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UE a semnat peste 70 acorduri de asociere

3 tipuri de AA cu țările postcomuniste:

• Acordurile Europene de Asociere - Europe Agreement Establishing 
an Association (țările care au devenit membre în 2004 și 2007)

• Acordurile de Stabilizare și Asociere - Stabilization and Association 
Agreements (țările ex-Iugoslave, cu excepția Sloveniei)

• Acordurile de Asociere cu statele Parteneriatului Estic (6 țări, 
dintre care doar 3 au semnat DCFTA, inclusiv Republica Moldova)

prevedeau drept 
rezultat final 
aderarea la UE

Scurt istoric: Acordurile de asociere semnate de UE



ZLSAC/DCFTA este un acord:

Liber (Free)

Acces mai bun pe piață, eliminarea taxelor de import și export, eliminarea 
altor bariere în comerțul cu produse și servicii

Aprofundat (Deep)

Statut avansat de parteneriat cu UE, orientat să creeze legături politice și 
economice mai strânse cu UE

Cuprinzător (Comprehensive)

Include și achizițiile publice,  concurența, proprietatea intelectuală, 
dezvoltarea durabilă ș.a.

DCFTA – parte a Acordului de Asociere



5,4 % creșterea suplimentară a PIB

16 % creșterea exporturilor în UE

8 % creșterea importurilor din UE

99 % din taxe vor fi reduse la zero

Beneficiile scontate ale DCFTA (pe termen lung)

îmbunătățirea relativă a 
balanței comerciale a RM

creșterea produsului național cu 
cel puțin 142 mil USD sau circa 
2,8 mlrd MDL

economii anuale de 80 mil USD 
pentru importatorii europeni și 103 
mil USD pentru cei din RM

Surse: Ghidul Acordului de Asociere RM-UE
EU-RM DCFTA Reading guide



2 ani de implementare DCFTA

prin prisma datelor statistice



2 200 000 000 USD export în UE

63,6 % ponderea UE în exporturile RM 

2 ani de DCFTA - situația la 01.09.2016

Sursa: Biroul Național de Statistică
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UE CSI Alte țări Total

Export 681,3 63,6 % 222,9 20,8 % 166,9 15,6 % 1071,1 

Import 1087,8 49,8 % 548,0 25,1 % 547,4 25,1 % 2183,2

Ian-Iul 2016 (mil USD)

UE - principalul partener comercial al RM



UE - principalul partener comercial al RM
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Top 5 destinații de export ale mărfurilor moldovenești 2013 vs. 2015 (mil USD)

- Țări UE - Țări non-UE 

Sursa: Biroul Național de Statistică



Valorificarea cotelor la export/import (01.01.2015 - 01.09.2016)

prunemerestruguri
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http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=en&Origin=MD&Code=&Year=2
016&Critical=&Status=&Expand=true

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=en&Origin=MD&Code=&Year=2016&Critical=&Status=&Expand=true


grâuporumborz zahăr cereale prelucrate 
(alcool etilic)

Mecanismul anti-circumvenție
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În perioada 01.09.2014 - 01.09.2016 utilizând mecanismul anti-circumvenție au fost exportate:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/surv/surv_consultation.jsp?Lang=en&range=25&originCode=MD&s
urvType=4&offset=8&Expand=true

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/surv/surv_consultation.jsp?Lang=en&range=25&originCode=MD&survType=4&offset=8&Expand=true


Cod NCM Denumirea grupei de mărfuri Mil USD

85 Mașini, aparate și echipamente electrice și părți ale acestora; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul... 233,7

12 Semințe si fructe oleaginoase; semințe si fructe diverse; plante industriale si medicinale; paie si furaje 139,9

62 Îmbrăcăminte si accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croșetate 137,4

08 Fructe comestibile si nuci; coji de citrice si de pepeni 96,4

94 Mobila; așternut de pat; saltele; suport de saltele, perne si alte accesorii similare ... 91,5

10 Cereale 69,1

15 Grăsimi si uleiuri de origine animala sau vegetala, produse ale disocierii lor; grăsimi alimentare prelucrate... 68,1

61 Îmbrăcăminte si accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croșetate 58,4

22 Băuturi, lichide alcoolice si oțet 40,7

20 Preparate din legume, din fructe, nuci sau din alte părți de plante 35,2

70 Sticla si articole din sticla 27,3

64 Încălțăminte; ghetre si articole similare; părți ale acestor articole 20,6

42 Obiecte din piele; articole de curelărie sau de șelărie; articole de voiaj, genți de mina si articole similare... 18,9

90 Instrumente si aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsura, de control sau de precizie ... 15,5

84 Reactoare nucleare, cazane, mașini, aparate si dispozitive mecanice; părți ale acestora 13,1

Exportul în UE pe grupe de mărfuri (2015)

Sursa: Biroul Național de Statistică
- Produse industriale



1143 companii exportatoare în UE

67,4 % din numărul total exportă în UE

673 poziții tarifare exportate în UE

Sursa: Serviciul Vamal al RM

UE - principalul partener comercial al RM (01.01.2016)



UE - principalul partener comercial al RM

Sursa: Serviciul Vamal al RM

2013 2014 2015

Nr. total al companiilor exportatoare 1598 1668 1845

Nr. companiilor care exportă în UE 1018 1097 1243

Nr. companiilor care exportă în CSI 703 701 720

Ponderea companiilor care exportă în UE din totalul 
companiilor exportatoare

63,7 % 65,8 % 67,4 %

Nr. de poziții tarifare exportate în UE 631 641 673



52,2 % din totalul ISD provin din UE

28 state membre UE au investit în RM 

4 din top 5 țări care au investit în RM sunt din UE

(Olanda, Cipru, Franța, Spania)

UE - principalul furnizor de Investiții Străine Directe (ISD)

Sursa: Banca Națională a Moldovei

52.20%

11.20%

36.70%

Stocul ISD pe zone
geografice la data de 31.12.2015 (%)

UE CSI Alte



World Bank Group
46.45
25%

European Commission 
- Neighbourhood and 

Enlargement 
Negotiations

43.13
23%

United States
24.56
13%

UNDP
15.69

8%

17 more
57.85
31%

UE - unul din principalii parteneri de dezvoltare

Sursa: www.d-portal.org

Asistența externă acordată RM în 2015 (mil USD)

circa 20 proiecte 

și programe finanțate 
de UE întru susținerea 
eforturilor de 
implementare a 
DCFTA (2015)



1980 – numărul beneficiarilor programelor PARE 1+1, 
PNAET, FGC (2012-2015) implementate cu asistența UE

3714 – locuri de muncă create prin intermediul 
programelor PARE 1+1, PNAET, FGC (2012-2105)

9 – incubatoare de afaceri construite cu asistența UE

635 – locuri de muncă create prin intermediul 
incubatoarelor

UE - unul din principalii parteneri de dezvoltare

Sursa: Rapoartele de activitate ale ODIMM



Implementarea DCFTA 

pe componente 



Realizări

Implementarea instituției Operatorului
Economic Autorizat (AEO) la toate punctele de
trecere (97 AEO în prezent)

Adoptarea Nomenclaturii Combinate a
Mărfurilor, bazate pe clasificarea UE

Implementarea în toate subdiviziunile SV a
Sistemului de Management al Calității (ISO
9001:2008)

Clauza drawback duties – reducerea taxei
vamale la 1% pentru 32 poziții tarifare

Aderarea la Convenția PAN-EURO-MED, care
va înlocui Protocolul II al AA RM-UE

Aderarea la Acordul de Facilitare a Comerțului
în cadrul OMC

Accesul pe piață al mărfurilor și administrare vamală

Priorități

Modificarea modalității de plată a taxei
pentru poluarea mediului

Implementarea noului sistem computerizat
de tranzit (NCTS)

Instituirea Comitetului Național pentru
Facilitarea Comerțului

Avansarea în procesul de transpunere și
elaborare a noului Cod Vamal

Implementarea procedurii electronice de
vămuire la export E-customs (în 2016 -
minim 50% din totalul declarațiilor vamale -
procesate prin intermediul e-customs)



Realizări

Dreptul de export pentru o gamă largă
de produse vegetale, miere, caviar

Realizarea misiunilor de audit ale
echipei DG SANTE, pentru ouă clasa B,
carne de pasăre

Inițierea modernizării a laboratoarelor
din subordinea ANSA

Reconstrucția în 2016 a 2 puncte de
control la frontieră: Tudora (mai),
Criva (iunie). Urmează Giurgiulești și
Leușeni

Măsuri Sanitare și Fitosanitare (SPS)

Anexa XXIV-B la AA cu lista măsurilor SPS (peste 240 acte UE)

Priorități

Acreditarea internațională a laboratorului
CRDV

Extinderea listei produselor de origine
animală cu drept de export în UE: ouă clasa
B, carne de pasăre, produse lactate

Strategia în domeniul siguranței alimentelor

Implementarea pe întreg teritoriul țării a
sistemului rapid de alertă pentru alimente
și furaje RASFF, sistemului de alertă rapidă
pentru produse periculoase RAPEX,
sistemului computerizat veterinar integrat
TRACES



Bariere tehnice în calea comerțului, standardizare, metrologie ( TBT)

Realizări

Progres în armonizarea legislației

naționale la acquis-ul UE aferent

sectorului TBT

Inițierea procedurii de aderare la

organismele internaționale în domeniul

infrastructurii calității (CENELEC,

EURAMET, WELMEC, EA MLA)

Adoptarea a peste 10,000 standarde

europene/internaționale, anularea a

circa 11600 standarde moldovenești

conflictuale dar și depășite ca termen

Priorități

Armonizarea legislației privind 
dispozitivele medicale, medicamentele de 
uz uman și veterinar, substanțele chimice, 
materialele de construcție

Cooperarea cu organismele internaționale
din domeniul infrastructurii calității

Dotarea laboratoarelor cu echipamente și
consumabile pentru teste expres

Pregătirea pentru negocierea și semnarea
unui Acord ACAA (jucării, materiale de
construcții, echipamente electrice de
joasă tensiune



Politica antreprenorială și industrială

Realizări

RM - prima țară din Parteneriatul Estic ce a

aderat la programul de competitivitate

pentru IMM – COSME

Aprobată Strategia de atragere a investițiilor

și promovare a exportului

Instituirea moratoriului asupra controlului

de stat (au beneficiat 200 agenți economici)

Crearea Consiliului pentru Promovarea

Proiectelor Investiționale de Importanță

Națională

2 Priorități noi pentru IMM: dezvoltarea

antreprenorialului feminin și dezvoltarea

economiei verzi

Priorități

Instituirea caracterului consultativ al
controalelor realizate în primii 3 ani de la
fondare a ÎMM-urilor

Optimizarea nr. actelor permisive eliberate
mediului de afaceri (reducerea numărului cu
114 din 416 acte existente)

Simplificarea procedurilor de autorizare în
comerț, inclusiv aplicarea mecanismului de
notificare

Instituirea ghișeul unic pentru gestionarea și
eliberarea actelor permisive

Implementarea Reformei Regulatorii



Sectorul energetic
Realizări

Progres important în adoptarea legislației

cadru (legea privind energia electrică și gazele

naturale – implementarea pachetului

energetic III)

Reducerea prețului de import al gazelor

naturale și energiei electrice cu circa 28%, care

ulterior au contribuit la diminuarea tarifelor

pentru consumatorii casnici.

Instituirea Grupului de coordonare de nivel

înalt pentru piața energetică și interconectările

sistemelor energetice

Adoptarea regulamentelor pentru etichetarea

produselor cu impact energetic, proiectarea

ecologică a produselor cu impact energetic

Priorități

Implementarea cu succes a proiectelor de
interconexiune a rețelelor de transport de
energie electrică și gaze naturale dintre RM și
România
• prelungirea gazoductului Iași - Ungheni pe

teritoriul Republicii Moldova până la
Chișinău, iar în România până la Onești

• realizarea primei interconexiuni asincrone,
Isaccea – Vulcănești – Chișinău

Conectarea la sistemul comunitar energetic
până la finele anului 2020

Implementarea Foii de Parcurs privind
liberalizarea piețelor de gaze și energie
electrică 2016-2018



Achiziții publice

Realizări

Apropierea de sistemul european de

Achiziții Publice (legea achizițiilor publice)

Elaborarea Strategiei de dezvoltare a

sectorului achizițiilor publice 2016 – 2020

din RM(va facilita procedurile de

depunere a dosarelor on line, va combate

corupția și birocrația în procesul de

organizare a licitațiilor la nivel național)

RM a devenit membră cu drepturi

depline la Acordul Organizației Mondiale a

Comerțului (OMC) privind achizițiile

publice - GPA.

Priorități

Elaborarea și punerea în aplicare a
regulamentelor ce derivă din legea
privind achizițiile publice

Aprobarea și implementarea
Strategiei de dezvoltare a sectorului
achiziții publice 2016 – 2020

Crearea Agenției pentru soluționarea
contestațiilor

Elaborarea conceptului de e-achiziții
și implementarea acestuia



Realizări

Promovarea serviciului poștal universal,
liberalizarea pieței poștale (legea serviciilor
poștale)

Asigurarea accesului partajat la infrastructura de
comunicaţii existentă pentru toţi operatorii de
telecomunicaţii, la tarife rezonabile, garantate
prin lege

Condiții pentru Parcurile din industria IT

Condiții pentru instituirea Serviciului Național
Unic 112 pentru apeluri de urgență

Aprobat Programul de tranziție de la televiziunea
analogică terestră la cea digitală terestră

Priorități

Alinierea la cele mai bune
standarde europene în materie de
competențe pentru autoritatea de
reglementare în sector (legea
comunicațiilor electronice)

Instituirea Serviciului Național Unic
112 pentru apeluri de urgență

Crearea Parcurilor din industria
tehnologiei informației (impozit
unic de 7%, scutiri de TVA la
importul echipamentului, limitarea
controalelor din partea statului
ș.a.)

Societatea Informațională



Implementarea DCFTA: Elaborarea noului PNA

Acțiunea Data lansării Data finalizării

Colectarea propunerilor de la 
instituțiile responsabile

5 septembrie 15 septembrie

Elaborarea primului proiect de 
PNA

15 septembrie 20 septembrie

Consultări cu instituțiile

• Titlul IV 6 octombrie 14 octombrie

• Titlul V 17 octombrie 21 octombrie

Definitivare PNA 25 octombrie 28 octombrie

Avizarea PNA/consultarea cu 
societatea civilă

31 octombrie 9 noiembrie

Aprobarea în ședință de Guvern sf. lunii noiembrie înc. lunii decembrie



Vă mulțumim pentru atenție !!!
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