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CUVÂNT DE DESCHIDERE

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

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

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

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

Mai multe informații pot fi consultate pe site-ul  www.EU4Business.eu/moldova
Conținutul acestui material este responsabilitatea exclusivă a autorilor și nu poate fi 
atribuit Uniunii Europene.
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În ultimul deceniu, exporturile moldovenești au suferit 
schimbări esențiale. Unele industrii (de exemplu, 
vinificația) au demonstrat evoluții importante, ”stimulate” 
de embargourile Federației Ruse în 2006, 2013, 2014 și 
acum reprezintă exemple de bune practici în stabilirea 
poziției competitive pe piața internațională. Valoric, 
exporturile de mărfuri au totalizat peste 2,4 mld USD în 
2017, volum superior celui realizat în anul 2016 cu
18,6% .
 
Ca parte componentă a Acordului de Asociere dintre 
Republica Moldova și Uniunea Europeană (Acord), Zona 
de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) se 
aplică în relațiile dintre RM și UE de la 1 septembrie 
2014. Pe de o parte, Acordul a susținut eforturile depuse 
de produsele moldovenești pentru pătrunderea pe piața 
UE, astfel că exporturile către UE au crescut în mod 
constant, însumând mai bine de 1,5 mld USD sau 65,8% 
din exporturile naționale în 2017, ceea ce este cu 19,9%
mai mult față de 2016.

Pe de altă parte, Uniunea Europeană continuă să acorde 
un suport tehnic și financiar constant în implementarea 
Acordului de Asociere, armonizarea legislativă, dar și 
adaptarea politicilor sectoriale în ideea fortificării 
capacităților instituționale, sporirea calității și 
competitivității produselor moldovenești, sporirea 
accesului la piața Uniunii Europene și, implicit, relansarea
calității vieții cetățenilor.

Acest context favorabil, susținut de o serie de programe 
oferite de către partenerii de dezvoltare (UE, USAID, 
Banca Mondială, BERD ș.a.), argumentează necesitatea 
unei vizibilități sporite, care ar valorifica pe deplin 
avantajele oferite de Acordul de Asociere. În acest sens, 
este esențială prezentarea celor mai importante aspecte 
practice cu care se întâlnește mediul de afaceri atunci
când exportă în Uniunea Europeană.

Ghidul ”Exportul în Uniunea Europeană” face parte din 
seria de ghiduri destinate unei cunoașteri mai largi a 
relațiilor RM-UE și are ca scop facilitarea înțelegerii 
procesului de export către Uniunea Europeană din 
perspectiva mediului de afaceri local. Fiind unul din 
rezultatele Proiectului UE ”Vizibilitate și comunicare 
pentru acțiunile legate de implementarea Acordului de 
Asociere / Acordului de Liber Schimb Aprofundat și 
Cuprinzător în cadrul programelor de asistență finanțate 
de Uniunea Europeană”, ghidul ”Exportul în Uniunea 
Europeană” urmează să abordeze subiectele care 
întregesc necesitățile de informare ale antreprenorilor 
moldoveni, aferente evaluării capacităților (potențialului) 
de export; elaborarea strategiei și a planului de export, 
cercetarea și argumentarea selectării pieței de export,
livrarea comenzii și managementul comunicării.

Ghidul vine în ajutorul întreprinderii locale și cu o serie 
de vizualizări grafice pentru fiecare subiect expus, pentru 
a facilita asimilarea informației într-un mod succint și clar, 
precum și cu completări trecute în Anexe, care pun 
accentul pe practică. Materialul prezentat are drept scop 
amplificarea convingerii că exportul în Uniunea 
Europeană poate fi privit ca un proces ce implică mai 
puține riscuri și mai multe oportunități în timp ce 
ghidează întreprinzătorul din primele momente de 
conștientizare a necesității de export până la aprecierea
importanței comunicării cu potențialii parteneri.
 
În speranța că acest ghid Vă va fi util, Vă urăm Succes!

INTRODUCERE

http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=336& 1

1



06

EVALUAREA CAPACITĂȚILOR ȘI 
FUNDAMENTAREA STRATEGIEI DE EXPORT

Partea I. 

Pasul nr. 1 Evaluarea capacității de export

obținerii unui profit mai mare pe o altă 
piață, sau dorește să reducă dependența 
de piața internă. Totuși, înainte ca 
întreprinderea să ia o decizie cu privire 
la exporturi, este necesar ca ea să 
evalueze dacă și în ce măsură canalele și 
oportunitățile de pe piața internă au
fost valorificate.

Dezvoltarea exporturilor pe termen 
lung oferă întreprinderii avantaje 
financiare, cunoștințe și experiență care 
îi sporesc competitivitatea pe piața 
internă. Printre cele mai importante 
beneficii ale întreprinderii care exportă
sunt următoarele: 
•.creșterea cifrei de afaceri și a 
oportunităților suplimentare de profit;
•.utilizarea potențialului de dezvoltare

ntreprinderea dvs. poate ajunge la     
un moment în care piața internă este 
deja asimilată sau există  perspectiva 

Întreprinderea de export este acea care are un produs sau un serviciu competitiv, resurse financiare și umane 
suficiente pentru punerea în aplicare a strategiei de export, precum și sprijin managerial pentru lansarea exporturilor.
 

Evaluarea capacității de export permite unității economice să înțeleagă ce trebuie de îmbunătățit pentru ca aceasta
să devină o întreprindere de succes în exporturi.

al întreprinderii;
•.diversificarea riscului - prin extinderea 
pieței și a bazei de clienți, întreprinderea 
nu mai depinde de situația economică
de pe piața internă;
•.noi cunoștințe, experiență și idei - 
atunci când exportați, întreprinderea 
poate folosi cunoștințele acumulate
pentru a dezvolta piața locală.

Totodată, pe termen scurt, 
întreprinderea se va confrunta cu 
obstacole în calea exportului – 
necesitatea investițiilor legate de 
creșterea capacităților de producție, 
lipsa specialiștilor în export, lipsa 
cunoștințelor despre piețele de export, 
mediul străin de afaceri, diferențele 
culturale și, cel mai important, 
concurența – pe piețele străine va trebui 
să concurați atât cu întreprinderile
locale, cât și cu cele din alte țări.

01

Î
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https://ec.europa.eu/growth/single-market_ro

În cazul în care întreprinderea a evaluat argumentele PRO și 
CONTRA exporturilor și a decis să înceapă exportul, atunci 
este important ca ea să examineze gradul său de pregătire la 
export prin două întrebări fundamentale:
 
•.Întreprinderea este pregătită să exporte?
  

•.Produsul sau serviciul întreprinderii este pregătit pentru
export?
  
Inițierea exportului pe o piață străină, în special dacă este 
vorba despre piața Uniunii Europene , care este enormă 
(peste 500 milioane de consumatori), matură și cu o înaltă 
cultură de consum, trebuie să fie precedată de o evaluare 
temeinică a capacității (potențialului) de export. Fiecare 
întreprindere este diferită în ceea ce privește dimensiunea, 
structura și domeniul de activitate. Cu toate acestea, modul în 
care fiecare întreprindere își poate evalua potențialul de
export este similar.
 
Pot fi deosebit de utile următoarele 7 niveluri în evaluarea
capacității de export a întreprinderii dvs.:
 
1).Pregătirea managementului (conducerii) întreprinderii – 
personalul de conducere ar trebui să evalueze rolul 
exporturilor și să înțeleagă dacă exportul este o prioritate 
pentru întreprindere, dacă conducerea întreprinderii are o 
viziune și o strategie pe termen lung legată de exporturi, dacă 
sunt identificate obiectivele care trebuie atinse, dacă 
întreprinderea va fi gata să se adapteze noilor realități aduse 
de exporturi, inclusiv competiția pe plan internațional și, în 
primul rând, dacă întreprinderea are deja unele succese în
domeniul de export.

2).Pregătirea personalului de vânzări – trebuie să înțelegeți 
dacă întreprinderea dvs. are personalul necesar pentru 
inițierea și dezvoltarea exporturilor, dacă întreprinderea 
dispune de personal calificat și cu experiență pe piețele 
externe, dacă sunt suficiente cunoștințe de limbi străine 
pentru a comunica cu partenerii străini, dacă întreprinderea 
dvs. are puse la punct procesele de îmbunătățire a calificării 
personalului implicat în exporturi și dacă întreprinderea
cunoaște organizarea proceselor de export.

3).Cunoașterea piețelor – este esențial ca întreprinderea să 
dispună de informațiile care o vor ajuta să cunoască piețele 

străine și să poată oferi un produs sau un serviciu competitiv. 
Răspundeți la așa întrebări, precum: care sunt piețele pe care 
întreprinderea deja a exportat? Ce informații sunt necesare 
pentru a identifica piața-țintă? Aveți o cercetare de piață sau 
alte informații disponibile despre piața-țintă? Există cerințe 
specifice pe piața ce urmează să exportați (detalii la acest 
subiect sunt descrise în Pasul nr. 7 al ghidului)? Au vizitat 
reprezentanții întreprinderii dvs. unele expoziții sau 
evenimente de pe piața-țintă? Dacă nu, de pe care altă piață?
 
4).Resurse financiare și legale – întreprinderea trebuie să fie 
conștientă că, pentru a începe să exporte, va avea nevoie de 
resurse financiare importante, deoarece activitatea de export 
necesită un buget atent planificat pentru lansarea și 
implementarea exportului. Prin urmare, este necesar să luați 
în considerare următoarele aspecte – care sunt resursele 
financiare ale întreprinderii dedicate ca buget pentru 
dezvoltarea exportului, dacă are întreprinderea mijloacele 
necesare pentru a-și ajusta producția la cerințele cantitative și 
calitative ale pieței de export și, nu mai puțin important, dacă 
întreprinderea dispune de informații cu privire la modalitățile 
de reducere a riscurilor financiare în comerțul internațional.
 
5).Capacitatea de producție și conformitatea – este esențial 
să se evalueze potențialul de producție și conformitatea 
acesteia cu exportul. Prin urmare, este necesar să luați în 
considerare – dacă întreprinderea are o rezervă de majorare a 
potențialului de producere fără investiții mari de capital, care 
ar fi, eventual, investițiile necesare pentru a crește capacitatea 
întreprinderii și care este sistemul de management al calității
în întreprindere.
 
6).Evaluarea ofertei – oferta întreprinderii trebuie să fie clar 
definită, iar competitivitatea acesteia trebuie evaluată pentru 
a putea răspunde la așa întrebări, ca – partenerii străini au 
manifestat deja interes pentru produsul dvs.? concurenții dvs. 
exportă deja produse similare? Prin ce anume este mai bună 
oferta dvs. de cea a concurenților? Este necesar ca produsul 
dvs. să fie cumva modificat pentru a devenit mai atractiv la 
export? Este bine gândită strategia de stabilire a prețurilor? 
Cum vor afecta costurile de transport prețul produsului? Cum 
va fi afectat termenul de valabilitate al produsului de către 
transportarea lui? Care sunt costurile ambalării și cât de 
complexă va fi adaptarea acesteia la piața externă? Ce 
documentație sau certificare va fi necesară pentru export? Va 
necesita produsul dvs. o asistență post-vânzare pe piața UE?

2

2
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7).Pregătirea materialelor de marketing – este indicat să 
evaluați dacă materialele de marketing și promovare actuale 
sunt potrivite pentru dezvoltarea exporturilor sau cum pot fi 
acestea îmbunătățite pentru a deveni mai atractive pentru 
piața UE. Tot aici trebuie de precizat dacă întreprinderea are o 
identitate vizuală uniformă, dacă poate oferi profilul 
întreprinderii sau prezentări ale întreprinderii în limba engleză 
pentru piața-țintă, sau dacă dispune de un website în limba
engleză și/sau în limba țării-țintă.

În cazul exportului de servicii, mai este indicat de a
răspunde la câteva întrebări esențiale:
 

•.de ce serviciile dvs. sunt speciale/unice și cum vor putea
concura pe piața UE?
 

•.ce permisiuni sunt necesare pentru furnizarea serviciilor
dvs. pe piața-țintă?
 

•.cum trebuie să vă adaptați serviciile la piața externă pentru
a putea depăși barierele lingvistice și culturale?

Atunci când factorii de mai sus sunt evaluați temeinic, întreprinderea dvs. va putea să înțeleagă punctele forte și
problemele care trebuie abordate pentru a fi mai bine pregătită să exporte pe piața Uniunii Europene.

RECOMANDĂRI PENTRU FORTIFICAREA POTENȚIALULUI
Luați aminte că lansarea exporturilor este un 
proces pe termen lung, care va necesita atât
resurse de timp, cât și bani.

Evaluați strategic nevoia de exporturi în
compania dvs.

Atunci când vă pregătiți pentru export, luați 
în considerare atât factorii externi, cât și cei 
interni care pot perturba succesul exportului
companiei.

Fiți autocritici în evaluarea companiei dvs. 
și a ofertei de export.

Evaluați cât de multe fonduri ale companiei 
sunt disponibile pentru a începe o
operațiune de export.

Recunoașteți dacă aveți angajați care vor fi 
implicați în atragerea și întreținerea
clienților la export.

Evaluați critic punctele forte și punctele 
slabe  ale produsului sau serviciului dvs., 
precum și calitatea materialelor dvs. de
marketing.

Consultați exportatorii din sector și experții
specializați  în studii de piață.

Utilizați serviciile instituțiilor locale 
orientate în dezvoltarea exportului, a 
donatorilor străini și a experților din 
sector pentru a înțelege competitivitatea 
ofertei dvs.
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Pasul nr. 2 Elaborarea strategiei și a planului de export

întreprinderii dvs. Totodată, devin 
evidente informațiile necesare despre 
mediul extern. Strategia de export este 
similară unui plan de afaceri, dar se 
concentrează pe abordarea piețelor 
externe. Cu cât este mai concret planul 
de export, cu atât mai mari vor fi 
beneficiile practice pe care le va aduce
acesta întreprinderii.
 
Întreprinderea dvs. trebuie să poată 
stabili o strategie de export pentru o 
perioadă de cel puțin 3 ani, însă un plan 
de export trebuie planificat pentru 
fiecare an. Strategia ar trebui revizuită, 
evaluată și completată, în mod regulat, 
cu informațiile și cunoștințele acumulate 
prin punerea în aplicare a planului de 
export. La revizuirea strategiei de export 

rocesul de dezvoltare a strategiei 
va identifica problemele care 
trebuie abordate în cadrul 

În cazul în care întreprinderea a evaluat capacitatea de export și a decis să înceapă exportul, este necesar să se
elaboreze o strategie de export și, pe această bază, să se elaboreze un plan de export.
 

Elaborarea strategiei de export a întreprinderii se bazează pe obiectivele de export, astfel că e important să ne
amintim motivele pentru care întreprinderea a decis să se extindă pe piețele străine.
 

Echipa întreprinderii trebuie să fie implicată în elaborarea și aplicarea Strategiei. Strategia trebuie să fie înțeleasă de 
către angajații întreprinderii, implicați în mod direct în punerea sa în aplicare - specialiști în marketing, tehnologi,
contabili etc.
 

Unele dintre informațiile necesare nu vor fi disponibile imediat întreprinderii, dar pot fi obținute de către aceasta prin
lansarea pe piața-țintă.
 

Planul de export este un semnal că decizia de export este acceptată!

trebuie să se țină cont de situația 
economică atât pe piața locală, cât și pe
cea de export.
 
Strategia și planificarea exportului 
trebuie să se facă nu numai pentru 
întreprinderile mari, dar și pentru 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM), 
dacă exporturile reprezintă un factor 
important în dezvoltarea întreprinderii.
 
Experiența a demonstrat că acele 
companii care au elaborat un plan de 
export au țintit mai clar viziunea 
întreprinderii privind dezvoltarea 
exportului.  Rețineți că strategia de 
export trebuie adaptată la dimensiunea, 
capacitățile și nevoile fiecărei companii 
și că ea trebuie construită treptat, 
deoarece nu toate răspunsurile vor fi
imediat cunoscute.

http://gatewaypartners.net/industries/3

3
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Rezumatul strategiei (de regulă, inserat la începutul 
documentului) vă va ajuta să descrieți succint și clar Strategia 
de export a întreprinderii. Rezumatul urmează să includă 
scopul și argumentarea exportului, strategia de selectare a
piețelor-țintă și sumarul planului financiar.

Cuprinsul strategiei va trata următoarele aspecte:
 
A..ANALIZA ÎNTREPRINDERII

Această secțiune a strategiei descrie dezvoltarea și experiența 
exportului, managementul și disponibilitatea echipei de a 
lucra la dezvoltarea exporturilor, obiectivele care trebuie 
realizate prin export și analiza resurselor financiare
disponibile.
 
1..Dezvoltarea – în această secțiune este indicat să prezentați 
o scurtă istorie a întreprinderii, cele mai importante 
evenimente despre dezvoltarea întreprinderii (investiții, 
certificări, parteneriate esențiale, acorduri de cooperare), 
poziția pe piața locală, existența experienței de export (care
este strategia actuală de export, dacă e cazul).
 

2..Obiective – aici urmează să demonstrați cum obiectivele 
de export sunt integrate în obiectivele generale ale 
întreprinderii, care sunt obiectivele strategice (de orientare) și 
cele operaționale (acțiuni individuale), dar și planificarea 
obiectivelor de export pe termen scurt și mediu (obiectivele
financiare, de piață, de implicare a partenerilor).
 
3..Management și echipa de export– aici arătați 
disponibilitatea întreprinderii de a exporta, analizând 
proprietarii și structura organizației, descrieți echipa de 
export (marketing, logistică, finanțe) și responsabilitatea 
personalului implicat în dezvoltarea exportului, abilitățile în 
organizarea comerțului internațional în termeni de marketing, 
limbi străine vorbite, abilități de vânzare, cunoștințe juridice,
soluții logistice, documentație, finanțări.

4..Finanțarea întreprinderilor – este indicat de a prezenta 
obiectivele financiare ale întreprinderii, planificarea 
veniturilor și a cheltuielilor, situația financiară a întreprinderii, 
cota curentă a exportului în totalul cifrei de afaceri, cota 
estimativă a exportului  în cifra de afaceri și perioada 
planificată, identificarea investițiilor necesare pentru
realizarea strategiei, determinarea bugetului de export.
 
B..OFERTA DE EXPORT
 
În această parte a Strategiei urmează să descrieți 
produsele/serviciile pe care întreprinderea dorește să le 
lanseze pe piețele de export, dar și avantajele competitive
față de concurenții dvs.
 
1..Descrierea produsului/serviciului – cele mai importante 
caracteristici ale produsului/serviciului, în special vor fi 
specificate aspectele legate de utilizarea unor noi tehnologii 
sau cele axate pe calități deosebite obținute datorită 
factorilor climaterici sau umani și care au la bază un brevet de 
invenție sau un certificat de înregistrare a produsului cu 
indicație geografică cu toate drepturile rezervate după 
companie, capacitatea disponibilă de producere și rezervele 
de creștere, posibilitatea modificării produsului, a 
personalizării acestuia în sensul în care să se decidă asupra 
elementelor, cum ar fi marca (brandul), designul (aspectul 
exterior), precum și înregistrarea lor atât în țara de origine, cât 
și în țările de export, cu referire la drepturile asupra acestor 
obiecte se va ține cont de interesele și preferințele clientului, 
identificarea criteriilor de competitivitate ale produsului, 

ATENȚIE !
Stabiliți obiective de export concrete, ușor de urmărit. 
De exemplu - să atingeți o cotă de export de 30% din 
cifra de afaceri a întreprinderii prin colaborarea activă cu 
piețele vest-europene; să începeți exportul către piețele 
scandinave, atrăgând pe fiecare piață un partener 
capabil să vândă cel puțin 20 de tone pe lună din 
produsul dvs.; să vă concentrați activitățile de export pe
piața britanică ș.a.

STRATEGIA DE EXPORT – o strategie pentru lansarea și 
dezvoltarea exporturilor, care stabilește obiective, 
definește structura ofertei și a piețelor-țintă și prevede
resurse pentru implementarea acesteia.
 
PLANUL DE EXPORT – un set de activități pentru 
penetrarea uneia sau mai multor piețe, definirea 
termenelor, a acțiunilor care trebuie întreprinse, a 
responsabilităților și a bugetului pentru implementarea
acestui plan.
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identificarea clienților finali ai produsului, dar și posibilitatea 
de a crea noi produse la cerere, unde se va decide asupra 
acelorași drepturi de proprietate intelectuală menționate,
cum ar fi invenția, marca, designul etc.
 
2..Pregătirea ofertei de preț – urmează să determinați costul 
produsului și marjele de profit planificate, dar și prețul curent 
ale produselor similare oferite de concurenții dvs. pe piețele 
de export; se cere abordată și strategia de stabilire a prețurilor 
– impactul volumului asupra ofertei, prețurile flexibile, dar și
impactul costurilor de transport asupra ofertei de preț.
 
C..ANALIZA PIEȚELOR DE EXPORT
 
Pentru a identifica piețele interesante pentru întreprindere, 
este necesar să se determine care dintre caracteristicile 
piețelor sunt esențiale. Pe baza lor, puteți face studii de 
fezabilitate  (studiu al unui proiect sau al unei investiții din 
punctul de vedere al posibilităților tehnice de realizare și al 
rentabilității) ale piețelor identificate, pentru a acorda 
prioritate dezvoltării în regiunile cele mai atractive. După 
efectuarea unui studiu de fezabilitate și selectarea piețelor de 
export, este binevenită efectuarea unui studiu mai detaliat.
 
În identificarea și selectarea piețelor de export este indicat de 
a urma câteva criterii-cheie care vă vor sugera dacă piața 
aleasă este una potrivită pentru dezvoltarea exportului. Este 
vorba despre mărimea pieței (populație, companii, consum), 
dezvoltarea unei anumite industrii, obiceiurile locale de 
consum, proximitatea geografică și experiența anterioară de 
export a întreprinderii dvs. sau a concurenților/ partenerilor. 
Definirea piețelor prioritare ar trebui să fie una din grijile cele
mai importante ale exportatorului.
 
Urmează să analizați mai profund piețele interesante pentru 
export, din perspectiva condițiilor politice, economice, 
sociale, infrastructură, logistică, dar și din punct de vedere al 
dezvoltării sectorului dvs., cum ar fi consumul și importul 
segmentului de produse similare, descrierea celor mai 
importante companii din sector, identificarea partenerilor 
(importatori, agenți, angrosiști, retail etc.), precum și
poziționarea strategică în sector și termenele de plată.
 
O etapă importantă este și descrierea produsului/ serviciului - 
urmează să completați strategia cu prețurile de poziționare 
ale produselor, avantajele competitive ale acestora, 

caracteristicile produsului (design, culoare, ambalaj etc.), 
cerințele de calitate pe piața-țintă, cerințele de ambalare și 
etichetare, sezonalitatea produsului, axându-vă pe aceeași 
abordare cu referire la obiectele de proprietate intelectuală
menționate la punctul B de mai sus.
  
D..STRATEGIA DE PĂTRUNDERE PE PIAȚĂ
 

La stabilirea unui plan de pătrundere pe piața de export, 
trebuie să stabiliți prioritățile, adică ordinea în care vor fi 
abordate piețele, deoarece întreprinderea poate avea 
constrângeri financiare și umane. Etapele țin de identificarea 
și selectarea piețelor; formularea unei misiuni strategice 
pentru fiecare piață; analiza costurilor pentru abordarea 
piețelor; aranjarea piețelor în ordinea priorității lor, pentru a
planifica piețele succesive.

ATENȚIE !
Pentru fiecare piață de export puteți alege (și se 
recomandă chiar) diferite politici de pătrundere. Este 
important de luat în calcul importanța pieței, 
prioritățile întreprinderii dvs., dar și costurile de
abordare a pieței.
  
Ulterior, întreprinderea ar trebui să definească cu ce 
potențiali parteneri ar urma să lucreze pe piețele de 
export – importatori, angrosiști, distribuitori, agenți,
producători, retail, aranjați în ordinea priorității.
 
Următorul pas, pentru a asigura succesul pătrunderii 
pe piață – analizați caracteristicile partenerilor (mărime, 
sector, acoperire geografică), analizați clienții finali 
(familii, companii, birouri), relațiile cu factorii de 
decizie a partenerilor (managerul de achiziție, de
marketing), dimensiunea și potențialul pieței.
 
Cât de curând posibil – identificați organizațiile 
sectoriale, expozițiile-cheie, evenimentele de interes 
care ar fi utile pentru întreprinderea dvs. pe piața-țintă.

Canalele de pătrundere pe piața de export pot fi reprezentate
prin:
 

1..Colaborarea cu parteneri - companii existente pe 
piața-țintă, care activează într-o anumită industrie, oferind un 

http://www.adivisa.com/studiul-de-fezabilitate-continut-cadru/ 4

4
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sortiment de produse sau servicii pentru clienții proprii –
importatori, distribuitori, retail ș.a.

2..Reprezentantul dvs. – vânzări prin reprezentanța/agentul 
întreprinderii. Această soluție este potrivită atunci când cifra 
de afaceri dintr-o anumită țară a ajuns la un nivel când este 
necesar să aveți un contact zilnic cu clientul în limba locală sau 
când întreprinderea dorește să majoreze în mod semnificativ
vânzările.

3..Parteneriate strategice, alianțe – presupune cooperarea cu 
întreprinderile locale prin modele comune de marketing,
producție, joint venture, licențiere și franchising.

E..PLANUL DE ACCES PE PIAȚĂ - PLANUL DE EXPORT
 
Determinarea strategiei dvs. de  export ar trebui să fie 
transformată într-un plan de export concret, clar și succint. 
Acesta urmează să cuprindă activitățile întreprinderii, 
domeniile de responsabilitate ale echipei de export/ 
marketing, planificarea activităților, bugetul de promovare a 
exportului (expoziții, întâlniri de afaceri, materiale de
marketing), analiza financiară.

Planul de export trebuie să fie unul ”viu” – acesta trebuie 
actualizat pe măsura implementării lui, iar planificarea 
acțiunilor/evenimentelor trebuie să fie clară, detaliată și să țină
cont de resursele umane și financiare disponibile.
 
Urmând inclusiv cele mai bune practici internaționale , este 
indicat să aveți o claritate în activitățile planului de export. 
Acestea vor începe cu măsuri de pregătire – materiale de 
marketing (broșuri, cărți de vizită, cataloage), website în limba 
engleză, profilul întreprinderii (un material succint despre 
întreprinderea dvs., produsele, avantajele și partenerii 
întreprinderii), se recomandă ca toate materialele menționate 
să fie originale, în sensul în care să nu comporte încălcări de 
drepturi  atât cu referire la alte obiecte de proprietate 
intelectuală înregistrate, cât și cu referire la drepturile de 
autor, important fiind ca toate drepturile de proprietate 
intelectuală asupra acestor materiale să fie rezervate după 
companie, atât prin înregistrare, dacă legea o cere, cât și prin 
contracte cu autorii, acolo unde înregistrarea nu este 
obligatorie. Aceste contracte în mod special vor conține 
prevederi cu referire la transmiterea tuturor drepturilor 
materiale (de autor), informații despre piețele-țintă sau chiar 

cercetarea proprie a piețelor. Urmează să atrageți și să 
pregătiți managerul de export și, ulterior, să vă implicați în 
activitățile de dezvoltare nemijlocită a exportului – 
participarea în misiuni comerciale, expoziții, întâlniri de afaceri 
individuale (B2B), cooperarea cu instituțiile de promovare a 
comerțului (a se vedea și capitolul Surse de informare și
suport).
 
Mai mult, pentru a putea gestiona strategia și planul de 
export, dar și încadrarea în contingentele tarifare oferite de
DCFTA, este indicat să urmăriți valorificarea acestora .
 
F..ASPECTE LOGISTICE, JURIDICE ȘI FINANCIARE
 

1..Logistica - întreprinderea dvs. ar trebui să studieze 
capacitățile de logistică ale pieței-țintă, și anume: timpul de 
livrare (contract, livrare, factură, comunicare); cerințele și 
oportunitățile de depozitare; metodele de asigurare a 
încărcăturii; cerințele de transportare (regim de temperatură, 
umiditate); documentație (documentație de import și export, 
documentație vamală), certificare, standard (a se vedea și
Pasul nr. 7).
 
2..Aspecte juridice - întreprinderea trebuie să analizeze foarte 
atent ce fel de relație juridică se va forma în urma exportului 
și să consulte un avocat pentru pregătirea corectă a 
contractelor și documentelor comerciale. Contractul de 
vânzare este un acord privind comanda, termenele de livrare, 
calitatea, termenele de plată. Pe de altă parte, este indicat să 
semnați un acord de distribuție doar atunci când cooperarea a
avut loc deja de ceva timp (a se vedea și Pasul nr. 7).
 
3..Aspecte financiare – la acest capitol întreprinderea dvs. va 
trebui să înțeleagă că afacerile internaționale creează riscuri 
suplimentare care trebuie luate în considerare în timp util 
pentru a le preveni. Atunci când creați un plan de export, 
atrageți atenție la următoarele riscuri:  riscurile legate de țară; 
riscuri comerciale; riscurile valutare; riscurile interne ale 
întreprinderii; riscuri legate de piață (a se vedea și Pasul nr. 7).
 
G..BUGETUL DE EXPORT ȘI INVESTIȚIILE
  

Costul inițierii unei activități de export ar trebui considerat ca 
o investiție care va aduce rentabilitate pe termen lung. 
Costurile depind de strategia aleasă de întreprindere. 
Investițiile - investițiile necesare în echipamente, tehnologii, 

vezi pagina Referințe Bibliografice5

5

http://mei.gov.md/dcfta 6

6



O STRATEGIE DE EXPORT
DOCUMENTATĂ

Înainte de a pătrunde pe noi piețe, elaborați o strategie de 
export - poate fi generală sau foarte detaliată, dar este cu 
siguranță foarte necesară pentru a asigura măsuri eficiente
de inițiere a exportului;

Stabiliți strategia și obiectivele de export, planul de 
penetrare a pieței și investițiile financiare necesare
pentru extindere;

Elaborați ulterior planul de export, deoarece anume acesta
va duce la aplicarea strategiei de export;

Prezentați strategia și planul de export echipelor de
management și de promovare a exportului;

Asigurați-vă că ideile și planurile dvs. sunt trecute
într-un document scris.

1

2

3

4

5

O strategie de export documentată este necesară
deoarece:

compania își vede mai bine punctele forte  și punctele
slabe și își poate îmbunătăți  pregătirea pentru export;

strategia scrisă este mai ușor de urmărit,  iar dacă se 
realizează modificări ale planului,  acestea sunt solide și
raționale;

planul scris stabilește responsabilitățile  și rezultatele 
care trebuie realizate într-o  perioadă de timp definită,
precum și o  evaluare a rezultatelor obținute;

deciziile privind exporturile sunt justificate, deoarece
se bazează pe o strategie  bine gândită;

folosind o strategie și un plan de export scris,  este mai 
ușor să intrați în contact cu cei  implicați în
implementarea lor;

planul de export înseamnă o înțelegere  a gestionării de 
către companie a resurselor  care vor fi necesare
pentru punerea în aplicare a strategiei.
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certificare, standarde de calitate - elemente necesare pentru
începerea exportului.

Acestea pot fi:
 

1..Investiții de capital pentru achiziționarea de echipamente 
pentru producerea produsului și achiziționarea de noi
tehnologii.
 

2..Investiții pentru certificarea și respectarea standardelor de
calitate.
 

3..Investiții pentru înregistrarea și promovarea obiectelor de
proprietate intelectuală.
 
Pe de altă parte, costurile implicate odată cu inițierea 
exportului țin de: pregătirea materialelor de marketing 
(website, cataloage, prezentări); costurile de publicitate; 

managerul de export (dezvoltarea exporturilor); costul 
reprezentării sau reprezentantului în țara-țintă; formarea 
personalului (îmbunătățirea abilităților de limbă străină, 
vânzări și export); costurile cercetării de piață (plata pentru 
consultanță); costul atragerii partenerilor; participarea la 
expoziții - taxă de participare, pregătire, marketing și 
cheltuieli de personal; costurile vizitelor internaționale; 
costurile de pregătire și livrare a probelor; personalizarea 
produselor (elaborarea și înregistrarea mărcii, logoului, 
brandului), costurile de ajustare a ambalajului (designul);
 
Este important de a planifica volumele de vânzări pentru 
fiecare piață de export separat: volumul estimativ al 
exporturilor în unități - unități, tone, metri, m3 etc.; prețul de 
export per unitate; vânzări totale. Ulterior, veți   aborda
analiza veniturilor, unde:

În final, veți lua în considerare instrumente de tranzacționare financiară - instrumentele financiar-bancare care vor fi utilizate pentru
promovarea comerțului și reducerea riscului.

Cifra de afaceri a exportului - Costul producției - Costul vânzărilor internaționale = PROFITUL DIN EXPORT
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A..DESCRIEREA PARAMETRILOR PIEȚEI
 
Caracteristicile pieței și a factorilor care 
afectează potențialul întreprinderii depinde
de un grup de categorii:
•.mărimea pieței;
•.dezvoltarea sectorului;
•.specificul produsului sau ..serviciului dvs.

De exemplu: o întreprindere care 
produce materiale de construcție 
trebuie să știe care sunt tendințele 
actuale din sector în țările-țintă și cât de 
mare este volumul importurilor; o 
întreprinderea care oferă soluții SMS 

pentru școli ar trebui să clarifice 
dimensiunea pieței - numărul de școli și 
elevi, precum și să afle dacă un tip 
similar de produs a fost deja introdus pe 
piață. La etapa inițială, pentru a 
minimiza costurile, acest exercițiu poate 
fi realizat chiar de către companie, 
apelând la motoarele de căutare prin 
folosirea cuvintelor - cheie, în special în 
cazul în care se dorește de a identifica 
tendințele de sector. De exemplu, avem 
nevoie să înțelegem tendințele 
dezvoltării sectorului materialelor de 
construcție în Polonia. Inserând 
sintagma ”sector materiale construcții 

CERCETAREA PIEȚEI DE EXPORT ȘI 
PREGĂTIREA OFERTEI

Partea II. 

Pasul nr. 3 Selectarea și cercetarea pieței de export

02

În baza informațiilor pe care le deține, în urma analizei potențialului de export, întreprinderea dvs. va putea să ia o
decizie strategică privind alegerea piețelor de export.
 

Prin cercetarea pieței de export, întreprinderea capătă o mai bună înțelegere a strategiei de pătrundere pe piața
respectivă.
 

Prin studiul de piață, întreprinderea dvs. va putea lua cele mai bune decizii argumentate și veți putea aborda piețele
cu cel mai mare potențial de export, economisind astfel resursele.
 

Dacă decideți să analizați foarte detaliat piețele selectate ca potențiale, atunci este cazul unui studiu de fezabilitate.
 

Piața cu cel mai mare potențial va fi piața care se potrivește cel mai bine strategiei și profilului întreprinderii dvs.,
precum și descrierii produsului/serviciului dvs.
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fezabilitate – cu forțele proprii sau apelând la companii de 
consultanță, suportul partenerilor locali, ai instituțiilor 
specializate... Acest studiu vă prezenta o analiză mai detaliată
a piețelor selectate, având la bază informații publice.
  
Studiul este util atunci când doriți să aflați dacă nu există 
unele restricții de intrare sau cerințe suplimentare pe piața 
dată, de exemplu, cerințe privind standardele tehnice sau 
certificarea, cerințele importatorului, restricții sanitare etc. 
Dacă aceste obstacole au fost identificate, continuați să 
analizați piețele și să înțelegeți stabilitatea politică și 
economică a acestora, oportunitățile de creștere a pieței, 
nivelul de concurență, proximitatea geografică sau cultura de
afaceri.
 
Următorul pas este să adunați informațiile care țin anume de 
produsul dvs., cum ar fi volumul producției și al importului pe 
piața UE, nivelul de preț, dezvoltarea sectorului pe piața-țintă, 
cultura de consum. Așa platforme, precum Centrul pentru 
Promovarea Importurilor   vă pot fi de un real folos în acest 
sens. Totodată, Anexa 1 descrie detaliat o fișă de control care
vă poate fi utilă în alegerea piețelor potențiale.
 
În fine, încercați să căutați răspuns la 3 întrebări esențiale:
   

1..Cât de atractivă este întreprinderea dvs. pe fiecare din
piețele selectate?
 

2..Cât de eficient puteți concura pe aceste piețe?
 

3..De ce întreprinderea dvs. dorește să meargă direct pe
aceste piețe?

C..STUDIUL APROFUNDAT AL PIEȚELOR DE EXPORT
SELECTATE
  

Obiectivul întreprinderii la această etapă a cercetării este de a 
strânge informații despre un anumit sector, despre 
dezvoltarea acestuia și despre potențialii concurenți. Ca 
urmare a cercetării, veți putea  identifica potențialii parteneri 
- aceștia pot fi importatori, agenți de vânzări, angrosiști sau 
comercianți cu amănuntul. De asemenea, la această etapă, 
este important să înțelegeți concurenții, ofertele, cota de 
piață și strategia aleasă. Pentru a înțelege dacă strategia dvs. 
este în concordanță cu tendințele pieței, este necesar să 
analizați în continuare condițiile de plată pe piața selectată.
 
Informațiile colectate în timpul cercetării de piață sunt

Polonia”  în Google, obținem rezultate chiar din prima pagină 
care sugerează diverse surse de informare utile, cum ar fi
"Îndrumarul de afaceri Polonia 2018" . 
 
Ulterior, piețele europene identificate vor fi grupate pe criterii 
de proximitate geografică (Europa Centrală și de Est, Țările 
Baltice, Țările Scandinave, Europa de Vest etc.), nivel ridicat de 
venit (Suedia, Norvegia, Elveția, Marea Britanie, Germania, 
Franța), limbă și cultură (România, Italia), experiența 
anterioară de export. Foarte utile pot fi în acest sens 
portalurile specializate care furnizează informații actualizate 
cu privire la piețe, de exemplu Eurostat (secțiunea Comerț 
Internațional). sau Biroul de Asistență pentru Comerț – EU
Trade Helpdesk  (a se vedea Pasul nr. 7).

B..STUDIUL DE FEZABILITATE
 

Atunci când deja cunoașteți caracteristicile 
piețelor-țintă este indicat să realizați un scurt studiu de 

vezi pagina Referințe Bibliografice7, 8, 9
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ATENȚIE !
Identificați piețele de export selectând un număr 
restrâns de țări, alegeți nu mai mult de 3-5 piețe. 
Acordați o atenție deosebită alegerii țărilor atunci când 
produsul nu este cunoscut în regiune sau în UE în 
general, sau atunci când există cerințe specifice în
comerțul internațional.
  
De exemplu, produsele locale care sunt legate puternic 
de brand și promovare (textilele) vor câștiga foarte 
anevoios o recunoaștere pe piața UE, de aceea este 
foarte important să luați în calcul diverse modele de 
export în asemenea cazuri, de exemplu, perfecționarea 
activă (prelucrarea in Lohn). Ulterior, aceasta vă va 
permite să vă majorați bugetul de marketing și să 
încercați spre export propriul brand, totodată, important 
fiind să discutați cu partenerii posibilitatea promovării 
propriului brand alături de marca clientului, precum și să 
vă asigurați înregistrarea acestui brand (marcă) în țara de
export.
 
În general, creați un plan clar de abordare a piețelor 
selectate prin participarea la misiuni comerciale, întâlniri
de afaceri, expoziții, evenimente.
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împărțite în 3 categorii:
 
1..Informații privind mediul economic al pieței-țintă și 
circumstanțele care pot afecta procesul de export – aici 
discutăm despre condițiile politice, economice, sociale, 
legislație, infrastructură și logistică, riscuri de țară (politice, 
economice). Aceste informații despre mediul economic sunt 
sintetizate în așa-numita analiză PESTEL , care abordează 
principalii factori ce afectează performanța întreprinderii și 
perspectivele pieței. Această analiză (abreviere din engleză a 
factorilor politici, economici, sociologici, tehnologici, de 
mediu și legislativi) este îndeosebi utilă atunci când se 
abordează exportul pe piețele străine mai puțin cunoscute. 
Clasificarea informațiilor în cele șase secțiuni vă ajută să 
analizați aceste informații, să înțelegeți diferențele și să luați
măsurile necesare.
 
2..Informații privind sectorul – indică dimensiunea și 
segmentarea pieței; dezvoltarea sectorului; importurile de 
producție; descrierea participanților în acest sector; 
identificarea partenerilor (importatori, agenți, angrosiști, retail);
analiza competitivă a sectorului - strategie, ofertă, poziție.

3..Informații privind produsul/ serviciul – examinează 
produsul/ serviciul dvs. pe piața-țintă. Concentrându-vă pe 
un anumit produs, creșteți valoarea studiului. Aici este indicat 
să rețineți următoarele: prețul produsului, nișele de piață și 
avantajele produselor, modificările necesare pentru 
adaptarea la o anumită piață, caracteristicile produsului 
(design, culoare, ambalaj, gust și altele); cerințele și 
standardele privind calitatea produselor și cele de ambalare și 
etichetare - cerințele etichetei, limbă, sezonalitate și ciclul de 
viață al produsului, principalii concurenți de pe piață, 
termenele de plată. Ori de câte ori veți fi în situație să adaptați 
produsul unei noi piețe, este important să țineți cont de 
obiectele de proprietate intelectuală pe care deja le aveți 
înregistrate, precum și cele care pot apărea ca urmare a 
modificării designului, brandului, importantă fiind 
înregistrarea acestora în țările de export, la necesitate 
discutând aceste aspecte cu clientul, ajustându-le la 
interesele și preferințele lui și luând în calcul faptul că 
persoana pe numele căreia vor fi înregistrate aceste obiecte în 
țara de export va deține toate drepturile exclusive asupra lor.
Anexa 2 vă ajută să caracterizați piața de export.

vezi pagina Referințe Bibliografice13

13



17

STUDIUL PIEȚEI DE EXPORT

1 8

2

3

4

6

7

5

Înainte de a începe să colectați 
informații despre piețele care vă 
interesează, înțelegeți ce informații
anume doriți să obțineți.

Pregătiți o listă de întrebări pentru 
care căutați răspuns atunci când
elaborați studiul de piață.

Faceți o listă cu țările 
care prezintă un potențial 
interes pentru dvs. și 
începeți studiul pentru
aceste țări.

Examinați și selectați piețele 
de export într-o succesiune 
logică - studiu de fezabilitate, 
selectarea pieței, analiza 
detaliată a pieței selectate.

Studiul de fezabilitate nu 
trebuie să fie unul costisitor, 
o puteți face și singur, 
folosind recomandările
prezentate în acest ghid.

Strângeți informațiile sistematic, 
concentrându-vă asupra afacerii dvs. 
Odată ce ați adunat primele informații 
despre piață, comparați și selectați 
acele piețe în care produsul sau 
serviciul dvs. ar putea fi mai puternic.

Necesitatea unei cercetări aprofundate 
a pieței pentru fiecare companie ar 
trebui evaluată individual. Cu toate 
acestea, cu cât știți mai multe despre 
piețele în care intenționați să lucrați, cu 
atât mai bine veți putea să vă pregătiți 
oferta și să evaluați riscurile de piață.

O cercetare detaliată a pieței se poate 
realiza individual sau prin 
externalizare, prin companii de 
consultanță. În scopul cercetării de 
piață, puteți vizita expoziții din sector 
sau puteți merge prin țara-țintă 
pentru a face vizite. Este indicat să 
aveți un studiu pentru a decide care 
țară sau expoziție să fie vizitată. 
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A

Pasul nr. 4 Pregătirea ofertei

componente de bază ale marketingului
sau teoria de marketing "4P"  :
  

•.Produsul sau serviciul - care este 
produsul sau serviciul de export al 
întreprinderii și modul în care ar trebui
adaptat la piața de export; 
  

•.Preț - strategia de stabilire a prețurilor;
  

•.Activități de marketing (promovare) - 
măsuri ce se vor lua în calcul la
penetrarea piețelor externe;
  

•.Canale de vânzare (plasament) - unde
și cum va fi distribuit produsul.

A..PRODUSUL
 

În cazul în care studiul a demonstrat că 
există o cerere pentru produsul/serviciul 
dvs., urmează să definiți o descriere a 
produsului sau a serviciului, ambalajul, 
capacitatea de producție disponibilă, 
posibilitatea de a dezvolta noi produse
sau servicii, profilul clientului.

tunci când analizați marketingul 
de export al întreprinderii dvs., 
luați în considerare cele 4 

Cercetarea efectuată vă va ajuta să înțelegeți potențialul produsului dvs. pe piața-țintă. Dacă o astfel de analiză a
pieței dovedește că există un potențial, atunci trebuie luate măsuri.
 

Alegeți gama de produse oferite, stabiliți prețul și începeți comercializarea.
 

Pentru a pregăti mai bine pătrunderea pe piață, întreprinderea trebuie să caute răspunsuri la următoarele întrebări: 
Care sunt caracteristicile pieței-țintă pe baza rezultatelor cercetării de piață? Cum vând concurenții dvs. pe 
piața-țintă? Care este nivelul prețurilor concurenților? Ce îmbunătățiri ar trebui făcute în materialele de marketing? 
Există un produs sau un serviciu care trebuie modificat? Care sunt cele mai adecvate măsuri de marketing și de
pătrundere pe piață?

Conducerea întreprinderii trebuie să 
decidă în ce măsură produsul trebuie 
modificat și adaptat pentru export. Unii 
exportatori cred că produsul poate fi 
exportat fără modificări majore, în timp 
ce alții nu consideră astfel. Totuși, 
produsul trebuie să fie schimbat în 
funcție de tendințele pieței-țintă, iar un 
alt factor important care poate influența 
succesul la export este numele 
întreprinderii sau a produsului. Puteți 
constata că numele actual al produsului 
dvs. poate avea o conotație și un efect 
diferit pe piața-țintă la export, ținând 
cont de aspectele menționate la pc.4 lit. 
C, (informații privind produsul/serviciu).

vezi pagina Referințe Bibliografice14
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ATENȚIE !
În cazul în care întreprinderea oferă 
o gamă largă de produse sau 
servicii, este recomandabil să 
alegeți doar câteva produse care 
sunt cele mai potrivitepentru piața -
țintă.
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B. PREȚUL
 

Determinarea prețului unui produs sau serviciu este unul 
dintre factorii-cheie pentru a realiza cu succes exportul. 
Pentru a determina prețul de export și marja de profit, 
întreprinderea trebuie să-și analizeze costurile de producție și 
de furnizare, concurența și cererea de pe piață. De asemenea, 
este necesar să se analizeze costurile variabile asociate 
pătrunderii pe piață, de exemplu, costurile de călătorie, 
costurile de traducere, telefonice, costurile cu consultanța în 
export ș.a. Metodele de formare a prețurilor la export și lista
de verificare le puteți găsi în Anexa 3.

După stabilirea metodelor de formare a prețurilor, urmează să 
stabiliți strategia prețurilor. Aceasta se poate axa pe un preț 
fix stabilit pentru toți clienții, fără diferențieri, sau poate 
aborda diferențierea prețurilor - prețuri diferite pentru același 
produs, luând în considerare tipul de cumpărător, canalele de 
vânzări, volumele tranzacțiilor și condițiile. O astfel de 

diferențiere a prețurilor este posibilă numai după studii de
segmentare a pieței.
 
În context, prețul minim pentru export este văzut ca un preț 
care să acopere costurile variabile și costurile de export, însă 
costurile fixe (costurile administrative etc.) nu sunt acoperite. 
O altă opțiune pe care o puteți lua este legată de prețurile de 
intrare - abordarea celei mai ieftine piețe pentru a maximiza 
vânzările, iar atunci când se obține cota de piață dorită sau un
alt obiectiv de vânzări, prețul poate crește ușor.

Este important să fiți conștienți de capacitatea de 
producție și să evaluați posibilitatea creșterii 
volumelor de producție atunci când aveți o cerere
suplimentară.
    
Dacă intenționați să exportați un produs pentru prima 
dată, asigurați-vă din start că numele, calitatea și 
caracteristicile produsului vor corespunde cerințelor
de pe piața UE.

ATENȚIE !
În diferite țări, întreprinderea poate alege diferite 
strategii și metode de stabilire a prețurilor. De 
exemplu, strategia de stabilire a prețurilor în țările 
dezvoltate se va deosebi de strategia de stabilire a 
prețurilor în țările în care nivelul mediu al venitului
populației este relativ scăzut.
 
În cazul în care întreprinderea încă nu exportă, dar 
consideră exportul ca un criteriu important pentru 
dezvoltare sa, puteți acorda oferte speciale
partenerilor dvs. potențiali.
  
Atunci când proiectați un preț, este important să țineți 
cont de partenerii de afaceri ai întreprinderii și de 
marja acestora. Nu trebuie neglijată distanța - cu cât 
produsul este mai aproape de consumator, cu atât
este mai mare rentabilitatea acestuia.
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C..ACTIVITĂȚI DE MARKETING
 
Atunci când depune eforturi de marketing, întreprinderea 
alege modul în care cumpărătorul sau importatorul va afla 
despre produsele sau serviciile sale. Atunci când planifică să 
exporte, întreprinderea dvs. trebuie să își creeze propriul 
profil. Profilul întreprinderii este unul dintre principalele 
instrumente de marketing internațional   care vă permite să vă 
prezentați într-un mod succint (1-2 pagini) și atractiv 
întreprinderea, avantajele competitive, parteneriatele, produsele
și experiența acesteia.  
 
Activitățile de marketing utilizează instrumente și materiale 
corespunzătoare. Acestea pot fi: profilul întreprinderii, pagina 
web cu design profesional și informații actualizate și detaliate 
despre produse, prezența online și pe rețelele de socializare și 
profesionale (Facebook, LinkedIn, Xing), vizite de afaceri și 
misiuni comerciale - contactul direct cu clienții potențiali este 

cel mai bun mod de a promova vânzarea produselor, 
expozițiile sau misiuni comerciale - modalități bune pentru a 
cunoaște concurenții și a desfășura cercetări de piață, 
publicitatea și marketingul direct – trimiterea concentrată a 
corespondenței poștale poate fi eficientă dacă întreprinderea 
a selectat cu atenție clienții și a creat o bază de date a 
potențialilor parteneri. Diferite activități de marketing și bune 
practici de prezentare a materialelor de marketing sunt 
reflectate în Anexa 4. Important este ca toate drepturile 
asupra materialelor utilizate sub aspectul proprietății 
intelectuale (PI) să fie rezervate după companie atât în 
privința obiectelor de proprietate industrială (invenții, mărci), 
cât și cele axate pe dreptul de autor (softuri, baze de date), 
utilizate în elaborarea și promovarea produselor.  Înregistrarea 
obiectelor de PI pe numele companiei și reflectate corect în 
materialele de marketing sporesc credibilitatea clienților față
de companie și facilitează exporturile.

Întreprinderea va putea alege cel mai potrivit instrument de marketing dacă există o cercetare de piață,
este planificat un buget de promovare a exportului și se ia în considerare experiența întreprinderii.

http://gatewaypartners.net/services/ 15

15



21

RECOMANDĂRI PENTRU O OFERTĂ RELEVANTĂ

Pregătiți-vă oferta pe baza informațiilor despre cerințele, tradițiile
și nevoile pieței pe care doriți să o abordați.

Analizați nevoia de personalizare (adaptare) a produselor dvs. pentru 
a le putea face mai atractive și mai relevante pentru piața de export.

Pregătiți o propunere de ofertă, luând în considerare atât analiza
costurilor, cât și nivelul prețurilor pe o anumită piață.

Amintiți-vă că exporturile sunt în concurență puternică cu
producătorii din alte țări, deci faceți o ofertă competitivă.

Gândiți-vă dacă veți crea o singură strategie de stabilire a prețurilor 
pentru toți clienții sau veți oferi un preț în funcție de tipul de client
sau dimensiunea comenzii.

Prima impresie despre companie provine din materialele de 
marketing, așa că este indicat să le construiți profesional, în
consultare cu specialiștii din domeniu.

Urmați un design uniform în toate materialele de marketing și în toate 
documentele pe care le veți pregăti pentru export, inclusiv în ofertă și 
verificați dacă textul conține erori gramaticale, indiferent
dacă este ușor de înțeles și concis.

Verificați dacă numele companiei sau al produsului dvs. nu are o altă 
semnificație pe piața de export. Este posibil să fie necesar să introduceți 
un nume diferit anume pentru export, sau chiar o marcă de export.

Dacă aveți un buget limitat, creați cel puțin o pagină de pornire ca 
website (launch page) și un profil de informare ale companiei, ambele
în limba engleză.



P

22

STRATEGIA DE PĂTRUNDERE PE PIAȚĂ

Partea III. 

Pasul nr. 5 Strategia de pătrundere pe piață - selectarea și abordarea 
potențialilor parteneri

EXPORTURI DIRECTE - atunci când aveți 
propriul reprezentant pe piața-țintă; 
această cale necesită mai multe 
cunoștințe, mai multă muncă, soluții 
logistice mai complexe și este potrivită 
atunci când cifra de afaceri dintr-o 
anumită țară UE a ajuns la un nivel în 
care este necesar să aveți un contact 
zilnic cu clientul în limba locală sau când 
întreprinderea dorește să majoreze în 
mod semnificativ vânzările, atunci când 
vede un potențial pe piața respectivă.
 
PARTENERI DE COOPERARE - 
exporturi făcute de dvs. prin 
intermediul întreprinderilor care 
achiziționează produse în vrac sau în 
cantități semnificative (importatori, 
distribuitori, angrosiști) și le distribuie pe 
piața-țintă prin vânzarea lor în retail,
HORECA etc.

ătrunderea tradițională pe piețele 
UE poate fi făcută prin
următoarele căi:

Strategia de pătrundere pe piață înseamnă modul în care produsul sau serviciul va fi livrat și distribuit pe piață.
 

Odată ce cercetarea pieței a fost realizată și piețele de export cu cel mai mare potențial de dezvoltare au fost
selectate, întreprinderea trebuie să decidă asupra metodelor de penetrare a pieței.

ALIANȚE STRATEGICE - diferite 
modele de cooperare cu întreprinderile 
locale din piața-țintă, de exemplu prin 
joint ventures (companii mixte),
licențiere, franciză etc.
 
1. EXPORTURILE DIRECTE
Exportul direct înseamnă crearea unei 
reprezentanțe sau a unei agenții pe 
piața-țintă. În acest fel,   întreprinderea 
este mai aproape de clienți și 
consumatori și este capabilă să ofere
servicii mai bune clienților.
 
Beneficiile exporturilor directe:
•.o mai mare cifră de afaceri și potențial 
de profit comparativ cu vânzarea prin 
agenți, importatori sau distribuitori;
•.posibilitatea de a propune o ofertă mai 
competitivă - un preț mai bun decât 
vânzarea prin intermediul partenerilor;
•.organizarea activă a vânzărilor – aveți 
controlul total asupra procesului de
vânzare;

03
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•.contact mai strâns cu clienții, servicii mai bune -
comunicarea cu clientul are loc în limba locală;
 

•.reprezentanța oferă garanții suplimentare și poate fi un loc
în care clientul poate privi produsul la fața locului.
 
Riscurile exporturilor directe: 
 

•.veți avea nevoie de investiții majore;
•.atragerea de noi clienți poate fi mai lentă decât prin 
colaborarea cu companii - partenere care au deja o bază solidă
de clienți.
 
Pentru ca misiunea să reușească:
 

•.planificați cu atenție acest pas, în cele mai mici detalii, așa
cum urmează să acționați pe o piață străină, necunoscută;
•.găsiți un reprezentant care va fi capabil să conducă o 
organizație și să facă vânzări de calitate, fiind totodată bun și
pe partea de comunicare;
 

•.trebuie rezervate investiții pentru înființarea agenției, dar și 
costuri zilnice pentru întreținerea acesteia, cea care va
reprezenta imaginea întreprinderii dvs. în exterior.
 
2. PARTENERI DE COOPERARE
 

Acesta este unul dintre cele mai răspândite tipuri de 
pătrundere pe piață și înseamnă că produsul sau serviciul dvs. 
este comercializat prin intermediul întreprinderilor care 
lucrează deja pe piața-țintă și au clienți proprii. Se 
recomandă.  ca o întreprindere care iese pentru prima dată la 
export să înceapă pătrunderea pe piață anume prin parteneri 
de cooperare - aceștia pot fi atât importatori, cât și angrosiști.
Fiecare întreprindere trebuie să-și identifice potențialul 
partener cu care ar fi interesat și capabil să coopereze. Este 
necesar ca firma să selecteze și să atragă companii potrivite,
așa cum potențialii parteneri au forme diferite:
 
•.Agenți, intermediari de vânzări (comercianți) – aceștia 
realizează vânzări, primesc comisioane, au dreptul să 
negocieze prețuri și să încheie tranzacții. Agenții își asumă 
procesul de vânzări către client, prin alegerea de a lucra cu 
agenți, întreprinderea dvs. controlează produsul și, cel mai 
important, prețul. Atunci când calculați prețul oferit, trebuie 
să țineți cont de comision și să planificați modalitățile de 
motivare a agentului de vânzări. Majoritatea agenților 

acționează ca intermediari individuali - comercianți
reprezentând un anumit număr de companii.

•.Importatori, angrosiști, distribuitori - companii specializate 
în importul și vânzarea ulterioară a anumitor produse către 
firmele angro, lanțuri de comerț, companii producătoare. 
Puterea lor constă în dezvoltarea organizării vânzărilor, 
deservire și logistică. Aceste companii cumpără produse sau 
servicii și le mută mai departe pe piață, stabilind prețurile
proprii.
 
•.Companii producătoare – parteneri potențiali în diverse 
sectoare, așa cum aceste companii pot avea nevoie de 
tehnologii, alte categorii de produse pe care ele le pot 
promova pe piața-țintă. O întreprindere moldovenească ar 
putea fi subcontractată pentru livrarea anumitor piese, 
materii prime sau servicii utilizate în procesul de producție
într-o țară UE.
 
•.Furnizorii de servicii – în această categorie potențialii dvs. 
parteneri ar putea fi firmele de construcții, agențiile
de publicitate, întreprinderile IT, editurile etc.
 
3. ALIANȚE STRATEGICE
 

Crearea de societăți mixte este un alt mod de a intra pe 
piața-țintă, folosind resursele întreprinderii existente, baza sa 
de clienți și poziția pe piață. Acest pas înseamnă o înțelegere 
mai rapidă a pieței, dar trebui să stabiliți foarte atent timpul și 
resursele necesare pentru realizarea acestui tip de tranzacție.

Definiția potențialului partener:
Atunci când se stabilește profilul unui potențial partener,
trebuie luate în considerare următoarele:
 

•.ce fel de întreprindere vă interesează;
•.care anume sunt întreprinderile din sector care vă
interesează;
•.dimensiunea întreprinderii - cifra de afaceri, numărul de
angajați, acoperirea regională;
•.ce tipuri de clienți servește potențialul partener.

Detalii importante privind definirea, selectarea și abordarea
potențialilor parteneri sunt descrise în Anexa 5.

http://gatewaypartners.net/industries/ 16
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STRUCTURA STRATEGIEI DE PĂTRUNDERE PE PIAȚĂ

Construiți o bază de date cu 
contacte ale clienților și istoricul 
comunicării cu aceștia, iar selecția 
partenerilor o puteți face sistematic 
cu ajutorul bazelor de date 
naționale, internaționale, asociații 
de business, liste cu participanți la
expoziții etc.

De calitatea Strategiei va depinde 
înțelegerea bună a pieței de export, 
a celor mai bune opțiuni și căi de 
pătrundere pe piață – export direct,
parteneriate sau alianțe.

Strategia de pătrundere pe piață ar 
trebui să fie elaborată pentru o 
perioadă mai lungă de timp (câțiva 
ani), iar planificarea activităților 
specifice trebuie făcută pentru
fiecare an în parte.

Pentru a înțelege ce companii să 
abordați în piața de export, 
gândiți-vă la tipurile de companii 
care sunt deja potențialii dvs. 
parteneri pe piața locală. Poate să vă 
ajute și o analiză a clienților existenți. 

Căutați în continuu potențiali 
parteneri! Atunci când doriți să 
dezvoltați relații de afaceri pe o 
piață străină, cel mai bun rezultat 
este dat de vizitele personale 
(întâlnirile Business to Business – 
B2B). Nici comunicarea prin e-mail, 
Skype, sau apel telefonic nu pot 
concura cu contactul direct dintre 
potențialii parteneri de afaceri.

Structurați-vă activitatea de 
comunicare cu partenerii, urmați 
graficul stabilit de comun acord 
pentru a îmbunătăți activitatea de
penetrare pe piață.

Explorați ofertele site-urilor web 
ale potențialilor parteneri, produsele 
sau serviciile acestora și aflați ce 
persoane-cheie din afacere decid 
asupra conlucrării cu noi parteneri.

Analizați potențialii parteneri cu 
care deja ați început comunicarea - 
căutați informații despre companiile 
lor și aflați istoricul lor de credit.
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P

Pasul nr. 6 Pătrunderea pe piață - expoziții, misiuni comerciale, matchmaking

și produsul său, se familiarizează cu 
potențialii parteneri, concurenți și cu 
mediul de afaceri local. Există modalități 
care necesită mai multe resurse 
financiare, dar există și alternative care 
necesită investiții mai mici, astfel încât 
fiecare întreprindere alege o metodă 
care să corespundă capacităților și
priorităților sale.
 
Sunt trei moduri de bază prin care poate 
fi abordată piața - participarea la târguri 
și expoziții, participarea la misiuni 
comerciale și participarea la întâlniri de 
afaceri individuale (B2B). Indiferent de 
modul pe care l-ați ales, fiți persistenți 
în comunicarea cu potențialii parteneri! 
Simțiți-vă liber să contactați toate 
întreprinderile eligibile pe care le găsiți și 
nu vă descurajați – pentru început, rata 
de răspuns la e-mailuri și apeluri telefonice 
va fi, în majoritatea cazurilor, sub 10%. 
Totodată, încercați să contactați persoana 
care ia decizia directă în cadrul 
întreprinderii. Adesea, atunci când vorbiți 

ătrunderea pe o piață de export 
este o bună modalitate prin care 
întreprinderea se prezintă pe sine 

Expoziții - locul în care se reunesc reputația întreprinderii și a produselor sale, unde vă puteți cunoaște concurenții și
dezvolta noi idei.
 

Misiuni comerciale – o bună modalitate de a cunoaște piața-țintă și potențialii parteneri localizați acolo.
 

Întâlniri de afaceri individuale (B2B matchmaking) – un format foarte eficient pentru stabilirea parteneriatelor și 
pătrunderea pe piața-țintă, poate fi organizat în cadrul unor evenimente sau în afara acestora, la oficiile partenerilor
potențiali. 

cu persoane diferite din aceeași 
întreprindere, primiți răspunsuri
diametral opuse.
 
A. EXPOZIȚIILE
 
Acesta este modul în care întreprinderea 
poate ajunge la publicul-țintă și  poate 
afla comentarii referitor la produsul/ 
serviciul său. Expozițiile sunt un loc în 
care puteți întâlni și evalua potențialii 
parteneri, puteți face schimb de contacte 
și puteți identifica noi pași de cooperare. 
Este foarte important -  cu un an înainte 
de a participa la o anumită expoziție, 
este de dorit să o vizitați pentru a vă 
familiariza cu specificul expoziției. Aveți 
grijă atunci când alegeți expozițiile! 
Căutați acele expoziții a căror public 
principal sunt afacerile. De exemplu, 
expoziția „CeBIT“  este un eveniment de 
renume în domeniul IT, dar vizitatorii 
sunt în mare parte persoane - entuziaști 
IT și studenți, astfel încât o întreprindere 
de IT din Moldova va merge în scopuri 
de divertisment, mai degrabă, decât să 
efectueze vânzări și să încheie
parteneriate acolo.

3

https://en.wikipedia.org/wiki/CEBIT 17

17
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Pentru a fi eficienți, utilizați surse de încredere și portaluri 
unde puteți găsi cele mai noi oportunități pentru expoziții. 
Astfel de surse la nivel global sunt -  EXPO DATABASE , 
INFORMA  și EVENTSEYE  . Este indicat să apelați și la surse 
europene, pentru a identifica exact expozițiile și târgurile din 
UE. Astfel de portaluri sunt, de exemplu, MESSEKOMPAKT...  
sau iXPOS . Foarte utile se dovedesc a fi portalurile cu 
expoziții sectoriale, specializate, precum IFP  ș.a.  În baza 
obiectivelor dvs., stabiliți la ce tip de expoziție trebuie să 
participați. Decizia poate fi luată în baza următoarelor 
caracteristici - expoziția stabilește cele mai recente tendințe 
din sector, țară sau regiune? Expoziția este specializată sau 
universală? Este expoziție națională, regională sau 
internațională? Cine sunt expozanții? Care este publicul-țintă
al expoziției?

Înainte de a lua o decizie cu privire la expoziția la care să 
participați, este important să aflați opiniile despre expoziția 
precedentă, în special detalii referitoare la sectorul expus, 
numărul de vizitatori și statutul lor. Agenția de Investiții   ar 
trebui să fie o sursă de referință în acest caz . Utilizați diverse 
canale de informare, precum resursele de Internet, feedback
de la participanți, asociațiile din sector.
 
Pregătirile pentru expoziție ar trebui să înceapă cu cel puțin 
12 luni înainte de eveniment. Dacă resursele financiare ale 
întreprinderii dvs. nu vă permit să participați la expoziție cu 
standul dvs., puteți utiliza programe naționale de sprijin 
pentru a finanța o parte din costul participării la expoziții
internaționale și misiuni comerciale.
 
Anexa 6 descrie în detaliu bunele practici de pregătire a 
întreprinderii pentru expoziții.

B. MISIUNILE COMERCIALE
 

O altă modalitate de a cunoaște piața-țintă și potențialii 
parteneri sunt misiunile comerciale. Se pot distinge câteva 
tipuri de misiuni comerciale - misiune de importanță 
națională (cu participarea funcționarilor publici, care încearcă 
să deschidă ”uși” pentru businessul local), misiune comercială 
pentru grupuri de companii (un format abordat de instituții 
aferente dezvoltării exportului, precum MIEPO, Camera de 
Comerț și Industrie sau de către asociații sectoriale ca, de 
exemplu, ONVV  sau Moldova Fruct  ), misiuni în paralel cu
expozițiile și vizitele directe.

O condiție prealabilă pentru o misiune comercială reușită este 
pregătirea bună în prealabil, altfel se poate dovedi a fi doar o 
excursie. O misiune comercială durează 1-3 zile pentru 
întâlniri cu mai mulți potențiali parteneri de afaceri. Este 
optim să vă întâlniți cu 4-6 companii. Întâlnirea se adresează 
întreprinderilor care au manifestat deja interes pentru a afla 
mai multe despre oferta întreprinderii dvs. Anexa 6 descrie în 
detaliu bunele practici de pregătire a misiunilor comerciale. 
Practica internațională a consultanței în dezvoltarea 
exportului   ne spune că, comparativ cu expozițiile, care au o 
rată de succes de 10-15% (stabilirea colaborărilor, contracte 
etc.), B2B este un format care are o rată de succes de
50 - 80%.

C..ÎNTÂLNIRI DE AFACERI INDIVIDUALE (B2B 
MATCHMAKING)
 
Când se analizează posibilitățile de dezvoltare ale afacerilor, 
B2B matchmaking-ul va fi descris ca un instrument foarte 
eficient. Întâlnirile individuale dintre potențialii parteneri au loc 
separat, iar contactul poate fi organizat ca parte a unui
eveniment mai amplu.

Cele mai mari beneficii ale participării la întâlniri de afaceri 
individuale țin de faptul că întâlnirile sunt pre-aranjate la un 
anumit loc și timp - economisind timp și bani; este posibil să 
se obțină în timp util informații despre un potențial partener; 
sunt posibile evenimentele ulterioare, cum ar fi cina sau 
discuțiile informale sau dacă evenimentul este pregătit de o 
organizație bine-cunoscută, partenerii capătă mai multă
încredere reciprocă.

În cele mai multe cazuri, durata reuniunii durează de la 30 de 
minute până la 2 ore, în funcție de țară și cultura de afaceri. 
Fiecare întreprindere în timpul unei întâlniri încearcă să se 
prezinte, să stabilească scopul vizitei, iar dacă aveți un interes
profund, vorbiți despre următorii pași și oportunități.
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Ar trebui să se țină cont de faptul că posibilitatea de a ajunge 
la un acord la o primă întâlnire cu potențialul partener este 
mică. Atât participarea la expoziții, misiuni comerciale sau 
întâlniri individuale este în primul rând o oportunitate de a vă 
întâlni și de a face cunoștință cu potențialii parteneri de 
afaceri, în timp ce comunicarea activă cu persoanele de 
contact vă va permite să progresați și să încheiați contracte.
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01 Gândiți-vă cu atenție și în detaliu! Planificarea vă ajută să identificați opțiunile, resursele, să vă
asigurați controlul și repartizarea responsabilităților;

06 Evitați să mergeți ”doar în excursie”! Pregătiți-vă temeinic pentru fiecare eveniment la care participați.
Timpul dvs. este prețios, așa că asigurați-vă că toate aceste măsuri vă aduc un efect maxim. 

PENTRU A PĂTRUNDE CU SUCCES PE O PIAȚĂ
CELE 6 PRINCIPII 

03 Comunicați într-un mod activ, pentru ca potențialii parteneri să știe despre 
seriozitatea intențiilor dvs., încercând cât mai mult posibil să comunicați atât
prin e-mail, telefon, dar mai ales prin vizite directe;

04
Abordați profesional lucrurile! Este foarte important să aveți o impresie 
profesională despre dvs. în timpul primei întâlniri cu potențialul partener. O 
impresie profesională este un stil de îmbrăcăminte bine gândit, o conversație 
structurată, materiale de prezentare pregătite profesional, abilitatea de a 
răspunde la întrebările critice, postura și vorbirea la întâlnire. Elementele de 
bază ale etichetei aplicate vor fi utile nu numai pentru a vizita partenerii
străini, ci și pentru a comunica cu partenerii locali;

02
Pregătiți-vă bine! Pregătirea adecvată este o condiție esențială pentru realizarea 
măsurilor planificate și justificarea rezultatelor așteptate. Acțiunile neplanificate pot 
duce la o pierdere semnificativă de timp și resurse financiare, precum și la deteriorarea
reputației;

05
Comunicați corect și permanent! Cu fiecare potențial partener străin pe care îl întâlniți, 
trebuie să fiți insistent în comunicare - fie la o expoziție, într-o misiune comercială sau 
fie la o întâlnire B2B, astfel încât să vă luați în serios intențiile. Totuși, e bine să ținem 
minte că trebuie să distingem comunicarea permanentă de urmărire și persecutare,
lucruri care pot avea tocmai efectul opus;
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I

LIVRAREA COMENZILOR ȘI 
MANAGEMENTUL COMUNICĂRII

Partea IV. 

Pasul nr. 7 Livrarea comenzii - logistică, aspecte legale și financiare

gândiți la lucruri practice, precum 
soluțiile logistice, financiare și juridice. 
Este esențial să se evalueze cu atenție 
posibilitățile de transport, să se limiteze 
riscul financiar și să se formuleze în mod
corespunzător contractul de export.
 
Dacă ați decideți să exportați într-un 
stat membru UE și aveți nevoie de 
informații relevante bazate pe legislația  
UE în vigoare, începeți prin a accesa 
platforma creată de Comisia Europeană 
Trade HelpDesk .  Aceasta este un 
serviciu gratuit online, ce furnizează 
informații privind condițiile UE de 
import pentru fiecare produs și fiecare
țară membră.

mediat ce aveți strategia de export 
elaborată, piața-țintă evaluată și 
partenerii aleși, este timpul să vă 

Soluții logistice - planificarea logistică începe cu definirea tipului de transport pentru fiecare produs.
 

Soluții financiare - planificarea și organizarea unei prime tranzacții de export se confruntă adesea cu resurse
financiare insuficiente sau cu un risc financiar sporit.
 

Soluții juridice - pentru ca tranzacțiile de export să aibă succes, trebuie să înțelegeți legislația țării-țintă și să atrageți
o atenție deosebită contractelor sau acordurilor semnate.

În câteva clipe, puteți găsi toată 
informația utilă despre regulile 
generale/specifice și reglementările de 
import ale UE, orice taxe vamale 
percepute, precum și posibilitatea de a 
beneficia de un regim preferențial,
urmând trei pași simpli:

Astfel, veți primi acces instant la 
informațiile organizate în coloane,
precum este descris în Anexa 7.

Similar, puteți consulta Tariful Vamal 
Integrat al Republicii Moldova (TARIM) , 

1. Alegeți țara de origine    

04

2. Alegeți țara de destin

3. Alegeți codul UE al produsului

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm29

29

http://customs.gov.md/ro/content/tariful-vamal-integrat-al-republicii-moldova 30

30
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ce reprezintă o bază de date în care se indică măsurile tarifare 
şi netarifare aplicabile mărfurilor importate sau exportate
pe/din teritoriul vamal al Republicii Moldova.
 
Referința la organele emitente și reglementările în detaliu 
privind procedurile de export le puteți regăsi în Ghidul 
Procedurilor de Export care este parte a seriei de ghiduri.

A. ASPECTE LEGALE
  
Odată cu luarea deciziei de a extinde activitatea în afara țării, 
întreprinderea dvs. trebuie să-și asigure protecția în țările de 
export a obiectelor de PI, aceste obiecte fiind oricare semne 
utilizate de către companie pentru promovarea produselor 
(mărci), la fel necesită a fi protejate invențiile și designul 
(aspectul exterior al produsului, dacă acest aspect este unul 
original, al ambalajului sau al etichetei). Protecția obiectelor 
de PI reprezintă unul din cele mai importante active strategice 
ale întreprinderii dvs., servind drept indicator de performanță, 
dar și ca element-cheie de diferențiere de produsele similare ale 
altor producători. Protejarea drepturilor de PI trebuie inițiată 
în primul rând în țara de origine, dar și în țările unde 
intenționați să exportați. Pe teritoriul Republicii Moldova, 
asigurarea protecţiei PI se realizează prin intermediul Agenției 
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI). Conceptul 
de proprietate intelectuală se referă la următoarele categorii: 
mărci, brevete, desene și modele ce reprezintă proprietăți 
industriale, precum și drepturile de autor şi secretele 
comerciale. Un aspect esențial al avantajului competitiv este
înregistrarea mărcii la nivel internațional.
 
Procesul de înregistrare la nivel internațional este simplu, fiind 
necesară depunerea unei cereri de înregistrare a mărcii la 
AGEPI. Consultați ghidul de completare a formularului tipizat
MM2  .
 
În general, derularea unei operațiuni de export începe de la 
faza de pregătire a exportului, precum prospectarea pieței, 
identificarea partenerilor și adaptarea mix-ului de marketing 
la export; în final, veți obține un instrument util de proceduri 
ce urmează să le îndepliniți în procesul de export. Anexa 8 
descrie etapele procedurilor de export, începând cu 
înregistrarea întreprinderii dvs. la oficiul biroului vamal și până
la procedurile post-vamale.

Fiecare procedură va presupune pregătirea unor anumite

documente și certificate descrise mai jos.

Contractul de export
Ca și în cazul comerțului cu partenerii locali, derularea 
propriu-zisă a relațiilor comerciale începe cu negocierea și
semnarea unui contract de vânzare-cumpărare.
  
Din momentul în care tranzacția are un caracter 
transfrontalier și implică participarea a două entități din 
diferite sisteme de drept, practicile internaționale sugerează 
utilizarea termenilor de comerț internațional (Incoterms), 
precum și introducerea unei clauze contractuale prin care se 
indică instanțele de judecată și arbitraj la care vor apela 
părțile, după caz. Așa cum în mare parte exportatorii locali 
tind să utilizeze transportul terestru pentru operațiunile de 
export efectuate, este indicat de a studia în detaliu condițiile 
Incoterms aferente anume acestui tip de transport . În 
Anexa 9 găsiți informații despre gradurile de risc suportate de
exportator și importator la folosirea Incoterms.

În orice situație, se încurajează consultarea unei asistențe 
juridice calificate atunci când intrați în relații contractuale, în 
special cu companii din afara țării. De un real folos vă pot fi 
diverse platforme /surse de informare /portaluri de 
specialitate.., ONG-uri sau asociații de juriști.., care vă pot ajuta 
prin consultații și asistență să înțelegeți contractul de export 
și să evitați eventualele riscuri legate de semnarea acestuia.

Invoice (factura comercială)
Invoice-ului reprezintă un document de bază al oricărei 
tranzacții internaționale, completarea căreia face parte din 
procedurile pre-vamale. Factura comercială la export identifică 
părțile contractante - exportator și importator și listează 
informații despre cantități, prețuri și reduceri, data expedierii 
încărcăturii, tipul de transport ce urmează a fi folosit, 
termenele de livrare și achitare. Spre deosebire de factura 
comercială folosită pe piața internă, aceasta trebuie 
completată într-o limbă de circulație internațională, să includă 
codul tarifar european folosit pentru calcularea taxelor de
export și import și regulile Incoterms.
 
Odată cu factura comercială sunt întocmite o serie de 
documente, precum contractul de transport,  forma căruia 
variază în funcție de tipul transportului (AWT, CMR, B/L) și
packing list (lista de împachetare).

http://agepi.gov.md/ro/trademarks/international 31

31

http://www.e-intrastat.ro/incoterms.php 

32

33

35 36

34

https://www.bizlaw.md/ 33

32

https://www.avocati-moldova.com/ 34

https://yavo.md/ 35

https://www.lhr.md/ro/despre-noi/ 36



30

Certificat de origine 
 

Certificatul de origine este eliberat de autoritatea 
competentă a țării de export (Serviciul Vamal) și atestă 
originea mărfii care influențează asupra stabilirii mărimii 
tarifelor și a taxelor vamale de import; există câteva tipuri de 
certificate care se deosebesc prin facilitățile acordate și țara
de destinație  . 

Certificat de conformitate
 

Un document care atestă că un produs identificat 
corespunzător a fost supus procedurilor de evaluare a 
conformităţii şi că, la momentul evaluării, produsul este
conform cerinţelor specificate aplicabile  .
 
Certificatul fitosanitar/veterinar
 

Este un document oficial care indică faptul că obiectul 
contractului îndeplinește toate cerințele fitosanitare/
veterinare specifice impuse de țara importatoare.
 
Declarația vamală 
 

Este depusă la orice post vamal cu tot pachetul de documente 
sus menționat (după caz) și face parte din procesul de plasare 
a mărfii în regim vamal (export), astfel exportatorul își asumă 
responsabilitatea de a îndeplini obligațiile parvenite prin
regimul vamal declarat.
 
Cât privește licența  , aceasta este un document necesar doar
în cazul unor anumite genuri de activitate.
 
B. ASPECTE FINANCIARE
  

Pentru un export de succes, trebuie să analizați aspectele
financiare din 3 perspective:
 
1. Gestionarea costurilor.
Costurile operaționale necesare pentru pregătirea produsului 
și documentelor de export, precum și derularea propriu-zisă a 
operațiunilor legate de export. Toate aceste costuri depind de 
piața-țintă, canalele de distribuție alese; aceste costuri pot fi 
separate în costuri fixe ca - cheltuielile pentru călătoriile 
organizate, participări la expoziții, evenimente B2B, 
pregătirea pachetului de documente specifice pieței 
importatoare, transportul, asigurările, traducerea site-ului, 
arenda oficiului după caz, cât și costuri variabile - salariile
personalului implicat, fluctuațiile cursului valutar etc.

2. Gestionarea plăților.
Gestionarea fluxurilor de numerar este vitală pentru orice tip 
de activitate, de aceea este necesar din start să analizați 
credibilitatea și capacitatea de plată a partenerului cu care 
intenționați să colaborați, dar și să alegeți corect modalitățile 
de plată luând în considerare riscul de țară, riscul de 
neachitare și riscul valutar. Modalitățile de plată și riscurile 
asociate sunt reflectate în Anexa 10. Atunci când nu sunteți 
sigur de noul partener, recomandăm să folosiți achitarea 
totală sau parțială în avans, sau puteți folosi opțiunea de 
asigurare a creditelor de export. Dacă totuși v-ați angajat 
într-o colaborare dubioasă, asigurați-vă pentru restituirea 
TVA, obțineți documentele necesare restituirii taxei și 
acordați atenție deosebită aplicării ștampilei organelor vamale 
ale unui stat limitrof (România, Ucraina), de exemplu pe CMR.
 
3..Surse de finanțare a exportului. 
Deoarece exportul implică livrarea mărfii în alt stat, durata 
tranzacției durează mai mult, în comparație cu livrările locale, 
respectiv, și achitarea, acumularea plăților neachitate la 
termen pot duce la  incapacitate de plată și chiar la faliment. 
Din acest considerent, întreprinderea ar putea apela la diverse 
surse de finanțare oferite pentru susținerea exportului. Este 
indicat să accesați site-ul Platformei pentru gestionarea 
asistenței externe   și să dați în termeni de căutare cuvântul 
”EXPORT”, astfel veți afla despre toate proiectele de finanțare 
active care încorporează componenta de export. Totodată, vă 
recomandăm să analizați sursele de finanțare DCFTA..  
(Anexa 10).
 
C..ASPECTE LOGISTICE
 

Alegerea modului de transportare a bunurilor este în strânsă  
concordanță cu obiectul contractului. Există mai mulți factor ce 
influențează alegerea tipului de transport selectat, cum ar fi:
 

1..Avantajele și dezavantajele livrării bunurilor (folosind 
transportul maritim, aerian, terestru) depind de natura și 
caracteristicile bunului, precum cantitatea, volumul, existența 
unor cerințe specifice de siguranță, păstrare sau ambalare a
mărfii.
 

2..Factorii externi, cum ar fi diverse oportunități și cerințe, 
disponibilitatea unor tipuri de transport într-o țară/regiune,
precum și distanța necesară de parcurs.
 

3..Preferințele și caracteristicile clientului/consumatorului.
 

4..Valoarea încărcăturii, dar și costurile de transport, mai ales 

http://lex.justice.md/md/342417/ 38

Atenție! Din 1 ianuarie 2015 este obligatorie licențierea 
transportului auto internațional de mărfuri!
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http://dcfta.md/reguli-de-origine 37
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http://dcfta.md/surse-de-finantare 41
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Aflați costul livrării și timpul, deoarece este posibil ca 
clientul să dorească să primească o ofertă care include
costul de expediere.

Discutați cu mai mulți furnizori de servicii de transport
pentru a avea cele mai bune oferte.

Înainte de a confirma comanda unui client, asigurați-vă că 
puteți îndeplini cererea în timpul, calitatea și prețul promis.

Nu uitați să solicitați informații și sfaturi despre modul în 
care banca dvs. poate realiza finanțarea exporturilor. 
Contactați furnizorii de asigurări pentru asigurarea afacerilor.

Citiți cu atenție documentele privind contractele și cooperarea, prezentate 
de partenerii străini. Oferiți corectări și clarificări, luând în considerare 
influențele proprii și cele străine, precum și interesele partenerului. Consultați
un avocet/jurist înainte de a semna acordurile de cooperare.

în condițiile unei distanțe lungi și a necesității folosirii unor
surse de finanțare de tip Factoring.
 

5..Introducerea în contract a unei clauze Incoterms adesea 
dictează ce tip de transport va fi folosit, precum condițiile
FOB, FAS, CIF și CFR.

GESTIONAREA RISCURILOR ÎN LIVRAREA COMENZII
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O

Pasul nr. 8 Comunicarea și managementul relațiilor cu clienții

regulat cu partenerul său și să
monitorizeze riscurile pieței externe.

A. CONTACTUL CU PARTENERII
 
Dacă ați reușit să stabiliți relații bune cu 
partenerii de export, atunci sunteți pe 
drumul cel bun pentru a deveni un 
exportator de succes.  Nu există o singură 
strategie universală pentru a dezvolta 
vânzările internaționale, dar există 
premise care contribuie la construirea
relațiilor: 
•.o relație bună cu un partener este, în 
esență, o comunicare bună - menținerea 
comunicării profesionale este la fel de 
importantă ca și realizarea produselor 
de calitate. Nu contează cât de bun este 
produsul sau serviciul dvs. - dacă clientul 
nu simte o atitudine profesională din 
partea dvs., colaborarea cu el nu se va
dezvolta cu succes. 
•.respectarea promisiunilor - respectarea 
timpului și a calității este esențială pe tot 
parcursul procesului de export, dar acest 

întreprindere care dorește să 
aibă succes pe piața de export 
trebuie să mențină un contact 

Contactul cu partenerii – sunt foarte importante întreținerea contactului și comunicarea cu regularitate, respectarea
promisiunilor, dar și comunicarea pozitivă și deschisă.
 

Managementul riscului - în cursul operațiunilor pe piețele externe există riscuri suplimentare, pe lângă riscurile
cotidiene ale afacerilor.
 

Supravegherea și monitorizarea – presupune colectarea și analiza sistematică a informațiilor actualizate despre
piețele pe care întreprinderea dvs. activează sau intenționează să activeze.

lucru este crucial mai ales în primele 
livrări către client, deoarece anume atunci 
vă creați reputația întreprinderii dvs.  
•.comunicați pozitiv și deschis – 
discursul trebuie să fie amabil, politicos 
și prietenos, în același timp, trebuie de 
evitat familiaritatea; creați o comunicare 
cu o abordare individuală, evitând
mesajele de tip șablon.

În fine, sunt utile vizitele lunare, 
trimestriale sau semestriale la un 
partener sau client. Astfel de vizite 
vor ajuta ca și întreprinderea dvs., nu 
doar produsul, să poată fi recunoscut pe 
piața de export. Vizitele periodice 
facilitează stabilirea unui bun contact 
personal și ajută întreprinderea să afle 
mai multe despre piața de export, să afle
nevoile și tendințele acesteia.
  
Succesul exportului depinde, de 
asemenea, de profesionalismul managerului 
de export. Acesta trebuie să poată 
informa profesional partenerii despre 
întreprinderea și produsul dvs. și să ia 
decizii corecte referitor la dezvoltarea
exportului.
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B. MANAGEMENTUL RISCULUI
 
O altă condiție pentru exporturi de succes este gestionarea 
riscurilor. Acestea pot lua diferite forme - riscul național 
(situația politică, juridică și economică, plata anticipată), riscul 
comercial (insolvabilitate, refuzul de a accepta produsul), 
riscul valutar (cheltuieli neașteptate legate de fluctuațiile 
cursului valutar), riscul intern (personal neprofesionist, 
controlul costurilor de producție și distribuție), riscul de piață
(schimbările de pe piața locală și cea externă).

Toate aceste riscuri trebuie evaluate și monitorizate, fiind 
necesar un plan de măsuri în cazul în care riscurile devin 
evidente. Aceste riscuri pot fi controlate prin utilizarea 
instrumentelor de informare a pieței - monitorizarea și
supravegherea pieței.

C. SUPRAVEGHEREA ȘI MONITORIZAREA
 
Supravegherea pieței înseamnă că întreprinderea dvs. 
colectează și analizează informații privind sectoarele de 
interes, piețe, clienți și concurenți din mai multe surse, pentru 

a crea o bază de date care vă va ajuta să puteți lua decizii
strategice importante.
 
Motivele pentru care întreprinderile desfășoară
supravegherea pieței sunt diverse, precum:
•.monitorizarea pieței este un proces dinamic, în care se
adaugă permanent informații de valoare;
•.este necesară o monitorizare periodică a pieței pentru ca 
întreprinderea să fie în măsură să răspundă la timp la
schimbările de pe piață;
•.experiența demonstrează că firmele care urmăresc 
schimbările de pe piață și analizează evoluțiile pieței sunt mai 
competitive și își asumă decizii corecte bazate pe informații.
 
Sunt cunoscute trei categorii de monitorizare a pieței:
•.dimensiunea sectorială - informații privind sectorul,
segmentarea pieței;
•.dimensiunea macroeconomică - aspectul național, analiza 
PESTEL, dezvoltarea țării pe dimensiunea de investiții, de
import, export;
•.cercetare și monitorizare concurenților - concurenții și
profilul acestora, strategiile și practicile de lucru.

Monitorizarea pieței se efectuează în mod regulat și ține pasul cu cele mai recente știri din piață, cercetarea site-urilor 
web, a comunicatelor de presă și a rapoartelor concurenților pentru a afla nevoile clienților și pentru a integra aceste
informații în procesul de luare a deciziilor și elaborare a strategiilor.
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CONSTRUIREA UNEI RELAȚII PE TERMEN LUNG

Dacă există mai multe probleme, 
încercați să le discutați cu clientul dvs.

Încercați să construiți o relație
pe termen lung cu clienții.

Țineți cont de modificările de pe 
piețele de export. Cu cât veți avea 
mai multe informații despre clienți, 
concurenți, tendințe și schimbări 
ale pieței, cu atât mai calitative vor 
fi deciziile și acțiunile dvs. ulterioare.

Mențineți un contact regulat cu 
clientul – încercați să aflați 
dorințele, nevoile și planurile
viitoare ale acestuia.

Comunicați regulat cu 
clienții dvs. și dezvoltați 
contacte personale. Relațiile 
personale vă vor ajuta în caz 
de probleme și dezacorduri.

"Clientul are întotdeauna dreptate" - 
amintiți-vă acest lucru în construirea 
comunicării și executarea comenzilor.

Evaluați riscurile asociate 
tranzacțiilor de export. Este 
posibil să puteți preveni 
anumite riscuri sau să vă 
pregătiți de altele în timp util.

Informați clientul despre 
posibilitățile livrării. Dacă simțiți 
că este posibil să nu puteți livra 
comanda în timpul promis, 
informați-l pe client în avans și
căutați soluții.

1
2

3

4
5
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Școlit în afara țării (Italia, Danemarca), Alexandru 
CHIRIAC a realizat importanța dezvoltării 
afacerii și a relațiilor cu partenerii din exterior 
când a fondat, în 2009, întreprinderea CURTEA
DACILOR.
 
Fiind parte a unuia din cei mai mari producători 
agricoli din țară, CURTEA DACILOR s-a axat din 
start pe viziunea de dezvoltare a exportului, 
realizând cu succes vânzări de cereale pe piețele
Asiei de Sud-Est.
 
Însă Alexandru dorea să meargă mai departe, să 
prospecteze piața Uniunii Europene – apropiată,
mare și bogată.

CURTEA DACILOR
fondat 2009, Dondușeni

Primele parteneriate le-a început cu companii 
poloneze, totodată diversificând portofoliul său 
de produse, de la cele neprocesate la produse 
care i-au adus recunoaștere pe piața poloneză.
 
Astăzi CURTEA DACILOR devine un jucător 
important în regiune, oferind produse derivate 
pentru alimentația păsărilor, pentru industria
prelucrătoare și HORECA.
 
Înțelegând utilitatea și avantajul consultanței în 
dezvoltarea exportului, CURTEA DACILOR 
apelează la ajutorul specializat și continuă să 
cerceteze țările care îi pot asigura un export
sigur, durabil și plin de beneficii.

Este bine cunoscut faptul că Moldova are un bun 
potențial apicol și, pe lângă toate, mierea este 
unicul produs animalier autohton care se
bucură de succes pe piața UE.
 
Această certitudine i-a fortificat pasiunea lui 
Nicanor NEGRU pentru apicultură și a încercat 
să transforme REGINA NATURII în una din cele 
mai dinamice și interesante companii apicole din
țară.
 
Cu siguranță îi reușește – a putut valorifica 
oportunitățile de co-finanțare și s-a poziționat pe 

piața locală cu un nou brand și identitate.
După, a înțeles că experiența sa de export a 
mierii pe piața României îi poate oferi șansa să 
abordeze și alte piețe din UE, așa că a prospectat 
piața Germaniei, reușindu-i deja primele
exporturi și acolo.
 
Pe piața locală, REGINA NATURII este practic 
unica întreprindere care oferă miere la plic și 
continuă să exceleze prin standardele de calitate 
pe care și le asumă, fiind capabilă să 
demonstreze partenerilor locali și străini că are 
capacități și idei pentru a merge mai departe.

ISTORII DE SUCCES –  IMM-URI CARE EXPORTĂ ÎN
UNIUNEA EUROPEANĂ

REGINA NATURII
fondat 2014, Ialoveni
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1..Întreprinderea de export este acea care are un produs sau 
un serviciu competitiv, resurse financiare și umane suficiente 
pentru punerea în aplicare a strategiei de export, precum și
sprijin managerial pentru lansarea exporturilor.
 
2..Evaluarea capacității de export permite întreprinderii să 
înțeleagă ce trebuie de îmbunătățit pentru ca aceasta
să devină o întreprindere de succes în exporturi.
 
3..Piața cu cel mai mare potențial va fi piața care se potrivește 
cel mai bine strategiei și profilului întreprinderii dvs., precum
și descrierii produsului/serviciului dvs.

4..În cazul în care întreprinderea a evaluat capacitatea de 
export și a decis să înceapă exportul, este necesar să se 
elaboreze o strategie de export și, pe această bază, să se
realizeze un plan de export.
 
5..Prin cercetarea pieței de export, întreprinderea obține o 
mai bună înțelegere a strategiei de pătrundere pe piața 
respectivă, iar prin studiul de piață, întreprinderea dvs. va 
putea lua cele mai bune decizii argumentate și va putea 
aborda piețele cu cel mai mare potențial de export,
economisind astfel resursele.

6..Odată ce cercetarea pieței a fost realizată și piețele de 
export cu cel mai mare potențial de dezvoltare au fost 
selectate, întreprinderea trebuie să decidă asupra metodelor
de penetrare a pieței.

7..Imediat ce aveți strategia de export elaborată, piața-țintă 
evaluată și partenerii aleși, este timpul să vă gândiți la lucruri 
practice, precum soluțiile logistice, financiare și juridice. Este 
esențial să se evalueze cu atenție posibilitățile de transport, să 
se limiteze riscul financiar și să se formuleze în mod
corespunzător contractul de export.
 
8..Întâlnirile de afaceri individuale (B2B matchmaking) sunt un 
format foarte eficient pentru stabilirea parteneriatelor și 
pătrunderea pe piața-țintă, pot fi organizate în cadrul unor 
evenimente sau în afara acestora, la oficiile partenerilor potențiali.
 
9..În contactul cu partenerii sunt foarte importante 
întreținerea contactului și comunicarea regulată, respectarea
promisiunilor, dar și comunicarea pozitivă și deschisă.
 
10..Supravegherea și monitorizarea presupune colectarea și 
analiza sistematică a informațiilor actualizate despre piețele pe 
care întreprinderea dvs. activează sau intenționează să activeze.

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI GENERALE
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A. AUTORITĂȚI PUBLICE CENTRALE ȘI LOCALE
 

•.Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură AIPA http://www.aipa.gov.md/       
•.Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene http://www.mfa.gov.md/totul-despre-aa/
•.Ministerul Economiei și Infrastructurii http://mei.gov.md/ro/dcfta

Agenția de Investiții•.Camera de Comerț 
și Industrie

•.

Asociația Businessului 
European EBA

•.

•.Organizația pentru 
Dezvoltarea Sectorului 
Întreprinderilor Mici și 
Mijlocii ODIMM 

Proiectul USAID 
Agricultura 
Performantă în 
Moldova 

•.Proiectul de 
Restructurare a 
Sectorului Horticol 
„Livada Moldovei”

•.

SURSE DE INFORMARE ȘI SUPORT

B. ASOCIAȚII DE BUSINESS ȘI SECTORIALE
 

•.Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova 
AFAM http://www.afam.md
•.Asociația Investitorilor Străini FIA http://fia.md
•.Asociația Micului Business AMB http://amb.md
•.Asociația Națională a Apicultorilor din Republica 
Moldova ANARM http://www.apicultura.md
•.Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova 
AOAM http://www.aoam.md
•.Asociația Patronală din Industria Ușoară APIUS 
http://www.apius.md
•.Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe 
”Moldova Fruct” http://www.moldovafruct.md/en
•.Camera Bilaterală de Comerț și Industrie Republica 
Moldova – România http://chambermr.org
•.Camera de Comerț Americană din Moldova 
AMCHAM https://www.amcham.md
•.Oficiul Național al Viei și Vinului ONVV 
http://www.wineofmoldova.com/en

С. PROGRAME DE FINANȚARE
 

•.Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) – 
proiecte de finanțare - www.ebrd.com
•.Consiliul Economic al Prim-ministrului http://finantare.gov.md
•.Credit de asistență oferit de Guvernul Polonez - 
www.aipa.gov.md
•.Fondul de Garantare a Creditelor  www.fgc.odimm.md
•.Granturi Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă  
www.ifad.md
•.Platforma pentru Gestionarea Asistenței Externe 
http://amp.gov.md/portal
•.Programul de Parteneriat de Afaceri Publice Private  
www.entwicklung.at
•.Programul pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală – ENPARD 
(2016-2018)  www.enpard.md
•.Proiectul Agricultura Competitivă în Republica Moldova 
(MAC-P)  www.capmu.md
•.Proiectul de Ameliorare a Competitivității (PAC II)  
www.uipac.md
•.Proiectul UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica 
Moldova” http://dcfta.md/rom
•.Surse de finanțare din partea UE  www.ec.europa.eu
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Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală http://www.agepi.md
 
Asociația Moldova Fruct http://www.moldovafruct.md/ro/page/despre-moldova-fruct
 
Biroul de Asistență pentru Comerț  al Uniunii Europene http://trade.ec.europa.eu/tradehelp
 
Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova http://www.statistica.md
 
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova http://chamber.md
 
Centrul pentru Promovarea Importurilor https://www.cbi.eu/export-to-europe
 
Chamber International https://www.chamber-international.com
 
Comisia Europeană https://ec.europa.eu/growth/single-market_ro
 
EVENTSEYE, Portal de expoziții https://www.eventseye.com
 
EXPODATABASE, Portal de expoziții http://www.expodatabase.com
 
Gateway & Partners http://gatewaypartners.net/services
 
IFPEXPO, Portal de expoziții http://www.ifpexpo.com/sector_page.php?sector_id=3
 
INFORMA, Portal de expoziții https://informa.com
 
Agenția de Investiții și Dezvoltare din Letonia http://www.liaa.gov.lv
 
IXPOS, Portal de expoziții https://www.ixpos.de
 
MESSEKOMPAKT, Portal de expoziții https://www.messekompakt.com
 
Oficiul Național al Viei și Vinului din Republica Moldova http://www.wineofmoldova.com/en
 
Agenția de Investiții http://www.invest.gov.md
 
Platforma pentru Gestionarea Asistenței Externe http://amp.gov.md/portal
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Întrebări de control Răspunsul dvs.

1.

2.

FIȘA DE CONTROL A ALEGERII PIEȚEI POTENȚIALE

ANEXA 1

3.

7.

8.

9.

10.

4.

5.

Care sunt segmentele de piață ale concurenților dvs.?

Care țări importă în principal produsul sau serviciul dvs.?

Care țări sunt principalii exportatori ai produsului sau 
serviciul dvs.?

Care sunt posibilele obstacole pe piața-țintă?

Care este ciclul de viață al produsului pe piața-țintă?

Pe care piețe este competitiv produsul sau serviciul dvs.?

Ce costuri ar trebui să fie luate în considerare la 
penetrarea piețelor-țintă și care este bugetul total de 
export?

Ce nivel de dezvoltare economică a pieței ar fi potrivit 
pentru un consum în creștere al produsului sau serviciul 
dvs.?

Care țări sunt acum în acest stadiu de dezvoltare sau se 
apropie de acesta?

Care este dimensiunea piețelor potențiale și care este 
structura pieței în sectorul dvs. - proporția ofertei și 
importul național?

6.
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Aceste întrebări de control vă vor ajuta să caracterizați piața de export. Finalizarea acestui profil pentru țările de
export de care sunteți interesat vă va ajuta să le comparați și să le clasificați într-o ordine prioritară.

ÎNTREBĂRI DE CONTROL PENTRU PREGĂTIREA UNUI PROFIL AL PIEȚEI DE EXPORT

ANEXA 2

1. Tipul de piață:

•.Țară foarte dezvoltată; 
•.O țară în curs de dezvoltare cu o rată de creștere rapidă;
•.O țară în curs de dezvoltare cu o rată de creștere lentă.

5. Oportunități de parteneriat, creați:

•.O listă de potențiali parteneri locali;
•.O listă a întreprinderilor moldovenești care desfășoară
activități economice în această țară;
•.O listă a celor mai mari companii din țara-țintă, care
desfășoară activități economice în Moldova.

6. Susținerea dezvoltării unei strategii de pătrundere pe 
piață, aflați:

•.Asociațiile sectoriale;
•.Politicile comerciale pe piața-țintă;
•.Oportunitățile de cercetare, surse de informare.

4. Informații despre mediul de afaceri:

•.Valută;
•.Limba;
•.Dreptul și practica afacerilor;
•.Diferențe în structura juridică;
•.Procedurile de achiziții;
•.Relațiile de muncă.

8. Condiții de călătorie, descrieți:

•.Necesitatea unei vize;
•.Permisele de muncă;
•.Serviciile de suport pentru afaceri;
•.Hoteluri;
•.Sărbători religioase, obiceiuri.

2. Aspecte politice:

•.Guvernul;
•.Cele mai importante aspecte politice;
•.Relațiile cu Republica Moldova, inclusiv acordurile
comerciale și politice.

3. Aspecte economice:

•.Situația economică internă a statului;
•.Importul și exportul din/în Republica Moldova.

7. Considerații culturale, specificați:

•.Fraze de politețe și forme de adresare;
•.Reguli de comportament și diferențe culturale.
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Metode de cercetare
 

Cercetările aprofundate se pot realiza în două moduri: cercetarea primară și cercetarea secundară.

Mijloacele de cercetare primară analizează capacitatea de export a întreprinderii. Cercetarea primară se desfășoară în timpul 
interviurilor cu experți din domeniu, concurenți și potențiali parteneri. În cazul unui produs mai specific, cu atât mai
importantă este realizarea interviurilor cu experți din industrie.
 
Atunci când se colectează date secundare, se caută informații despre resursele de informare disponibile publicului, compilate 
din informații de piață deja elaborate sau date statistice. În plus, pot fi utilizate și informații furnizate de asociații și de diverse
companii implicate în organizarea și asigurarea activităților orientate spre export.

METODE DE CERCETARE ȘI MONITORIZARE A PIEȚEI

ANEXA 2 (continuare)

Baze de date statistice externe
 

Pentru informații generale cu privire la situația macroeconomică a unei anumite țări sau informații specifice, sau tendințe a 
unor grupe de produse, este necesar să urmăriți bazele de date statistice a pieței externe. O mare parte din informațiile 
statistice sunt disponibile gratuit pe site-urile web ale oficiilor de statistică locale. În Moldova, astfel de informații se găsesc 
pe site-ul Biroului Național de Statistică, la adresa http://www.statistica.md, dar este important să faceți  legătura și cu alte
statistici ale țărilor europene - http://ec.europa.eu/eurostat .

Monitorizarea regulată a pieței
 

După ce ați efectuat cercetări de piață în profunzime, iar întreprinderea ia deja măsuri pentru piețele de export, aceasta 
trebuie să efectueze o monitorizare regulată a pieței prin urmărirea schimbărilor de pe piață, activitățile concurenților,
dezvoltarea de noi produse.
 
Amintiți-vă că piața este dinamică, se schimbă și dacă nu urmăriți regulat semnalele pieței, dar concurenții dvs. fac asta, 
atunci nu veți fi pregătiți pentru situații neprevăzute și veți pierde avantajul competitiv. Pentru informații suplimentare privind
monitorizarea pieței, consultați Pasul 8 din ghid.
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se aplică costurilor de implementare a unui produs sau serviciu; pe baza cercetării de piață, o întreprindere trebuie să 
stabilească dacă potențialul produsului/serviciului este suficient de mare pentru a acoperi atât costurile directe, cât și cele
indirecte care pot apărea în procesul de export.

Metoda de cost

METODELE DE FORMARE A PREȚURILOR LA EXPORT

ANEXA 3

Nr. 1

cererea externă poate afecta, de asemenea, prețul produsului dvs. - cu cât este mai mare cererea pentru un produs sau 
serviciu și cu cât nivelul concurenței este mai mic, cu atât prețul pe care întreprinderea îl poate oferi pe piață este mai mare. 
Indicele mediu al veniturilor populației poate fi utilizat pentru a evalua puterea de cumpărare a pieței bunurilor de consum. 
Prin simplificarea produsului sau a serviciului, este posibil să se realizeze reduceri de costuri și, în consecință, produsul sau 
serviciul poate fi oferit la un preț mai mic. Aceasta este cea mai potrivită modalitate de a vinde un produs sau un serviciu în 
țările cu venituri mai mici din cadrul UE (http://statisticstimes.com/economy/european-countries-by-gdp-per-capita.php).
Mai este important să rețineți că prețul dvs. trebuie ajustat la fluctuațiile valutare.

Cererea de pe piațăNr. 2

pe piața internă, majoritatea întreprinderilor iau în considerare prețurile concurenților, același lucru se aplică și piețelor de 
export. Dacă nivelul de concurență este ridicat în țara de export, dar întreprinderea vrea să obțină cota sa de piață, este 
probabil că nivelul prețurilor să fie determinat de nivelul prețurilor concurenților sau chiar sub acesta. Dacă un produs este 
unic sau inovator pe piață, există posibilitatea stabilirii unui nivel mai ridicat al prețului. Pentru a afla prețurile concurenților,
se poate efectua o cercetare de piață specială sau o analiză a nivelului prețurilor în retail.

Nivelul concurențeiNr. 3
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Marketing:
•.Distribuție
•.Publicitate
•.Misiuni comerciale
•.Comunicare
•.Materiale (cărți de vizită, broșuri, cataloage)
•.Vizite la expoziție

Categorii de costuri Calculele dvs.

1.

Transport:
•.Încărcarea și costurile aferente
•.Transport
•.Depozitare
•.Asigurări

4.

Vamă:
•.Taxe de import și alte taxe la importul de bunuri
•.Taxa brokerului vamal

5.

Finanţe:
•.Cheltuieli de finanțare
•.Dobânda
•.Fluctuațiile cursului de schimb
•.Asigurarea creditului la export

6.

Producere:
•.Costul de producere pe unitate
•.Modificarea produsului sau a serviciului
•.Ambalare
•.Etichetare

2.

Documentație:
•.Certificare
•.Pregătirea documentelor
•.Asigurare mărfii
•.Taxa transportatorului de marfă

3.

Utilizați această listă de verificare a prețurilor pentru a vă monitoriza costurile și pentru a dezvolta o strategie de
stabilire a prețurilor.

ANEXA 3 (continuare)

LISTA DE VERIFICARE A PREȚURILOR LA EXPORT
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ANEXA 4

MARKETINGUL PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR

BUNE PRACTICI DE PREZENTARE A MATERIALELOR DE MARKETING

Prezentarea

Vânzările inițiale sunt gestionate

Marketing

Prezența pe piața internă

Factori

Produs de probă

Reprezentant vânzări

Marketingul produselor

Săli de comerț și distribuție

Produse

Prezentarea oportunităților

Managementul întreprinderii

Marketingul întreprinderii și al serviciilor

Birou fizic sau virtual pe piața-țintă

Servicii

Factori culturali

Asociații locale

Evenimente locale

Mass-media

Nevoia de informare

Designul și ambalarea produselor

Distribuitori

Participarea la expoziții

Publicitatea produsului

Produse

Limbi și diferențe culturale

Sectorul serviciilor

Participarea la conferințe

Comunicate de presă

Producători, distribuitori

Achiziționarea de produse

Alți furnizori de servicii

Contracte de servicii

Servicii

Evenimente locale

Mass-media

În general, folosiți un design uniform și o identitate corporativă - logo, culori și fotografii de înaltă calitate, text corect
gramatical, mesaje clare și concise. 

Criteriile - cheie pe care trebuie să le țineți minte atunci când proiectați materiale de marketing:
 

Cărțile de vizită trebuie să fie: cu design profesional și de înaltă calitate, vizibile și informative, ușor de citit, cu informații precise și
exacte, inclusiv cu informații internaționale, număr de telefon, e-mail și website.
 

Cataloagele trebuie să fie: creative și atractive, ușor de citit, evidențiind unicitatea, cu imprimări de calitate și design profesional, cu
fotografii ce conțin produse, echipamente și persoane.
 

Parteneriatele întreprinderii: cei mai buni clienți trebuie să fie listați, trebuie să se demonstreze că firma dvs. are recomandări foarte
bune.
 

Prezentările și înregistrările video trebuie să fie: clare și scurte, interactive, concentrate pe calitatea și beneficiile produsului sau
serviciului dvs.
 

Site-urile web trebuie să fie: moderne și informative, cu design profesional, atractive și actualizate, cu adresa de mail activată,
indexate în motoare de căutare (de exemplu Google, Yahoo), cu posibilitatea de a cumpăra online (dacă este cazul).
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ANEXA 5

CONTEXT:

1. La definirea profilului unui potențial partener, o întreprindere ar trebui să-și evalueze clienții existenți în țările-țintă și pe piața 
internă. Rețineți, dacă aveți succes în retail-ul local, de exemplu, vânzarea directă în lanțurile de magazine din exterior poate fi mult
mai complicată, astfel, încât trebuie să căutați parteneri în lanțul respectiv.
 

2. În definirea profilului unui partener, întreprinderea identifică diferite tipuri de companii care ar putea fi interesante. Prin urmare,
este recomandabil să le aranjați pentru a determina ce tipuri de parteneri au prioritate maximă. 

DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR

IDENTIFICAREA PARTENERILOR:

1. Partenerii potențiali pot fi căutați în mai multe moduri: portaluri de internet, baze de date cu companii (este eficient a face căutări
în limba țării-țintă), organizații sectoriale și camere de comerț, participanții la expoziții.
 

2. Se recomandă să contactați și organizațiile de promovare a comerțului din țară, precum și ambasadele, și întreprinderile de
consultanță pentru export. 
 

3. Atunci când selectați companii pentru a iniția un prim contact, concentrați-vă pe 10-20 de companii. Atunci când vă adresați
întreprinderilor, veți putea afla care dintre ele poate fi interesată într-o colaborare ulterioară. 
 

4. Cu întreprinderile care au manifestat interes pentru colaborare ar trebui să vă întâlniți, fie în cadrul unor evenimente, fie în afara
acestora.  

ABORDAREA PARTENERILOR:

1. Contactul cu potențialul partener trebuie înregistrat în baza de date a întreprinderii dvs., pentru a putea fi reînnoit și păstrat
pentru comunicarea ulterioară.
 

2. Când se selectează deja un anumit număr de întreprinderi și oferta întreprinderii dvs. este pregătită, trebuie să începeți cât de
curând posibil negocierile!
 

3. Dacă întreprinderea dvs. are o reprezentanță pe piața-țintă, atunci această entitate va continua să atragă noi clienți, iar dacă nu
are reprezentanță, această funcție urmează să fie îndeplinită de managerul de export/vânzări.
 

4. Atragerea noilor clienți la export necesită abilități avansate de comunicare și cunoaștere a limbilor străine. Aceste sarcini pot fi
delegate întreprinderilor specializate în dezvoltarea exporturilor.

EVALUAREA PARTENERILOR:

Pentru un export de succes este important să găsiți un partener potrivit. Înainte de a crea o relație de afaceri, ar fi recomandabil să 
aflați mai multe despre partenerul de cooperare: istoria și poziția întreprinderii pe piață; capacitatea de vânzare - cât de mare este 
echipa de vânzări și care sunt planurile de dezvoltare; care este acoperirea teritorială a întreprinderii? Ce fel de canale de marketing
utilizează? Care este situația financiară a împrumuturilor întreprinderii?
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ANEXA 5 (continuare)

SCENARIU DE COMUNICARE CU POTENȚIALII PARTENERI

INIȚIEREA COMUNICĂRII:

Succesiunea de contactare telefon - email – telefon vă permite să economisiți timp, să găsiți persoana de contact potrivită și adresa
reală de email la care să trimiteți informații.
 

Succesiunea de contactare email - telefon - email – telefon consumă mai mult timp, deoarece primul email ajunge rareori la
persoana responsabilă, adesea ele sunt adrese de emailuri informative și generale.
 

Atunci când trimiteți un email unei companii, 90% dintre companii nu răspund, așa că probabilitatea de a începe eficient
comunicarea cu partenerul pe această cale este foarte mică.
 

Apelarea unei afaceri pentru a oferi oportunități de cooperare este importantă pentru a ști cine decide cu privire la vânzarea de noi
produse, deci verificați numele și prenumele, precum și informații directe de contact.

STRUCTURA CONVERSAȚIEI:

Atunci când negociați cu un reprezentant al întreprinderii, urmați o anumită consecutivitate:
 

Familiarizarea - nume, prenume; țară și întreprindere - o scurtă descriere a întreprinderii dvs.; produs sau serviciu - o prezentare
concisă a ofertei.
 

Interesul - luați cunoștință de informațiile în format electronic despre potențialul partener, puneți câteva întrebări persoanei cu care
comunicați.
 

Sfârșitul conversației – anunțați interlocutorul că veți reveni pentru a afla opinia lui cu privire la informațiile transmise, precum și
interesul pentru posibila cooperare; expresii de favoare și rămas bun.

RECOMANDĂRI GENERALE:

•.Vorbiți încet și convingător în timpul conversației, ascultați întrebările și direcționați conversația astfel, încât partenerul să fie 
interesat să citească informațiile în format electronic. Când trimiteți informațiile, menționați în email că veți contacta din nou
întreprinderea pentru a afla opiniile acesteia.

•.Efectuați următorul apel în decurs de 3-5 zile. Deseori persoana responsabilă nu este în stare să citească rapid informațiile sau are 
nevoie de timp să discute cu colegii. Oricum, este important să apelați din nou întreprinderea pentru a afla opiniile acesteia sau
pentru a afla când este momentul să reveniți.

•.Dacă întreprinderea este familiarizată cu informațiile electronice și și-a exprimat interesul pentru o eventuală cooperare, ar trebui 
să trimiteți mai multe informații despre produse, certificate, oferte de preț și mostre. Deși este posibil să se facă progrese prin 
telefon și comunicarea prin Internet, cel mai indicat este de a organiza o întâlnire personală cu reprezentanții întreprinderii pentru
a vă cunoaște ”pe viu”, a ”umaniza” discuția, a vă prezenta afacerea și a discuta despre posibilele modele de colaborare.
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ANEXA 6

ELEMENTELE-CHEIE ALE MĂSURILOR DE PĂTRUNDERE PE PIAȚĂ

(I) EXPOZIȚIILE

În pregătirea pentru expoziție, trebuie planificate următoarele aspecte ale participării:

1. Buget
Trebuie să fiți gata pentru costuri asociate cu pregătirea, chiria standului expozițional, logistica, resursele umane implicate și
cheltuielile neprevăzute  .

2. Marketing și comunicare
Materialele de marketing trebuie să fie pregătite corespunzător: pliante, broșuri, cataloage, oferte de preț, cărți de vizită, profilul 
întreprinderii, mostre. Poate fi valoros să vă regăsiți în catalogul expoziției - va fi un serviciu plătit, dar deseori acest lucru este
eficient. Agenția de Investiții vă poate acorda asistență pentru expoziții - contactați departamentul Promovare export sau experții
sectoriali.

3. Resurse umane
Selectați persoanele care vor fi implicate în procesul de pregătire și care vor reprezenta întreprinderea dvs. la standul expozițional. 
Evaluați ce cunoștințe vor fi necesare pentru a lucra la stand și dacă angajații dvs. au abilitățile necesare. Persoanele care reprezintă 
întreprinderea dvs. trebuie să fie comunicabile, cu abilități de vânzări și foarte bine informate cu privire la oportunitățile și ofertele
întreprinderii.

4. Logistica
Aflați cum este mai ușor și mai convenabil să transportați obiectele expuse, decorațiunile de stand, materialele de marketing și
mostrele de produse. 

5. Standul
Scopul standului este de a atrage cât mai mulți vizitatori, deci alegeți un stand bun, astfel încât să poată fi observat. Nu uitați de 
zâmbetul și angajații prietenoși! Standul ar trebui să fie cât mai deschis și mai primitor, încercați să creați un stand ca un singur obiect
vizual mai degrabă, decât o colecție de materiale.

6. Activitățile în timpul expoziției
Locația perfectă și designul standului nu vor da rezultate maxime dacă echipa dvs. nu va fi activă și consolidată. Fiți activi în timpul 
expoziției - nu stați doar la stand dacă nu este convenită o întâlnire, ci încercați să invitați alte persoane interesate și să discutați cu 
trecătorii. În timpul expoziției, încercați să vă concentrați asupra întreprinderilor care sunt relevante pentru interesele dvs. Este 
suficient să puneți câteva întrebări pentru a înțelege dacă un vizitator a venit doar să vadă produsul dvs. sau are un interes
profesional.

7. După expoziție
Colectarea și prelucrarea informațiilor adunate în timpul expoziției este foarte importantă pentru menținerea relațiilor. Se 
recomandă să trimiteți un email cu mesaje de mulțumire pentru întâlniri, mostre, oferte de preț sau alte informații cât mai curând
posibil.

 Agenția de Investiții poate acorda suport financiar sub formă de grant companiilor care doresc să participe la expoziții și târguri internaționale.
Pentru a beneficia de cofinanțare este necesar ca agentul economic să îndeplinească anumite criterii de eligibilitate.

42

42
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ANEXA 6 (continuare)

ELEMENTELE-CHEIE ALE MĂSURILOR DE PĂTRUNDERE PE PIAȚĂ

(II) MISIUNILE COMERCIALE

1. Beneficiile pentru întreprindere
Informație nouă despre piața de desfacere, noi contacte de afaceri și parteneri de export, dar și posibilitatea de a vă întâlni cu
potențialul partener și de a crea un contact personal.

2. Costurile
Pregătire și organizare – interne sau prin consultanți. Cheltuieli financiare înainte de vizită - comunicări internaționale (telefon, fax)
și cheltuieli poștale.
 

Costuri de pregătire și tipărire a materialelor de marketing - catalog, broșură, mostre și alte materiale. Traducerea materialelor de
marketing trebuie să fie calitativă! 
 

Costurile vizitelor - cheltuielile de călătorie, cazare, diurna, traducător etc.

3. Calendar
O misiune individuală poate fi aranjată în medie pe parcursul a 2 luni.

4. Recomandări generale
Organizați-vă din timp – nu delegați mai mult de 2 persoane din întreprindere, fiind recomandabil să meargă directorul și
responsabilul de export.
 

Dacă nu există competențe de limbă engleză la nivel de management, atrageți un traducător, iar pentru a lăsa o impresie
profesională, pregătiți structura convorbirii dvs. înainte de misiunea comercială.
 

Este important să pregătiți și să nu uitați acasă lucruri, precum cărți de vizită, broșuri, cataloage de produse / servicii, prezentări
Power Point, mostre, profilul întreprinderii, ofertele de preț orientative.
 

Fiți atenți la ”daruri” - unele țări din UE, în special țările Scandinave, nu acceptă să facă schimb de cadouri, având o puternică etică
în afaceri.
  
Verificați dacă aveți elementele de bază ale etichetei de afaceri - haine, postură, modul de a vorbi; aflați cât mai multe informații
despre întreprinderile cu care să vă întâlniți; pregătiți întrebări și fiți gata să răspundeți la întrebările adresate.

Selectarea întreprinderilor

Contactarea întreprinderilor

Organizarea vizitei

Vizita

Pregătire

1-2 săptămâni

2-3 săptămâni

2 săptămâni

1-3 zile

Total 6-7 săptămâni

1 săptămână
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ANEXA 7

PAȘI DE URMAT

1.  Accesați pagina web a portalului Trade HelpDesk  http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm

2.  Selectați limba de lucru (în colțul drept de sus) : Engleza, Franceza, Portugheza sau Spaniola
3. Selectați țara de origine a produsului (țara de export) – Republica Moldova
4. Selectați o țară de destinație, membră UE, spre exemplu, FRANȚA

GHID DE UTILIZARE AL PORTALULUI ”TRADE HELPDESK”
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ANEXA 7 (continuare)

5. Introduceți Codul UE pentru produsul dvs., spre exemplu, doriți să exportați MIERE. Apăsați pe butonul ”Find my product code” 
și introduceți în caseta de căutare denumirea produsului MIERE. Astfel veți găsi Codul UE pentru produsul dvs., pe care ulterior îl
inserați în caseta ”Product Code”

6. Apăsați butonul ”View rates and requirements”, în urma acestei comenzi vor fi afișate toate informațiile relevante pentru a
facilita accesul la piața comunitară, organizate în coloane.

7. Prima coloană este dedicată procedurilor de import în UE și cerințelor specifice pentru penetrarea țării importatoare, în cazul 
dat - FRANȚA. Aici sunt reflectate toate procedurile de import ce urmează a fi efectuate, toate documentele ce trebuie să fie
completate și prezentate, dar și informațiile despre autoritățile competente din țara importatoare.
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ANEXA 7 (continuare)

8. Următoarea coloană prezintă toate cerințele specifice față de un anumit produs ex. MIEREA, care urmează a fi îndeplinite 
pentru a intra pe piața comunitară, începând cu conformarea la standardele de comercializare a acestui tip de produs, la cerințele
fito-sanitare, de protecție a mediului, reglementările tehnice, precum și cele de ambalare și etichetare etc.

9. Coloana a treia prezintă taxele vamale la import în UE, dar și facilitățile preferențiale de care puteți beneficia, întrunind condițiile
absolut necesare, stipulare în acordurile comerciale bilaterale UE-RM.
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ANEXA 7 (continuare)

10. Cea de-a 4 coloană ne oferă informații specifice despre toate  taxele interne aplicate de către țara importatoare, în cazul nostru  - 
FRANȚA,  asupra produselor cu un anumit cod tarifar  din Republica Moldova, estimarea cărora este absolut necesară pentru
determinarea prețului final, dar și pentru analiza competitivității produsului pe piața dată.

11. Următoarea coloană descifrează tot setul de reguli de origine care sunt aplicate pentru produsul de export, ca, în cele din urmă,
exportatorul să beneficieze de regimul tarifar preferențial.
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12. Coloana a 6-ea furnizează statistici comerciale despre fluxul comercial al produsului destinat exportului, informații, precum 
volumul de MIERE exportat de MOLDOVA în FRANȚA pe ani, în valoare (euro) și în ce cantități (tone), de asemenea, poate fi găsită
și informația despre țările ce importă produse similare și în ce cantități.

13. Coloana ”Show all ”ne permite vizualizarea în întregime a informațiilor reprezentate anterior.

ANEXA 7 (continuare)
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ETAPELE PROCEDURILOR DE EXPORT

ANEXA 8

INCOTERMS 2010 

ANEXA 9

EXW – Ex Works

Free Carrier  (FCA)

Free on Board (FOB)

Free Alongside Ship (FAS)

Termeni

Carriage Paid To (CPT)

Carriage & Insurance Paid (CIP)

Cost & Freight (CFR)

Cost, Insurance & Freight (CIF)

Importator

Importator

Importator

Importator

Importator

Importator

Importator

Importator

Importator

Importator

Importator

Importator

Delivered at Terminal (DAT)

Delivered at Place (DAP)

Delivered Duty Paid (DDP)

Exportator

Exportator

Exportator

Exportator

Exportator

Exportator

Exportator

Exportator

Exportator

Exportator

Proceduri vamale – declarație vamală (în
baza etapelor 2 & 3), prin broker sau nu

Proceduri pre-vamale: contract, invoice,
acte transport

Compania se înregistrea-ză la
oficiul biroului vamal  

Proceduri interne & certificate: de origine
(EUR.1), de conformitate, fitosanitar ș.a.

Proceduri post-vamale – confirmarea 
livrării, recepționa-rea mărfii, achitarea

1 2 3 4 5

Mijloace de transport  
toate / maritim

Mai mult 
risc pe

Cost mai 
mare pe

Asigurare cargo 
obligatorie / opțională
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MODALITĂȚI DE PLATĂ ȘI RISCURI

ANEXA 10

Plată în avans

Acreditiv documentar

Incaso documentar

FORME DE PLATĂ

Bani încasați de Exportator în contul livrării ulterioare, 100% sau 50%
(cel mai des).

Angajamentul băncii importatorului de a achita marfa livrată în
condițiile agreate. Exportatorul necesită suportul băncii sale.

Angajamentul băncii de a încasa plata de la importator contra 
transmiterii documentelor de marfă cumpărătorului. Exportatorul
necesită suportul băncii sale.

OPERAȚIUNE

Importatorul

Importatorul

Importatorul & 
Exportatorul

RISCĂ MAI MULT

Plată la termen Importatorul va plăti Exportatorului suma facturilor în termenul stabilit
de la data livrării.

Exportatorul

SURSE DE FINANȚARE DCFTA
1. Sursă cu peste 30 de programe de finanțare - www.finanțare.gov.md
 

2. Granturile pentru întreprinderile mici și mijlocii care aplică inovații în afaceri / PNUD Moldova - www.inobiz.md
 

3. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) – proiecte de finanțare - www.ebrd.com
 

4. Proiectul de Competitivitate al USAID - civic.md/grants
 

5. Oportunități de finanțare în cadrul Proiectului privind Competitivitatea Agriculturii Republicii Moldova/ Banca Mondială - 
.....www.worldbank.org
 

6. Banca Europeană de Investiții: Împrumut Procredit pentru ÎMM-uri și Proiecte Prioritare II - www.eib.org
 

7. Principalele surse de finanțare din partea UE - www.ec.europa.eu
 

8. Programul COSME al UE - www.mec.gov.md
 

9. Proiectul Agricultura Competitivă în Republica Moldova (MAC-P) - www.capmu.md
 

10. Programul de parteneriat de afaceri publice private - www.entwicklung.at
 

11. Programul Horizon - 2020 al UE - www.ec.europa.eu
 

12. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură - www.aipa.gov.md
 

13. Fondul de Garantare a Creditelor - www.fgc.odimm.md
 

14. Proiectul de Ameliorare a Competitivității (PAC II) - www.uipac.md
 

15. Granturi propuse de Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă - www.ifad.md
 

16. Programul pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală – ENPARD (2016-2018) - www.enpard.md
 

17. Proiectul de Restructurare a Sectorului Horticol „Livada Moldovei” - www.aipa.gov.md
 

18. Credit de asistență oferit de Guvernul Polonez - www.aipa.gov.md



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

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

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului ÎMM

Moldovan
Investment Agency

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


