociere care se ocupă de transporturi, pentru a liberaliza în mod 
progresiv condiţiile de stabilire. Aceasta urmează să rezolve inconsecvenţele 
juridice dintre ZLSAC şi ASAC.126 

Transportul feroviar. ZLSAC are ca scop reformarea sectorului transporturilor 
feroviare şi liberalizarea treptată a transportului feroviar de mărfuri şi de călători, 
dar realizarea acestor obiective va necesita mai mult timp decât cei 4 ani menţionaţi 
în ZLSAC pentru a implementa cele 11 regulamente şi directive UE menţionate în 
Anexa X, în special cele care vizează condiţiile tehnice şi de siguranţă. 

Transportul pe căi navigabile interioare. ZLSAC nu impune UE nici un fel de 
obligaţii privind tratamentul naţional sau tratamentul pe baza clauzei naţiunii celei 
mai favorizate în privinţa transportului naţional de cabotaj. Măsurile bazate pe 
acordurile existente sau viitoare privind accesul pe căile navigabile interioare 
(inclusiv pe legătura Rin-Main-Dunăre) rezervă drepturi de trafic limitate pentru 

                                                             
125 Până atunci, dreptul transportatorilor aerieni ai ambelor Părţi de a-şi exercita drepturile care ţin de 
libertatea a cincea, altele decât cele conferite deja de acordurile bilaterale dintre Republica Moldova şi 
statele membre ale UE, este exclus. A cincea libertate permite unei linii aeriene să transporte pasageri din 
ţara sa în altă ţară, şi mai apoi din acea ţară într-o ţară terţă (ş.a.m.d.). Drepturile de trafic aferente celei de-a 
cincea libertăţi au ca scop consolidarea viabilităţii economice a rutelor pe distanţă lungă ale unei linii 
aeriene, dar tind să fie privite de către liniile aeriene locale şi de către guverne drept concurenţă neloială. 

126 În acelaşi context, articolele 204-205 se referă la libertatea stabilirii şi nu la prestarea transfrontalieră de 
servicii. Deoarece aceste servicii sunt de obicei prestate prin procesul de stabilire, se poate susţine că 
regimul ZLSAC va prevala în practică. În unele cazuri, serviciile sunt prestate însă fără stabilire (de ex. 
„serviciile de handling”), ceea ce înseamnă că normele aplicabile vor trebui să derive din ASAC. În mod 
similar, în ZLSAC conţine două excepţii la nivel comunitar privind dreptul de stabilire în domeniul 
serviciilor de transport aerian: una se referă la închirierea aeronavelor cu echipaj, iar cealaltă se referă la SIR 

(Anexa XVI-A). Prevederile relevante privind SIR din ASAC (art. 13) se referă la accesul la piaţă, fără să 
precizeze dacă acesta are loc prin stabilire sau fără. Acestea pot într-adevăr crea o confuzie, caz în care se 
poate afirma că are prioritate fie acordul specializat (adică ASAC), fie cel semnat mai târziu (adică ZLSAC). 
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operatorii din Republica Moldova. La fel ca în cazul altor moduri de transport, 
priorităţile de aproximare vizează condiţiile de acces la piaţă, şi anume calificarea 
profesională a operatorilor, un registru central, servicii armonizate de informaţii, 
standarde de siguranţă pentru vase şi crearea unei reţele de centre logistice, toate 
acestea urmând a fi implementate într-un timp record de 3 ani, cu excepţia 
transportului de mărfuri periculoase (imediat) şi cerinţelor tehnice pentru vase (5 
ani). 

Transportul maritim internaţional. În ZLSAC este prevăzut regimul „accesului 
nelimitat la încărcături pe baze comerciale, libertatea de a presta serviciile maritime 
internaţionale, precum şi tratamentul naţional în cadrul prestării unor astfel de 
servicii” şi conţine câteva clauze suspensive pentru a împiedica părţile Acordului să 
introducă măsuri de restricţionare (disimulate) sau care au un efect discriminatoriu. 
Dreptul de stabilire pentru prestatorii de servicii este exclus în cazul cabotajului 
maritim naţional. ZLSAC nu creează pentru UE obligaţii privind tratamentul 
naţional sau pe baza clauzei naţiunii celei mai favorizate în scopul stabilirii unei 
companii înregistrate pentru a opera o flotă sub pavilionul Republicii Moldova. 

Perspective de implementare 

Integrarea reţelei moldoveneşti de transport în coridoarele paneuropene şi 
Coridorul de Transport Europa – Caucaz – Asia (TRACECA) este importantă din 
cauza rutelor care trec pe teritoriul ţării. ZLSAC recunoaşte semnificaţia reabilitării 
şi extinderii legăturilor rutiere importante din punct de vedere internaţional ce trec 
pe teritoriul Republicii Moldova, începând cu M3 Chişinău–Giurgiuleşti şi M14 
Brest–Briceni–Tiraspol–Odessa, precum şi actualizarea şi modernizarea legăturilor 
feroviare cu ţările vecine, utilizate pentru traficul internaţional şi de tranzit (anexa 
IX). 

Sectorul transporturilor constituia 4,9% din PIB-ul Republicii Moldova în 2014, 
ceea ce reprezintă o parte stabilă a economiei deja de câţiva ani. În acest sector era 
angajată 3,9% din populaţia ocupată, iar 94% din personal era angajat în domeniul 
transportului terestru: sectorul rutier (66,9%) şi cel feroviar (27,3%). O 
particularitate ce merită a fi remarcată cu privire la acest sector este ponderea 
ridicată a angajării neoficiale, în special în domeniul transportului rutier, în care 
24,1% din persoanele angajate  în anul 2014 aveau un loc de muncă informal. 

Transportul rutier este cel mai important pentru ţară şi a constituit 95,7% din 
transportul de pasageri şi 85,9% din transportul de mărfuri în anul 2014. Este urmat 
de transportul feroviar, cu 3,4% din pasageri şi 13,5% din mărfurile transportate. 
Aviaţia este utilizată preponderent pentru transportul persoanelor şi constituie 
0,8% din transportul de pasageri, în timp ce ponderea mărfurilor transportate este 
nesemnificativă. Importanţa marginală a transportului pe căi navigabile interne a 
crescut de la deschiderea portului Giurgiuleşti în anul 2006 si constituia 0,61% din 
transportul de mărfuri şi 0,13% din transportul de persoane. 

Importanţa sectorului transporturilor pentru relaţiile dintre UE şi Republica 
Moldova derivă din imediata apropiere a Republicii Moldova de UE. Aspectele 
transportului nu se limitează doar la relaţiile bilaterale, deoarece Republica 
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Moldova constituie o legătură între ţările UE şi CSI, fiind traversată de trasee 
feroviare şi rutiere importante. Importanţa legăturilor de transport dintre Republica 
Moldova şi UE pentru relaţiile bilaterale este reflectată şi de fluxurile comerciale 
mari dintre cele două părţi, deoarece UE este partenerul principal al Republicii 
Moldova atât pentru exporturi, cât şi pentru importuri (53,3% şi, respectiv, 48,3% în 
anul 2014). Şi transportul de pasageri este important, dat fiind faptul că numărul de 
turişti care călătoresc în UE este în creştere, în special după liberalizarea regimului 
de vize în anul 2014. 

Transportul rutier. Republica Moldova are o Agenţie Naţională Transport Auto 
reorganizată, care monitorizează şi asigură implementarea regulamentelor 
naţionale şi internaţionale.127 Chiar dacă multe reforme au stagnat în anul 2015, cel 
mai mare progres în apropierea legilor a fost înregistrat în domeniul transportului 
rutier. Noul Cod al transporturilor rutiere128, aprobat în iulie 2014, transpune parţial 
cerinţele unor directive şi regulamente comunitare. Acordul de Asociere are ca scop 
consolidarea infrastructurii drumurilor prin încurajarea cooperării cu diferiţi 
parteneri de dezvoltare, asigurarea calităţii investiţiilor în infrastructură şi 
implementarea mai largă a unor concepte precum parteneriatul public-privat şi 
taxele rutiere. La momentul actual se repară 360 km de drumuri, utilizând 
împrumuturi de la BERD şi BEI. 

Implementarea angajamentelor în alte sectoare ale transporturilor a fost mai 
lentă, din cauza cadrului legal slab, iar schimbările necesită asistenţă tehnică şi 
financiară considerabilă (de exemplu pentru crearea organismelor de 
reglementare).129 

Transportul aerian. Transportul aerian internaţional, în special cel pentru 
pasageri, este un sector în creştere, dar la scară europeană piaţa moldovenească va 
fi întotdeauna mică. În afară de Air Moldova, care dispune de o flotă de 6 avioane 
de pasageri, 19 companii internaţionale operează zboruri spre Chişinău, în special 
din UE. 

Republica Moldova şi-a asumat angajamente în cadrul ASAC, dar procesele de 
apropiere şi implementare juridică au încetinit datorită trecerii Autorităţii 
Aeronautice Civile din subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii 
Drumurilor (MTID) în subordinea Prim-ministrului în anul 2013.130 Un alt aspect 
important, care nu a fost abordat în mod serios până în prezent, este conflictul de 
interese dintre MTID şi compania Air Moldova, deoarece este dificil să se asigure 
protecţia drepturilor şi intereselor pasagerilor atunci când MTID este în acelaşi timp 
fondatorul Air Moldova şi organul de reglementare a pieţei serviciilor de transport 
aerian. 

                                                             
127 Pentru mai multe informaţii despre Agenţia Naţională Transport Auto, fondată în anul 2008, a se vedea 
http://lex.justice.md/md/327760/. 

128 A se vedea Codul transporturilor rutiere (http://lex.justice.md/md/354404/). 

129 Pentru detalii cu privire la transportul feroviar accesaţi  http://eeas.europa.eu/delegations 
moldova/documents/press_corner/20141114_en.pdf. 

130 A se vedea www.caa.md/rom/news/item127/. 
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Tranziţia treptată a Republicii Moldova către aplicarea în întregime a legislaţiei 
menţionate în Partea C din Anexa III a Acordului (siguranţa aviaţiei) – şi deci 
accesul la piaţa UE – urmează a fi evaluată de Comisia Europeană, în colaborare cu 
autorităţile competente din Republica Moldova. După implementarea completă a 
legislaţiei respective, Comitetul mixt va stabili statutul exact şi condiţiile participării 
Republicii Moldova la Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei, dincolo de 
statutul actual de observator, care o ajută deja să se pregătească pentru 
implementarea completă a acquis-ului comunitar privind siguranţa aviaţiei.131 

Transportul feroviar. Toţi cei 1.200 km de cale ferată de pe teritoriul Republicii 
Moldova au o singură linie şi nu sunt electrificaţi. Această reţea este conectată cu 
calea ferată din România la vest şi cu cea a Ucrainei în est. Din cauza diferenţei de 
ecartament cu cea din ţările din vest, transportul feroviar este direcţionat 
preponderent în direcţia estică, în principal spre Odessa. Două trenuri de pasageri 
circulă zilnic de la Chişinău spre Iaşi (minim 5 ore) şi spre Bucureşti (minim 21 ore). 
Începând cu anul 2003 s-au făcut investiţii substanţiale în construirea noilor linii de 
cale ferată, cu scopul de a face legătura între Chişinău şi sudul Republicii Moldova, 
iar în final cu terminalul petrolier de la Giurgiuleşti. Deocamdată însă transportul 
feroviar de mărfuri pe acest itinerar va rămâne la un nivel minim până când toate 
segmentele de cale ferată vor fi construite. Tarifele mici nu justifică economic 
investiţiile într-o infrastructură feroviară modernă pentru transportul călătorilor. 

Transportul pe căi navigabile interioare. Transportul naval este posibil pe 
cursurile inferioare ale Prutului şi Nistrului, dar are un rol redus în sistemul 
naţional de transporturi, unul dintre motive fiind faptul că unele părţi ale râului 
Nistru se află sub controlul autorităţilor separatiste transnistrene. 

Transportul maritim internaţional. Republica Moldova are un mic terminal 
petrolier situat pe Dunăre, la Giurgiuleşti (raionul Cahul), care poate opera nave 
maritime de mici dimensiuni. Portul a fost deschis în anul 2006 şi ocupă întregul 
mal moldovenesc al Dunării (mai puţin de 600 de metri). În afară de adoptarea şi 
implementarea normelor de calificare a navigatorilor, standardelor de siguranţă 
pentru navele de pasageri şi de mărfuri şi actelor juridice privind răspunderea 
transportatorilor de pasageri pe mare în caz de accidente, ZLSAC impune 
Republicii Moldova să-şi armonizeze legislaţia privind, printre altele, inspecţia 
navelor şi controlul statului portului.132 În realitate, angajamentele privind 
apropierea vor trebui implementate printr-o abordare flexibilă. 

Adevărata provocare în efortul de apropiere al Republicii Moldova constă în 
asigurarea implementării şi aplicării adecvate a noii legislaţii. Două cazuri recente 

                                                             
131 În timpul etapei de tranziţie, numărul aeronavelor din registrul Republicii Moldova care nu sunt 
certificate conform legislaţiei UE relevante nu poate depăşi 53 până la 1 ianuarie 2017, iar mai apoi nu va 
putea depăşi cifra de 36 de aeronave până la 31 decembrie 2022, când toate aeronavele de acest fel vor fi 
complet retrase. 

132 O problemă majoră este faptul că flota moldovenească este încă pe lista neagră a MÎ de la Paris privind 
controlul statului portului. Cu susţinerea UE, au fost identificate schimbările necesare în legislaţie şi 
practica operaţională. 
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amintesc faptul că sectorul transporturilor este expus unui nivel ridicat de corupţie 
şi sistemului de justiţie deficitar din Republica Moldova. Primul caz a dus la 
excluderea Republicii Moldova din sistemul internaţional de asigurări de 
răspundere civilă auto (sistemul de carte verde auto), ceea ce înseamnă că 
companiile de asigurare moldoveneşti nu vor putea să elibereze poliţa 
internaţională de asigurare auto sau „Cartea Verde”.133 Al doilea caz a dus la 
blocarea resurselor financiare ale Î.S. MoldATSA, care este responsabilă de dirijarea 
avioanelor ce zboară în spaţiul aerian moldovenesc, într-un cont special din 
Belgia.134 

Caseta 16.1 Finanţarea investiţiilor în proiectele de transport 

Adiţional reformelor regulatorii din sectorul transporturilor, BERD, BEI şi 
Comisia Europeană colaborează pentru a finanţa investiţiile în infrastructură, de 
obicei prin intermediul aranjamentelor de cofinanţare. BERD a investit sume 
substanţiale în drumurile Republicii Moldova, în transportul public din 
Chişinău, în aeroportul Chişinău şi în portul Giurgiuleşti. Prin intermediul unui 
proiect recent au fost reabilitate şoselele din ţară, din împrumutul de 150 
milioane de euro şi dintr-un grant de susţinere de la Comisia Europeană. În 
cadrul unui proiect public din domeniul transporturilor, gestionat de BEI, au fost 
procurate 100 de troleibuze pentru Chişinău. Un nou proiect în valoare de 101 
milioane de euro vizează restructurarea căilor ferate din Republica Moldova, 
fiind realizat cu împrumuturi de la BEI şi BERD şi granturi de la Comisia 
Europeană. Vor fi cumpărate locomotive noi şi va fi reabilitată infrastructura. 

Aplicarea teritorială. O limitare critică în punerea în aplicare a Acordului de 
Asociere în sectorul transporturilor este regiunea transnistreană. În prezent, 
Republica Moldova nu controlează drumurile din regiunea transnistreană, care 
sunt parte a unor legături internaţionale importante, şi astfel nu pot fi reabilitate, iar 
tranzitul de mărfuri şi pasageri nu poate fi monitorizat. În practică, controalele 
ilegale pe segmentul transnistrean de frontieră încalcă dreptul la libera circulaţie şi 
necesită formalităţi şi plăţi suplimentare. Republica Moldova nu poate garanta 
respectarea de către Transnistria a obligaţiilor tratatelor internaţionale. Misiunea 
UE de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina are un rol important. În 
noiembrie 2015, au fost semnate două acorduri de cooperare transfrontalieră noi de 
către Republica Moldova şi Ucraina.135 Primul acord prevede stabilirea controlului 

                                                             
133 Din cauza tranzacţiilor dubioase cu bani din conturile Biroului Naţional al Asigurătorilor de 
Autovehicule, din februarie 2015, şi incapacităţii de a prezenta garanţia financiară în sumă de 4,25 milioane 
euro pentru poliţele internaţionale de asigurare auto, stabilită de Consiliul Birourilor cu sediul la Bruxelles, 
în mai 2015, adunarea generală a Consiliului Birourilor Carte Verde a decis să suspende Moldova din 
sistemul internaţional Carte Verde. 

134 Această hotărâre a fost luată în urma deciziei Curţii de la Bruxelles, la cererea companiei ucrainene 
Komstroy, succesorul legal al Energoalians, care a iniţiat un litigiu împotriva Republicii Moldova. 

135 A se vedea http://eeas.europa.eu/delegations/moldova/documents/press_corner 
25_abm_press_release_en.pdf. 
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comun la punctul de trecere a frontierei Pervomaisc-Kuciurgan, care va permite 
trecerea prin acest punct a bunurilor accizabile şi neaccizabile pentru import, export 
şi tranzit prin regiunea transnistreană. Acesta ar mai putea promova restabilirea 
coridoarelor internaţionale de transport de pe teritoriul regiunii transnistrene 
(prevăzute să facă parte din reţeaua TRACECA). Al doilea acord, privind schimbul 
automatizat de date despre trecerea frontierei dintre Republica Moldova şi Ucraina, 
va spori securitatea prin creşterea transparenţei privind circulaţia vehiculelor şi 
mărfurilor la frontieră. 

 

Pe scurt despre politica din domeniul transportului 

ZLSAC prevede normele şi regulamentele detaliate ale UE pentru cele mai multe moduri 
de transport (rutier, feroviar, căi navigabile interioare, pe mare sau intermodal), care 
reglementează de obicei calificarea operatorilor de transport, siguranţa tehnică a 
vehiculelor şi navelor, precum şi activităţile organelor de inspecţie. 

Transportul aerian este reglementat de Acordul privind Spaţiul Aerian Comun dintre 
Republica Moldova şi UE din 2012, care are ca scop deschiderea pieţei de transport 
aerian pentru transportatorii low-cost, respectând totodată standarde înalte de siguranţă. 

Reformele curent derulate în Republica Moldova sunt mai dinamice în sectorul 
transportului rutier şi mai lente în transportul feroviar, aerian şi naval. 

BERD, BEI şi Comisia Europeană finanţează investiţii în infrastructura principală de 
transport, completând reformele cadrului normativ. 

Un factor de limitare în implementare este lipsa controlului Chişinăului asupra 
drumurilor din regiunea transnistreană şi punctelor ilegale de frontieră din această 
regiune. 

 



 

 

17. SECTORUL ENERGETIC 

Reformarea şi modernizarea sectorului energetic al 
Republicii Moldova este o provocare de maximă 
prioritate, atât din motive economice, cât şi geopolitice. 
Prevederile Acordului de Asociere sunt relevante 
pentru reformele necesare ale politicilor privind 
sectorul energetic. Reformele de reglementare vor fi 
completate de investiţii majore pentru a uni reţelele de 
energie electrică cu cele ale UE prin România. 
 

 

Prevederile Acordului 

În Acord există două capitole separate privind sectorul energetic: unul în cadrul 
ZLSAC ce vizează problemele de comerţ, iar cel de-al doilea privind o cooperare 
mai largă în probleme de politică energetică. Ambele capitole includ referiri la 
Tratatul de instituire a Comunităţii Energiei, la care Republica Moldova a aderat ca 
membru cu drepturi depline în anul 2010. 

Tratatul de instituire a Comunităţii Energiei.136 Conţinutul Tratatului a fost 
adoptat înainte de Acord, dar este reflectat în cel din urmă. Scopul Tratatului este 
aplicarea unei mari părţi din legislaţia comunitară în domeniul mediului şi energiei 
în statele învecinate, care nu sunt membre ale UE. Deoarece intenţiile şi conţinutul 
Tratatului corespund în întregime şi se suprapun cu Acordul de Asociere, ultimul 
include trimiteri la Tratat, în special art. 278, în care se stipulează că în caz de 
conflict între cele două acte, Tratatul va avea prioritate juridică. Prin urmare, pentru 
scopurile de faţă, conţinutul celor două texte poate fi considerat drept parte a 
aceluiaşi proiect politic, chiar dacă există diferenţe juridice între ele. 

Prevederile din legislaţia UE, incluse în Tratat, acoperă următoarele aspecte: 

 energia electrică şi gazele naturale, cu normele privind pieţele interne, accesul la 
reţele, schimburile transfrontaliere şi măsurile de securitate; 

 promovarea energiei regenerabile; 

 măsurile de eficienţă energetică; 

 petrolul, cu o prevedere privind menţinerea unui nivel minim al stocurilor; şi 

 mediul (a se vedea şi capitolul 18). 

                                                             
136 Pentru o analiză mai detaliată, a se vedea Secretariatul Comunităţii Energiei, „Raport anual de 
implementare a acquis-ului în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunităţii Energiei”, 8 octombrie 
2015, şi rapoartele precedente. 
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Printre aceste prevederi, de o importanţă deosebită sunt normele pentru 
reţelele de electricitate şi gaze din aşa-numitele directive „de separare”137 din 
Pachetul Energetic III. Acestea impun ca operatorii de transport, precum 
companiile de transmitere a energiei electrice şi cele din domeniul conductelor de 
gaze, să fie separaţi de producătorii sau furnizorii de energie şi să asigure accesul 
liber la aceste infrastructuri de transport pentru toţi furnizorii sau producătorii de 
energie. Aceste prevederi „de separare” sunt cruciale pentru demonopolizarea 
pieţelor energetice ale Republicii Moldova. 

Cerinţele ZLSAC legate de comerţ. Capitolul din ZLSAC privind relaţiile 
comerciale din domeniul energiei aplică prevederi de bază în materie de liber 
schimb în sectoarele energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului brut. Taxele 
vamale şi restricţiile cantitative privind importurile şi exporturile de produse 
energetice sunt interzise în general. Preţurile la energie pentru furnizarea gazelor 
naturale şi energiei electrice consumatorilor industriali trebuie stabilite doar în 
funcţie de preţurile pieţei. Acest capitol include prevederi privind cooperarea în 
domeniul infrastructurii, crearea unei autorităţi de reglementare independente şi 
explorarea şi producerea hidrocarburilor. 

În ceea ce priveşte tranzitul produselor energetice, ZLSAC cuprinde 
elemente din art. V al GATT (1994) şi din art. 7 din Tratatul privind Carta Energiei 
(1994),138 ambele asigurând libertatea tranzitului. În plus, conform art. 351 din 
Acord, UE şi Republica Moldova trebuie să asigure minimizarea, de către operatorii 
sistemului de transport, a riscului de întrerupere accidentală sau de oprire a 
tranzitului şi transportului. Însă o parte nu poate fi considerată responsabilă pentru 
o întrerupere a furnizării asupra căreia nu deţine controlul (de ex. întreruperile 
cauzate de acţiunile Rusiei). 

Dispoziţii mai generale privind cooperarea în domeniul energiei. Acest 
capitol conţine 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 securităţii 
energetice, eficienţa energetică şi economisirea energiei, susţinerea energiilor 
regenerabile. În anexa VIII a Acordului sunt specificate mai multe legi comunitare 
şi termene pentru „aproximarea graduală” a legislaţiei Republicii Moldova, inclusiv 
principalele prevederi ale Tratatului de instituire a Comunităţii Energiei. 

                                                             
137 A se vedea Directiva 2009/72/CE privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice şi de 
abrogare a Directivei 2003/54/CE, a se vedea şi Directiva 2009/73/CE privind normele comune pentru 
piaţa internă în sectorul gazelor naturale şi de abrogare a Directivei 2003/55/CE. În anexa VIII din Acord 
sunt menţionate directivele abrogate, în timp ce Tratatul de instituire a Comunităţii Energiei este mai 
actualizat, iar prevederile sale au prioritate juridică. 

138 Tratatul privind Carta Energiei din 1994 nu trebuie confundat cu Tratatul de instituire a Comunităţii 
Energiei din 2005. Carta Energiei a fost o încercare timpurie de a stabili o ordine juridică internaţională mai 
extinsă privind energia în perioada post-sovietică, incluzând UE, Federaţia Rusă şi toate statele din fosta 

Uniune Sovietică, precum şi câteva state care nu fac parte din UE. Dar Federaţia Rusă nu a ratificat 
niciodată acest tratat, iar demersul a avut doar efecte limitate, deşi prevederile sale privind tranzitul sunt 
semnificative din punct de vedere juridic şi operaţional. 
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Cerinţe tehnice pentru produsele consumatoare de energie. În anexa VIII din 
Acord sunt stabilite două directive-cadru pentru produsele consumatoare de 
energie. Prima defineşte cerinţele 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.139 Cea de-a 
doua vizează etichetarea aparatelor electrice de uz casnic similare, în funcţie de 
consumul de energie al acestora, care urmează să fie implementată în termen de 2 
ani.140 Aceste regulamente specifică condiţiile tehnice pentru marcajul de 
conformitate CE, care permite comercializarea produselor pe piaţa UE. După 
aplicarea integrală a directivelor, toate aparatele de uz casnic produse în Republica 
Moldova vor avea marcajul de conformitate CE şi vor putea fi vândute pe piaţa UE. 

Perspective de implementare 

Reglementarea pieţelor de gaze naturale şi energie electrică. Republica Moldova a 
făcut progrese spre respectarea legislaţiei comunitare a pieţei energiei, ca parte a 
angajamentelor din cadrul Comunităţii Energiei (Legea nr. 117 din 23.12.2009). În 
plus, în anul 2011 Republica Moldova a convenit din punct de vedere politic să 
transpună Pachetul Trei pentru Piaţa Internă („Pachetul III”), care printre altele 
necesită crearea unei singure autorităţi independente de reglementare a pieţei 
energetice. Acordul de Asociere se referă explicit la Directiva 2003/55/CE privind 
normele comune pentru piaţa internă de energie electrică şi Directiva 2003/55/CE 
privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale, cu 
privire la atribuţiile autorităţilor de reglementare în domeniile gazelor naturale şi 
energiei electrice (art. 353), în calitate de garanţi pentru o funcţionare eficientă a 
pieţei energetice. Aceste directive sunt reflectate în legislaţia naţională adoptată în 
decembrie 2009 şi modificată mai apoi în anul 2014. 

Autoritatea de reglementare responsabilă este Agenţia Naţională pentru 
Reglementare în Energetică (ANRE), care de principiu ia decizii obligatorii în mod 
autonom şi independent. Evenimentele din anul 2015 au demonstrat însă că aceste 
atribuţii sunt influenţate de mediulpolitic, în special în ceea ce priveşte majorarea 
tarifelor pentru gaze şi electricitate, în cazurile în care o astfel de majorare este 
justificată de creşterea costurilor la importuri. Aceasta se referă la decizia de a 
majora  preţurile pentru consumatorii finali cu 30-37% la electricitate şi cu 15,6% la 
gazele naturale, adoptată de ANRE pe 18 iulie 2015. Decizia a fost susţinută în 
special de Gas Natural Fenosa, parte a unui concern spaniol, şi de MoldovaGaz, 
care este controlată de Gazprom, dar a fost contestată de opoziţia politică, de 
experţi independenţi şi de opinia publică. Pe 3 septembrie 2015, ANRE a decis, 
contrar legii dar şi pe fondul unui protest public enorm, suspendarea majorării  
tarifelor pentru o perioadă de 60 de zile, timp în care au fost efectuate audite 
externe. Aceste audite au confirmat necesitatea majorării preţurilor. Reprezentanţii 

                                                             
139 A se vedea Directiva 2005/32/CE în Acord, actualizată de Regulamentul (CE) 278/2009. 

140 A se vedea Directiva 92/75/CEE în Acord, actualizată de Directiva 2010/30/UE. 
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FMI au declarat anterior că preţurile trebuie să fie revizuite, deoarece altfel 
companiile care furnizează electricitate pot falimenta, ameninţând stabilitatea 
financiară a sectorului. În pofida protestelor continue, ANRE a confirmat apoi 
majorarea preţurilor pentru energia electrică, şi într-o măsură mai mică pentru 
gazul natural, conform propunerii din iulie 2015. 

În ianuarie 2016, ANRE a redus tarifele la gazul natural cu 10%, ca urmare a 
reducerii preţului la gazul natural rusesc, dar şi după o revizuire a metodei de 
calculare a tarifelor.141 În aprilie 2016, ANRE a revizuit decizia precedentă şi a 
micşorat preţurile la electricitate cu 11% pentru consumatorii finali. Decizia a fost 
justificată de preţurile mai mici la energia electrică importată (cu 27%). În ambele 
cazuri, preţurile au fost reduse  însă ca urmare a presiunii exercitate de protestele 
anti-guvernamentale de amploare. În ceea ce priveşte independenţa ANRE în 
procesul decizional,142  Secretariatul Comunităţii Energiei solicită schimbări în 
legislaţie şi în practicile de reglementare, pentru o mai mare conformitate cu cel de-
al Treilea Pachet, astfel extinzând competenţele ANRE şi consolidându-i 
independenţa şi autonomia: „Intervenţiile în procesul decizional autonom al ANRE 
trebuie să fie oprite.”143 În primăvara anului 2016, autorităţile moldoveneşti au 
solicitat asistenţă de la Secretariatul Comunităţii Energiei pentru a evalua 
capacităţile instituţionale ale ANRE. Cererea a primit  un aviz pozitiv din partea 
Secretariatului. 

Gazele naturale. Piaţa moldovenească a gazelor naturale este monopolizată 
în totalitate (importul, furnizarea, transportul transfrontalier şi naţional, distribuţia) 
de societatea pe acţiuni integrată pe verticală MoldovaGAZ (50% din acţiuni 
aparţin Gazprom, 36,6% statului moldovenesc şi 13,4% autorităţilor transnistrene). 
Situaţia curentă nu corespunde aşadar condiţiilor Pachetului Energetic III. Încă nu a 
fost asigurată separarea completă a transportăriişi distribuţiei, ceea ce înseamnă că 
MoldovaGAZ încalcă până şi prevederile Pachetului Energetic II . Procedurile de 
autorizare a noii infrastructuri în cazul investiţiilor străine sunt ambigue. Lipseşte şi 
legislaţia secundară necesară privind accesul la reţeaua de transport şi 
reorganizarea MoldovaGAZ conform principiului de separare. 

Modificările la Legea cu privire la gazele naturale din 2009, adoptate în iulie 
2014, au amânat separarea operatorilor sistemului de transport până la 1 ianuarie 
2020. Acest fapt este considerat de către Secretariatul Comunităţii Energiei atât de 
grav încât „dacă Republica Moldova nu va adopta o lege conform Pachetului III în 
următoarele luni, Secretariatul va începe procedurile de infringement”.144 

                                                             
141 A se vedea ANRE, 26.01.2016 (http://anre.md/ro/content/anre-mic%C8%99orat-tarifele-la-gazele-
naturale-livrate-consumatorilor). 

142 A se vedea ANRE, 12.03.2016 (http://anre.md/ro/content/anre-actualizat-tarifele-pentru-serviciile-de-

distribu%C8%9Bie-%C8%99i-de-furnizare-energiei-electrice). 

143 Secretariat, op. cit., p. 139. 

144 Secretariat, op. cit., p. 137. 
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Noua lege privind gazele naturale din 27 mai 2016 propune schimbări 
conform Pachetului III, definind organizarea şi funcţionarea pieţei gazelor naturale, 
accesul la piaţă, criteriile şi procedurile de licenţiere a transportului, distribuţiei, 
livrarea şi stocarea gazelor naturale. Această lege mai prevede posibilitatea alegerii 
furnizorilor de gaze de către  consumatori, dar şi posibilitatea de a negocia 
preţurile. Legea oferă ANRE dreptul de a aplica sancţiuni financiare împotriva 
întreprinderilor din domeniul gazelor naturale în cazul încălcării unei norme, dar şi 
să anunţe Consiliul Concurenţei despre cazurile de denaturare a concurenţei. 

Energia electrică. Republica Moldova depinde în mare măsură de 
aprovizionarea cu energie electrică de la Centrala electrică de la Cuciurgan din 
regiunea transnistreană. Livrările din Ucraina au fost oarecum importante, însă au 
fost stopate în anul 2014, din cauza conflictului care a izbucnit în regiune. Prin 
urmare, piaţa rămâne dominată de Cuciurgan până când livrările din Ucraina nu 
vor fi reluate şi/sau conexiunile cu reţeaua românească nu vor deveni efective. 

O realizare importantă este faptul că sectorul energiei electrice aplică 
principiul separării, cu 3 companii de distribuţie fiind separate juridic de compania 
de transport. Deşi au fost luate măsuri pentru a îmbunătăţi conformitatea cu 
Pachetul Energetic II, a fost ratat termenul limită de 1 ianuarie 2015 pentru 
conformitatea deplină cu Pachetul III. Totuşi, în perioada 2014 – 2015, autorităţile 
au pregătit un proiect de lege pentru stimularea concurenţei pe piaţa energiei 
electrice, acordând consumatorilor dreptul de a-şi alege furnizorii şi deschizând 
piaţa pentru noi participanţi, cum ar fi producătorii de energie din surse 
regenerabile. Legea a fost adoptată în luna mai 2016. Potrivit legii, ANRE are 
competenţa de a emite licenţe pentru funcţionarea pieţei de energie electrică, pentru 
construcţia şi exploatarea liniilor electrice, precum şi pentru sistemele de distribuţie 
închise. La fel, ANRE poate monitoriza şi sancţiona, pe lângă titularii de licenţe, 
toate părţile implicate activ pe piaţa energiei electrice. Agenţia poate, de asemenea, 
crea condiţii pentru ca Republica Moldova să se alăture Reţelei Europene a 
Operatorilor de Transport şi Sistem pentru Energie Electrică (ENTSO-E), care 
participă la finalizarea pieţei interne europene de energie electrică şi la facilitarea 
unui comerţ transfrontalier sporit. 

Conexiunile cu regiunea transnistreană. Atât pentru aprovizionarea cu gaze 
naturale, cât şi cu electricitate, infrastructura actuală, structurile corporative şi 
aranjamentele, de aprovizionare, sunt strâns legate de instalaţiile din regiunea 
transnistreană, pe care Chişinăul nu le controlează. Aceste aspecte structurale 
trebuie luate în considerare la evaluarea dificultăţilor de funcţionarea politicilor de 
reglementare ale Republicii Moldova (a se vedea caseta 17.1). 
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Caseta 17.1 Aspecte energetice ce ţin de regiunea transnistreană 

Situaţia energetică actuală a Republicii Moldova depinde de aprovizionarea cu 
gaze naturale şi electricitate dinsau prin regiunea transnistreană, ceea ce implică 
un set complex de relaţii corporative, în care sunt incluse interesele Republicii 
Moldova, ale regiunii transnistrene şi ale Federaţiei Ruse. 

Consumul de energie electrică al Republicii Moldova depinde masiv de 
Centrala termoelectrică pe gaze naturale de la Cuciurgan din regiunea 
transnistreană (Cuciurgan–Moldavskaya GRES, cu o capacitate instalată de 2520 
MW), care, începând cu anul 2005, este deţinută în totalitate de Inter RAOUES, 
companie rusă  internaţională în domeniul energiei. În mod normal, 
aprovizionarea de la Centrala Cuciurgan constituie în jur de 80% din cererea 
totală din Republica Moldova. Importurile de la Cuciurgan au crescut însă în 
noiembrie 2014, când Ucraina a limitat exportul de energie electrică spre 
Republica Moldova din cauza deficienţelor în producţia de energie pe bază de 
cărbune din regiunea Donbas. 

Centrala electrică de la Cuciurgan este alimentată în mare parte cu gaze 
naturale achiziţionate de la o companie din regiunea transnistreană 
(Tiraspoltransgaz), care, la rândul său, le achiziţionează de la o companie din 
Republica Moldova (MoldovaGaz), şi care, la rândul său, este controlată de 
Gazprom din Federaţia Rusă (50%), 36,6% din acţiuni revenind Guvernului 
Republicii Moldova şi 13,4% – Comitetului de Administrare a Proprietăţii 
regiunii transnistrene. 

În anul 2015, sistemul pare să fi devenit şi mai complicat, atunci când 
compania de stat Energocom din Republica Moldova (cumpărător de energie 
electrică pentru consum naţional) a semnat un contract cu o companie 
intermediară, Energokapital (deţinută de două societăţi, una din regiunea 
transnistreană şi alta din zone offshore), în loc să cumpere direct de la 
Cuciurgan-Moldavskaya GRES. Această schemă lipsită de transparenţă 
estecriticată dur atât în Republica Moldova, cât şi în regiunea transnistreană, 
Energokapital continuând totuşi să funcţioneze fără vreo restricţie. În anul 2016, 
Energocom a semnat un nou contract cu Energokapital pentru livrarea de 
energie electrică pentru perioada aprilie 2016 – martie 2017, respingând o ofertă 
cu preţ mai mic de la compania ucraineană DTEK Energo. În plus, Energokapital 
a iniţiat un proces împotriva Energocom pentru pretinse datorii neachitate 
pentru energia electrică livrată (în valoare de 15 milioane de dolari), o acuzaţie 
respinsă de către compania de stat din Republica Moldova. 

Această situaţie face ca o problema majoră a datoriilor să rămână 
nesoluţionată. Datoria actuală a MoldovaGaz faţă de Gazprom se ridică la 4,8 
miliarde de dolari, aproape toată (90%) fiind reprezentată de restanţa 
Tiraspoltransgaz pentru aprovizionarea cu gaze naturale. Datoria dată s-a 
acumulat din cauza consumului propriu de energie în regiunea transnistreană şi 
a gazului consumat de către Centrala electrică de la Cuciurgan. Se crede că cel 
puţin o parte substanţială a profitului din neplata de către Tiraspoltransgaz se 
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transferă în bugetul autorităţilor transnistrene, deşi nu sunt disponibile date 
transparente cu privire la acest lucru. Ar rezulta că, în realitate, cea mai mare 
parte a datoriei faţă deGazprom-, deţinut în totalitate de către statul rus, îi revine 
regiunii transnistrene. 

Totodată, Inter RAOUES a comunicat  că investeşte pentru a alinia 
Centrala electrică de la Cuciurgan la cerinţele UE în ceea ce priveşte coordonarea 
distribuţiei energiei electrice (UCTE) şi a convenit deja cu operatorul de stat 
Moldoelectrica, care gestionează sectorul electro-energetic, să accelereze 
conectarea Centralei Cuciurgan la reţeaua românească de până la 400 MWt. 

 

Petrolul. Republica Moldova este dependentă în totalitate de importurile de 
petrol. Legea privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare nu este în 
conformitate cu Directiva 2009/119/CE privind obligaţia statelor membre de a 
menţine un nivel minim de rezerve de ţiţei şi/sau de produse petroliere, care 
solicită, printre altele, un minim de 90 de zile de livrări de import, iar Secretariatul 
Comunităţii Energiei consideră că este necesară crearea stocurilor de urgenţă şi a 
procedurilor relevante necesare. 

Sursele regenerabile. Republica Moldova a stabilit în mod voluntar o ţintă 
ambiţioasă de 20% a ponderii energiei din surse regenerabile în consumul final brut 
până în anul 2020, după cum se prevede în „Strategia energetică a Republicii 
Moldova până în anul 2030”, adoptată de Guvern în anul 2013. Secretariatul 
Comunităţii Energiei este de părere că Republica Moldova ar putea fi capabilă să 
atingă obiectivul obligatoriu de 17%, impus de Directiva 2009/28/CE privind 
promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, dar nu şi să atingă 
obiectivulde 20%, care pare a fi prea ambiţios.145 Se mai consideră că legislaţia 
actuală a Republicii Moldova este plină de lacune în ceea ce ţine de respectarea 
directivei, cu scheme de remunerare defectuoase pentru tarifele de furnizare ale 
surselor regenerabile, în special pentru biocombustibili – sector în care Republica 
Moldova ar trebui să dispună de un potenţial considerabil. Totodată, subvenţiile 
pentru trecerea de la cazane pe gaze naturale la cazane eficiente pe biomasă au 
crescut din anul 2014, de la 1000 de euro la 1.300 de euro pe unitate de echipament. 
Noua lege privind promovarea energiei din surse regenerabile ar putea îmbunătăţi 
situaţia, asigurând accesul garantat la reţea. 

Eficienţa energetică. Legea cu privire la eficienţa energetică, adoptată în anul 
2010, a stabilit legislaţia primară necesară, fiind înregistrate evoluţii utile în cadrul 
instituţional, odată cu apariţia Agenţiei pentru Eficienţă Energetică şi a Fondului 
pentru Eficienţă Energetică. A urmat legislaţia secundară, cu Legea privind 
performanţa energetică a clădirilor şi Legea privind etichetarea produselor cu 
impact energetic (în iulie 2014 şi martie 2014). Totuşi, legislaţia Republicii Moldova 
corespunde doar parţial cu Directiva privind etichetarea energetică (2010/30/UE) şi 

                                                             
145 Secretariat, op. cit., p. 143. 
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Directiva privind performanţa energetică a clădirilor (2010/31/UE). Sunt necesare 
eforturi suplimentare pentru punerea în aplicare a măsurilor cu privire la 
principalele elemente ale unei politici eficiente, inclusiv cu privire la reducerea 
pierderilor de energie în generarea de energie electrică şi termică, transport şi 
distribuţie, promovarea pieţei serviciilor energetice, precum şi dezvoltarea pieţei de 
reglementare pentru etichetarea energetică şi proiectarea ecologică. 

Proiectele de investiţii în infrastructura energetică. În termeni generali, 
Acordul prevede sprijin din partea UE pentru investiţii în infrastructura energetică. 
Pentru astfel de proiecte, bugetul UE poate contribui cu sume limitate de asistenţă 
sub formă de grant, care, în mod normal, vor fi completate de sume mult mai mari 
din partea BEI şi BERD, sub formă de împrumuturi sau finanţare cu capital. Există 
două proiecte importante în curs de desfăşurare sau planificate cu privirela 
interconectarea reţelelor de gaze naturale şi energie electrică cu România, ambele 
făcând obiectul unui Memorandum de Înţelegere între România şi Republica 
Moldova, semnat la 21.05.2015 (caseta 17.2). Secretariatul Comunităţii Energiei 
declară că o diversificare reală a aprovizionării nu va fi posibilă din punct de 
vedere legal, chiar şi pentru conexiunea  planificată cu România, până când nu va fi 
adoptată legislaţia pentru punerea în aplicare a Pachetelor Energetice II şi III.146 

 

Caseta 17.2 Interconectarea reţelelor de gaze naturale si energie electrică din Republica 
Moldova şi România 

La moment sunt în curs de desfăşurare două proiecte majore pentru 
interconectarea reţelelor de gaze naturale şi energie electrică din Republica 
Moldova şi România, care se încadrează în obiectivul strategic general al UE de 
sporire a diversificării şi securităţii aprovizionării cu energie. 

Principalul proiect în cooperarea energetică dintre UE şi Republica 
Moldova este o conductă de gaze care trece prin oraşele Iaşi din România şi 
Ungheni din Republica Moldova. Conducta, care are o lungime de 43,2 km şi o 
capacitate de 1,5 mlrd de metri cubi, a fost finalizată în august 2014, având un 
cost de  26 milioane de euro, cu o contribuţie din partea UE de 7 milioane de 
euro. Capacitatea este mai mult  decât suficientă pentru a acoperi consumul 
Republicii Moldova de 1 miliard de metri cubi în anul 2014, dar pentru moment 
se prevede ca conducta să aprovizioneze doar o regiune mică de la frontieră. 
OMV Petrom livrează gaze naturale din România în baza unui contract cu 
durata de un an, semnat cu compania de stat a Republicii Moldova (Energocom), 
doar 1 milion de metri cubi fiind contractaţi pentru livrările din anul 2015, 
pentru care livrările au început în luna martie. 

Iniţial, preţul pentru gazele naturale importate din România a fost de 
aproximativ 277 de dolari pentru o mie de metri cubi la începutul anului 2015. 
Ca urmare a scăderii preţului la petrol, preţul gazelor naturale livrate din 

                                                             
146 Secretariat, op. cit., p. 137. 
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Federaţia Rusă a scăzut la 200-215 dolari în ultimul trimestru al anului 2015, în 
timp ce preţurile pentru gazele naturale din România au rămas neschimbate. 
(Preţul contractual pentru furnizarea gazelor naturale din România este fix, în 
timp ce formula preţului pentru gazul natural din Federaţia Rusă se bazează pe 
preţurile petrolului la nivel mondial.) 

Pentru o contribuţie eficientă la diversificarea furnizării de gaze naturale 
şi energie, conducta urmează să fie extinsă până la Chişinău. În acest sens a fost 
semnat un Memorandum de înţelegere cu România în luna mai 2015, pentru a 
extinde conducta până la Chişinău, căruia i se atribuie 1/3 din consumul 
naţional de gaze. Finalizarea proiectului  este planificată pentru 2018. Această 
extindere va costa peste 80 de milioane de euro, din care UE ar putea acoperi în 
jur de 10 milioane de euro, restul sumei urmând să fie acoperit în principal de 
către BERD şi BEI. Extinderea conductei va asigura şi stabilitatea furnizării şi o 
mai mare durabilitate şi calitate a infrastructurii energetice pentru Republica 
Moldova, precum şi consolidarea cooperării transfrontaliere între România şi 
Republica Moldova. 

În plus, este în curs de construcţie o interconectare la reţeaua de 
electricitate românească între Isaccea (România) şi Vulcăneşti (Republica 
Moldova), fiind planificată şi o prelungire până la Chişinău. Această 
interconectare va permite reducerea dependenţei de Centrala electrică de la 
Cuciurgan, Transnistria, şi prin urmare o diversificare a surselor de energie 
electrică importată, precum şi preţuri mai mici graţie concurenţei mai mari. 

 

Pe scurt despre politica energetică 

Piaţa Republicii Moldova pentru gazele naturale şi energia electrică este dominată în 
prezent de Gazprom, în mod direct pentru gazele naturale, iar în mod indirect, prin 
intermediul unei centrale electrice pe bază de gaze din regiunea transnistreană, care 
furnizează cea mai mare parte a energiei electrice consumată în  Republica Moldova. 

Sunt elaborate planuri şi proiecte de diversificare pentru interconectarea la reţelele din 
România, atât pentru energie electrică, cât şi pentru gaze naturale, dar acestea vor 
necesita investiţii considerabile din surse europene, care încă nu sunt asigurate. 

Prevederile legale ale Acordului şi ale ZLSAC în sfera energetică reflectă în mare măsură 
angajamente luate în contextul aderării Republicii Moldova la Comunitatea Energetică  
în 2010, inclusiv la Pachetul Energetic III. Respectarea acestor prevederi are loc în mod 
neuniform, cu amânări grave pentru separarea sectorului gazelor în special, inclusiv alte 
deficienţe. 

Secretariatul Comunităţii Energiei consideră că independenţa efectivă a instituţiei de 
reglementare energetică a Republicii Moldova (ANRE) faţă defactorul  politic este 
inadecvată, solicitând schimbări majore în scopul conformării cu  prevederile Pachetului 
Energetic III. 

 



 

 

18. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 

 

Capitolul Acordului ce ţine de mediul înconjurător 
este unul foarte ambiţios, angajând Republica 
Moldova la cooperare în întregul spectru de 
chestiuni privind politica de mediu. Dat fiind 
punctul de pornire al Republicii Moldova, 
implementarea va fi un proces lung şi dificil, dar va 
presupune, în cele din urmă, o îmbunătăţire radicală 
a calităţii mediului înconjurător şi o modernizare a 
economiei. 

 

Prevederile Acordului 

Republica Moldova se angajează să îşi aproximeze progresiv legislaţia naţională cu 
legislaţia UE, în termen de 2-10 ani, în conformitate cu anexa XI din Acord cu 
privire la mediul înconjurător, în care sunt specificate 25 de directive, şi anexa XII 
cu privire la politicile climatice, care conţine 4 directive. Acestea acoperă cea mai 
mare parte a legislaţiei şi politicii UE privind mediul înconjurător, de la metodele 
de guvernanţă în domeniul mediului până la calitatea aerului şi a apei, gestionarea 
deşeurilor, poluarea industrială şi accidentele industriale, protecţia naturii, 
substanţele chimice şi schimbările climatice. 

Guvernanţa în domeniul mediului. Elementul principal este Directiva 
privind evaluarea impactului asupra mediului, introdusă în anul 1985 şi modificată 
de mai multe ori (în anul 1997, 2003, 2011 şi 2014 – textul-cheie fiind Directiva 
2011/92/EC). Directiva solicită ca mai multe proiecte (cum ar fi rafinăriile, 
topitoriile metalurgice, infrastructura majoră de transport şi barajele) să nu 
primească undă verde înainte de publicarea unei evaluări a impactului acestora 
asupra oamenilor, faunei şi florei, solului, apei, aerului, climei şi a landşaftului. 

Poluanţi majori şi substanţe periculoase. Elementul principal este Directiva 
privind emisiile industriale (2010/75/EU), care revizuieşte şi actualizează 7 
directive anterioare, astfel fiind simplificată legislaţia în vigoare şi eliminate 
costurile administrative inutile. Directiva se referă la toate industriile care ar putea 
produce emisii nocive: industria energetică, industria metalelor, industria minieră, 
industria chimică, industria celulozei şi hârtiei, producţia pe scară largă a cărnii de 
porc şi de pasăre, gestionarea deşeurilor etc. Sunt stabilite principiile de bază 
pentru autorizarea şi controlul unor astfel de instalaţii, fiind specificate valorile 
limită pentru substanţele nocive. Este solicitată aplicarea celor mai bune tehnici 
disponibile. 
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Pentru combatere poluării aerului, Directiva privind calitatea aerului 
înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa (2008/50/CE), împreună cu cele 4 
directive „fiice” ale sale, stabilesc limite pentru anumiţi poluanţi.147 Părţile sunt 
obligate să pună în aplicare standardele de calitate a aerului în termenele 
prevăzute. În cazul în care aerul înconjurător depăşeşte orice valori-limită sau 
valori-ţintă în anumite zone sau aglomerări urbane, statele membre trebuie să 
întocmească planuri privind calitatea aerului pentru acele zone şi aglomerări 
urbane în vederea respectării valorii limită. Există proceduri pentru exonerări sau 
pentru amânarea termenelor limită în cazul în care conformitatea cu valorile-limită 
nu poate fi atinsă din cauza unor caracteristici de dispersie specifice arealului, 
condiţiilor climatice nefavorabile sau factorilor transfrontalieri. 

O altă lege importantă este Directiva-cadru privind apa (2000/60/CE), care 
a făcut obiectul unor modificări ulterioare, stabilind un cadru pentru protecţia 
apelor interioare de suprafaţă, a apelor de coastă şi a apelor subterane. Obiectivul a 
fost de ase obţine o stare bună a apelor până în anul 2015. Abordarea este bazată 
preponderent pe bazinele hidrografice, pentru care statele membre trebuie să 
elaboreze programe detaliate de gestionare. Părţile trebuie să se asigure că prin 
formarea preţurilor la apă, consumatorii pot fi încurajaţi să utilizeze mai eficient 
resursele acvatice. 

La baza legislaţiei UE pentru prevenirea şi controlul accidentelor industriale 
de anvergură  a stat accidentul major produs la o fabrică de produse chimice din 
oraşul italian Seveso în 1976. Directiva Seveso (96/82/EC) a fost ulterior modificată, 
având în vedere lecţiile învăţate din alte accidente, cum ar fi cele de la Bhopal, 
Toulouse şi Enschede (2012/18/UE). La moment directiva este aplicată la peste 
10.000 de unităţi industriale din UE, unde substanţe periculoase sunt utilizate sau 
depozitate în cantităţi mari, în principal în industria chimică, petrochimică, de 
logistică şi de rafinare a metalelor. Directiva a contribuit la reducerea incidenţei 
accidentelor majore si este în general considerată un punct de referinţă pentru 
politica de prevenire a accidentelor industriale şi un model de urmat pentru 
legislaţia mai multor ţări din întreaga lume. 

Conform ierarhiei tehnicilor de gestionare a deşeurilor, depozitarea 
deşeurilor este opţiunea cel mai puţin preferabilă şi trebuie limitată la minimul 
necesar, în conformitate cu Directiva privind depozitele de deşeuri (1999/31/CE). 
În cazul în care este necesară depozitarea deşeurilor, acestea trebuie trimise la 
depozite care corespund cerinţelor directivei. Obiectivul este de a preveni sau de a 
reduce cât mai mult impactul negativ asupra mediului înconjurător, în special 
asupra apelor de suprafaţă, apelor freatice, solului şi aerului, dar şi asupra sănătăţii 
omului. Directiva prevede un sistem de permise de funcţionare pentru depozitele 
de deşeuri. Depozitele de deşeuri existente pot funcţiona în continuare doar dacă 

                                                             
147 Acestea sunt în special i) dioxidul de sulf, dioxidul de azot, oxizii de azot şi plumbul; ii) monoxidul de 
carbon şi benzenul; iii) ozonul; şi iv) hidrocarburile poliaromatice, arsenul, nichelul, cadmiul şi mercurul. 
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sunt aduse la nivelul prevederilor directivei. Republica Moldova trebuie să pună în 
aplicare prevederile directivei în termen de 7 ani. 

Habitatul natural. Protecţia naturii face obiectul a două directive privind 
habitatele naturale şi conservarea păsărilor sălbatice (Directiva 92/43/CE şi 
2009/147/CE). Aceste directive stabilesc principii şi proceduri pentru desemnarea 
zonelor de protecţie specială şi ar constitui referinţe utile pentru activitatea ONG-
urilor din Republica Moldova în acest domeniu. 

Schimbările climatice. Elementul central al politicii UE în acest domeniu 
este Directiva privind sistemul de comercializare a cotelor de emisie (2003/87/CE, 
actualizată în 2009/29/CE), Republica Moldova urmând să creeze un sistem 
compatibil în termen de 8 ani. Prin urmare, este necesară crearea unui sistem de 
instalaţii relevante, unui plan naţional de dezvoltare pentru distribuirea cotelor şi 
unui sistem pentru ca acestea să fie comercializate pe piaţa internă. Alte 
regulamente ce reglementează gazele fluorurate cu efect de seră şi substanţele care 
diminuează stratul de ozon, cum ar fi hidrofluorocarburile, urmează să fie puse în 
aplicare în termen de 4 şi respectiv 5 ani. O serie de prevederi privind evaluarea 
calităţii carburanţilor consumaţi, inclusiv crearea unui sistem cu date privind 
calitatea carburanţilor, urmează să fie puse în aplicare în termen de 5 ani. 

Perspective de implementare 

Guvernanţa în domeniul mediului. Ministerul Mediului este instituţia de bază 
responsabilă de elaborarea şi coordonarea politicilor legate de mediu, cu ajutorul 
mai multor agenţii.148 Ministerul Agriculturii este responsabil de elaborarea 
politicilor privind utilizarea raţională a resurselor funciare şi promovarea 
agriculturii ecologice. 

Legislaţia naţională în domeniul mediului se dezvoltă continuu din anul 
1991 şi se bazează în prezent pe 4 legi principale: Codul funciar (decembrie 1991), 
Codul apelor (iunie 1993), Codul silvic (iunie 1996) şi Codul subsolului (februarie 
2009). Republica Moldova a aderat la cele mai importante cadre legale 
internaţionale referitoare la climă şi mediu.149 

Există un cadru considerabil de politici strategice. Cea mai importantă este 
Strategia de mediu şi Planul de acţiuni pentru anii 2014 - 2023 (aprilie 2014), care 
reflectă priorităţile Acordului. Alte politici recente sunt Strategia de gestionare a 

                                                             
148 Mai concret, acestea sunt Agenţia „Apele Moldovei”; Agenţia „Moldsilva”, orientată spre silvicultură; 
Inspectoratul Ecologic, Agenţia de Stat pentru Relaţii Funciare şi Cadastru; Serviciul Hidrometeorologic de 
Stat; Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale; Institutul de Ecologie şi Geografie; Agenţia Naţională de 
Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice; şi Serviciul Piscicol. 

149 Concret, acestea sunt Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea (2002), Protocolul privind 
substanţele organice poluante persistente din 1979 (2002), Protocolul de la Kyoto (2003), Convenţia de la 
Rotterdam privind pesticidele şi substanţele chimice industriale (2004), Amendamentul la Protocolul de la 

Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon (2005) şi amendamentele recente la Protocolul 
de la Kyoto şi Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase 
şi al eliminării acestora. 
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deşeurilor pentru anii 2013 - 2027 (aprilie 2013), Strategia privind adaptarea la 
schimbarea climei până în anul 2020 (decembrie 2014) şi Strategia privind 
biodiversitatea pentru anii 2015 - 2020 (mai 2015).150 Principiul protecţiei mediului a 
fost introdus în alte cadre de politici strategice, cum ar fi Strategia naţională de 
dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014 - 2020, Strategia de dezvoltare a 
turismului „Turism 2020” şi Strategia naţională de management integrat al 
frontierei de stat pentru perioada 2015 - 2017. 

 

Caseta 18.1 Caracteristicile de bază ale mediului din Republica Moldova 

Resursele de apă. Sursele acvatice strategice sunt râurile Nistru şi Prut. Apa din 
râul Nistru acoperă 83% din necesarul de consum al ţării. Apele râurilor Nistru 
şi Prut corespund categoriilor de calitate – II (curat), respectiv III (mediu poluat). 
Principalii poluanţi sunt compuşii cu azot, fenolii, compuşi ai cuprului şi 
produsele petroliere. 

Solul şi silvicultura. Teritoriul Republicii Moldova constă în mare parte din 
sol care este extrem de productiv (cernoziom sau pământ negru). Totuşi, terenul 
este utilizat în mod ineficient, ceea ce duce la degradarea solului şi la poluarea 
acestuia (40% din terenurile agricole sunt considerate a fi degradate). 

Calitatea aerului în Republica Moldova este medie. Principalele surse de 
poluare sunt unităţile de ardere (centralele electrice şi cazangeriile) si mijloacele 
de transport (auto, feroviar, aerian şi fluvial). Volumul emisiilor de gaze cu efect 
de seră s-a redus în mod substanţial, scăzând la o treime din nivelul din 1990 
(43,2 megatone de CO2 în anul 1990 şi 13,2 megatone în anul 2010), din cauza 
scăderii producţiei industriale după destrămarea URSS. S-a diminuat şi 
consumul de combustibili fosili (cărbune şi păcură), în favoarea gazelor naturale 
drept combustibil principal pentru producţia de energie primară. 

Deşeurile. Principalele surse de deşeuri sunt sectorul minier şi cel 
zootehnic, inclusiv deşeurile menajere. Din cantitatea de pesticide acumulate în 
perioada sovietică, cantităţi substanţiale au fost evacuate în străinătate şi distruse 
cu ajutorul asistenţei externe. 

Ariile naturale. Doar 5,5% din teritoriul naţional reprezintă arii naturale 
aflate sub protecţia statului, incluzând 312 puncte de interes. Cele mai 
numeroase puncte de interes protejate de stat sunt obiective naturale hidrologice 
şi botanice, plante şi animale rare, rezervaţii naturale şi rezervaţii peisagistice. În 
anul 2013, autorităţile au adoptat o lege de instituire a primului parc naţional: 
Parcul Naţional Orhei. 

 

                                                             
150 Măsuri strategice suplimentare sunt Programul naţional privind crearea reţelei ecologice naţionale 
pentru anii 2011 - 2018 (august 2001) şi Planul naţional de extindere a suprafeţelor cu vegetaţie forestieră 
pentru anii 2014-2018 (februarie 2014). 
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Un grup de lucru al Ministerului Mediului şi-a început activitatea în anul 
2015, având sarcina de a elabora un concept cu privire la reformele instituţionale 
necesare, inclusiv pentru crearea unei Agenţii de Mediu care va fi responsabilă de 
implementarea politicilor de mediu. 

Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului (2011/92/CE) a 
intrat în vigoare din ianuarie 2015 ca parte a Legii nr. 86 din 29.05.2014. A fost 
elaborat şi propus spre adoptare un ghid cu informaţii practice despre modul de 
evaluare a impactului asupra mediului. Noua lege a fost aplicată în cazul 
proiectului de extindere a gazoductului Iaşi – Ungheni spre Chişinău. A fost 
elaborată o lege privind accesul publicului la informaţia de mediu (Directiva 
2003/4/CE). În noua lege cu privire la gazele naturale, adoptată în luna mai 2016, 
este impusă respectarea normelor de protecţie a mediului, în special în cazul 
conductelor pentru transportul gazelor naturale. 

Ministerul Mediului colaborează cu Agenţia Europeană de Mediu în 
vederea elaborării conceptului tehnic pentru Sistemul Informatic Integrat de Mediu, 
precum şi în vederea fortificării capacităţilor ministerului. Autorităţile au iniţiat 
procesul de creare a Registrului naţional al emisiilor şi transferului poluanţilor în 
Moldova, care va conţine informaţii publice. 

Institutul Naţional de Standardizare a adoptat un număr de 127 de 
standarde europene şi internaţionale în domeniul mediului, retrăgând 220 de 
standarde GOST în anul 2014. Pentru sensibilizarea populaţiei, autorităţile au 
elaborat un curs opţional de Educaţie ecologică pentru şcoli şi licee, care va fi 
promovat mai târziu ca un curs obligatoriu. 

Poluanţi majori şi substanţe periculoase. Un pas important în direcţia 
gestionării calităţii aerului a fost făcut odată cu elaborarea Strategiei de protecţie a 
aerului atmosferic, care reflectă dispoziţiile Directivei 2008/50/CE privind calitatea 
aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa. Strategia va stabili un 
registru al surselor de poluare pentru întreprinderile cu activitate poluantă. 

Ca parte a măsurilor de implementare a Convenţiei de la Rotterdam privind 
procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză aplicabilă anumitor 
produse chimice periculoase şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional, 
autorităţile au elaborat o lege şi un set de reglementări privind utilizarea 
substanţelor chimice, precum şi exportul şi importul de produse chimice 
periculoase (transpunerea Regulamentului (CE) 689/2008). Va urma o lege pentru 
transpunerea principalului act comunitar de reglementare a produselor chimice, 
Regulamentul REACH ((CE) 1907/2006). A fost iniţiată elaborarea legii de 
transpunere a Directivei Seveso (96/82/CE) privind controlul asupra riscului de 
accidente majore care implică substanţe periculoase. Un regulament de punere în 
aplicare a dispoziţiilor Directivei 1999/32/CE privind reducerea conţinutului de 
sulf din anumiţi combustibili lichizi a fost deja elaborat, fiind acum în proces de 
adoptare.A fost elaborată o lege cu privire la deşeuri, care transpune  Directiva 
2008/98/CE privind deşeurile. 

Calitatea apei. Dispoziţiile directivelor referitoare la apă sunt incluse în 
Legea apelor din 23.12.2011, care a intrat în vigoare în anul 2013 şi a fost modificată 
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în aprilie 2014. Această lege transpune  Directiva 2000/60/CE (Directiva-cadru 
privind apa), Directiva 2007/60/CE privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de 
inundaţii, Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale şi 
Directiva 91/676/CEE privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi 
proveniţi din surse agricole. De altfel, această lege introduce alte două directive 
care nu sunt prezente în anexa XI a Acordului, şi anume Directiva 2006/7/CE 
privind gestionarea calităţii apei pentru scăldat şi Directiva 2008/105/CE privind 
standardele de calitate a mediului în domeniul apei. 

Caseta 18.2 Proiecte privind apa şi gestionarea deşeurilor, finanţate de către BERD, BEI 
şi UE în Chişinău 

Un proiect comun major al BERD, BEI şi Comisiei Europene pentru 
modernizarea infrastructurii de gestionare a apelor şi a deşeurilor din Chişinău a 
primit undă verde în februarie 2014. Atât BERD, cât şi BEI urmează să ofere 
împrumuturi în valoare de 24 de milioane de euro serviciului public de apă (Apă 
Canal Chişinău), în timp ce Comisia Europeană a finanţat deja un studiu de 
fezabilitate, cu un grant de 3 milioane de euro, şi va continua acest sprijin cu încă 
11 milioane de euro pentru investiţii. Prin acest proiect se urmăreşte 
îmbunătăţirea calităţii apei potabile, reducerea scurgerilor şi îmbunătăţirea 
tratării apelor reziduale. 

Directiva-cadru privind apa. Au fost elaborate şi propuse pentru consultări 
publice planurile de acţiuni pentru administrarea celor două bazine hidrografice 
naţionale: râul Nistru şi Prut-Dunăre-Marea Neagră. Districtele bazinelor 
hidrografice sunt administrate de două comisii cu atribuţii consultative, formate 
din reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale, ai asociaţiilor de consumatori, ai 
societăţii civile şi ai comunităţii ştiinţifice. Pentru îmbunătăţirea protecţiei 
resurselor de apă, autorităţile au modernizat sistemul de monitorizare a râului 
Nistru prin stabilirea şi dotarea cu echipament a 14 staţii hidrologice automate, cu 
sprijinul Băncii Mondiale şi al Corporaţiei Provocările Mileniului (SUA). Mai mult 
decât atât, a fost modificat regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea 
ghişeului unic în domeniul autorizării de mediu pentru folosinţa specială a apei 
(Hotărârea Guvernului din 20.11.2015), prin extinderea acestuia pentru a include şi 
utilizarea apei pentru exploatarea de structuri hidrotehnice şi exploatarea 
comercială a plajelor şi a zonelor de agrement. Funcţionarea districtelor bazinelor 
hidrografice corespunde, de asemenea, dispoziţiilor Directivei 91/676/CEE privind 
protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole. 

Riscurile de inundaţii. Un proiect care a stat la baza unui studiu de 
fezabilitate pentru evaluarea riscurilor de inundaţii a fost lansat în anul 2014, cu 
sprijinul Băncii Europene de Investiţii. Proiectul prevede elaborarea de hărţi ale 
regiunilor vulnerabile la inundaţii şi crearea sistemului de monitorizare şi 
gestionare operaţională a râurilor Nistru şi Prut. 

Tratarea apelor urbane uzate. Directiva 91/271/CEE este parţial reflectată în 
Regulamentul privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în 
sistemul de canalizare şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale 
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(Hotărârea Guvernului din 25.11.2013) şi în Regulamentul privind condiţiile de 
deversare a apelor uzate în corpurile de apă (Hotărârea Guvernului din 09.10.2013, 
modificat în octombrie 2014). Experţi din România şi din Republica Cehă, prin 
asistenţă tehnică din partea UE (TAIEX), au împărtăşit cunoştinţe legate de 
implementarea directivei. Aceasta a inclus un raport de evaluare preliminară a 
situaţiei cu privire la colectarea şi tratarea apelor uzate, elaborat în anul 2015 de 
către autorităţile din Republica Moldova, împreună cu experţii din Cehia. 

Calitatea apei potabile. Un regulament (conform Directivei 98/83/CE) 
privind apa potabilă a fost elaborat şi examinat de către Comitetul Naţional de 
Coordonare pentru Implementarea Protocolului privind Apa şi Sănătatea151şi 
ratificat de Republica Moldova în iulie 2005. Autorităţile, cu asistenţa Elveţiei, au 
desfăşurat un proiect pentru implementarea protocolului, cu activităţi, inclusiv 
instruirea operatorilor din domeniul apelor, de promovare a adoptării unor 
standarde relevante şi dezvoltarea de parteneriate între instituţii (între Ministerul 
Sănătăţii şi Ministerul Mediului). 

Iniţiative pentru creşterea producţiei de energie durabilă şi reducerea 
emisiilor au avut loc în cadrul proiectului „Energie şi Biomasă”, finanţat de UE şi 
implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, care a contribuit la 
instalarea unor sisteme moderne de încălzire pe bază de biomasă în 160 de instituţii 
din 127 de localităţi. 

Habitatele naturale. Un progres important în ceea ce priveşte 
biodiversitatea este Strategia şi Planul de acţiuni privind diversitatea biologică152, 
care prevede un buget de 1,7 milioane de euro (38,6 milioane de lei), 20% din acesta 
fiind acoperit de asistenţa externă. Strategia are următoarele obiective: asigurarea 
unui cadru legal corespunzător pentru conservarea biodiversităţii; crearea unui 
cadru instituţional eficient; extinderea zonelor naturale aflate sub protecţia statului 
şi crearea unei reţele naţionale în domeniul ecologiei; asigurarea unor măsuri 
privind securitatea biodiversităţii. Mai mult decât atât, conservarea habitatelor 
naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică, pentru conservarea biodiversităţii, 
este planificată în modificările legislaţiei care să reflecte dispoziţiile Directivei 
92/43/CEE. 

Organismele modificate genetic (OMG). La moment, Legea nr. 755-XV din 
21.12.2001 privind securitatea biologică asigură măsurile de reglementare cu privire 
la OMG-uri. Potrivit Planului de acţiuni al Strategiei privind diversitatea biologică 
pentru anii 2015-2020, proiectul de lege privind OMG-urile (din 2015) urmează să 
fie aprobat în anul 2016. În proiectul de lege sunt transpuse parţial dispoziţiile 
Directivei 2001/18/CE privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor 
modificate genetic şi dispoziţiile Protocolului de la Cartagena privind 
biosecuritatea, din ianuarie 2000, la Convenţia privind diversitatea biologică. Tot în 
proiectul de lege este prevăzută stabilirea unor proceduri standardizate pentru 

                                                             
151 A se vedea Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere şi a lacurilor 
internaţionale, 1992. 

152 Strategia privind diversitatea biologică a fost adoptată prin Hotărârea de Guvern nr. 274 din 18.05.2015. 
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evaluarea impactului OMG-urilor asupra mediului şi asupra sănătăţii umane, 
activităţi de monitorizare, etichetarea şi ambalarea obligatorie a produselor care 
conţin OMG-uri, crearea infrastructurii pentru efectuarea de analize (laboratoare) 
etc. 

Schimbările climatice. Cadrul pentru politicile legate de climă este 
reprezentat de Strategia de adaptare la schimbarea climei până în anul 2020 şi 
Planul de acţiuni aferent, adoptat cu un buget de 2,7 miliarde de lei.153 Strategia 
reflectă prevederile Acordului de Asociere şi include măsuri pentru creşterea 
capacităţii ţării de a se adapta şi de a reacţiona la efectele negative ale schimbărilor 
climatice (de exemplu, secete şi inundaţii). În plus, o strategie de dezvoltare cu 
emisii reduse este în curs de elaborare, având drept scop reducerea cu 25% a 
nivelurilor de emisii până în anul 2020, comparativ cu anul 1990. Proiectul strategiei 
va fi ajustat în conformitate cu prevederile acordului global privind schimbările 
climatice, adoptat la Paris în decembrie 2015. 

Provocări majore. Politicile actuale din domeniul mediului se confruntă cu 
numeroase deficienţe, inclusiv cu un deficit de resurse umane şi financiare, cu o 
birocraţie ineficientă şi practici corupte în gestionarea proprietăţilor publice, 
inclusiv a terenurilor şi a pădurilor (cu proceduri dubioase de închiriere a 
terenurilor în păduri).În linii generale, administrarea resurselor de apă, păduri şi 
sol are loc sub nivelul standardelor, iar gestionarea deşeurilor este inadecvată. De 
asemenea, sensibilizarea tineretului cu privire la problemele de mediu este limitată, 
instabilitatea guvernamentală obstrucţionând în cele din urmă reformele privind 
schimbările climatice şi de mediu. Gestionarea deficitară a resurselor de apă ale 
râului Nistru este o problemă care trebuie abordată, fiind necesară o cooperare mai 
eficientă şi incluzivă între Ucraina şi Republica Moldova. 

 

Pe scurt despre politica de mediu 

Legislaţia Republicii Moldova din domeniul mediului este vastă, iar cadrul strategic 
elaborat recent include toate aspectele cuprinse în Acordul de Asociere (biodiversitatea, 
gestionarea deşeurilor, alimentarea cu apă şi canalizarea, silvicultura, schimbările 
climatice etc.). 

Reforme substanţiale au fost introduse la nivel instituţional, cu implicarea Ministerului 
Mediului, dar şi a altor ministere şi organe publice responsabile de transport, sănătate, 
educaţie, energie şi standardizare. 

Codurile şi legile Republicii Moldova sunt aliniate la legislaţia comunitară, dar 
instabilitatea politică şi insuficienţa resurselor umane şi financiare duce la dificultăţi şi 
întârzieri. 

Proiectele de investiţii pentru mediu sunt finanţate de BERD, BEI şi de Comisia 
Europeană.

                                                             
153 A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1009 din 10.12.2014. 



 

 

19. SECTORUL DIGITAL 

În această secţiune sunt abordate mai multe capitole 
şi subcapitole din Acordul de Asociere cu privire la 
subiecte conexe, în special comunicaţiile electronice 
şi serviciile poştale, societatea informaţională şi 
politica audiovizuală. În general, acest sector 
”digital” devine inevitabil o dimensiune strategică 
pentru provocarea ce ţine de crearea unei economii 
moderne şi competitive pe plan internaţional. 

 

Prevederile Acordului 

Comunicaţiile electronice. Există un set de dispoziţii complexe, de la articolul 231 la 
articolul 240 din Acord, în ceea ce priveşte comunicaţiile electronice. Acestea 
stabilesc regulile de bază pentru un sector competitiv şi bine administrat, care se 
referă la autoritatea de reglementare, principiile de licenţiere a furnizorilor de 
servicii, drepturile de acces la interconectări cu alţi prestatori de servicii şi 
principiile care reglementează alocarea resurselor limitate, cum ar fi frecvenţele 
radio. În Anexa XXVIII-B este indicată legislaţia comunitară existentă, de care ar 
trebui să se apropie ”treptat” legislaţia Republicii Moldova în termen de 1-3 ani. 
Sunt incluse mai multe directive-cheie selectate, adoptate în anul 2002 şi modificate 
în anul 2009: 

 Directiva 2002/21/CE (modificată prin Directiva 2009/140/CE) privind un 
cadrul de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii 
electronice, care defineşte produsele acoperite şi necesitatea unei capacităţi 
administrative independente a autorităţii naţionale de reglementare; 

 Directiva 2002/20/CE (modificată tot prin Directiva 2009/140/CE) privind 
autorizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice; 

 Directiva 2002/19/CE (modificată tot prin Directiva 2009/140/CE) privind 
cerinţele prin care operatorii care s-au dovedit a avea putere semnificativă pe 
piaţă trebuie să asigure accesul liber la infrastructurile de reţea şi tarife non-
discriminatorii de interconectare; şi 

 Directiva 2002/22/CE (modificată prin Directiva 2009/136/CE) privind 
serviciul universal, care presupune asigurarea respectării intereselor şi 
drepturilor utilizatorilor, precum introducerea portabilităţii numerelor între 
operatori. 

Servicii poştale şi de curierat. Normele de reglementare vizează prevenirea 
practicilor anticoncurenţiale în acest sector, reglementând dispoziţiile de acordare a 
licenţelor pentru furnizorii de servicii universale şi asigurând independenţa 
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organului de reglementare. Mai multe directive sunt specificate în Anexa XXVIII-C 
privind reglementarea pieţei interne a serviciilor poştale. Serviciile de curierat în 
UE fac, din ce în ce mai mult, obiectul unor critici din cauza costurilor ridicate, fiind 
planificate ajustăriîn această direcţie. 

Societatea informaţională. Obiectivul este de a asigura disponibilitatea pe 
scară largă a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), prin servicii de calitate 
şi preţuri rezonabile. Accentul este pus pe “schimbul de informaţii şi de cele mai 
bune practici”. Republica Moldova ar trebui să-şi armonizeze legislaţia cu Directiva 
2000/31/CE privind comerţul electronic în termen de trei ani şi cu Directiva 
1999/93/CE privind un cadru comunitar pentru semnăturile electronice în termen 
de un an. 

Servicii din domeniul audiovizual. Reguli de bază pentru reglementarea 
difuzării programelor de televiziune sunt stabilite în Directivele serviciilor media 
audio-vizuale (2007/65/CE şi 2010/13/UE). Republica Moldova urmează să 
implementeze aceste dispoziţii în termen de 2 ani. 

Piaţa digitală unică. Domeniul digital include comunicaţiile electronice, 
societatea informaţională şi pieţele audio-vizuale. Aceste sectoare au asistat la cel 
mai rapid ritm de schimbare tehnologică şi de dezvoltare a unui sector economic. 
Acest fapt presupune că setul de legi şi regulamente comunitare în domeniu, 
prezentat în anexa XXVIII-B din Acord, este, de asemenea, supus schimbării rapide. 
Comisia Europeană a stabilit direcţiile evoluţiilor ulterioare într-un mod 
cuprinzător, în documentul său de politici din anul 2015 privind „O piaţă unică 
digitală pentru Europa”.154 Acesta prezintă agenda de acţiune în 3 categorii largi: i) 
facilitarea accesului consumatorilor şi întreprinderilor la produse şi servicii online 
în toată  Europa, ii) îmbunătăţirea condiţiilor pentru creşterea şi dezvoltarea 
reţelelor şi a serviciilor digitale, şi iii) stimularea creşterii economiei digitale 
europene prin investiţii, interoperabilitate şi standardizare. Sunt evidenţiate 16 
puncte specifice de acţiune, iar multe dintre ele vor modifica legile citate în Acord, 
în scop de armonizare. Printre acestea se numără reforma directivelor privind 
comunicaţiile electronice, regimurile privind drepturile de autor, protecţia 
consumatorilor, serviciile de curierat, serviciile audio-vizuale şi un Plan de 
standarde prioritare în domeniul TIC. 

Perspective de implementare 

Sectorul digital în creştere. Sectorul TIC joacă un rol important în economia 
Republicii Moldova şi calitatea guvernării. În anul 2015, contribuţia sectorului TIC 
la PIB-ul ţării a fost de 7% (7 miliarde lei), în timp ce salariile lunare din sectorul IT 
sunt cu mult mai mari decât salariul mediu (de la 800 la 1500 de euro, comparativ 
cu salariul mediu de aproximativ 160 de euro). Indicatorii de penetrare şi acces ai 
TIC arată că telefonia mobilă acoperă 99% din teritoriu, telefonia fixă – 33,8%, 

                                                             
154 A se vedea Comisia Europeană, Comunicarea COM (2015) 192 final din 06.05.2015. 
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Internet fix în bandă largă – 11,7% şi Internetul mobil (modemuri/carduri) – 4,7%. 
Circa 35% din gospodării au conexiuni la Internet în bandă largă. 

Conform Indicelui de dezvoltare a sectorului TIC, inclus în raportul 
“Measuring the Information Society 2015” (Măsurarea societăţii informaţionale 
2015), Republica Moldova este plasată pe locul 66 din 167 de ţări.155  

Datele selectate, prezentate în tabelul 19.1, indică conectivitatea informatică 
a Republicii Moldova - comparabilă cu cea a Ucrainei şi Georgiei, dar mai mică 
decât în România. 

Tabelul 19.1 Aspecte ale dezvoltării TIC în Republica Moldova, Georgia, Ucraina şi 
România 

 Abonamente la 
telefonie fixă la 
100 de locuitori 

Abonamente la 
telefonie mobilă 

la 100 de 
locuitori 

Ponderea 
gospodăriilor 

care au un 
calculator (%) 

Ponderea 
gospodăriilor 

cu acces la 
Internet (%) 

2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014 

Republica 
Moldova  

32,5 35,2 71,4 108,0 37,0 52,4 34,7 47,5 

Georgia 25,3 25,4 90,6 124,9 18,2 45,8 16,6 41,0 

Ucraina 28,1 24,6 117,1 144,1 25,2 52,4 22,2 43,0 

România 20,6 21,3 111,4 105,9 47,9 63,8 42,2 60,5 

Sursa: Uniunea Internaţională de Telecomunicaţii. 

 
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor este responsabil de 

elaborarea şi coordonarea politicilor din domeniul TIC. Centrul de Guvernare 
Electronică (înfiinţat în august 2010) este responsabil de planificarea strategică, 
gestionarea şi implementarea TIC, acţionând în numele Cancelariei de Stat. Agenţia 
Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 
Informaţiei a Republica Moldova (ANRCETI) este autoritatea de reglementare în 
acest domeniu. Agenţia a fost reorganizată în anul 2008, când a intrat în vigoare 
noua Lege privind comunicaţiile electronice. 

Deşi, în general, concurenţa de pe piaţa TIC este loială, întreprinderea de stat 
Moldtelecom deţine monopolul în domeniul telefoniei fixe şi serviciilor de Internet 
ADSL. În linii generale, atât companiile private, cât şi Moldtelecom furnizează 
tehnologii de conectare la Internet (prin cablu, FTTB, dial-up, Wi-Fi şi Internet 

                                                             
155A se vedea Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor, „Măsurarea societăţii informaţionale”, Geneva, 
2015. Raportul se referă la următoarele aspecte: abonamente de telefonie fixă la 100 de locuitori, 
abonamente de telefonie mobilă la 100 de locuitori, Internet în bandă largă (bit/s) pe utilizator (bit/s), 
ponderea gospodăriilor care au un calculator, ponderea gospodăriilor cu acces la Internet, ponderea 

persoanelor care utilizează Internetul, abonamente la reţele fixe în bandă largă la 100 de locuitori, 
abonamente de telefonie mobilă în bandă largă active la 100 de locuitori, rata de alfabetizare a adulţilor, rata 
brută de înscriere în învăţământul secundar şi rata brută de înscriere în învăţământul terţiar. 
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mobil). Interdnestrcom este prestatorul dominant de servicii de Internet în regiunea 
transnistreană, unde nici un serviciu nu este oferit de către prestatori de pe malul 
drept al Nistrului. 

Republica Moldova a început implementarea politicilor de e-transformare în 
anul 2011, în vederea utilizării TIC pentru îmbunătăţirea guvernării în sectorul 
public. Această iniţiativă are drept scop digitizarea documentaţiei pe suport de 
hârtie (de exemplu, documentele de stare civilă), instituirea unui guvern ”fără 
hârtii”, a unui sistem electronic de achiziţii publice şi a unei platforme de 
management pentru furnizarea rezultatelor obţinute de serviciile sectoriale 
(MDelivery). 

În anul 2011, Republica Moldova s-a alăturat Parteneriatului pentru o 
Guvernare Deschisă (PGD), o iniţiativă multilaterală a guvernelor şi societăţii civile 
din 69 de ţări, care sprijină principiile de promovare a transparenţei, de abilitare a 
populaţiei, de asigurare a responsabilităţii şi de adoptare a tehnologiei şi inovaţiei. 
Primul Plan de Acţiuni pentru o Guvernare Deschisă 2012–2013, elaborat de către 
Guvern prin intermediul Centrului de Guvernare Electronică, împreună cu 
reprezentanţi ai societăţii civile, a fost aprobat de către Republica Moldova în luna 
aprilie 2012. Prima evaluare a eforturilor de implementare a Planului de acţiuni 
PGD, desfăşurată de către societatea civilă,156 a demonstrat un progres slab, doar 
52% din Planul de acţiuni PGD fiind implementat, dar o rată satisfăcătoare a 
respectării (70%) angajamentelor de a gestiona eficient şi transparent resursele 
publice. Un progres mai lent s-a înregistrat la capitolul asigurarea participării în 
procesul decizional la nivel public (47%), dar şi în ceea ce priveşte calitatea prestării 
serviciilor publice (40%). Planul de Acţiuni PGD pentru 2014–2015 s-a axat pe 
digitizarea în continuare a serviciilor publice. Un nou Plan de acţiuni pentru 2016–
2018 urmează să fie finalizat în 2016. Deschiderea seturilor de date guvernamentale 
a înregistrat progrese importante. În aprilie 2011 a fost lansată platforma datelor 
deschise.157 Drept urmare, publicul are acces liber la 886 de seturi de date, publicate 
de 48 de autorităţi publice. Până în decembrie 2015 au fost descărcate peste 1 milion 
de seturi de date.158 Aceste date se referă la sănătatea publică, rapoarte privind 
delincvenţa, licenţele  emise etc. Conform Indexului global al datelor deschise 
pentru 2015, Republica Moldova este plasată pe locul 22 din 122 de ţări.159 

În prezent, cadrul pentru politici publice de dezvoltare a sectorului TIC este 
prezentat în Strategia naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale “Moldova 
Digitală 2020”, adoptată printr-o hotărâre de Guvern în octombrie 2013. Strategia 
are următoarele obiective majore: îmbunătăţirea conectivităţii şi accesului la 
tehnologia informaţiei, promovarea unor noi conţinuturi şi servicii informatice, 

                                                             
156 A se vedea raportul elaborat de Petru Culeac „Raport de evaluare a implementării Planului de Acţiuni 
pentru o Guvernare Deschisă în anul 2012”, Asociaţia pentru Democraţie Participativă, Chişinău, 2014. 

157 În special, a se vedea platforma la adresa www.date.gov.md. 

158 Conform Barometrului ”Asimilarea produselor lansate în cadrul Agendei de e-transformare”, Centrul 
pentru Guvernare Electronică al Republicii Moldova, decembrie 2015. 

159 A se vedea Indexul global al datelor deschise, 2015 (http://index.okfn.org/place/). 
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creşterea competenţelor informatice pentru stimularea inovaţiilor, promovarea unei 
utilizări mai intense a tehnologiei informaţiei de către administraţia locală şi de 
către populaţie. 

Adoptarea Programului naţional de securitate cibernetică în octombrie 2015 
a constituit primul pas în abordarea securităţii cibernetice. Programul include 
aspecte precum procesarea, stocarea şi accesul în condiţii de siguranţă a datelor; 
securitatea şi integritatea serviciilor şi a reţelelor de comunicaţii electronice; 
prevenirea şi combaterea crimelor informatice; consolidarea capacităţii de reacţie 
rapidă; şi consolidarea capacităţilor de apărare cibernetică. 

Autorităţile continuă să ia măsuri pentru a digitiza serviciile publice, 
înregistrând progrese semnificative în aspecte precum e-licenţierea, e-raportarea, 
semnătura mobilă şi efectuarea plăţii online pentru serviciile publice. Numărul 
serviciilor electronice este în continuă creştere, cu 112 servicii fiind disponibile pe 
un portal de servicii publice (www.servicii.gov.md). Autorităţile depun eforturi în 
lupta împotriva corupţiei prin intermediul serviciilor publice electronice, reducând 
numărul contactelor cu funcţionarii publici şi costurile de prestare a serviciilor 
publice. Plata pentru serviciile publice a devenit mai simplă odată cu 
implementarea de către Guvern a sistemului său electronic de plăţi.160 Acelaşi lucru 
este valabil şi pentru eliberarea cazierelor juridice , plata amenzilor impuse de 
poliţie, apostile, obţinerea de licenţe pentru activităţi economice, semnăturile 
electronice, e-vize etc. (în total 18 servicii din aprilie 2016). Mai mult decât atât, prin 
intermediul unui portal de participare (www.particip.gov.md), publicul poate 
accesa şi comenta proiectele de lege şi deciziile Guvernului, înainte ca acestea să fie 
adoptate. În aprilie 2011, autorităţile au lansat un portal care permite accesul la 
aproximativ 900 de seturi de date guvernamentale deschise (date privind sănătatea 
publică, educaţia, licenţele de activitate, piaţa forţei de muncă, bugetul public etc.), 
emise de către 48 de instituţii publice (date.gov.md). 

S-a pus un accent mai mare pe IT în sistemul de învăţământ, prin adoptarea 
de către autorităţi a Agendei de e-transformare. Statul, părţile interesate din mediul 
de afaceri, sectorul neguvernamental şi comunitatea donatorilor, sunt implicaţi în 
numeroase iniţiative orientate spre creşterea capacităţii informatice în educaţie şi a 
interesului tinerilor în domeniul IT. În septembrie 2014, autorităţile au lansat un 
program de studii de masterat în „Management inovaţional şi transfer tehnologic”, 
în cadrul proiectului TEMPUS TecTNet „Reţeaua de transfer tehnologic”. Acesta 
implică universităţi din Republica Moldova şi din unele state membre ale Uniunii 
Europene (Italia, Portugalia şi Slovacia). USAID şi Agenţia Internaţională Suedeză 
pentru Dezvoltare şi Cooperareau finanţat un program pentru crearea Centrului de 
Excelenţă în domeniul TIC „Tekwill”, în anul 2015, conceput ca o platformă inter-
universitară pentru promovarea inovării şi antreprenoriatului. În plus, mediul de 
afaceri susţine educaţia digitală, de exemplu prin intermediul Fundaţiei Orange, 

                                                             
160 Sistemul de plăţi electronice este Mpay (www. mpay.gov.md). 
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care a lansat în anul 2015 un laborator digital, implicând 3 colegii cu specialităţi în 
domeniul IT. 

Totodată, pirateria software reprezintă  o problemă majoră pentru sectorul 
digital, fiind larg răspândită în rândul consumatorilor din Republica Moldova – 
ţara fiind plasată pe locul 103 din 143 de ţări.161 Acest fenomen afectează şi 
producţia locală de software. O altă problemă este competitivitatea limitată a 
produselor software locale, ca rezultat al concentrării asupra bunurilor informatice 
cu valoare adăugată scăzută. Aceasta reflectă lipsa interesului pentru dezvoltarea 
de produse finite şi mai sofisticate în ţară. 

Un nou proiect de lege care vizează combaterea pornografiei infantile şi a 
terorismului, aprobat de executiv în martie 2016, a fost criticat de societatea civilă, 
întreprinderile IT şi părţile  reprezentanţii UE (Delegaţia Parlamentului European 
în Republica Moldova).162 Există temeri că proiectul de lege este disproporţionat şi 
că ar permite cenzura şi accesul procurorilor la date private, cu posibilitatea de a 
restrânge activităţile operatorilor IT. 

Armonizarea legislaţiei comunitare 

Comunicaţiile electronice. Transpunerea directivelor menţionate în Anexa XXVIII-B 
din Acord are loc, în principal, prin modificarea Legii comunicaţiilor electronice din 
2007. Guvernul a iniţiat, în martie 2016, consultări publice cu privire la un nou 
proiect de lege. În acest proiect de lege sunt reflectate prevederile principalelor 
directive menţionate la începutul acestui capitol (2002/21/CE, 2009/140/CE, 
2002/20/CE şi 2002/19/CE, împreună cu 2002/22/CE privind accesul la reţelele de 
comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea 
acestora). Mai mult decât atât, proiectul de lege transpune şi aspecte ale Directivei 
2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii 
private în sectorul comunicaţiilor electronice, ale Directivei 2002/77/CE privind 
concurenţa pe pieţele de reţele şi servicii de comunicaţii electronice şi ale Directivei 
676/2002/CE privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a 
spectrului de frecvenţe radio în Comunitatea Europeană. 

Aceste modificări ale legii au fost evaluate pozitiv de către o misiune de 
experţi ai UE, organizată în cadrul programului TAIEX în noiembrie 2015. Experţii 
au recomandat un accent  mai mare  pe respectarea drepturilor consumatorilor şi 
asigurarea unor servicii de înaltă calitate în domeniu. La momentul redactării 
acestui document, proiectul de lege încă nu era adoptat. 

                                                             
161 A se vedea Forumul Economic Mondial, „Raportul mondial privind tehnologiile informaţionale 2015”, 
Geneva, 2015. 

162 A se vedea „Legea Big Brother a Republicii Moldova: Guvernul doreşte blocarea conţinuturilor şi acces la 
datele private”, 31.03.2016 (www.moldova.org/en/big-brother-moldova-government-wants-access-private-
information-permit-block-content/). 
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Unele aspecte ale Directivei-cadru 2002/21/CE au fost transpuse în Legea 
nr. 28 din 10.03.2016163 privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a 
infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice. Orice restricţie 
legală impusă de autorităţile publice pentru limitarea accesului la proprietăţi sau 
infrastructura fizică asociată comunicaţiilor electronice este interzisă, cu excepţia 
cazurilor de urgenţă. În plus, este asigurată includerea infrastructurii speciale 
pentru comunicaţiile electronice în procesul de construcţie şi reabilitare a 
proiectelor urbane. Aceste prevederi sunt orientate spre consolidarea societăţii 
informaţionale prin îmbunătăţirea independenţei şi a capacităţilor administrative 
ale autorităţii naţionale de reglementare şi prin sporirea protecţiei datelor cu 
caracter personal. ANRCETI este responsabilă de elaborarea unui plan de acţiuni 
pentru anul 2016 în scopul implementării acestor prevederi. 

Serviciile poştale şi de curierat. Directiva 97/67/CE privind normele 
comune pentru dezvoltarea pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii şi 
îmbunătăţirea calităţii serviciului este singura directivă transpusă în prezent în 
legislaţia Republicii Moldova. Noua Lege a comunicaţiilor poştale (nr. 36 din 
17.03.2016) a modificat-o pe cea din anul 1995. Acest serviciu universal este prestat 
de Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei”. Legea conţine, de asemenea, prevederi 
care definesc standardele de calitate cu privire la regularitatea şi fiabilitatea 
serviciilor poştale. Aceasta asigură liberalizarea treptată a pieţei serviciilor poştale. 
Cu toate acestea, statul îşi va păstra monopolul asupra serviciilor poştale pentru 
produsele a căror greutate este mai mică de 350 g. Taxele pentru serviciile poştale 
publice sunt bazate pe metodologia aprobată de ANRCETI. 

Societatea informaţională.Autorităţile depun în continuare eforturi pentru 
implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale 
“Moldova Digitală 2020”, în special a acţiunilor de îmbunătăţire a conectivităţii şi 
accesului la tehnologia informaţiei. În acest sens, trebuie definit şi aprobat proiectul 
de lege privind accesul la proprietăţi şi infrastructura asociată pentru utilizarea în 
comun a reţelelor publice de comunicaţii electronice. 

A fost elaborat Programul naţional cu privire la serviciul universal, care 
transpune Directiva 2002/22/CE privind serviciul universal. Scopul său este de a 
oferi consumatorilor acces la comunicaţii electronice de bună calitate, la preţuri 
accesibile. Sunt depuse eforturi continue de către autorităţi pentru deplina 
funcţionare a Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă. Legea cu privire 
la serviciul 112 a fost iniţial elaborată în anul 2011, însă a fost aprobată de legislativ 
abia în luna iulie 2014. Pentru implementarea acesteia sunt necesari în jur de 5 
milioane de euro, asiguraţi din bugetul public şi asistenţă externă. Autorităţile 
estimează că serviciul va putea fi funcţional abia în anul 2018. Între timp, 
digitizarea  televiziunii are loc prin programul privind tranziţia de la televiziunea 

                                                             
163 A se vedea Legea nr. 28 din 10.03.2016 
(http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=364218). 
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analogică terestră la cea digitală terestră, aprobat prin hotărârea de Guvern din 
22.04.2015. 

Servicii din domeniul audiovizual.Autorităţile au iniţiat transpunerea 
Directivei privind serviciile media audiovizuale (2010/13/UE), prin modificarea 
Codului Audiovizualului din 27.07.2006. După consultări cu publicul, Ministerul 
Finanţelor şi cel al Justiţiei, au definit modificările. Consiliul Coordonator al 
Audiovizualului a depus o cerere de aderare la Observatorul European al 
Audiovizualului, care însă a fost anulată din cauza măsurilor de austeritate 
bugetară aplicate în anul 2015. 

Este planificată şi transpunerea altor directive menţionate în Anexa XXVIII-
C, în special a Directivei 2008/6/CE privind o piaţă internă a serviciilor poştale ale 
Comunităţii şi a Directivei 2002/39/CE privind deschiderea completă a pieţei de 
servicii poştale. Acordul prevede un calendar de 5 şi respectiv 7 ani pentru 
transpunerea acestora. 

Sectorul digital se confruntă cu următoarele provocări majore: 

 aplicarea insuficientă a instrumentelor TIC de către administraţiile publice 
locale; 

 nivelul scăzut de alfabetizare digitală în rândul populaţiei, care împiedică 
răspândirea serviciilor publice electronice, în special în teritoriu; şi 

 o incidenţă ridicată a pirateriei software, ceea ce împiedică dezvoltarea 
sectorului IT, inclusiv cea a producţiei locale de produse software. 

 

Pe scurt despre sectorul digital 

Sectorul digital se dezvoltă rapid şi reprezintă o parte vitală a reformei economice şi a 
procesului de modernizare în Republica Moldova. 

A fost creată o infrastructură informatică complexă a serviciilor publice online, dar 
aceasta are un nivel redus de pentrare cu privire la utilizarea acesteia de către 
administraţiile locale şi populaţia rurală. 

Atât autorităţile, cât şi mediul de afaceri, cu sprijinul donatorilor internaţionali, 
elaborează iniţiative axate pe educaţia şi inovaţiile digitale. 

Acordul prevede o armonizare cuprinzătoare cu practicile UE în materie de 
reglementare, într-un termen de 1-7 ani, dar progresul cu privire la armonizare este mai 
degrabă modest. 

 



 

 

20. PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

Legislaţia comunitară urmăreşte să asigure un nivel 
ridicat şi coerent de protecţie a sănătăţii şi siguranţei 
consumatorilor prin intermediul unor norme şi 
standarde comune stricte pentru produsele şi 
serviciile care circulă în cadrul pieţei interne. 
Legislaţia privind protecţia consumatorului, subiectul 
acestui capitol, se referă la principiile generale şi la 
măsurile orizontale de executare. Majoritatea 
condiţiilor de fond pentru siguranţa alimentelor, a 
produselor şi a serviciilor industriale, sunt definite în 
legislaţia sectorială a pieţei interne a UE şi sunt 

analizate în alte capitole. 

Prevederile Acordului 

Acordul stabileşte o serie de angajamente generale privind protecţia 
consumatorilor, în special că părţile „cooperează pentru a asigura un nivel înalt de 
protecţie a consumatorilor şi pentru a se ajunge la compatibilitatea dintre sistemele 
lor de protecţie a consumatorilor” (articolul 38). Acestea solicită, printre altele, 
schimbul de informaţii cu privire la sistemele de protecţie a consumatorilor; 
furnizarea de expertiză privind capacitatea legislativă şi tehnică pentru punerea în 
aplicare a legislaţiei, împreună cu sistemele de supraveghere a pieţei; îmbunătăţirea 
informaţiilor puse la dispoziţia consumatorilor; şi încurajarea dezvoltării 
asociaţiilor independente de consumatori. 

Este necesar ca Republica Moldova să îşi se aproximeze legislaţia cu  cea a 
UE, după cum este prevăzut în Anexa IV la Acord, evitând totodată barierele în 
calea comerţului. În linii generale, Republica Moldova s-a angajat să pună în 
aplicare prevederile din Acord în termen de  2-4 ani. 

Siguranţa produselor de consum este un obiectiv primordial al politicii de 
protecţie a consumatorului. În termen de doi ani, Republica Moldova urmează să 
transpună în ordinea sa de drept prevederile principalelor directive în acest 
domeniu, şi anume ale Directivei 2001/95/CE privind siguranţa generală a 
produselor şi ale Directivei 87/357/CEE. Unele produse a căror compoziţie, 
fabricare sau utilizare, pot prezenta un risc pentru consumatori sunt supuse unor 
dispoziţii mai specifice. 

La fel, Republica Moldova trebuie să transpună dispoziţiile Directivei 
2005/29/CE privind practicile comerciale neloialeşi cele ale Directivei 98/6/CE 
privind protecţia consumatorului prin indicarea preţurilor produselor oferite 
consumatorilor. 
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Pentru a proteja consumatorii de clauzele contractuale abuzive, este necesară 
transpunerea Directivei 93/13/CEE, dar şi a Directivei 97/7/CE privind protecţia 
consumatorilor în cazul contractelor la distanţă.Alte acte legislative comunitare care 
urmează a fi armonizate se referă la vânzarea la domiciliu, pachetele de servicii 
pentru călătorii şi creditul de consum. 

În anul 2013, Comisia Europeană a adoptat un pachet privind siguranţa 
produselor şi supravegherea pieţei, având ca scop îmbunătăţirea în continuare a 
siguranţei produselor pentru consum, în special prin identificarea şi trasabilitatea 
sporită a produselor pentru consum. În acelaşi timp, Comisia a adoptat măsuri 
pentru consolidarea siguranţei lanţului alimentar. În ceea ce priveşte siguranţa 
produselor cosmetice, noi norme au intrat în vigoare la mijlocul anului 2013. 

Pentru aplicarea normelor privind protecţia consumatorilor, UE a adoptat în 
2013 o nouă legislaţie privind soluţionarea alternativă a litigiilor (Directiva 
2013/11/UE) şi soluţionarea online a litigiilor (Regulamentul (UE) 524/2013), care 
prevede proceduri rapide, la costuri reduse şi fără acţiuni în justiţie, pentru 
consumatorii care solicită despăgubiri, şi care vor fi aplicate în curând pe 
întregulteritoriu al UE. 

Perspective de implementare 

Evoluţiile în domeniul protecţiei consumatorilor din Republica Moldova. 
Supravegherea pieţei şi protecţia consumatorilor este un domeniu cu o politici  
complexe, care a avansat considerabil în momentul în care norme şi principii legate 
de consumatori au fost incluse în Legea nr. 105-XV din 13.03.2003. O reorganizare 
instituţională semnificativă a avut loc după crearea Agenţiei pentru Protecţia 
Consumatorilor în anul 2012. Agenţia a preluat aranjamentele instituţionale 
anterioare, iniţiate în anul 1992, la scurt timp după obţinerea independenţei. 

Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor este principala autoritate care 
răspunde de monitorizarea mărfurilor introduse pe piaţă şi a serviciilor furnizate 
consumatorilor, respectarea legislaţiei naţionale de către acestea şi protecţia 
sănătăţii şi a securităţii consumatorilor. Agenţia este o instituţie publică, 
subordonată Ministerului Economiei. 

În afară de legea din 2013, drepturile consumatorilor sunt prevăzute şi în 
alte legi organice şi ordinare. Legea nr. 190 din 1994 cu privire la petiţionare şi 
Legea din 2000 privind accesul la informaţie invocă în mod implicit drepturile 
consumatorilor. Alte legi sectoriale se referă la protecţia consumatorului şi la 
supravegherea pieţei în ceea ce priveşte siguranţa produselor alimentare, 
conformitatea tehnică a bunurilor industriale şi fiabilitatea serviciilor oferite 
consumatorilor. 

Competenţele Agenţiei sunt destul de largi şi includ aspecte de 
supraveghere, monitorizare/control, consiliere şi comunicare, şi anume: i) 
organizarea supravegherii pieţei, acoperind toate etapele, de la producţie la 
vânzare, precum şi serviciile de livrare; ii) supravegherea măsurătorilor de 
metrologieşi a echipamentelor din domeniu folosite de către producători; iii) 
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monitorizarea îndeplinirii condiţiilor pentru activităţile de comerţ; iv) eforturi care 
vizează protejarea intereselor economice ale consumatorilor (circa 2,9 milioane de 
consumatori164 şi 30.000 de întreprinderi comerciale);165şi v) comunicare şi educarea 
consumatorilor cu privire la drepturile lor. 

Agenţia dezvoltă parteneriate cu asociaţiile locale ale consumatorilor (ONG-
uri) şi cu organizaţii internaţionale. O listă de 11 ONG-uri care lucrează în 
domeniul protecţiei consumatorilor este prezentată pe pagina web a Agenţiei166, 
însă nu toate sunt active.167 Contactând mai multe ONG-uri din lista respectivă, 
unele au evaluat drept bună cooperarea lor cu Agenţia, dar altele au evaluat-o ca 
insuficientă. 

Măsurile întreprinse de Agenţie pentru asigurarea securităţii bunurilor şi 
serviciilor disponibile pe piaţă se referă în principal la reglementările tehnice, 
cerinţele metrologice şi obligaţiile contractuale ale furnizorilor de servicii. Agenţia 
nu poate desfăşura activităţi de monitorizare pentru a verifica modul în care 
producătorii agro-alimentari aplică normele sanitar-igienice şi sanitar-veterinare, 
responsabilitatea dată aparţinând altor agenţii guvernamentale (a se vedea capitolul 
8). Cu toate acestea, Agenţia are dreptul de a testa, în laboratoarele acreditate, 
bunurile introduse pe piaţă, inclusiv produsele alimentare. 

Directorul şi directorul adjunct al Agenţiei pot aplica sancţiuni companiilor 
care încalcă drepturile consumatorilor (legate, de exemplu, de transparenţa 
preţului, calitatea şi siguranţa produselor sau a serviciilor). Aceştia pot solicita 
remedierea sau înlocuirea bunurilor, sau restituirea valorii bunurilor sau a 
serviciilor,168şi pot sista activităţile economice necorespunzătoare. Agenţia poate, de 
asemenea, solicita acţiuni de remediere a abuzurilor şi a activităţilor economice 
necorespunzătoare. 

Strategia în domeniul protecţiei consumatorilor pentru anii 2013-2020, 
aprobată prin hotărâre de Guvern în iulie 2013,169 reprezintă cadrul actual al 
politicilor privind protecţia consumatorilor şi supravegherea pieţei. Principalele 
obiective ale Strategiei sunt: i) diminuarea riscurilor de tranzacţii cu mărfuri şi 
servicii periculoase şi accesului acestora pe piaţă; ii) abilitarea consumatorilor să ia 
decizii, prin educaţie şi informare; iii) îmbunătăţirea procedurilor de revendicare a 
drepturilor consumatorilor (prin măsuri suplimentare/judiciare), precum şi 
recuperarea daunelor. 

                                                             
164 A se vedea Strategia în domeniul protecţiei consumatorilor pentru anii 2013-2020 
(http://lex.justice.md/md/348894/). 

165 A se vedea raportul elaborat de către Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor în anul 2015 
(http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=136&id=1285&t=/Transparenta/Rapoarte/Raport-cu-
privire-la-rezultatele-controalelor-tematice-inopinate-efectuate-de-Agentia-pentru-Protectia-
Consumatorilor-in-baza-Ordinului-nr37-din-08062015). 

166 A se vedea www.consumator.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=149. 

167 Strategia în domeniul protecţiei consumatorilor pentru anii 2013-2020, op. cit.  

168 A se vedea http://consumator.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=54. 

169 A se vedea Strategia la adresa http://lex.justice.md/md/348894/. 
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În anul 2015, Agenţia aefectuat 5.746 consultări cu entităţile din mediul de 
afaceri, circa 50% dintre aceste consultări având loc în timpul activităţilor de 
monitorizare.170 Au fost analizate mai multe petiţii ale consumatorilor (1.199). 
Agenţia a participat la procese în instanţă, sprijinind consumatorii în 165 de cazuri, 
majoritatea acestora însă nu au putut fi rezolvate pe cale amiabilă.171 Agenţia se 
concentrează tot mai mult pe consultări în loc de controale, numărul celor din urmă 
diminuânduse cu cel puţin jumătate. 

Implementarea Acordului. Pe ansamblu, Acordul de Asociere prevede 
implementarea a 16 directive comunitare în următorii 4 ani, 6 directive fiind deja 
transpuse de către autorităţile din Republica Moldova. Potrivit raportului naţional 
pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE 2014-2016, autorităţile au 
iniţiat procesul de armonizare a legislaţiei cu acquis-ul comunitar. În acest sens, 
Legea nr. 422 din 12.12.2006 privind securitatea generală a produselor a fost 
modificată pentru a asigura crearea unui mecanism de garantare a cerinţelor 
generale privind siguranţa produselor pe piaţa internă (Directiva 2001/95/CE 
privind siguranţa generală a produselor). Un proiect de lege de modificare a 
standardelor de protecţie a consumatorilor în domeniul turismului a fost adoptat în 
prima lectură în Parlament (Directiva 90/314/CEE privind pachetele de servicii 
pentru călătorii, vacanţe şi circuite). În plus, a fost adoptată Legea nr. 157 din 
18.07.2014 despre încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile 
financiare de consum (Directivele 97/7/CE şi 2002/65/CE). 

Unele directive au fost implementate înainte de semnarea Acordului, în 
special directivele privind dispoziţiile abuzive din contractele semnate de către 
consumatori, directivele cu privire la practicile comerciale neloiale ale 
întreprinderilor faţă de consumatori pe piaţa internă şi directivele cu privire la 
contractele de credit pentru consumatori. 

Principalele probleme, ce împiedică supravegherea eficientă a pieţei şi 
protecţia consumatorilor, deci probleme care necesită atenţie, sunt prezentate 
succint mai jos: 

 lipsa capacităţii instituţionale (resurse umane şi financiare); 

 utilizarea insuficientă a metodei evaluării riscurilor; 

 comunicarea şi conlucrarea limitată între autorităţile de supraveghere; 

 măsuri proactive insuficiente, în special din partea Agenţiei pentru Protecţia 
Consumatorilor, în prevenirea încălcării drepturilor consumatorilor; 

 dotarea precară a laboratoarelor pentru testarea siguranţei produselor 
alimentare şi a bunurilor industriale; 

 lipsa progreselor în negocierea parteneriatelor cu organizaţiile internaţionale, 
cum ar fi Forumul European pentru Securitatea Produselor (PROSAFE) şi 

                                                             
170 A se vedea Raportul anual de activitate al Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor pe anul 2015. 

171 Ibid. 
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Reţeaua internaţională de protecţie a consumatorilor şi de asigurare a respectării 
normelor (ICPEN); 

 sprijin insuficient din partea publicului pentru asigurarea conformităţii în 
activităţile comerciale informale; 

 pasivitatea consumatorilor în revendicarea drepturilor lor, din cauza lipsei de 
cunoştinţe şi informaţii, precum şi a instrumentelor de comunicare inadecvate 
utilizate de Agenţie; 

 numărul mic de asociaţii neguvernamentale specializate în protecţia 
consumatorilor, care cooperează prea puţin între ele şi cu Agenţia; şi 

 procedurile judiciare costisitoare în materie de protecţia drepturilor 
consumatorilor.172 

 

Pe scurt despre protecţia consumatorilor 

Sunt prezente  politici privind protecţia consumatorilor şi supravegherea pieţei. 
Autorităţile îşi schimbă accentul depe controale şi inspecţii, pe consultări şi educaţie. 

Principala instituţie este Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor, având competenţe 
extinse ce includ supravegherea pieţei, proceduri de monitorizare, încetarea activităţilor 
economice necorespunzătoare, sancţionarea companiilor şi acţiuni de comunicare. 

Procesul de armonizare decurge fără probleme majore. Totuşi, capacităţile principalelor 
instituţii sunt limitate, la fel ca resursele lor financiare, ceea ce pune sub semnul 
întrebării eficienţa implementării. 

Neregulile din domeniu sunt numeroase, iar drepturile consumatorilor sunt frecvent 
neglijate. Consumatorii continuă să fie actori pasivi. 

 

 

                                                             
172 Strategia în domeniul protecţiei consumatorilor pentru anii 2013-2020, op. cit.  



 

 

21. DREPTUL SOCIETĂŢILOR 

COMERCIALE 

Pentru a sprijini în continuare tranziţia Republicii 
Moldova la o economie de piaţă pe deplin 
funcţională şi pentru a crea un mediu stabil pentru 
investiţii şi comerţ, Acordul conţine un scurt capitol 
privind dreptul societăţilor comerciale, guvernanţa 
corporativă, contabilitate şi audit.173 Este prevăzut un 
dialog periodic cu privire la sistemele existente şi 
noile evoluţii, Republica Moldova angajându-se să îşi 
aproximeze legislaţia cu mai multe acte legislative 
comunitare şi standarde internaţionale, incluse în 
Anexa XXVIII. 

Dreptul societăţilor comerciale. În acest domeniu, Republica Moldova are ca 
scop îmbunătăţirea protecţiei acţionarilor, creditorilor şi altor părţi interesate, 
angajându-se să-şi armonizeze legislaţia cu unele directive comunitare privind 
dreptul societăţilor comerciale. 

O directivă importantă, care urmează a fi implementată în termen de 2 ani 
(2009/101/CE), impune societăţilor pe acţiuni (SA) să prezinte informaţii şi 
documente referitoare la statutele, bilanţurile contabile şi conturile lor de profit şi 
pierderi, pentru fiecare an financiar. Acestea trebuie să mai prezinte informaţii 
despre numirea persoanelor care au competenţa de a reprezenta societatea în 
tranzacţii cu părţile terţe, în lichidarea sau falimentul societăţii etc. Aceste 
informaţii trebuie înregistrate într-un registru central, registru comercial sau 
registru al societăţilor. Această directivă include şi norme privind nulitatea 
societăţilor, care necesită o hotărâre judecătorească. 

O altă directivă importantă, care urmează să fie implementată în termen de 2 
ani, este Directiva 77/91/CEE privind constituirea societăţilor pe acţiuni şi 
menţinerea şi modificarea capitalului acestora (ulterior înlocuită cu Directiva 
2012/30/UE). Aceasta solicită ca statutul unei societăţi pe acţiuni să includă 
informaţii privind obiectivele companiei, valoarea capitalului, normele care 
reglementează numirea membrilor responsabili pentru conducerea societăţii şi 
durata societăţii. Directiva stabileşte suma de 25.000 de euro drept cerinţă minimă 
de capital pentru societăţile pe acţiuni. Directiva mai reglementează distribuirea 
dividendelor, emiterea şi achiziţionarea acţiunilor, precum şi modificarea 
capitalului. În plus, aceasta limitează posibilitatea ca o societate pe acţiuni să îşi 
achiziţioneze propriile acţiuni. 

                                                             
173 A se vedea titlul VI, capitolul 6. 
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Pe lângă aceasta, în Anexa XXVIII sunt incluse alte directive care urmează să 
fie implementate în termen de 2 - 4 ani, de exemplu directive privind normele de 
desfăşurare a fuziunilor şi preluărilor după intrarea în vigoare a Acordului (tabelul 
21.1) 

Tabelul 21.1 Prezentare generală a directivelor UE privind dreptul societăţilor comerciale în 
vederea armonizării 

Directiva UE Esenţa 

Directiva 78/855/CEE privind 
fuziunile societăţilor comerciale pe 
acţiuni (înlocuită prin Directiva 
2011/35/UE) 

Reglementează fuziunile între societăţile 
pe acţiuni dintr-o singură ţară a UE 

Directiva 82/891/CEE privind 
divizarea societăţilor comerciale pe 
acţiuni, modificată prin Directivele 
2007/63/CE şi 2009/109/CE 

Reglementează divizarea societăţilor pe 
acţiuni dintr-o singură ţară a UE 

Directiva 89/666/CEE privind 
publicitatea sucursalelor înfiinţate 
într-un stat membru de anumite forme 
de societăţi care intră sub incidenţa 
legislaţiei unui alt stat  

Prezintă cerinţele de publicitate pentru 
sucursalele străine ale societăţilor 
comerciale 

Directiva 2009/102/CE privind 
societăţile comerciale cu răspundere 
limitată cu asociat unic 

Oferă un cadru pentru înfiinţarea unei 
societăţi comerciale cu asociat unic (în 
care toate acţiunile aparţin unui singur 
acţionar) 

Directiva 2004/25/CE privind ofertele 
publice de cumpărare 

Stabileşte liniile directoare minime pentru 
ofertele publice de cumpărare care 
implică valorile mobiliare ale societăţilor, 
atunci când toate aceste valori mobiliare 
sau o parte dintre ele sunt admise la 
tranzacţionare pe o piaţă reglementată  

Directiva 2007/36/CE privind 
exercitarea anumitor drepturi ale 
acţionarilor în cadrul societăţilor 
comerciale cotate la bursă 

Stabileşte norme care ajută părţile 
interesate să-şi exercite drepturile în 
adunările generale ale societăţilor 
comerciale care îşi au sediul social într-o 
ţară a UE şi sunt listate la o bursă de 
valori oficială 

Sursa:Jurnalul Oficial al UE. 

Contabilitate şi audit. Republica Moldova s-a angajat să-şi armonizeze 
legislaţia cu Directiva 78/660/CEE privind conturile anuale ale anumitor forme de 
societăţi comerciale şi Directiva 83/349/CEE privind conturile consolidate. Aceste 
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două directive au fost ulterior înlocuite cu Directiva 2013/34/UE, care simplifică şi 
reduce în mod semnificativ sarcinile administrative pentru societăţile comerciale şi 
ar trebui să ducă la o comparabilitate transfrontalieră mai mare a conturilor în UE. 
De asemenea, Republica Moldova a fost de acord să-şi armonizeze legislaţia cu 
Regulamentul (CE) 1606/2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de 
contabilitate. Acest regulament solicită societăţilor comerciale din UE să-şi menţină 
conturile în conformitate cu standardele internaţionale de contabilitate/standardele 
internaţionale de raportare financiară. Acestea sunt publicate de Consiliul pentru 
Standarde Internaţionale de Contabilitate. În cele din urmă, Republica Moldova 
trebuie să implementeze Directiva 2006/43/CE, care stabileşte condiţiile de 
autorizare şi de înregistrare a persoanelor fizice care efectuează un audit statutar, 
normele privind independenţa, obiectivitatea şi etica profesională care se aplică 
acestor persoane, dar şi cadrul pentru supravegherea lor publică. Această directivă 
a fost modificată în aprilie 2014 prin Directiva 2014/56/UE, care consolidează 
independenţa auditorilor statutari şi supravegherea auditului şi face ca rapoartele 
de audit să ofere mai multe informaţii. 

Guvernanţa corporativă. UE şi Republica Moldova au căzut de acord să 
coopereze pentru dezvoltarea în continuare a politicii în materie de guvernanţă 
corporativă în conformitate cu standardele internaţionale (adică Principiile OCDE 
de guvernanţă corporativă), precum şi pentru apropierea treptată a normelor 
Republicii Moldova de normele şi recomandările UE în acest domeniu, menţionate 
în Anexa XXVIII. În această anexă sunt incluse două recomandări ale Comisiei 
Europene (2004/913/CE şi 2005/162/CE) privind remunerarea directorilor şi rolul 
directorilor neexecutivi şi al consiliilor de supraveghere, finalizate după criza 
financiară prin Recomandarea 2009/385/CE. Textele politicii de remunerare includ 
criterii privind echilibrul între remunerare fixă şi cea variabilă, aceasta din urmă 
fiind condiţionată de criterii de performanţă. Plăţile compensatorii („paraşutele de 
aur”) ar trebui să fie, de asemenea, obiectul unor limitări cuantificate şi nu ar trebui 
să fie plătite în caz de eşec. Fiecare societate cotată la bursă trebuie să publice o 
declaraţie privind politica sa de remunerare cu privire la aceste aspecte. 

Perspective de implementare 

Cadrul juridic actual al Republicii Moldova pentru dreptul societăţilor comerciale, 
guvernanţa corporativă şi contabilitate este insuficient, iar implementarea cerinţelor 
din ZLSAC, identificate mai sus, va fi o provocare uriaşă. Acest lucru este ilustrat 
prin poziţia destul de joasă a Republicii Moldova în clasamentul Doing Business al 
Grupului Băncii Mondiale pentru anul 2016,174 care prezintă în special o 
performanţă slabă în protejarea investitorilor minoritari, executarea contractelor şi 
soluţionarea insolvabilităţii. 

                                                             
174 A se vedea Grupul Băncii Mondiale, “Doing Business 2016”, date pentru Republica Moldova, 
Washington D.C. (www.doingbusiness.org/datelor/exploreeconomies/moldova). 
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Necesitatea de a moderniza cadrul legal al Republicii Moldova în acest 
domeniu a devenit extrem de clară atunci când o fraudă bancară majoră a fost 
dezvăluită la sfârşitul anului 2014, după cum este descris detaliat în capitolul 15.175 
Aceasta a fost posibilă din cauza mai multor factori, inclusiv administrarea 
deficitară a trei bănci, schimbările obscure în structura de proprietate a băncilor şi 
încălcarea principiilor de bază ale guvernanţei corporative.176 Amploarea 
scandalului a atras atenţia multor părţi interesate din ţară, dar şi a partenerilor 
internaţionali ai Republicii Moldova. Din cauza importanţei sistemice a sectorului 
bancar, îmbunătăţirea guvernanţei corporative a băncilor reprezintă o prioritate. 
Totuşi, instabilitatea politică din anul 2015, împreună cu demisia guvernatorului 
Băncii Naţionale a Moldovei în septembrie şi incapacitatea de a alege un alt 
candidat până în luna martie 2016, au cauzat progrese foarte lente în acest domeniu. 

Dreptul societăţilor comerciale şi guvernanţa corporativă. Aprobarea 
Codului de guvernanţă corporativă de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare 
în ianuarie 2016 reprezintă o evoluţie importantă în domeniul dreptului societăţilor 
comerciale. Deşi Codul de guvernanţă corporativă anterior a avut doar statut de 
recomandare, noul cod are statutul unui document de politici şi, prin urmare, 
trebuie implementat de către toate societăţile pe acţiuni. Tot în anul 2015 au intrat în 
vigoare mai multe acte (privind valorile mobiliare şi instituţiile de plasament 
colectiv de valori mobiliare), subordonate legislaţiei cu privire la piaţa de capital. 

Conform Planului naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2015,177 3 
legi trebuiau modificate în 2015 pentru conformarea cu directivele UE privind 
dreptul societăţilor comerciale: i) Legea cu privire la societăţile pe acţiuni, ii) Legea 
cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor, şi iii) 
Legea privind societăţile cu răspundere limitată. Până acum a fost modificată doar 
Legea privind societăţile pe acţiuni178 pentru a se conforma dispoziţiilor Directivei 
77/91/CEE privind constituirea societăţilor comerciale pe acţiuni şi menţinerea şi 
modificarea capitalului acestora (a se vedea mai sus). Mai mult, nu toate dispoziţiile 
directivei au fost aplicate în mod corespunzător. Astfel, se va analiza în continuare 
conformitatea cu legislaţia UE. 

Legea modificată privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a 
întreprinzătorilor individuale a fost adoptată de către Guvern în luna octombrie 
2015, fiind supusă spre examinare în Parlament. Această lege urmăreşte 
transpunerea dispoziţiilor Directivei 89/666/CEE privind publicitatea sucursalelor 

                                                             
175 Pierderile din credite frauduloase au reprezentat 12% din PIB, în timp ce pierderile din împrumuturi 
frauduloase şi dobânzi viitoare se ridică la 16% din PIB, conform Raportului Final elaborat de compania 
Kroll pentru Banca Naţională a Moldovei, Londra 
(http://candu.md/files/doc/Kroll_Project%20Tenor_Candu_02.04.15.pdf). 

176 A se vedea „Descifrarea raportului Kroll”, Expert-Grup, Chişinău, 2015. 

177 Planul naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2015 a fost adoptat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

16 din 26.02.2015 (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=357187c). 

178 A se vedea Legea nr. 106 din 28.05.2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1134-XIII din 2 
aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni (http://lex.justice.md/md/359348/). 
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înfiinţate într-un stat membru de anumite forme de societăţi comerciale care intră 
sub incidenţa legislaţiei unui alt stat (a se vedea mai sus) şi adăugarea de dispoziţii 
privind Camera Înregistrării de Stat. 

Între timp, în luna octombrie 2015, un grup de lucru a început elaborarea 
unei foi de parcurs cu privire la acţiunile necesare pentru transpunerea acquis-ului 
comunitar menţionat în Anexa XXVIII.179 

Contabilitate şi audit. Potrivit Planului naţional de acţiuni180, pentru 
ultimul trimestru din 2016 este planificată elaborarea unei noi legi privind 
contabilitatea şi a unei noi legi privind auditul, în conformitate cu dispoziţiile 
directivelor comunitare. Până în prezent, cu sprijinul Băncii Mondiale, au fost 
identificate acţiunile necesare pentru transpunerea celor două directive ale UE cu 
privire la contabilitate (2013/34/UE) şi audit (2006/43/UE) (ambele analizate mai 
sus), incluse în ZLSAC, şi au fost selectaţi consultanţii pentru elaborarea noilor legi. 

Provocări nesoluţionate. În general, reforma în domeniul guvernanţei 
corporative este considerată a fi foarte importantă pentru modernizarea economiei 
Republicii Moldova. Deşi recentele evenimente din sectorul bancar au evidenţiat, în 
mod dramatic, costurile deficienţelor din acest domeniu, problemele nu se limitează 
doar la acest sector. Agenda privind reformele ce prevăd conformarea cu 
standardele UE are o importanţă semnficativă, unele progrese fiind înregistrate în 
această direcţie, dar în general măsurile legislative necesare rămân în urma 
programului stabilit. 

 

Pe scurt despre dreptul societăţilor comerciale 

Acordul de Asociere nu impune Republicii Moldova obligaţii stricte în domeniul 
dreptului societăţilor comerciale, guvernanţei corporative sau contabilităţii, dar oferă un 
cadru al legislaţiei comunitare pe care ţara s-a angajat să îl implementeze. 

Evoluţiile recente indică probleme semnificative în domeniul guvernanţei corporative în 
Republica Moldova, care s-au dovedit a fi deosebit de costisitoare pentru sistemul bancar. 

Reformele în domeniul dreptului societăţilor comerciale, în conformitate cu legislaţia UE, 
trebuie să îmbunătăţească mediul de afaceri din Republica Moldova, să creeze un mediu 
transparent pentru întreprinderi, asigurând un nivel corespunzător de protecţie a 
acţionarilor societăţii şi a creditorilor. În prezent există însă întârzieri în elaborarea 
legislaţiei necesare în acest sens. 

 

                                                             
179 A se vedea Ordinul Ministerului Economiei nr. 152 din 02.10.2015 cu privire la instituirea grupului de 
lucru pentru îndeplinirea angajamentelor ce decurg din art. 30, capitolul 3, titlul IV şi anexa II la Acordul 
care stabileşte Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător, parte a Acordului de Asociere RM-UE. 

180 Planul naţional de acţiuni a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 808 din 07.10.2014 
(http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354939). 
 



 

 

22. AGRICULTURA 

Agricultura reprezintă un sector foarte important pentru 
economia Republicii Moldova, având un potenţial înalt 
de creştere a calităţii şi a volumului producţiei şi a 
exporturilor sale către UE. Moldova şi-a asumat 
angajamente ambiţioase pentru a-şi alinia politicile din 
sectorul agricol la cele ale UE. 

 

Prevederile Acordului 

Potrivit prevederilor din Acord, „Părţile cooperează pentru a promova dezvoltarea 
agricolă şi rurală, îndeosebi prin apropierea treptată a politicilor şi a legislaţiei”. În 
continuare este prezentată o listă a obiectivelor generale, cum ar fi îmbunătăţirea 
competitivităţii, schimbul de bune practici şi promovarea producţiei agricole 
moderne şi durabile (art. 67-68). 

Mai precis, în articolul 70 este specificat că Republica Moldova îşi va 
aproxima  legislaţia naţională cu cea comunitară prin intermediul unei liste de 
regulamente şi directive menţionate în anexa VII, după cum este rezumat în caseta 
22.1. Fiecare regulament prevede un interval de timp pentru implementare, în 
general de 4 sau 5 ani. 

Se pune însă problema dacă Republica Moldova, dorind să avanseze în 
procesul de  integrare în UE, şi-a asumat prea repede şi prea multe angajamente. 
Factorii de decizie vor fi informaţi în acest sens în timp util prin activităţi de 
monitorizare. În aproximativ doi ani, autorităţile vor efectua un exerciţiu de 
inventariere, care ar putea arăta dacă calendarele din Anexa VII trebuie ajustate sau 
nu. În orice caz, Consiliul de asociere este împuternicit să aducă modificări în 
funcţie de necesităţi. 

Caseta 22.1 Rezumatul legislaţiei comunitare din domeniul politicii agricole 
menţionate în Acord 

Politica privind calitatea. Normele de protecţie a indicaţiilor geografice şi a 
specialităţilor tradiţionale sunt stabilite prin 7 regulamente. 

Agricultura ecologică. Normele privind producţia ecologică şi etichetarea 
produselor ecologice sunt stabilite prin 3 regulamente. 

Standardele de comercializare pentru plante, produse derivate din plante, fructe şi 
legume. Majoritatea standardelor tehnice pentru comercializarea de mărfuri 
specifice sunt stabilite într-un număr de 24 de regulamente. De exemplu, 
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Regulamentul (CEE) 66/402 privind comercializarea seminţelor de cereale 
impune ca produsele puse pe piaţă să aparţină soiurilor certificate în mod oficial. 

Standardele de comercializare pentru animale vii şi produse animaliere. După cum s-
a menţionat mai sus, standardele tehnice pentru comercializarea unor mărfuri 
specifice, dar şi pentru organizarea comună a pieţelor, sunt stabilite în special în 
12 regulamente şi directive. De exemplu, Regulamentul (CE) 543/2008 privind 
standardele de comercializare a cărnii de pasăre defineşte caracteristicile 
diferitelor bucăţi de carne şi denumirea lor. 

Obiectivele Acordului sunt sprijinite cu asistenţă financiară şi tehnică 
substanţială a UE pentru sectorul agricol. În anul 2016, autorităţile Republicii 
Moldova au ratificat acordul bilateral cu Comisia Europeană pentru a primi suma 
64 de milioane de euro în scopul susţinerii politicii agricole, în cadrul Programului 
European de Vecinătate pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (ENPARD). 
Programul este prevăzut să se desfăşoare în perioada 2015 – 2018, însă nu era 
început la momentul elaborării acestui document. Din această sumă, 54 de milioane 
de euro reprezintă suport bugetar. Acest suport a fost oferit cu condiţia ca 
Guvernul Republicii Moldova să realizeze mai multe programe de investiţii: 
programul privind modernizarea lanţului agro-alimentar în scopul conformării cu 
cerinţele UE privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate; programul 
privind reformarea sistemului învăţământului, cercetărilor ştiinţifice şi serviciilor 
de extensiune rurală; programul privind facilitarea accesului la pieţele de capital, 
pieţele de intrare şi de ieşire pentru fermieri; dar şi programul privind dezvoltarea 
rurală. Adiţional, 11 milioane de euro vor fi alocaţi pentru proiectele de asistenţă 
tehnică, de exemplu, pentru a stimula organizaţiile societăţii civile şi autorităţile 
locale să pună în aplicare politici agricole care favorizează egalitatea de şanse între 
femei şi bărbaţi şi sunt orientate spre abilitarea femeilor. 

Banca Europeană de Investiţii (BEI) are iniţiative de investiţii majore în 
Republica Moldova, printre care se numără un proiect în valoare de 120 de milioane 
de euro, întitulat Fruit Garden of Moldova („Grădina de fructe a Moldovei”). Acest 
proiect constă dintr-un împrumut global, care urmează să fie executat prin 
intermediul unor bănci acreditate, cu scopul de a sprijini întregul lanţ valoric 
horticol pentru producătorii individuali, cât şi pentru alţi participanţi din lanţul 
valoric. Scopul acestuia este de a asigura viabilitatea pe termen lung a unui sector 
economic important din punct de vedere strategic. Proiectul abordează aspectele 
financiare şi de calitate, fiind structurat pentru dezvoltarea unităţilor existente şi 
crearea de noi capacităţi. 

În cadrul unui alt proiect, BEI a acordat Republicii Moldova un împrumut 
de 75 de milioane de euro pentru modernizarea sectorului vitivinicol (Programul de 
restructurare a Sectorului Vitivinicol, ”Filiera Vinului”), cu perioada de 
implementare2012 – 2019. Scopul Programului este de a promova producerea 
vinului cu denumiri de origine protejate (DOP.) şi indicaţii geografice protejate 
(IGP) (sau ambele). În sens mai larg, obiectivul constă în restructurarea sectorului 
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vitivinicol, îmbunătăţirea calităţii vinului şi diversificarea pieţelor de export. Până 
în prezent, 17 producători autohtoni au beneficiat de împrumuturi.181 

Într-un proiect important de finanţare a creditelor în agricultură, în valoare 
de 100 de milioane de euro, s-a implicat şi guvernul Poloniei. 

Evoluţii în agricultura şi politicile agricole ale 
Republicii Moldova 

Republica Moldova are resurse importante de teren arabil şi rămâne o ţară rurală, 
iar 58% din populaţie locuieşte în mediul rural. Prin urmare, agricultura este de o 
mare importanţă atât pentru dezvoltarea localităţilor rurale, cât şi pentru 
dezvoltarea întregii ţări. Deşi ponderea agriculturii în PIB a scăzut drastic de la 30% 
în anul 1990 la 12% în anul 2011, aceasta rămâne cea mai înaltă din sud-estul şi estul 
Europei. În anul 2015, sectorul agricol ocupa 36% din forţa de muncă (466.100 
persoane), în scădere de la 50% în anul 2000.182 Atât migraţia, cât şi atragerea în alte 
sectoare ale economiei, în special sectorul serviciilor, au determinat scăderea 
numărului de lucrători în sectorul agricol. Valoarea adăugată pe lucrător agricol în 
Republica Moldova este mai mică decât în alte ţări din regiune, cu o medie de 
aproximativ 2.000 de dolari pe cap de locuitor în anul 2010, extrem de scăzută în 
comparaţie cu noile state membre ale UE. 

Cea mai mare parte a producţiei agricole (90%) este de origine vegetală 
(cereale, struguri, legume şi fructe) şi animală (carne de porc, carne de pasăre şi 
lapte). Producţia de cereale a crescut rapid, cu aproape 40% din anul 2000. 

Comerţul cu produse agro-alimentare. UE şi ţările CSI sunt principalii 
parteneri comerciali pentru produsele agro-alimentare. Totuşi, ponderea 
comerţului cu ţările CSI a scăzut în ultimii ani, cauzele principale fiind barierele 
tarifare şi netarifare impuse de Federaţia Rusă pentru vinuri şi alte produse agro-
alimentare (în special începând cu anul 2013) şi dificultăţile economice din Ucraina 
şi Federaţia Rusă, care au început din anul 2014. 

Exporturile agro-alimentare către UE au crescut cu 10,8%183 în primul an de 
implementare a ZLSAC (01.09.2014 – 01.09.2015), creşteri semnificative înregistrând 
exportul de seminţe de floarea-soarelui, soia, miere, fructe uscate, struguri, uleiuri 
de soie, gemuri şi alcool etilic. Exportul de sucuri de fructe a înregistrat cea mai 
mare scădere, ca urmare a unor sancţiuni agro-alimentare impuse de Federaţia 
Rusă ţărilor UE, care sunt importatori tradiţionali de mărfuri agro-alimentare 
moldoveneşti (de exemplu, Polonia). 

                                                             
181 Printre aceştia se numără Asconi SRL, SA Cricova, Vinăria Zîmbreni şi Vinăria din Vale. 

182 Conform datelor din anul 2016 obţinute de la Biroul National de Statistică. 

183A se vedea Ana Popa, „ZLSAC între Moldova şi UE după un an de implementare”, Sinteză politică 
Expert-Grup, Chişinău, decembrie 2015. 



166 PARTEA III. COOPERAREA ECONOMICĂ 

 

UE menţine contingente tarifare extinse în cadrul ZLSAC (adică, cantităţi 
limitate pentru acces fără taxe pe piaţa UE). Cu toate acestea, în anul 2014, 
majoritatea acestor cote nu au fost utilizate pe deplin. Doar în cazul strugurilor, 
grâului şi porumbului aceste cote au fost pe deplin atinse. Peste 50% din cotele 
respective au fost utilizate la orz, cereale prelucrate şi zahăr prelucrat, şi mai puţin 
de 50% la usturoi, mere, prune, ţigări şi porumb dulce. Cotele pentru produsele 
agro-alimentare de origine animală (carne de porc, carne de pasăre, produse lactate, 
ouă fără coajă etc.) au fost complet neutilizate din cauza incapacităţii de a îndeplini 
cerinţele sanitare şi fitosanitate (MSF) pentru exporturile din Republica Moldova. 

Cotele neutilizate reflectă într-o oarecare măsură şi echilibrarea sporită 
alivrărilor  spre UE, ca urmare a sancţiunilor impuse de Federaţia Rusă. 
Principalele probleme rezidă însă în lipsa competenţelor şi experienţei de export pe 
piaţa comunitară, care este foarte exigentă. În general, exporturile agro-alimentare 
din Republica Moldova au o valoare adăugată scăzută, dat fiind faptul că acestea 
constau în principal din bunuri neprelucrate. 

Vinul este cel mai exportat produs agro-alimentar al Republicii Moldova. 
Având aproximativ 200 de fabrici de vin, Republica Moldova se află printre primele 
10 ţări din lume la producţia şi exportul de vinuri, cu 102 milioane de litri exportate 
în anul 2014.184 Cu toate acestea, de la introducerea sancţiunilor Rusiei în anul 2006, 
exportatorii de vin s-au confruntat cu o perioadă dificilă, în care exporturile către 
Federaţia Rusă au scăzut dramatic. Totodată, aceste sancţiuni au stat la baza unui 
proces costisitor de diversificare a pieţelor externe, care s-a dovedit a fi, în cele din 
urmă, unul benefic. În anul 2013, Federaţia Rusă a aplicat din nou sancţiuni 
Republicii Moldova, de această dată UE deschizându-şi complet piaţa. În perioada 
2014 – 2015, Federaţia Rusă a început să-şi redeschidă treptat piaţa, dar exclusiv 
pentru producătorii de vin din Găgăuzia şi din regiunea transnistreană. 

Printre produsele agro-alimentare care au înregistrat o creştere rapidă a 
exporturilor se numără mierea şi nucile. Exporturile de miere au crescut de la 403 
tone în anul 2000 la 2.696 tone în anul 2014.185 Tot în aceeaşi perioadă, culturile de 
nuc au crescut de la 4.000 hectare la 11.000 hectare, exporturile crescând de la 187 
tone în anul 2000 la 1.340 tone în anul 2014.186 Aceste două produse, împreună cu 
cerealele, întâmpină constrângeri reduse sau nule la export din cauza cerinţelor 
MSF. 

Cadrul instituţional şi politicile. Ministerul Agriculturii şi Industriei 
Alimentare (MAIA), Ministerul Economiei şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Construcţiilor, împreună cu un număr de agenţii, sunt instituţiile de conducere 
responsabile de implementarea politicilor agricole şi a celor de dezvoltare rurală. 

Strategia naţională de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020, 
aprobată în iunie 2014, împreună cu un Plan de acţiuni, adoptat un an mai târziu, 

                                                             
184 Conform datelor Comtrade. 

185 Ibid. 

186 Ibid. 
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reprezintă cadrul politic strategic. Principalele obiective sunt creşterea 
competitivităţii sectorului agroalimentar, asigurarea gestionării durabile a 
resurselor naturale în agricultură şi îmbunătăţirea nivelului de trai în mediul 
rural.187 Politicile conexe privesc siguranţa alimentară, serviciile în zonele rurale, 
dezvoltarea regională, IMM-urile, energia, transporturile, logistica, tehnologia 
informaţiei şi turismul. O atenţie deosebită este acordată digitizării sectorului 
agricol, care prevede o strategie „E-agricultură” vizând îmbunătăţirea 
infrastructurii IT  pentru serviciile publice din acest domeniu. 

Strategia implică eforturi în vederea dezvoltării capacităţii ministerelor de 
resort (în special MAIA) în procesul de planificare şi de evaluare. O prioritate 
importantă este îmbunătăţirea mecanismelor de subvenţii administrate de către 
Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură. Numeroase iniţiative, inclusiv 
programe educaţionale în viticultură, urmăresc consolidarea calificărilor 
profesionale legate de agricultură. Au fost introduse măsuri specifice pentru 
consolidarea cadrelor DOP şi IGP. Pentru abordarea problemelor legate de 
schimbările climatice, autorităţile au elaborat un program de conservare în 
agricultură pentru anii 2015 – 2020, în vederea informării agricultorilor cu privire la 
conservarea corespunzătoare a solului. Un program al Băncii Mondiale prevede un 
obiectiv similar, în timp ce Suedia susţine un proiect privind metodele agro-tehnice 
pentru producţia vegetală ecologică. Autorităţile au lansat Reţeaua de extensiune 
rurală, concepută pentru a presta servicii în teritoriu prin intermediul a 35 de 
furnizori. Elaborarea Strategiei a fost o precondiţie a programului ENPARD pentru 
anii 2015 – 2018, menţionat anterior. 

Aproximarea cu legislaţia UE prezintă o tendinţă pozitivă. Au fost iniţiate 
procedurile de modificări legislative cu privire la următoarele regulamente ale UE: 

 Regulamentul (CE) 510/2006 privind protecţia indicaţiilor geografice şi a 
denumirilor de origine ale produselor agricole şi alimentare; 

 Regulamentul (CE) 1216/2007 privind specialităţile tradiţionale garantate din 
produse agricole şi alimentare; 

 Regulamentul (CE) 834/2007 privind producţia ecologică şi etichetarea 
produselor ecologice şi punerea în aplicare a Regulamentelor (CE) 889/2008 şi 
1235/2008; 

 Regulamentul (CE) 1295/2008 privind importul de hamei din ţări terţe;  

 Regulamentul (CE) 1580/2007 privind sectorul fructelor şi legumelor; 

 Regulamentul (CE) 1760/2000 privind identificarea bovinelor şi etichetarea 
cărnii de vită şi mânzat şi punerea în aplicare a Regulamentelor (CE) 1825/2000 
şi (CE) 566/2008; 

 Regulamentul (CE) 273/2008 privind evaluarea calitativă a laptelui şi a 
produselor lactate; şi 

                                                             
187 A se vedea Strategia naţională de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020. 
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 Directiva 1999/105/CE privind comercializarea materialului forestier de 
reproducere. 

Transpunerea parţială a avut deja loc pe două aspecte: 

 Regulamentul (CE) 1234/2007 privind organizarea comună a pieţelor agricole 
(denumit în continuare Regulamentul unic OCP); şi 

 Directiva 66/401/CEE privind comercializarea seminţelor de plante furajere. 

În alte câteva domenii nu a fost adoptată nicio măsură specifică: 

 Regulamentul (CE) 1249/2008 de stabilire a normelor de aplicare a grilelor 
comunitare de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine şi privind 
raportarea preţurilor acestora; 

 Regulamentul (CE) 445/2007 de stabilire de stabilire a standardelor pentru 
grăsimile tartinabile şi cu privire la protecţia denumirilor folosite în 
comercializarea laptelui şi a produselor lactate; sau  

 Regulamentul (CE) 543/2008 privind standardele de comercializare a cărnii de 
pasăre. 

În general, este prea devreme să se evalueze punerea în aplicare a acestor 
acţiuni legislative. Deşi legislaţia este un prim pas necesar, partea cea mai grea vine 
odată cu implementarea practică a sarcinilor. 

Provocările. Există dificultăţi structurale care împiedică crearea şi 
funcţionarea unor grupuri de producători agricoli, un sistem învechit de 
învăţământ în domeniul agricol, servicii de extindere izolate şi un nivel insuficient 
de cercetare agricolă. Situaţia fermierilor este complicată şi de disponibilitatea 
limitată a creditelor bancare, creditele pe termen lung fiind insuficiente (majoritatea 
creditelor pentru investiţii sunt pe un termen de 3 ani), iar ratele dobânzilor prea 
mari (15-20% pe an). 

Sectorul agricol este lipsit o coordonare a lanţului de aprovizionare şi a 
infrastructurii post-recoltare. Dependenţa de importurile de produse agro-chimice, 
seminţe şi combustibil este încă o problemă. Există şi deficienţe legate de accesul 
transparent şi echitabil la mecanismul de subvenţii agricole, care în perioada 2010 – 
2015 au reprezentat aproximativ 100 milioane de euro. 

Mai există un nivel ridicat de vulnerabilitate la fluctuaţiile de ordin  climatic 
(secetă, eroziunea solului, alunecări de teren, grindină, îngheţşi inundaţii). Aceste 
provocări sunt accentuate de accesul restricţionat la sistemele de irigare şi de 
utilizarea insuficientă a tehnologiilor moderne (plante rezistente la secetă, sisteme 
anti-grindină, evaluarea riscurilor meteorologice etc.). 
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Pe scurt despre politica agricolă 

Republica Moldova are un potenţial enorm pentru dezvoltarea agricolă, inclusiv pentru 
exporturi către UE. 

Printre problemele majore se numără adaptabilitatea redusă la fluctuaţiile climatice, 
deficienţele în organizarea producătorilor agricoli, produsele cu o valoare adăugată scăzută 
şi accesul limitat la finanţare. 

Reforma politicii agricole este pe larg definită în Strategia naţională de dezvoltare agricolă şi 
rurală pentru anii 2014-2020. 

Republica Moldova a adoptat un program ambiţios pentru a prelua multe elemente tehnice 
ale politicii agricole comunitare, iar progresul implementării va necesita monitorizare. 

UE oferă suficientă asistenţă tehnică şi proiecte de finanţare pentru a susţine procesul, cu 
granturi din bugetul UE şi capital din partea Băncii Europene de Investiţii.



 

 

23. OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ŞI 

POLITICA SOCIALĂ 

Acordul de Asociere urmăreşte promovarea 
cooperării în domeniul legislaţiei europene a 
muncii şi condiţiilor de muncă, o parte importantă 
a acesteia fiind strâns legată de conţinutul 
convenţiilor OIM pe care Republica Moldova deja 
le-a ratificat. 

Prevederile Acordului 

Legislaţia UE în domeniul forţei de muncă, care 
urmează a fi transpusă, este divizată în 3 categorii 
de bază: legislaţia muncii, combaterea discriminării 

şi egalitatea de gen, sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, numeroase directive 
relevante fiind indicate în Anexa III. 

Categoria legislaţia muncii include 8 directive comunitare la care legislaţia 
Republicii Moldova trebuie să se armonizeze treptat. Aceste directive se referă la 
aspecte precum obligaţiile de informare şi de consultanţă ale angajatorilor, munca 
cu normă incompletă, angajarea în muncă pe durată determinată, concedierile 
colective şi organizarea timpului de lucru. Transpunerea tuturor acestor directive în 
legislaţia naţională trebuie să aibă loc pe parcursul a 3 – 4 ani. 

Categoria privind combaterea discriminării şi egalitatea de gen include 6 
directive comunitare în vederea armonizării. Principalele domenii de reglementare 
sunt tratamentul egal al persoanelor angajate, precum şi accesul la bunuri şi servicii 
şi furnizarea acestora. Alinierea la aceste directive este planificată să aibă loc în 
termen de la 3 la 4 ani. 

Categoria sănătate şi siguranţă la locul de muncă este cea mai largă, 
cuprinzând 25 de directive pentru apropiere legislativă. Printre aspectele abordate 
în aceste directive se numără cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 
utilizarea echipamentelor de lucru pe şantierele temporare sau mobile, protecţia 
lucrătorilor de riscurile legate de azbest la locul de muncă şi multe alte dispoziţii. 
Termenul pentru ajustarea legislativă este de 3 - 10 ani, cele mai multe directive 
necesitând 7 - 10 ani pentru apropiere. 
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Perspective de implementare 

Piaţa forţei de muncă din Republica Moldova prezintă aspecte contradictorii. Pe de 
o parte, rata şomajului înregistrează cel mai mic nivel din istorie – 4-5%. Pe de altă 
parte, rata ocupării forţei de muncă este de doar 39%, fiind cea mai mică din 
regiune şi reflectând numărul semnificativ de moldoveni care au emigrat în 
căutarea unui loc de muncă. Numărul oficial al lucrătorilor migranţi este estimat la 
350.000, din care aproximativ două treimi lucrează în Federaţia Rusă. Nivelul 
ridicat al ocupării informale, estimat la 32% din totalul populaţiei angajate în 
câmpul muncii, este o altă caracteristică a pieţei locale a forţei de muncă, fiind o 
provocare uriaşă pentru autorităţi în implementarea agendei „Locuri de muncă 
decente” a OIM. 

Republica Moldova a elaborat un cadru legislativ şi instituţional detaliat, 
care reglementează toate aspectele legate de muncă, cuprinzând straturi naţionale şi 
internaţionale. Din punct de vedere instituţional, acest domeniu este reglementat de 
către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, unele agenţii fiind 
subordonate acestuia pentru aspecte specifice. Printre principalele agenţii se 
numără Inspectoratul de Stat al Muncii, responsabil de monitorizarea punerii în 
aplicare a standardelor de muncă, şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă, responsabilă de punerea în aplicare a politicilor active pe piaţa forţei de 
muncă. 

Republica Moldova a ratificat toate cele opt convenţii „fundamentale” şi 
toate cele patru convenţii „de guvernare” esenţiale ale OIM. În plus, Republica 
Moldova a ratificat 30 din 177 convenţii tehnice ale OIM şi îşi propune să continue 
procesul de ratificare, în conformitate cu obiectivele Acordului.188 Există o relaţie 
strânsă între convenţiile OIM şi legislaţia comunitară în domeniul muncii, după 
cum este detaliat în caseta 23.1. 

 

Caseta 23.1 Relaţia dintre directivele comunitare privind ocuparea forţei de muncă şi 
domeniile sociale şi convenţiile OIM 

„Există o interacţiune între legislaţia UE în domeniul muncii, Carta socială 
europeană şi Convenţiile OIM: legislaţia comunitară, în special Carta drepturilor 
fundamentale, ia în considerare Carta socială europeană şi Convenţiile OIM, iar 
în schimb influenţează conţinutul în evoluţie şi monitorizarea instrumentelor din 
urmă. 

Toate statele membre ale UE sunt state-părţi ale OIM. UE se angajează să 
promoveze agenda OIM „Locuri de muncă decente” pentru promovarea 
drepturilor la locul de muncă, încurajarea oportunităţilor pentru locuri de muncă 
decente, sporirea protecţiei sociale şi consolidarea dialogului social cu privire la 
aspectele legate de muncă. 

                                                             
188 A se vedea www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200 _COUNTRY_ID:102695. 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200
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Toate ţările UE au ratificat standardele fundamentale din domeniul 
muncii, adică Convenţiile fundamentale ale OIM privind libertatea de asociere, 
negocierea colectivă, munca forţată şi munca copiilor, remunerarea egală şi 
eliminarea discriminării. Ţările UE au ratificat, de asemenea, „Convenţiile de 
guvernare” ale OIM privind inspecţia muncii, politica privind ocuparea forţei de 
muncă şi consultările tripartite, dar şi alte Convenţii ale OIM. 

În timp ce standardele OIM acoperă mai multe domenii decât cele în care 
UE are competenţa de a legifera, iar legislaţia comunitară adesea depăşeşte 
prevederile minime ale Convenţiilor OIM, principiile care stau la baza acţiunilor 
ambelor organizaţii sunt similare. Există o bază comună în conţinutul 
directivelor UE şi cel al Convenţiilor OIM, legislaţia comunitară consolidând 
standardele OIM. Directivele cu privire la aspecte precum timpul de lucru şi 
lucrătorii tineri (a se vedea capitolul 3) urmăresc în mod explicit să se ţină seama 
de standardele OIM relevante. 

Protecţia, realizarea şi aplicarea standardelor de bază în domeniul muncii, 
precum şi promovarea ratificării şi a aplicării în mod eficient a altor Convenţii 
care au fost clasificate de OIM ca fiind actualizate, care stau la baza Agendei 
privind munca decentă, fac parte dintr-un număr tot mai mare de acorduri 
bilaterale între UE şi ţările terţe, cum ar fi noile acorduri de liber schimb ale UE. 
Mecanismele de monitorizare a acestor acorduri includ mecanismele în care sunt 
implicaţi partenerii sociali.” 

Sursa: Extras din “Labour law and working conditions”, Social Europe Guide, 
[„Dreptul muncii şi condiţiile de muncă”, Ghidul Europei sociale], volumul 6, 
Comisia Europeană, Direcţia Generală Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri 
Sociale şi Incluziune, februarie 2014. Pentru o analiză detaliată, a se vedea 
Studiul „Analiza – în lumina acquis-ului Uniunii Europene – a convenţiilor OIM 
care au fost clasificate de Organizaţia Internaţională a Muncii ca fiind 
actualizate”, Direcţia Generală Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi 
Incluziune a Comisiei Europene, iunie 2013. 

 

Legislaţia generală în domeniul muncii. Politica privind ocuparea forţei de 
muncă este reglementată prin 8 legi.189 Codul muncii, aprobat în anul 2003, 
reprezintă baza cadrului de reglementare, fiind departe de fostul cod al perioadei 
sovietice. Prin acest cod, mediul legislativ al pieţei muncii este îmbunătăţit în mod 
semnificativ. Cu toate acestea, nu au fost abrogate toate aspectele legislaţiei 
sovietice. De asemenea, în pofida mai multor ajustări care au fost făcute în ultimul 

                                                             
189 Este vorba de Codul muncii, Legea privind ocuparea forţei de muncă si protecţia socială a persoanelor 

aflate în căutarea unui loc de muncă, Legea salarizării, Legea cu privire la stabilirea şi revizuirea salariului 
minim, Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, Legea cu privire la migraţia de muncă 
şi Legea privind Inspectoratul de Stat al Muncii. 
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deceniu, unele discrepanţe mai există între realitatea economică şi dispoziţiile 
legislative ale codului. Asociaţiile economice solicită mai multe modificări care să 
sporească flexibilitatea pieţei muncii, în special în ceea ce priveşte contractele de 
muncă pe durată determinată, perioadele de probă, încetarea contractelor de 
muncă, munca în schimburi, subcontractarea personalului, precum şi revizuirea 
aranjamentelor pentru compensarea orelor suplimentare.190 

Din cele 8 directive ale UE care urmează să fie transpuse în legislaţia 
naţională, 6 sunt planificate pentru perioada 2015 – 2016. În anul 2015 au fost 
elaborate proiecte de modificări ale Codului muncii, pentru implementarea 
Directivei 91/533/CEE privind obligaţia angajatorului de a informa lucrătorii 
asupra condiţiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă şi a Directivei 
1999/70/CE cu privire la munca pe durată determinată, însă adoptarea acestora a 
fost amânată din cauza crizei politice. Pentru anul 2016, este planificată modificarea 
codului în conformitate cu alte 4 directive: i) Directiva 97/81/CE privind acordul-
cadru cu privire la munca pe fracţiune de normă, ii) Directiva 91/383/CEE privind 
securitatea şi sănătatea la locul de muncă în cazul lucrătorilor care au un raport de 
muncă pe durată determinată sau un raport de muncă temporară, iii) Directiva 
2001/23/CE privind menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de 
întreprinderi, unităţi sau părţi de întreprinderi sau unităţi, şi iv) Directiva 
2002/14/CE privind stabilirea unui cadru general de informare şi consultare a 
lucrătorilor. Celelalte două, Directiva 98/59/CE privind concedierile colectiveşi 
Directiva 2003/88/CE privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru, 
vor fi transpuse în perioada 2017 – 2018. 

Aspecte privind nediscriminarea şi egalitatea de gen.Aceste aspecte sunt 
reglementate prin actele legislative adoptate  în 2006 şi 2012 cu privire la asigurarea 
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.191 Aceste acte conţin deja majoritatea 
prevederilor celor două directive menţionate în Acord, în special Directiva 
2000/43/CE privind egalitatea de tratament între persoane, fără deosebire de rasă 
sau origine etnică,şi Directiva 2000/78/CE privind egalitatea de tratament în ceea 
ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă. De asemenea, în 2015 
au fost pregătite o serie de modificări pentru transpunerea a încă două directive, şi 
anume Directiva 2006/54/CE privind punerea în aplicare a principiului egalităţii 
de şanse şi al egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în materie de încadrare în 
muncă şi de muncă şi Directiva 2004/113/CE de aplicare a principiului egalităţii de 
tratament între femei şi bărbaţi privind accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de 
bunuri şi servicii. Ca şi în cazul altor modificări elaborate în a doua jumătate a 
anului 2015, adoptarea lor finală a fost amânată din cauza lipsei unui guvern 
funcţional. Celelalte două directive – Directiva 92/85/CEE privind introducerea de 
măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii la locul de muncă în 
cazul lucrătoarelor gravide, al celor care au născut de curând sau care alăptează şi 

                                                             
190 A se vedea www.amcham.md/userfiles/file/Recomandarile_En_print.pdf. 

191 A se vedea Legea nr. 5-XVI din 09.02.2006 cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi 
şi Legea nr. 121 din 25.02.2012 cu privire la asigurarea egalităţii. 
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Directiva 79/7/CEE privind aplicarea treptată a principiului egalităţii de tratament 
între bărbaţi şi femei în domeniul securităţii sociale – urmează să fie transpuse în 
anul 2016. În general, în acest domeniu Republica Moldova va finaliza procesul de 
aliniere mai devreme decât termenul stipulat în Acord. Totuşi, mai rămâne o 
provocare majoră - promovarea unor măsuri practice pentru combaterea oricăror 
măsuri de discriminare la locul de muncă. 

Sănătate şi siguranţă la locul de muncă. Domeniul dat este reglementat de 
două legi, şi anume Legea securităţii şi sănătăţii în muncă din anul 2008 şi Legea 
asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale din anul 1999. Există şi 
numeroase acte normative, adoptate prin hotărâri de Guvern, care implementează 
prevederile acestor legi în diferite sectoare ale economiei. 

Progrese considerabile au fost înregistrate de către Republica Moldova la 
capitolul transpunerii standardelor de sănătate şi securitate în legislaţia naţională. 
Directiva 89/391/CEE privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea 
îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă a fost deja inclusă 
în Legea securităţii şi sănătăţii în muncă. Alte şase directive, stipulate în Acord, au 
fost implementate în legislaţia naţională prin hotărâri de Guvern, în anii care au 
precedat adoptarea finală a Acordului.192 La fel, Planul naţional de acţiuni prevede 
implementarea altor trei directive în perioada 2015 – 2016, şi anume Directiva 
90/270/CEE privind condiţiile minime de securitate şi sănătate pentru lucrul la 
monitor şi Directiva 2002/44/CE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate 
referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de agenţi fizici (vibraţii). În 
plus, este vorba despre Directiva 90/269/CEE privind cerinţele minime de 
securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă 
riscuri pentru lucrători şi, în special, de producere a unor afecţiuni dorso-lombare. 

Evaluare generală. În pofida progreselor înregistrate în procesul de 
armonizare, mai există unele aspecte importante care trebuie abordate în domeniul 
sănătăţii şi al securităţii la locul de muncă. Ratificarea Convenţiei OIM nr. 161 
privind serviciile de sănătate în muncă este unul dintre aceste aspecte. Convenţia 
dată, care impune crearea unor servicii de sănătate profesională la nivel de 

                                                             
192 Mai specific, au fost implementate următoarele directive:  

 Directiva 89/654/CEE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate la locul de muncă a fost 
transpusă prin HG nr. 353 din 05.05.2010; 

 Directiva 2009/104/CE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către 
lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă a fost transpusă prin HG nr. 603 din 11.08.2011; 

 Directiva 92/57/CEE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate care se aplică pe şantierele 
temporare sau mobile a fost transpusă prin HG nr. 80 din 09.02.2012; 

 Directiva 2009/148/CE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest 
la locul de muncă a fost transpusă prin HG nr. 244 din 08.04.2013; 

 Directiva 92/58/CEE privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de 
muncă a fost transpusă prin HG nr. 918 din 18.11.2013; şi 

 Directiva 2003/10/CE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea 
lucrătorilor la riscuri generate de agenţi fizici (zgomot) a fost transpusă prin HG nr. 362 din 27.05.2014. 
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întreprindere, în cea mai mare parte cu funcţii de prevenire, a fost recomandată 
autorităţilor naţionale de către OIM, fiind încă doar în curs de examinare.193 

Un alt aspect important se referă la statisticile privind securitatea şi 
sănătatea la locul de muncă. Acest tip de date se colectează în baza unor anchete 
prin sondaj, la moment doar în cazul companiilor care au mai mult de 20 de 
angajaţi. Un număr semnificativ de companii, care se află sub acest prag, nu sunt 
incluse în sondaj, prin urmare, situaţia reală privind conformitatea cu standardele 
de securitate şi de sănătate nu este cunoscută pe deplin.194 

În cele din urmă, există probleme grave în procesul de implementare 
legislativă în ansamblul legislaţiei muncii. Acestea se referă la două aspecte. Primul 
este nivelul ridicat al ocupării informale, după cum a fost deja menţionat. 
Amploarea şi persistenţa acestui tip de angajare împiedică procesul de punere în 
aplicare a legislaţiei muncii în acest domeniu al economiei. 

Al doilea aspect ţine de recentele modificări operate în Legea privind 
Inspectoratul de Stat al Muncii, care a fost lipsit de capacitatea de a efectua 
controale inopinate. Aceste modificări erau menite să îmbunătăţească mediul de 
afaceri. Din păcate, acestea au determinat scăderea considerabilă a numărului de 
încălcări descoperite şi a raportării cazurilor de muncă la negru. Este necesar să se 
abroge aceste modificări şi să se depună eforturi de consolidare a capacităţii 
Inspectoratului de Stat al Muncii. 

 

Pe scurt despre ocuparea forţei de muncă şi politica socială 

Republica Moldova a elaborat un cadru instituţional şi legislativ detaliat, care 
reglementează toate aspectele pieţei muncii şi care corespunde în mare parte cu 
standardele UE şi cele ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii. 

Transpunerea multor directive comunitare privind ocuparea forţei de muncă, politica 
socială şi egalitatea de şanse a avut loc deja sau este planificată pentru anul 2016. 
Aceasta va îmbunătăţi calitatea legislaţiei Republicii Moldova. 

Mediul de afaceri manifestă un interes deosebit pentru adaptarea legislaţiei muncii la 

realităţile economiei Republicii Moldova şi pentru flexibilizarea acesteia. 

Mai multă atenţie trebuie acordată punerii în aplicare a actelor legislative şi normative, 
prin îmbunătăţirea activităţii Inspectoratului de Stat al Muncii şi prin reducerea 
angajării informale în economie. 

 

                                                             
193 A se vedea www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
safework/documents/policy/wcms_208206.pdf. 

194 Idem. 



 

 

24. EDUCAŢIE, FORMARE ŞI CULTURĂ 

Educaţie, formare şi tineret 

În Acordul de Asociere sunt stabilite anumite 
obiective pentru sistemul de învăţământ, în special 
reformarea, modernizarea şi convergenţa acestuia cu 
procesul de la Bologna în domeniul învăţământului 
superior, care include îmbunătăţirea calităţii şi a 
relevanţei învăţământului superior. Unele 
instrumente importante pentru efectuarea reformelor 
sunt detaliate în Agenda de Asociere. 

Republica Moldova a fost clasată pe locul 71 din 127 de ţări în Indicele 
capitalului uman al Forumului Economic Global, fiind ultima din ţările europene. 
Indicele educaţiei al PNUD la fel arată o situaţie nefavorabilă, Republica Moldova 
fiind plasată pe locul 114 din 187 de ţări. Potrivit acestui indicator al  PNUD 
performanţa Republicii Moldova la acest capitol nu s-a îmbunătăţit din anul 1980. 
Aceste poziţii joase în clasamente denotă la fel lipsa  de capital uman, necesar 
pentru o redresare majoră în performanţa economică a Republicii Moldova. 

Republica Moldova a aderat la Procesul de la Bologna în anul 2005, ceea ce a 
dus la adoptarea sistemului de învăţământ superior în trei cicluri (licenţă, masterat 
şi doctorat) – un pas important spre alinierea la standardele europene. În anul 2008, 
aproximativ 31.000 de absolvenţi au reprezentat prima promoţie care a finalizat 
studiile universitare conform procesului de la Bologna pentru primul ciclu (licenţă). 
În acelaşi an a fost lansat al doilea ciclu (masterat) de studii cu durata de doi ani 
conform principiilor de la Bologna. Aceste programe s-au dezvoltat în continuare, 
astfel încât în anii 2015 – 2016, 18 instituţii de învăţământ superior publice şi 11 
private195 au admis la studii 81.669 studenţi în conformitate cu sistemul de la 
Bologna (62.809 la studii de licenţă, 14.272 la studii de masterat şi 734 la doctorat). 
Acest număr a scăzut însă, din motive demografice. Sunt în curs de dezvoltare 
programele de studii de doctorat în conformitate cu procesul de la Bologna, cu 
câteva programe-pilot de doctorat în două instituţii de învăţământ superior. Printre 
cele mai populare programe de studii, atât la licenţă, cât şi la masterat, se numără 
ştiinţele sociale, economia, dreptul, ingineria, tehnologiile şi arhitectura; mai puţin 
populare sunt agricultura, sănătatea şi serviciile. 

Alte schimbări introduse în domeniul educaţiei, sprijinite prin procesul de la 
Bologna, includ implementarea Sistemului european de credite transferabile, care 
facilitează participarea studenţilor la programele europene de mobilitate 
academică. Prin Hotărârea de Guvern nr. 56 din 27.01.2014 cu privire la mobilitatea 

                                                             
195 A se vedea lista instituţiilor de învăţământ superior, Ministerul Educaţiei. 
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academică în învăţământul superior este asigurată recunoaşterea calificărilor (a 
diplomelor) în UE şi în alte ţări care participă la programul de la Bologna. În 
ianuarie 2016, în cadrul unei şedinţe a Consiliului de monitorizare a implementării 
procesului de la Bologna, Ministerul Educaţiei şi-a reafirmat angajamentul de a 
elabora cadrul de asigurare a calităţii (în baza Agenţiei Naţionale pentru Asigurarea 
Calităţii în Învăţământul Profesional), dar şi de a ajusta în continuare cadrul 
naţional al calificărilor. UE sprijină adaptarea formării profesionale din Republica 
Moldova la nevoile pieţei muncii, precum şi diversitatea lingvistică, studierea 
limbilor străine şi formarea profesională pe tot parcursul vieţii, drept factori pentru 
crearea de locuri de muncă şi dezvoltarea economică. 

UE sprijină, de asemenea, reformele educaţionale şi procesul de 
modernizare din Republica Moldova, prin consolidarea capacităţilor, mobilitatea şi 
schimbul profesorilor şi al studenţilor. Academia de Administrare Publică din 
Republica Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea Tehnică şi 
Universitatea de Stat din Moldova se numără printre instituţiile cărora le-au fost 
acordate proiecte comune de consolidare a capacităţilor în anul 2015, cu un buget 
de peste 3 milioane de euro. Proiectele se concentrează pe îmbunătăţirea 
competitivităţii şi pe capacitatea de inserţie profesională a studenţilor, pe 
modernizarea bibliotecilor şi crearea unei e-reţele pentru a promova e-predarea 
inovatoare în educaţia profesională continuă. 

Cele mai mari contribuţii ale UE au loc prin intermediul programului 
Erasmus+. Erasmus+ are un buget total pentru UE şi ţările terţe de 14,7 mlrd de 
euro pentru perioada 2014 – 2020. Datorită acestui program, în perioada 2004 – 
2014, în jur de 1.000 de studenţi şi cadre didactice din Republica Moldova au 
beneficiat de proiecte de mobilitate prin burse, cursuri de predare, activităţi de 
formare şi vizite de studiu, aşteptându-se ca aceste cifre să crească în următorii ani. 
Pe lângă aceste avantaje, UE oferă asistenţă financiară pentru renovarea 
infrastructurii mai multor şcoli din regiunea transnistreană, prin intermediul 
programului „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, implementat de 
PNUD. 

Limba română este limba oficială a Republicii Moldova196, în timp ce rusa197 
este vorbită de o minoritate de aproximativ 10-15% din populaţie. Statul asigură 
studii în limba rusă şi în alte limbi ale minorităţilor naţionale în învăţământul 
primar şi cel secundar, în regiunile populate de către minorităţi şi unde există „o 
cerere suficientă”.198 Studii în limba rusă sunt disponibile şi în instituţiile de 
învăţământ superior (licenţă, masterat şi doctorat).199 Ministerul Educaţiei a alocat 

                                                             
196A se vedea Hotărârea Curţii Constituţioanle din 5.12.2013 

197A se vedea art. 3, Legea nr. 3456 din 01.09.1989 privind funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul 
Republicii Moldova 

198 A se vedea art. 10, Codul Educaţiei al Republicii Moldova din 17.07.2014. 

199 A se vedea art. 20, Legea nr. 3465-XI cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS 
Moldoveneşti din 01.09.1989. 
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aproximativ o jumătate de milion de lei în anul 2016 pentru îmbunătăţirea studierii 
limbii române de către minorităţi. 

În linii generale, diplomele eliberate de universităţi şi alte instituţii de 
învăţământ superior din regiunea transnistreană sunt recunoscute pe întreg 
teritoriul Republicii Moldova la angajarea în câmpul muncii. În ceea ce priveşte 
înscrierea la studii, cei care deţin diplome eliberate de instituţiile din regiunea 
transnistreană200 trebuie să absolvească un an complementar de studii şi să 
promoveze examenele de licenţă pentru a le fi recunoscute diplomele pe malul 
drept al Nistrului. Recunoaşterea deplină a documentelor eliberate de instituţiile 
transnistrene este o problemă în discuţie în cadrul negocierilor privind 
reglementarea conflictului transnistrean. Unele tensiuni au avut loc în luna mai 
2016, atunci când autonomia găăgăuză a adoptat o lege separată a învăţământului, 
care, potrivit Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova, contravine legislaţiei 
naţionale din domeniul învăţământului prin diminuarea considerabilă a rolului 
autorităţilor centrale şi reducerea autonomiei universităţilor din UTA Găgăuzia.201 

Cultura 

Cooperarea culturală dintre Republica Moldova şi UE are la bază schimbul şi 
mobilitatea operelor de artă şi a artiştilor. Mai concret, Republica Moldova participă 
pe deplin la programul UE „Europa Creativă” pentru sectorul cultural şi creativ, 
semnând un acord în acest sens cu Comisia Europeană în luna martie 2015. 
Participarea la acest program are drept scop conectarea organizaţiilor culturale şi 
creative din Republica Moldova cu partenerii din întreaga Europă, deschizând 
accesul la fonduri pentru proiecte de cooperare culturală, scheme de traducere 
literară, reţele şi platforme culturale. 

UE şi Republica Moldova se angajează, de asemenea, să coopereze în cadrul 
UNESCO şi al Consiliului Europei, pentru susţinerea diversităţii culturale, a 
conservării şi a valorificării patrimoniului cultural şi istoric. 

Au fost implementate proiecte concrete de cooperare culturală cu vecinii 
estici ai UE prin intermediul „Programului Cultura II”, lansat în septembrie 2015. 
Programul are un buget de 4,95 milioane de euro şi are două componente: sprijinul 
UE pentru consolidarea capacităţilor şi includerea culturii pe agenda politică; şi 
sprijinul comun al UE şi al Consiliului Europei pentru 6 – 12 oraşe istorice, pentru 
elaborarea strategiilor urbane în scopul reabilitării patrimoniului.202 

 

                                                             
200 A se vedea p.17, PLAN-CADRU pentru studii superioare (ciclul I – Licenţă, ciclul II – Master, studii 
integrate, ciclul III – Doctorat) din 22.10.2015. 

201 A se vedea Ministerul Educaţiei, Comunicat de presă din 05.05.2016 
(www.edu.gov.md/ro/content/proiectul-de-lege-educatiei-din-uta-gagauzia-contravine-codului-

educatiei). 

202 A se vedea http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/news/2015/ 
20150918_01_en.pdf. 
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Pe scurt despre educaţie, formare şi cultură 

Capacităţile capitalului uman din Republica Moldova sunt destul de scăzute, iar 
performanţele educaţionale nu s-au îmbunătăţit considerabil pe parcursul ultimilor 30 de 
ani. 

Reformele educaţionale de bază sunt susţinute de Acordul de Asociere, în special cele ce 
vizează învăţământul superior, prin intermediul procesului de la Bologna şi al Spaţiului 
European al Învăţământului Superior, dar şi prin programe concrete precum Erasmus+, 
de care beneficiază un număr mare de studenţi moldoveni. 

Republica Moldova a aderat la programul de cultură al UE printr-un nou acord semnat 
pe 18 martie 2015. 
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25. ŞTIINŢĂ ŞI TEHNOLOGIE 

În Acordul de Asociere sunt stabilite o serie de 
obiective ample de cooperare în domeniul ştiinţei şi al 
tehnologiei, care vizează consolidarea capacităţilor de 
cercetare şi a potenţialului uman, precum şi schimbul 
de cunoştinţe în domeniul ştiinţei. UE şi Republica 
Moldova sunt încurajate să implementeze proiecte 
comune, să organizeze cursuri de formare şi să 
sporească mobilitatea programelor şi a oamenilor de 
ştiinţă prin schimburi pentru cercetătorii din ţară. Este 
vizată şi facilitarea implicării instituţiilor din 
Republica Moldova în Spaţiul European de Cercetare. 

Deşi termenii Acordului sunt în mare parte generali, acesta a fost deja urmat 
de un Memorandum de Înţelegere complementar important, semnat în august 2014, 
pentru participarea deplină a Republicii Moldova ca ţară asociată în cadrul 
Programului-cadru pentru cercetare şi inovare Orizont 2020 pe perioada 2014 – 
2020. Statutul de asociat al Republicii Moldova în programul Orizont 2020 prevede 
drepturi similare cu cele ale unui stat membru al Uniunii Europene, inclusiv un loc 
în structurile de conducere ale fondului. Calitatea de membru implică anumite 
costuri, proporţionale cu PIB-ul ţării, acestea sunt însă diminuate graţie anumitor  
reduceri substanţiale. 

Programul Orizont 2020 este elementul principal al activităţii UE în 
domeniul ştiinţific şi de cercetare, având fonduri substanţiale (80 mlrd euro) pentru 
perioada 2014 – 2020. Printre domeniile eligibile pentru finanţare prin intermediul 
programului Orizont 2020 se numără atât ştiinţele naturale, cât şi cele sociale 
(tabelul 25.1). 

Tabelul 25.1Principalele priorităţi tematice ale programului Orizont 2020 

Excelenţa ştiinţifică Poziţia de lider în 
sectorul industrial 

Provocările sociale  

Consiliul European 
pentru Cercetare (CEC) 

Tehnologiile viitoare şi 
cele emergente  

Acţiunile Marie 
Skłodowska-Curie pentru 
dezvoltarea carierei 

Infrastructura de 
cercetare (inclusiv e-
infrastructura) 

Poziţia de lider în 
domeniul tehnologiilor 
generice şi industriale: 
nanotehnologii, materiale, 
biotehnologie, fabricare, 
TIC şi spaţiu 

Accesul la finanţarea de 
risc 

Inovaţie în IMM-uri 

Sănătatea şi schimbările 
demografice 

Securitatea alimentară, 
agricultura durabilă şi 
cercetarea marină 

Energie, transport şi 
politici climatice 

Europa într-o lume în 
schimbare; protejarea 
libertăţii şi a securităţii  
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Republica Moldova a participat la predecesorul programului Orizont 2020, 
Programul-cadru 7 (PC7) pentru cercetare şi dezvoltare, în perioada dintre ianuarie 
2012 şi 2014. Prin intermediul acestei cooperări Republica Moldova a primit o 
finanţare totală în valoare de 3,75 milioane de euro (comparativ cu contribuţia sa 
financiară de 1,4 milioane de euro). 

Următoarele proiecte au beneficiat de sprijin financiar în cadrul PC7: 

 dialogul politic de cercetare şi dezvoltare în TIC între Europa de Est şi Asia 
Centrală; 

 evaluarea tendinţelor demografice în ţările CSI (HITT-CSI); 

 infrastructura informatică de înaltă performanţă din Europa de Sud-Est; 

 consolidarea potenţialului uman şi a infrastructurii tehnologice; 

 calitatea produsului (NUTRILAB); şi 

 cercetarea din domeniul apei (WaterWorks2014). 

În octombrie 2012, a fost înfiinţat Oficiul Republicii Moldova pentru Ştiinţă 
şi Tehnologie, parte a eforturilor de consolidare a cooperării în domeniul cercetării 
ştiinţifice. Oficiul este situat la Bruxelles şi este coordonat de Academia de Ştiinţe a 
Moldovei prin intermediul instituţiei sale publice auxiliare, Centrul de Proiecte 
Internaţionale. Centrul este organizaţia-gazdă pentru Reţeaua Punctelor de Contact 
Naţionale din Moldova PC7/O2020. Pentru a încuraja o mai mare participare la 
programul Orizont 2020, Republica Moldova intenţionează să reorganizeze Reţeaua 
naţională de contact O2020 şi să instituie programe de formare în pregătirea 
propunerilor şi în administrarea proiectelor. 

Academia de Ştiinţe a lansat mai multe programe pentru a stimula 
participarea instituţiilor de cercetare şi dezvoltare şi a sectorului neguvernamental 
la programul Orizont 2020. Printre acestea se numără programul privind 
Conectarea Centrelor de Excelenţă din Moldova la Infrastructura de cercetare a UE, 
obiectivul căruia este axat pe conexiunea dintre Centrele de cercetare din Republica 
Moldova la infrastructura tematică pan-europeană de cercetare, cum ar fi ESFRI 
(Forumul European ştiinţific pentru Infrastructura de Cercetare), ERICs (Centre 
Europene de Infrastructură de Cercetare) şi ETPs (Platformele Tehnologice 
Europene). Un alt program privind creşterea participării la programul Orizont 2020, 
prin mobilitatea cercetătorilor, va oferi mini-granturi pentru a sprijini participarea 
cercetătorilor moldoveni în cadrul reţelelor programului Orizont 2020. Pentru a 
încuraja participanţii care au depus propuneri eligibile în programul O2020, 
Academia a lansat Programul ”BONUS European”. 

Pagina oficială a programului Orizont 2020 pentru Republica Moldova are o 
bază de date cu 18 instituţii de cercetare din Republica Moldova (universităţi, 
agenţii de stat şi laboratoare). Cercetătorii moldoveni interesaţi în găsirea de locuri 
de muncă şi servicii în centrele de cercetare din Europa pot accesa platforma 
EURAXESS - Researchers in Motion. 
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Este necesară îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a Academiei de Ştiinţe, 
dar şi îmbunătăţirea abilităţilor instituţiilor de cercetare pentru elaborarea şi 
coordonarea proiectelor. 

 

Pe scurt despre ştiinţă şi tehnologie 

În anul 2014, în conformitate cu prevederile Acordului de Asociere, s-a convenit ca 
Republica Moldova să devină un participant cu drepturi depline la principalul program 
de cercetare al UE – Orizont 2020. 

Republica Moldova are puncte forte în domeniul IT, iar proiectele sale curente de 
cercetare acoperă diverse domenii (de exemplu, demografie şi calitatea produsului). 

Provocarea majoră pentru Republica Moldova este consolidarea capacităţilor 
instituţionale ale comunităţii sale de cercetare (la pregătirea propunerilor, prezentarea 
acestora, administrarea proiectelor etc.), având în vedere concurenţa dură din partea 
altor ţări participante la programul Orizont 2020. 

 



 

 

26. AGENŢIILE ŞI PROGRAMELE 

UNIUNII EUROPENE 

UE are 46 de ”agenţii”, care sunt organe 
semiautonome şi specializate, finanţate şi 
supravegheate de UE, cu obiectivul de a sprijini 
funcţionarea politicilor comunitare. Mai există în 
jur de 45 de ”programe”, majoritatea (dar nu 
toate) fiind finanţate şi administrate ca parte 
integrantă a instituţiilor UE (majoritatea, dar nu 
toate, în cadrul Comisiei Europene). Dintre 
acestea, un număr considerabil sunt deschise spre 
participarea Republicii Moldova în calitate de 
partener în cadrul Acordului de Asociere, în 
special cele 20 de agenţii şi 19 programe 

enumerate în casetele 26.1 şi 26.2, în care sunt evidenţiate cele cu care Republica 
Moldova are deja o cooperare  la diferite niveluri (de exemplu, proiecte, seminare şi 
vizite de studiu). 

 

Caseta 26.1Agenţiile UE deschise spre colaborare cu Ucraina, Republica Moldova şi 
Georgia* 

Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă (EU-OSHA) 

Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele 
Externe (Frontex) 

Biroul European de Sprijin pentru Azil (BESA) 

Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (AESA) 

Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC) 

Agenţia Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) 

Agenţia Europeană de Apărare (AEA) 

Agenţia Europeană de Mediu (AEM) 

Agenţia Europeană pentru Controlul Pescuitului (AECP) 

Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA) 

Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă 
(EUROFOUND) 

Agenţia GNSS European (GSA) 

Institutul European pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (EIGE) 

Agenţia Europeană pentru Siguranţa Maritimă (EMSA) 

Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (OEDT) 

Agenţia Europeană pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a Datelor (ENISA) 
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Colegiul European de Poliţie (CEPOL) 

Oficiul European de Poliţie (Europol) 

Institutul Uniunii Europene pentru Studii de Securitate (EUISS) 

Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (Eurojust) 

* Textul cu caractere îngroşate indică agenţiile cu care Republica Moldova cooperează în 
prezent . 

Caseta 26.2 Programele UE eligibile pentru Ucraina, Republica Moldova şi Georgia* 

Fondul pentru azil, migraţie si integrare 

Copernicus, programul Comisiei Europene de observare a Pământului 

Competitivitatea întreprinderilor şi IMM-urilor (COSME) 

Europa Creativă, program pentru sectoarele creativ şi cultural 

Vama 2020 

Erasmus+ 

Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime 

Programul statistic comunitar 

Cooperare teritorială europeană 

Fiscalis 2020 (susţinerea administrării fiscale) 

Programele Galileo şi EGNOS, sistemul global european de navigaţie prin satelit 

Sănătate pentru creştere economică  

Programul antifraudă „Hercule III” 

Orizont 2020 

Fondul pentru securitate internă 

Programul LIFE, mediul înconjurător şi schimbările climatice 

Pericles 2020, program pentru protecţia monedei euro împotriva falsificării 

SESAR JU  privind modernizarea managementului traficului aerian  

Mecanismul UE de protecţie civilă 

* Textul cu caractere îngroşate indică programele în care  Republica Moldova deja participă. 

 

O astfel de participare este un mijloc util de integrare profundă a specialiştilor şi 
a organizaţiilor administrative în proiecte administrate împreună cu parteneri din 
UE, dar şi de sprijinire a proceselui de reformă. 

Calitatea de membru în cadrul unei  agenţii presupune negocierea unui acord 
internaţional specific, precum şi o decizie privind contribuţia financiară a 
partenerului. Participarea la un program are loc în baza unui protocol sau a unui 
memorandum de înţelegere în care sunt indicate detaliile participării. Participarea 
Republicii Moldova la aceste agenţii şi programe ale UE face obiectul unui dialog şi 
unei revizuiri periodice. 

Calitatea de membru al agenţiilor şi includerea în programe oferă acces deplin 
la infrastructură şi organele de conducere, dar implică şi unele costuri. Pentru a 
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uşura povara financiară a Republicii Moldova, UE poate negocia reduceri 
temporare. De asemenea, Republica Moldova poate să plătească până la 50% din 
taxele de membru apelând la fondurile de asistenţă ale UE. Procesul de participare 
la unele programe, cum ar fi proiectele de cercetare din cadrul Orizont 2020, poate 
fi extrem de competitiv, însă institutele din Republica Moldova se pot alătura, în 
mod normal, unor consorţii şi parteneridin statele membre ale UE în cadrul acestor 
iniţiative. 

Republica Moldova a încheiat acorduri de cooperare sau de lucru cu agenţiile 
implicate în cooperarea judiciară (Eurojust), cooperarea poliţienească (Europol) şi 
gestionarea frontierelor (FRONTEX) şi a semnat o scrisoare de intenţie cu Agenţia 
Europeană de Mediu. Republica Moldova mai negociază acorduri de lucru cu 
agenţia responsabilă de securitatea aeronautică (AESA). 

La capitolul programe, autorităţile moldoveneşti au finalizat procedurile 
legislative pentru aderarea la programul Orizont 2020 pentru cercetare şi inovare 
(2014 – 2020).203 Punctele de contact responsabile se află sub conducerea Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării 
Europene, la program au fost depuse peste 130 de proiecte, cu implicarea a 180 de 
participanţi din Republica Moldova. Doar 15 proiecte au avut însă succes, 
concurenţa pentru proiectele Orizont 2020 fiind dură pentru toţi participanţii.204 

Republica Moldova a devenit prima ţară din Parteneriatul Estic care s-a alăturat 
programului privind competitivitatea întreprinderilor mici şi mijlocii (COSME 
2020).205 

Republica Moldova s-a alăturat de asemenea programului „Europa Creativă”206, 
care are scopul de a sprijini sectoarele ce ţin de cultură şi creativitate, de care este 
responsabil Ministerul Culturii. În acest context, la Chişinău, a fost înfiinţat Biroul 
„Europa Creativă”, cu scopul de a organiza cursuri de formare, seminare şi 
consultări legate de cultură.207 

Începând cu anul 2015, Republica Moldova participă la programul Erasmus+ 
2014 – 2020, care creează oportunităţi de cooperare în domeniul educaţiei, formării, 
tineretului şi sportului, coordonat de Oficiul Naţional Erasmus+ Moldova.208 În 
plus, instituţiile de învăţământ din Republica Moldova sunt acum eligibile pentru 
Mobilitatea creditelor (KA1) şi Consolidarea capacităţilor (KA2). În contextul KA1, 
participanţii din Republica Moldova au devenit eligibili pentru proiectele de 

                                                             
203 Acordul privind participarea Republicii Moldova la Programul-cadru al Uniunii Europene pentru 
cercetare şi inovare (2014-2020) – Orizont 2020 a fost ratificat prin Legea nr. 142 din 17.07.2014. 

204 A se vedea Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene (www.mfa.gov.md/participarea-
programele-ue/). 

205 Acordul pentru participarea la programul COSME a fost ratificat prin Legea nr. 21 din 27.02.2015. 

206 Acordul privind participarea Republicii Moldova la Programul „Europa Creativă” a fost ratificat prin 

Legea nr. 60 din 09.04.2015. 

207 A se vedea Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene. 

208 A se vedea www.erasmusplus.md/en/article/about-programme. 
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mobilitate, organizate de 24 de universităţi din 13 ţări. Pentru anul universitar 2015 
– 2016 au fost acceptate 400 de cereri pentru mobilitate din partea Republicii 
Moldova. Totodată, 3 proiecte de consolidare a capacităţilor pentru universităţile 
din Republica Moldova, în valoare de 3 milioane de euro, au fost aprobate de 
Comisia Europeană în cadrul KA2. Numeroase proiecte, care implică universităţi, 
şcoli şi cadre didactice din Republica Moldova, sunt implementate prin intermediul 
programului Jean Monnet, TEMPUS şi e-twinning (Comunitatea şcolilor din 
Europa).209 

În curs de negociere se află un acord privind participarea la al treilea 
program multianual de acţiune al UE în domeniul sănătăţii pentru creştere 
economică.210 

 
 

Pe scurt despre agenţiile şi programele UE 

Există multe posibilităţi pentru participarea  în programele şi agenţiile UE, cu potenţial 
pentru dezvoltarea capacităţilor instituţionale şi avansarea reformelor de politici publice.  

Republica Moldova valorifică multe dintre aceste posibilităţi, care se referă la aspecte 
importante ale procesului de modernizare şi de integrare în UE, de exemplu, cele cu 
privire la sănătate şi standarde de siguranţă, poliţie şi justiţie, cercetare, educaţie şi 
cultură. 

UE oferă asistenţă financiară pentru a contribui la acoperirea costurilor de participare. 

 

                                                             
209 A se vedea Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene. 

210 Programele Orizont 2020 şi Erasmus+ sunt analizate mai detaliat în capitolele despre ştiinţă, respectiv 
educaţie. 



 

 

27. COOPERAREA TRANSFRONTALIERĂ 

Frontierele Republicii Moldova cu România şi cu 
Ucraina creează oportunităţi importante pentru o 
cooperare consolidată la nivel regional. Acordul 
de Asociere prevede o cooperare transfrontalieră 
în termeni generali, precum şi în sectoare 
specifice, cum ar fi transportul, energia, educaţia, 
turismul şi sănătatea. UE oferă finanţare 
substanţială pentru proiecte, în special prin 
intermediul programelor de frontieră între regiuni 
din Republica Moldova, România şi Ucraina, 
având 3 domenii prioritare, mai degrabă generale: 

creşterea competitivităţii, abordarea provocărilor legate de mediu şi cooperarea 
între oameni. 

Începând cu anul 2007, UE a cheltuit peste 1 mlrd de euro pentru 15 
programe de cooperare transfrontalieră şi regională în vecinătatea sa estică şi 
sudică. 

Legăturile dintre regiunile aflate la hotarul dintre Republica Moldova şi 
România sunt în mod firesc de o importanţă imensă, având în vedere similitudinile 
ce ţin de limba, cultura şi istoria celor două ţări. În anul 2009, cele două ţări au 
semnat un acord privind micul trafic de frontieră în baza Regulamentului (CE) 
1931/2006 privind micul trafic de frontieră la frontierele terestre externe ale statelor 
membre ale Uniunii Europene. Acordul prevede unele avantaje pentru cetăţenii 
Republicii Moldova care locuiesc pe teritoriul, aflat la cel mult 50 km de la frontiera 
Republicii Moldova cu România. Aceştia au dreptul de a solicita permise, care au 
aceeaşi durată ca şi paşaportul şi care le permit să viziteze zona de frontieră a 
României pe un termen de maxim 15 zile la o deplasare. Circulaţia transfrontalieră 
a devenit mult mai facilă datorită eliminării în anul 2014 a obligativităţii vizelor pe 
termen scurt pentru cetăţenii moldoveni care vizitează România şi ţările spaţiului 
Schengen. 

Regiunile eligibile pentru proiectele şi programele de cooperare 
transfrontalieră diferă, ceea ce poate determina implicarea separată fie a Republicii 
Moldova şi a României, fie a Ucrainei, sau a unor regiuni din toate cele trei ţări. 
Având în vedere dimensiunile sale teritoriale, Republica Moldova este acoperită în 
întregime. Atât autorităţile publice, cât şi organizaţiile societăţii civile, sunt eligibile 
pentru a depune cereri.  

Regiunile eligibile ale României şi ale Ucrainei sunt indicate în Caseta 27.1.  
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Caseta 27.1 Regiunile din Republica Moldova, România şi Ucraina care participă la 
cooperarea transfrontalieră 

Republica Moldova: Întreaga ţară 

România: Judeţele Suceava, Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi şi Tulcea 

Ucraina: Regiunile Odessa, Vinniţa şi Cernăuţi 

 

Republica Moldova şi România sunt incluse în programele de frontieră 
terestră ale Politicii Europene de Vecinătate, cu un program pentru anii 2014 – 2020 
capabil să asigure 81 de milioane de euro pentru finanţarea proiectelor.211 Acesta 
urmează programului România-Ucraina-Republica Moldova pentru anii 2007 – 
2013. Noul program prevede 4 obiective tematice: i) sprijinirea educaţiei, a cercetării 
şi dezvoltării şi a inovării; ii) promovarea culturii locale; iii) îmbunătăţirea accesului 
în regiuni şi dezvoltarea transportului transfrontalier; şi iv) abordarea problemelor 
comune de securitate şi de siguranţă (accesul la serviciile de sănătate, prevenirea 
catastrofelor naturale sau a celor provocate de om, combaterea crimei organizate şi 
corupţiei). Aceste obiective tematice au fost definite prin intervievarea părţilor 
interesate locale atât din Republica Moldova, cât şi din România. 

Proiectele specifice se referă la comerţul transfrontalier, conexiunile la 
reţelele de gaze şi de electricitate, cooperarea în situaţii de urgenţă şi mediul 
bazinelor hidrografice (a se vedea caseta 27.2 pentru detalii). În plus, UE finanţează 
Misiunea de asistenţă la frontieră (EUBAM) la frontierele transnistrene atât cu 
Ucraina, cât şi cu Republica Moldova (a se vedea capitolul 2). 

În luna octombrie 2014, a fost aprobat un program între Republica Moldova 
şi Ucraina, cu un buget de 3 milioane de euro, ca parte a programelor de cooperare 
teritorială ale Parteneriatului Estic (EaPTC). Scopul acestuia este promovarea 
cooperării între regiunile de la frontieră, precum şi dezvoltarea socială şi 
economică. 

Un alt program important care implică o cooperare transfrontalieră, cu 
includerea Republicii Moldova, este Programul privind bazinul Mării Negre 2014 – 
2020, care acoperă regiunile din statele membre ale UE riverane Mării Negre 
(Bulgaria şi România), precum şi unele regiuni din Turcia şi Federaţia Rusă, 
împreună cu Ucraina, Republica Moldova, Georgia şi Azerbaidjan. Scopul 
programului este susţinerea dezvoltării durabile şi protecţia comună a mediului în 
regiunea Mării Negre (de exemplu, prin reducerea în comun a deşeurilor marine). 

 

                                                             
211 A se vedea Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013. 
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Caseta 27.2 Proiecte transfrontaliere România-Ucraina-Republica Moldova, 2007 – 2013 

 Îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere în domeniul petrolier şi cel al 
produselor alimentare (România şi Republica Moldova, 3 milioane de euro) 

 Îmbunătăţirea capacităţii de reacţie a Serviciului Mobil de Urgenţă, 
Reanimare şi Descarcerare (SMURD), printr-un sistem integrat comun de 
monitorizare eficientă şi de atenuare a consecinţelor dezastrelor în regiunile 
de frontieră comună (România, Republica Moldova şi Ucraina, 6 milioane de 
euro). 

 Interconexiunea sistemelor de transportare a gazelor naturale ale României şi 
Republicii Moldova la frontieră - Iaşi (România)–Ungheni (Republica 
Moldova) (7 milioane de euro). 

 Inventarierea, evaluarea şi remedierea surselor antropogene de poluare în 
regiunea Dunării de Jos (Ucraina, România şi Republica Moldova, 5 milioane 
de euro). 

 Studiu de fezabilitate pentru interconectarea sincronă a sistemelor energetice 
din Ucraina şi Republica Moldova la sistemul european continental ENTSO-
E (România, Republica Moldova şi Ucraina, 6 milioane de euro) 

 Prevenirea şi protecţia împotriva inundaţiilor în bazinele superioare ale 
râurilor Prut şi Siret, prin implementarea unui sistem modern de 
monitorizare cu staţii automate – EST AVERT (România, Republica Moldova 
şi Ucraina, 8 milioane de euro). 

Sursa: Cooperarea transfrontalieră România-Ucraina-Republica Moldova 
(www.ro-ua-md.net/). 

 

Republica Moldova participă de asemenea  la Programul Transnaţional 
Dunărea, cu un buget de 5 milioane de euro, alocate pentru Republica Moldova din 
bugetul total de 263 milioane de euro, alocate întregii regiuni pentru perioada 2014 
– 2020. Scopul programului este asigurarea unui bazin al Dunării mai bine 
administrat, mai bine conectat şi mai responsabil, prin proiecte energetice, de 
mediu şi culturale. 

Pe scurt despre cooperarea transfrontalieră 

Frontierele Republicii Moldova cu România şi Ucraina creează oportunităţi pentru 
schimburi transfrontaliere economice, sociale şi culturale la nivel regional. 

UE contribuie în mod substanţial la finanţarea iniţiativelor de cooperare  

transfrontalieră. 

Frontiera moldo-română are o semnificaţie deosebită, datorită similitudinilor lingvistice, 
culturale şi istorice dintre cele două ţări. 

Printre proiectele concrete se numără cele de consolidare a serviciilor regionale de 
urgenţă, a managementului fluvial şi a conexiunilor de energie şi de transport. 



 

 

28. SOCIETATEA CIVILĂ 

Societatea civilă a Republicii Moldova s-a angajat 
într-un dialog politic activ cu autorităţile, în 
special după alegerile parlamentare din anul 2009. 
În prezent, în Republica Moldova există mai mult 
de 7400 de ONG-uri înregistrate, doar un sfert 
dintre ele fiind active în ultimii 3 ani. Aceste ONG-
uri se implică în domenii precum educaţia, 
dezvoltarea, democraţia şi drepturile omului, 
serviciile sociale, tineretul şi cultura. Dintre 
acestea, cele mai active sunt centrele analitice şi 
asociaţiile care lucrează în domenii ce ţin de 

democraţie, comportament electoral, drepturile omului şi asistenţă socială. Nu 
există restricţii legale pentru cetăţenii din regiunea transnistreană la înregistrarea 
unui ONG, însă cei de pe malul drept al Nistrului nu pot face acelaşi lucru în 
regiunea transnistreană. Un număr redus de ONG-uri activează în calitate de 
”gardieni”, monitorizând reformele în Republica Moldova şi exercitând presiuni 
asupra guvernului pentru a asigura progrese în derularea reformelor. Totuşi, 
societatea civilă nu dispune încă de resursele şi capacităţile necesare pentru a 
deveni un factor puternic de schimbare. 

ONG-urile din Republica Moldova sunt reunite la nivel naţional sub 
umbrela Consiliului Naţional al ONG-urilor, care are 117 membri şi acoperă diferite 
domenii. Din anul 1997 există un Forum al ONG-urilor care se întruneşte periodic 
(ultima reuniune a avut loc în iunie 2013), reunind reprezentanţi ai sectoarelor 
public, privat şi neguvernamental, inclusiv ai comunităţii donatorilor. Adţional, 
există mecanisme pentru includerea ONG-urilor în procesul decizional, precum 
Consiliul Naţional pentru Participare la nivel guvernamental, unde grupurile sunt 
organizate în funcţie de specificul sectorului de politici. Crizele politice frecvente au 
subminat însă destul de grav rolul Consiliului Naţional pentru Participare şi au 
condus la suspendarea temporară a activităţilor sale în anul 2015. 

După anul 2009, mulţi reprezentanţi ai societăţii civile s-au alăturat 
anumitor partide politice sau au devenit funcţionari publici. Ei au fost înlocuiţi de o 
nouă generaţie de experţi, care a preluat rolurile de conducere în diverse domenii 
(economie, justiţie, drepturile omului etc.). Tendinţa actuală se manifestă printr-un 
flux invers: din sectorul public către ONG-uri şi mediul de afaceri. Potrivit 
sondajelor publice, sprijinul acordat de cetăţeni societăţii civile se consolidează, 
fiind mult mai mare decât cel pentru partidele politice. 

Societatea civilă a Republicii Moldova a beneficiat mult timp de susţinerea 
UE, iar în perioada 2014 – 2017 aceasta urmează să primească 5% din sprijinul 
financiar al UE pentru Republica Moldova. Cadrele formale de cooperare între 
societatea civilă a Republicii Moldova şi UE constau din 3 platforme paralele, dar 
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care se suprapun. Acestea sunt Forumul multilateral al Societăţii Civile al 
Parteneriatului Estic, Platforma bilaterală a Societăţii Civile, înfiinţată în baza 
Acordului de Asociere, şi Grupul consultativ privind ZLSAC. Totodată, procedurile 
de depunere a proiectelor la UE suntconsiderate în general a fi prea birocratice şi 
dificile. 

Forumul (multilateral) al Societăţii Civile al Parteneriatului Estic. Forumul 
multilateral al societăţii civile a fost una dintre cele mai importante căi ale UE 
pentru implicarea societăţii civile din Republica Moldova, acesta fiind instituit în 
anul 2009, înainte de semnarea Acordului de Asociere. Forumul reuneşte membri ai 
societăţii civile din toate cele 6 ţări, cu platforme naţionale individuale incluse în 
Parteneriatul Estic. În anul 2014, Platforma naţională din Republica Moldova constă 
din 40 de organizaţii înregistrate. Membrii platformei participă activ în toate 
grupurile de lucru şi sub-grupurile Forumului Societăţii Civile. Totodată, 
procedurile de depunere a proiectelor la UE sunt considerate în general a fi prea 
birocratice şi dificile. 

Platforma (bilaterală) a Societăţii Civile a Acordului de Asociere. Platforma 
Societăţii Civile a fost creată în temeiul art. 442 alin. (2) din Acord, iar iniţiativa a 
creat o oarecare confuzie cu Platforma Naţională Moldovenească din cadrul 
Forumului Societăţii Civile. Acordul prevede că Platforma 

este un forum pentru întâlniri şi schimb de opinii între reprezentanţi 
ai societăţii civile din UE, inclusiv membrii Comitetului Economic şi 
Social (CESE), şi reprezentanţi ai societăţii civile din Republica 
Moldova (art. 442 alin. (2)). 

Deşi Acordul prevede că societatea civilă ar crea platformele, CESE a 
îndemnat spre o structură tripartită (sindicate, salariaţi şi Guvern). Organizaţiile 
societăţii civile, în special cele care activează în domeniul drepturilor omului şi al 
democraţiei, au argumentat necesitatea de a depăşi concepţia CESE privind 
dialogul social. Critica organizaţiilor societăţii civile a condus în cele din urmă la 
constituirea unei platforme din 9 membri, cu câte 3 membri din partea societăţii 
civile, sindicatelor şi angajatorilor. Primii reprezentanţi ai platformei au fost aleşi 
pentru un mandat de 2 ani. La 10 mai 2016, a avut loc prima şedinţă cu omologii 
europeni din cadrul CESE, cu participarea reprezentanţilor societăţii civile, ai 
sindicatelor şi ai angajatorilor din Moldova. Principalele aspecte discutate în cadrul 
şedinţei au fost progresele în reforma judiciară şi situaţia din sectorul bancar. 

Grupul consultativ al ZLSAC. Societatea civilă din Republica Moldova 
participă, de asemenea, la monitorizarea ZLSAC prin intermediul unui grup 
consultativ. Direcţia Generală Comerţ a Comisiei Europene a adoptat practica 
generală a consultării cu organizaţiile societăţii civile asupra acordurilor de liber 
schimb. Grupul consultativ include ONG-uri şi reprezentanţi ai patronatelor şi ai 
sindicatelor. Aceştia urmează să se întâlnească anual, în cadrul unui Forum comun 
de dialog cu societatea civilă, pentru a discuta aspectele ce ţin de dezvoltarea 
durabilă. Deşi Acordul încurajează un schimb de opinii cu privire la punerea în 
aplicare a ZLSAC, nivelul cunoştinţelor tehnice ale organizaţiilor societăţii civile 
este destul de scăzut la acest capitol. Implicarea societăţii civile în proiectele 
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finanţate de către UE (TAIEX şi twinning) pentru instituţiile de stat ar contribui la 
consolidarea capacităţii societăţii civile în anumite domenii (servicii, energie şi 
drepturi de proprietate intelectuală). 

În general, dialogul dintre autorităţi şi societatea civilă este lipsit de 
încredere şi este fragmentat de instabilitatea politică frecventă. Cele mai mari 
provocări pentru societatea civilă a Republicii Moldova sunt lipsa de resurse umane 
în anumite domenii (cum ar fi asistenţă socială şi e-guvernare) şi gradul ridicat de 
dependenţă de asistenţa externă, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la 
credibilitatea acesteia în calitate de ”consumator de granturi”. Pentru a îmbunătăţi 
sustenabilitatea organizaţiilor societăţii civile, în anul 2014 au fost operate 
modificări la Legea din 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti şi la Codul fiscal, care 
permit anumite facilităţi fiscale în cazul ONG-urilor şi asociaţiilor religioase. Însă 
modificările legislative nu au fost puse în practică până în luna mai 2016. 

Pe scurt despre societatea civilă 

De la independenţa Republicii Moldova, societatea civilă a fost activă în susţinerea 
democraţiei, drepturilor omului şi protecţiei sociale, deşi  numărul ONG-urilor active 
este mic. 

Nu există nici un fel de restricţii cu privire la înregistrarea sau activităţile asociaţiilor 
neguvernamentale, atât timp cât acestea respectă legislaţia naţională. 

UE sprijină organizaţiile societăţii civile moldoveneşti în calitate de promotori ai 
schimbării democratice în ţară, dar şi în calitate de „câini de pază” în raport cu  
activităţile Guvernului. 

Din păcate, cooperarea structurată a UE cu societatea civilă din Republica Moldova 
presupune mai multe platforme care se suprapune, ceea ce creează o anumită confuzie şi 
diminuează eficienţa acestora. 
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29. SOLUŢIONAREA DIFERENDELOR 

Acordul prevede două mecanisme de soluţionare 
a litigiilor (MSL) - unul pentru litigiile legate de 
Acord în general, dar fără ZLSAC, şi altul mai 
detaliat, doar pentru ZLSAC. 

Mecanismul de soluţionare a 
litigiilor generale 

Acest mecanism este definit în termeni destul de 
simpli în articolele 454 şi 455 din Acord. Se referă 
la litigii privind interpretarea, aplicarea sau 

implementarea părţilor din Acord care nu au legătură cu ZLSAC. Este bazat pe o 
abordare “diplomatică” tradiţională, în care Consiliul de Asociere are rolul 
principal. 

Una din părţi poate iniţia acest MSL trimiţând o cerere oficială celeilalte 
părţi şi Consiliului de Asociere. Părţile vor încerca apoi să soluţioneze diferendul, 
angajându-se cu bună-credinţă în consultări în cadrul Consiliului de Asociere şi al 
altor organisme competente (Comitetul de asociere sau un subcomitet specific). În 
final, Consiliul de Asociere poate soluţiona litigiul după o perioadă de consultări, 
printr-o decizie obligatorie. Întrucât Consiliul de Asociere ia decizii “prin acord”,212 
atât UE, cât şi Republica Moldova ar trebui să aprobe această decizie pentru ca 
litigiul să fie soluţionat. 

Atât timp cât un litigiu nu este soluţionat, acesta va fi discutat la fiecare 
reuniune a Consiliului de Asociere. Dacă în Consiliul de Asociere nu se poate 
ajunge la un acord în termen de trei luni, partea reclamantă poate să ia “măsuri 
corespunzătoare”, cum ar fi suspendarea unor părţi din Acord, însă nu a ZLSAC 
(exceptând cazurile de încălcare a “elementelor esenţiale” ale Acordului - a se 
vedea mai jos). La alegerea măsurilor corespunzătoare, trebuie acordată prioritate 
celor care afectează într-o măsură mai mică funcţionarea Acordului.213 

Clauza “elementelor esenţiale”. Ca şi în cazul altor acorduri de asociere 
încheiate de către UE, Acordul UE - Republica Moldova include o clauză de 
suspendare (art. 455 alin. 3) cu privire la “elemente esenţiale” ale Acordului 
(definite la art. 2). Acestea se referă la “respectarea principiilor democratice, a 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale”, după cum este definit în mai 

                                                             
212 A se vedea art. 438 alin. (3) din Acordul de Asociere UE-RM. 

213 Cerinţa privind perioada de consultări de trei luni şi condiţia că măsurile nu pot include suspendarea 
oricăror drepturi sau obligaţii potrivit ZLSAC nu se aplică în cazul încălcării elementelor esenţiale 
menţionate în art. 2 din Acordul de Asociere (şi explicate mai sus). 
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multe acorduri şi convenţii internaţionale, precum şi la combaterea proliferării 
armelor de distrugere în masă. 

În cazul încălcării acestor principii fundamentale, partea reclamantă poate 
suspenda imediat Acordul, inclusiv drepturile şi obligaţiile prevăzute de ZLSAC. 

În practică, UE apelează foarte rar la aceste clauze de suspendare. În cazul în 
care este necesar ca UE să abordeze o situaţie specifică ce se referă la drepturile 
omului pe teritoriul ţării partenere, UE preferă să acţioneze prin mijloace 
diplomatice (de exemplu, în cadrul Consiliului de Asociere sau în cadrul reuniunii 
anuale la nivel înalt), sau prin utilizarea unor măsuri restrictive limitate, cum ar fi 
embargouri asupra armelor, îngheţarea activelor sau interdicţii de viză. 
Suspendarea totală sau încetarea unui Acord este considerată ca fiind opţiunea 
”nucleară” – cel mai bine este să nu fie aplicată. 

Mecanismul de soluţionare a litigiilor aferente ZLSAC 

Arbitrajul. În cazul litigiilor privind interpretarea şi aplicarea prevederilor ZLSAC 
există un MSL separat şi mai complex, prezentat într-un capitol aparte (art. 380-406) 
din ZLSAC. Mecanismul este inspirat în mare parte din Memorandumul de acord 
privind soluţionarea litigiilor al OMC. În cazul unui litigiu ce ţine de interpretarea 
şi aplicarea prevederilor ZLSAC, părţile încearcă mai întâi să ajungă la un acord 
prin consultări. 

Dacă părţile nu reuşesc să soluţioneze litigiul prin consultări, partea 
reclamantă poate solicita instituirea unei comisii de arbitraj care se va pronunţa 
asupra litigiului. Comisia trebuie să fie formată din 3 arbitri aleşi de părţi. Arbitrii 
trebuie să fie independenţi, să servească în calitatea lor individuală, să nu accepte 
instrucţiuni de la nici un guvern şi să respecte codul de conduită anexat la Acord. 
Una dintre părţi nu poate împiedica crearea unei comisii de arbitraj, pentru că în 
cazul în care părţile nu pot conveni asupra componenţei comisiei, membrii comisiei 
vor fi traşi la sorţi dintr-o listă permanentă de arbitri.214 

Hotărârile comisiei de arbitraj sunt obligatorii, iar fiecare parte adoptă toate 
măsurile necesare pentru a se conforma acestora. În cazul în care partea, căreia îi 
este adresată plângerea, nu se conformează, fără a oferi cel puţin o compensaţie 
temporară, cealaltă parte are dreptul să suspende obligaţiile care decurg din 
ZLSAC, la un nivel echivalent cu încălcarea comisă (de exemplu, prin 
reintroducerea tarifelor vamale pentru anumite produse). Din nou, în practică, UE 
aplică foarte rar mecanismul de soluţionare a litigiilor în acordurile sale de liber 
schimb pentru a soluţiona un diferend comercial. În schimb sunt preferate 
mijloacele diplomatice (de exemplu, discutarea problemei în reuniuni bilaterale, 

                                                             
214 Comitetul pentru comerţ stabileşte o listă cu 15 experţi care doresc şi sunt în măsură să fie arbitri. De 
asemenea, fiecare dintre Părţi propune 5 persoane, iar cele două Părţi selectează 5 persoane care nu sunt 
cetăţeni ai nici unei Părţi şi pot îndeplini funcţia de preşedinte al comisiei de arbitraj. 



196 PARTEA IV. DISPOZIŢII LEGALE ŞI INSTITUŢIONALE  

 

cum ar fi Consiliul de Asociere sau în declaraţii unilaterale) sau, în unele cazuri, 
Memorandumul de acord privind soluţionarea litigiilor al OMC. 

Acest mecanism de soluţionare a litigiilor al ZLSAC nu aduce atingere 
eventualei soluţionări a diferendelor în cadrul OMC. Totodată, părţile nu au 
dreptul să declanşeze soluţionarea litigiilor în cadrul ambelor sisteme în acelaşi 
timp. 

Mecanismul ZLSAC de soluţionare a litigiilor are mai multe caracteristici 
specifice. În primul rând, unele elemente ale ZLSAC sunt excluse din acest 
mecanism, cum ar fi părţi din capitolul privind măsurile de apărare comercială215 şi 
dispoziţiile privind antitrust şi concentrări economice.216 În al doilea rând, în ceea ce 
priveşte diferendele din sectorul energetic, acest mecanism permite proceduri mai 
rapide în cazul în care una dintre părţi consideră că soluţionarea litigiului este 
urgent, din cauza unei întreruperi a transportului de gaze naturale, petrol sau 
electricitate, sau din cauza unei ameninţări pentru furnizarea acestora. Această 
procedură trebuie să permită părţilor să reacţioneze rapid la potenţiale diferende 
energetice în viitor. În al treilea rând, există o procedură prin care comisia de 
arbitraj este obligată să solicite Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) o 
hotărâre preliminară cu caracter obligatoriu, în cazul unui diferend cu privire la 
interpretarea şi aplicarea dreptului comunitar (de exemplu, legislaţia UE anexată la 
Acord).217 Prin această procedură se urmăreşte asigurarea unei interpretări şi a unei 
aplicări uniforme a legislaţiei UE anexate la Acord, fără a pune în pericol 
competenţa exclusivă a CJUE de a interpreta dreptul comunitar. 

Medierea. Un mecanism separat şi mai simplu este inclus (în Anexa XXXII) 
pentru ”mediere” în loc de ”arbitraj”, pe care părţile îl pot folosi în abordarea 
problemelor conexe accesului pe piaţă, inclusiv măsurile netarifare. Acest 
mecanism prevede numirea unui singur mediator, care poate consilia şi propune o 
soluţie, fără caracter obligatoriu, în termen de 60 de zile. Scopul medierii nu este 
acela de a verifica legalitatea unei măsuri, ci de a găsi o soluţie rapidă şi eficientă la 
problemele accesului pe piaţă, fără a recurge la litigii. În cazul în care cele două 
părţi acceptă soluţia, atunci aceasta va fi adoptată drept decizie a Comitetului 
pentru comerţ. Acest mecanism de mediere nu exclude posibilitatea ca, în cazul în 
care o soluţie nu este agreată, să se recurgă la mecanismul de soluţionare a litigiilor 
prin metoda arbitrajului. 

Transparenţa. ZLSAC include şi un capitol cu privire la transparenţă (art. 
355 – 362). Republica Moldova trebuie să stabilească „un mediu de reglementare 
eficient şi previzibil pentru operatorii economici şi proceduri eficiente, ţinând 
seama în mod corespunzător de cerinţele în materie de securitate juridică şi 
proporţionalitate”. De exemplu, legile, regulamentele, deciziile judiciare şi 
administrative, care au un impact asupra Acordului (adică măsuri de aplicare 

                                                             
215 A se vedea art. 158 alin. (3) şi 161 alin. (3) din Acordul de Asociere UE-RM. 

216 A se vedea art. 338 din Acordul de Asociere UE-RM. 

217 A se vedea art. 403 din Acordul de Asociere UE-RM. 
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generală), trebuie să fie publicate şi comunicate în mod corespunzător şi în timp 
util. Trebuie stabilit un punct de contact, care să răspundă solicitărilor din partea 
persoanelor interesate cu privire la aceste măsuri de aplicare generală (propuse sau 
în vigoare). Acest capitol include reguli cu privire la procedurile administrative şi 
cele de ”reexaminare şi căi de atac”. Potrivit celor din urmă, fiecare parte stabileşte 
sau menţine instanţe judiciare imparţiale şi independente, sau alte tribunale 
independente sau proceduri, în scopul de a asigura o reexaminare promptă şi, dacă 
este cazul, corectarea acţiunilor administrative în domeniile acoperite de ZLSAC. 

 

Pe scurt despre soluţionarea diferendelor, medierea şi transparenţa 

Există două mecanisme de bază pentru soluţionarea litigiilor: un mecanism general, 
aplicabil tuturor părţilor Acordului, cu excepţia ZLSAC, şi un al doilea mecanism, 
aplicabil doar pentru ZLSAC. 

Mecanismul general se bazează pe găsirea unei soluţii convenite de către părţi în cadrul 
Consiliului de Asociere, în caz contrar, partea vătămată putând adopta  ”măsuri 
corespunzătoare”. 

Un sistem mai complex există pentru litigiile ce ţin de ZLSAC, care oferă două căi 
alternative: fie un arbitraj obligatoriu, fie o mediere mai puţin strictă pentru soluţii 
consensuale. 

Există şi prevederi în cazul încălcării ”elementelor esenţiale” ale Acordului (adică a 
principiilor politice de bază), care  pot  duce la suspendarea întregului Acord. 

În practică, aceste proceduri sunt folosite rar, întrucât UE preferă o abordare diplomatică 
în soluţionarea litigiilor. 

Regulile ZLSAC în materie de transparenţă obligă Republica Moldova să creeze şi să 
menţină un mediu juridic transparent şi previzibil, favorabil pentru mediul de afaceri.  

 



 

 

30. DISPOZIŢII INSTITUŢIONALE 

De la 1 septembrie 2014 Acordul de Asociere UE-RM 
a fost aplicat pe larg în mod provizoriu, iar de la 1 
iulie 2016 acesta a intrat pe deplin în vigoare. 
Aranjamentele instituţionale pentru revizuirea şi 
controlul implementării Acordului sunt elaborate 
bine. 

Ratificarea şi aplicarea cu titlu provizoriu. După 
semnarea Acordului de Asociere la 27 iunie 2014, au 
fost necesare mai multe etape procedurale, înainte ca 
Acordul să poată intra în vigoare. Pe lângă 
aprobarea de cătreParlamentul European (din 

13.11.2014), a fost necesară şi ratificarea de către toate cele 28 de state membre ale 
UE, întrucât Acordul de Asociere este un ”acord mixt” (adică include prevederi 
care se încadrează în competenţele statelor membre). Pentru a evita întârzierile ce 
ţin de ratificare, UE şi Republica Moldova au convenit să aplice în mod provizoriu o 
mare parte din prevederile Acordului începând cu 1 septembrie 2014, şi anume cea 
mai mare parte din prevederile care intră în competenţele UE, cum ar fi aproape 
întregul ZLSAC şi multe capitole privind principiile generale, dialogul politic, 
statul de drept şi numeroase elemente de cooperare sectorială. După ce toate statele 
membre, UE şi Republica Moldova au ratificat Acordul, acesta a intrat în vigoare la 
1 iulie2016. 

Cadrul instituţional. Acordul stabileşte un cadru instituţional cuprinzător, 
care va juca un rol crucial în procesul de monitorizare şi implementare. 

Consiliul de Asociere este instituţia principală, compusă din membri ai 
Consiliului Uniunii Europene şi ai Comisiei Europene, pe de o parte, şi din membri 
ai Guvernului Republicii Moldova, pe de altă parte. Consiliul de Asociere trebuie să 
se reunească la nivel ministerial cel puţin o dată pe an, fiind instituţia de bază 
pentru monitorizarea implementării Acordului. De asemenea, acesta trebuie să 
examineze orice altă problemă majoră în relaţia dintre cele două părţi. De exemplu, 
în cadrul ultimei reuniuni a Consiliului de Asociere, care a avut loc la 14 martie 
2016, au fost discutate aspecte ce ţin de progresul Republicii Moldova la capitolul 
implementării Acordului, despre criza politică din ţară şi despre soluţionarea 
paşnică a conflictului transnistrean.218 

Consiliul de Asociere poate lua decizii “obligatorii” în cazurile prevăzute de 
Acord. Acest lucru presupune că UE (şi statele sale membre) şi Republica Moldova 
sunt obligate să pună în aplicare aceste decizii. De asemenea, Consiliul poate 

                                                             
218 A se vedea comunicatul de presă comun de la cea de-a doua reuniune a Consiliului de asociere dintre 
Uniunea Europeană şi Republica Moldova, 14.03.2016. 
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adopta recomandări fără caracter obligatoriu. Atât deciziile, cât şi recomandările, 
sunt adoptate prin consens între părţi. 

Consiliul de Asociere este asistat de un Comitet de asociere, format din 
reprezentanţi ai părţilor la nivel de înalţi funcţionari, care, la rândul său, este asistat 
de subcomitete specifice. Consiliul de Asociere a adoptat norme de procedură 
pentru sine şi pentru Comitetul de Asociere219şi a creat subcomitete specializate pe 
aspecte ce ţin de libertate, securitate şi justiţie, cooperare economică şi sectorială.220 
Acordul a stabilit deja un Comitet pentru comerţ, pentru a aborda toate aspectele 
privind ZLSAC,221 ajutat de mai multe subcomitete (de exemplu, subcomitetul 
pentru MSF, comerţşi dezvoltare durabilă). 

În cele din urmă, în baza Acordului a fost creat un Comitet Parlamentar de 
Asociere, format din membri ai Parlamentului European şi ai Parlamentului 
Republicii Moldova, care s-a reunit de două ori, cea mai recentă reuniune având loc 
la Chişinău în luna mai 2016. Acordul prevede şi o Platformă a Societăţii Civile, 
care a avut prima întâlnire cu CESE la Bruxelles, la 10 mai 2016 (a se vedea capitolul 
28). 

Aproximare dinamică. Aceste instituţii comune joacă, de asemenea, un rol 
esenţial în procesul de aproximare (dinamică) a Republicii Moldova cu  legislaţia 
UE (adică actualizarea permanentă a listei directivelor sau regulamentelor Uniunii 
Europene în mai multe anexe la Acord, în contextul evoluţiilor legislative relevante 
din UE). După cum a fost indicat în capitolele anterioare, numeroase acte 
comunitare, menţionate în anexele Acordului, au fost deja înlocuite sau modificate 
în UE; prin urmare, Acordul permite Consiliului de Asociere să actualizeze sau să 
revizuiască anexele, „inclusiv pentru a ţine seama de evoluţia dreptului Uniunii”.222 
Totodată, întrucât Consiliul de Asociere decide prin consens, atât UE, cât şi 
Republica Moldova, trebuie să convină asupra actualizării anexelor şi a mai multor 
capitole ale ZLSAC, care cuprind prevederi specifice pentru actualizarea legislaţiei 
comunitare anexate (de exemplu, privind MSF, serviciile şi achiziţiile publice). 
Consiliul de Asociere a delegat Comitetului pentru comerţ competenţa de a 
modifica sau de a actualiza anexele la ZLSAC privind drepturile de export, 
măsurile de salvgardare privind autoturismele, barierele tehnice în calea 
comerţului, facilitarea reformelor vamale şi a comerţului, serviciile şi achiziţiile 
publice.223 

Deşi Consiliul de Asociere are competenţe ample de modificare a anexelor, 
acesta nu poate modifica prevederile principale ale Acordului, dat fiind faptul că, 

                                                             
219 A se vedea Decizia 1/2014 a Consiliului de asociere de adoptare a propriului regulament de procedură şi 
a celui al Comitetului de asociere. 

220 A se vedea Decizia 2/2014 a Consiliului de asociere privind înfiinţarea a două subcomitete. 

221 A se vedea art. 438 alin. (4) din Acordul de Asociere UE-RM. 

222 A se vedea art. 436 alin. (3) din Acordul de Asociere UE-RM. 

223 A se vedea Decizia 3/2014 a Consiliul de asociere privind delegarea anumitor competenţe de către 
Consiliul de asociere Comitetului de asociere reunit în configuraţia comerţ. 
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fiind un tratat, acest lucru ar necesita din nou proceduri complexe de ratificare în 
conformitate cu procedurile interne ale UE şi ale Republicii Moldova. 

 

Pe scurt despre dispoziţiile instituţionale 

Începând cu 1 septembrie 2014 Acordul de Asociere a fost aplicat pe larg în mod 
provizoriu, iar începând cu 1 iulie 2016 acesta a intrat pe deplin în vigoare. 

A fost creat un cadru instituţional comun şi cuprinzător pentru a monitoriza 
implementarea Acordului, care la fel reprezintă o platformă pentru dialogul politic. 

Consiliul de Asociere are o competenţă amplă pentru modificarea anexelor la Acord, dar 
nu şi a prevederilor principale ale Acordului 
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Semnarea Acordului de Asociere şi crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi 
Cuprinzător în anul 2014 a reprezentat un act politic strategic de apropiere a Republicii 
Moldova de realizarea „opţiunii sale europene“. Dintre toate ţările din vecinătatea de 
est a UE, Republica Moldova este, în mod obiectiv, cea mai aproapiată de Europa, 
reieșind din mai multe puncte de vedere, precum istoria, limba, cultura și o frontieră 
comună cu vecinul său direct – România, care acum este stat membru al UE. Aceasta 
reprezintă o fundaţie temeinică pentru realizarea cu succes a Acordului, în pofida 
provocărilor politice şi economice majore cu care se confruntă acum Republica 
Moldova.

Scopul acestui Manual este de a explica în mod clar conţinutul Acordului de Asociere. 
Sunt explicate toate capitolele politice şi economice semnificative din Acord, şi pentru 
fiecare capitol în parte este explicată semnificaţia angajamentelor asumate de 
Republica Moldova, precum şi provocările care ar putea împiedica realizarea acestora.

O sursă de referinţă unică pentru acest act de importanţă istorică, prezentul manualul 
se adresează cititorilor profesionişti, şi anume oficialilor, parlamentarilor, 
diplomaţilor, conducătorilor de întreprinderi, juriștilor, consultanţilor, centrelor 
analitice, organizaţiilor societăţii civile, profesorilor universitari, formatorilor, 
studenţilor și jurnaliștilor.

Manualul a fost elaborat de două echipe de cercetători, reprezentanţi ai centrelor 
analitice independente proeminente, CEPS din Bruxelles şi Expert-Grup din Chişinău, 
cu sprijinul Agenţiei Suedeze pentru Cooperare Internaţională și Dezvoltare (Sida). 
Acesta este parte a unei trilogii de manuale, celelalte două volume prezentând o 
analiză a Acordurilor de Asociere similare, încheiate de UE cu Ucraina şi Georgia.
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O trilogie de manuale: Înţelegerea Acordurilor de Asociere şi a Zonelor 
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