
 

 
 
 
 
 
Evoluția fluxurilor comerciale 

RM-UE după 2 ani  
de implementare a ZLSAC 

 
 
 
                                                                                                                                                                       Autor: 

                                                                                                                                                                      Vadim Gumene 

 



2 

 

Notă de limitare a responsabilității 

Această publicație a fost elaborată în cadrul proiectului ,,Înțelegerea Acordurilor de Asociere ale UE și a Zonei de Liber 
Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (ZLSAC) cu Ucraina, Moldova și Georgia" , condus de Centrul de Studii Politice Europene 
(CEPS) la Bruxelles, în parteneriat cu Expert-Grup (Moldova), Institutul de Cercetare Economică și Consultanță Politică 
(Ucraina) și centrul de consultanță ,,Reformatics” (Georgia), cu sprijinul financiar al Agenției Suedeze pentru Cooperare 
Internațională și Dezvoltare (SIDA).  

Opiniile exprimate în acest document aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere CEPS și SIDA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

Conținut 

Sumar executiv ..................................................................................................................................................... 5 

I. Reflecții asupra exportului de bunuri a Republicii Moldova .............................................................................. 7 

II. Exporturile Republicii Moldova de produse agroalimentare în UE .................................................................. 10 

III.Exporturile de produse agricole supuse scutirii anuale de taxe în cadrul contingentelor tarifare ................. 13 

IV. Exporturile Republicii Moldova de produse non-agricole în UE ..................................................................... 17 

V. Importurile Republicii Moldova de produse agroalimentare din UE ............................................................... 20 

VI. Importurile Republicii Moldova de produse non-agricole din UE .................................................................. 23 

VII. Concluzii ....................................................................................................................................................... 26 

Despre Expert-Grup ............................................................................................................................................. 29 

 

Lista figurilor 
 
Figura 1. Evoluția comparativă a exporturilor Republicii Moldova pe regiuni, mil USD ....................................... 7 

Figura 2. Evoluția cursului de schimb MDL/USD, USD/EUR ................................................................................. 8 

Figura 3. Indicele valorii unitare și indicele volumului fizic la mărfurile exportate în UE, modificare f-a-p, % ..... 8 

Figura 4. Ponderile exporturilor Republicii Moldova pe regiuni, 2011-2016, % .................................................... 9 

Figura 6. Evoluția comparativă a exporturilor de produse agroalimentare pe regiuni, mii USD ......................... 11 

Figura 7. Principalele produse agroalimentare exportate în UE,  mil USD .......................................................... 11 

Figura 8. Principalele produse agroalimentare exportate în UE care au înregistrat creșteri, mil USD ............... 12 

Figura 9. Principalele produse agroalimentare exportate în UE care au înregistrat diminuări, mil USD ............ 13 

Figura 10. Valorificarea contingentelor tarifare pentru produsele agricole scutite de plata prețurilor de intrare, 
mii tone ............................................................................................................................................................... 14 

Figura 11. Evoluția exporturilor în UE de produse agricole contingentate scutite de plata prețurilor de intrare 
(la nivel de 4 cifre HS), mii tone .......................................................................................................................... 15 

Figura 12. Valorificarea contingentelor tarifare pentru produsele agricole supuse mecanismului contra 
eludării, mii tone ................................................................................................................................................. 16 

Figura 13. Evoluția exporturilor în UE de produse agricole contingentate supuse mecanismului contra eludării 
(la nivel de 4 cifre HS), mii tone .......................................................................................................................... 16 



4 

 

Figura 14. Valorificarea contingentelor tarifare pentru produsele agricole procesate supuse mecanismului 
contra eludării, mii tone ...................................................................................................................................... 17 

Figura 15. Evoluția comparativă a exporturilor de produse non-agricole pe regiuni, mii USD ........................... 18 

Figura 16. Principalele produse non-agricole exportate în UE,  mil USD ............................................................ 18 

Figura 17. Principalele produse non-agricole exportate în UE care au înregistrat creșteri, mil USD ................. 19 

Figura 18. Principalele produse non-agricole exportate în UE care au înregistrat diminuări, mil USD .............. 20 

Figura 19. Evoluția comparativă a importurilor de produse agroalimentare pe regiuni, mii USD ...................... 20 

Figura 20. Principalele produse agroalimentare importate din UE,  mil USD ..................................................... 21 

Figura 21. Principalele produse agroalimentare importate din UE care au înregistrat creșteri, mil USD ........... 22 

Figura 22. Principalele produse agroalimentare importate din UE care au înregistrat diminuări, mil USD ........ 23 

Figura 23. Evoluția comparativă a importurilor de produse non-agricole pe regiuni, mii USD ........................... 23 

Figura 24. Principalele produse non-agricole importate din UE,  mil USD .......................................................... 24 

Figura 25. Principalele produse non-agricole importate din UE care au înregistrat creșteri, mil USD ............... 25 

Figura 26. Principalele produse non-agricole importate din UE care au înregistrat diminuări, mil USD ............ 26 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

 

Sumar executiv 
Perpetuarea instabilității politice în Republica Moldova, concomitent cu evidențierea unei conjuncturi 
economice naționale/regionale mai puțin favorabile (criza bancară, furtul miliardului, devalorizarea leului, 
aprecierea dolarului, condiții climaterice nefavorabile, scăderea prețurilor internaționale la unele produse, 
etc.) s-au reflectat negativ asupra performanței comerciale a țării în primii doi ani de implementare a ZLSAC1. 
Performanță afectată și așa de menținerea de către Federația Rusă a măsurilor restrictive de ordin tarifar și 
netarifar față de Republica Moldova (cu mici excepţii de ordin subiectiv pentru anumiţi agenţi economici), dar 
și de tensiunile geopolitice din regiune (conflict armat în estul Ucrainei, sancțiuni economice și restricții 
comerciale reciproce între UE și Federația Rusă).  

Totodată, trebuie să fim conștienți de faptul că cea  mai mare parte a avantajelor tarifare existau în cadrul 
precedentului regim tarifar unilateral ATP (Preferințe Comerciale Autonome). Prin urmare, în cadrul ZLSAC nu 
a avut loc o reducere dramatică a tarifelor (excepție fiind produsele contingentate care cad sub incidența 
prețurilor de intrare și a mecanismului contra eludării) care ar fi dus la o ulterioară ”explozie” a 
exporturilor. De altă parte, valorificarea tuturor avantajelor comerciale obținute pe parcurs (GSP, ATP și 
ulterior ZLSAC) a devenit posibilă odată cu extinderea angajamentelor nu doar în profil tarifar, ci pe toate 
componentele netarifare ale ZLSAC. Cu toate acestea, adaptarea la noile circumstanțe necesită o perioadă 
mai lungă de timp. 

În aceste condiții, datele oficiale indică asupra unei evoluții descendente a exporturilor în termeni valorici (-
2,3%) pentru anul 2015, în lumina șocurilor menționate mai sus, ca deja în anul 2016, după atenuarea 
constrângerilor menționate, exporturile Republicii Moldova către UE să revină pe ritm de creștere, depășind cu 
6,9% nivelul din anul 2014. 

Cel mai mult de pe urma ZLSAC au beneficiat produsele agroalimentare pe care a și fost făcuta miza inițială. 
Exportul acestora a înregistrat o majorare în termeni valorici de circa 25% în perioada de referință, reușind să 
compenseze într-o oarecare măsură pierderea piețelor din est. Totodată, în termeni cantitativi, circa 63% din 
exporturile de produse agroalimentare către UE au înregistrat creșteri. 

Astfel, în mod firesc, topul celor mai dinamice exporturi de produse agroalimentare este reprezentat de 
produsele contingentate care cad sub incidența mecanismului contra eludării, unde urmărim o valorificare 
superioară a contingentelor alocate (grâu, porumb, orz, zahăr), fapt ce indică asupra unui potențial de export 
superior nivelelor admise. De asemenea, atragem atenția asupra evoluției spectaculoase  a exportului de 
produse care se includ în categoria cerealelor procesate (alcool etilic). La fel, este apreciabilă evoluția 
exportului de vin, contingentul pentru care a fost anulat, dar și a mierii naturale, care la fel mai face parte din 
puținele produse de origine animală admise deocamdată la export în UE. Din produsele agricole supuse 

                                                           
1 În scopul asigurării comparabilității în timp a datelor statistice disponibile atât în bazele de date naționale / internaționale, pentru 
analiza dată au fost utilizate datele pentru doi ani calendaristici integrali  2015-2016, în continuare perioadă de referință, iar 
comparația fiind făcută pentru perioada similară anterioară, adică anii 2013-2014. 
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contingentării și care sunt scutite de aplicarea prețurilor de intrare, au fost utilizate practic în totalitate cotele 
pentru struguri și prune. Din păcate, contingentul pentru mere rămâne nevalorificat.  

Exporturile de produse non-agricole către UE au înregistrat o evoluție mai stabilă comparativ cu alte 
destinații, deși în termeni valorici acestea au înregistrat o diminuare de 2,5% în perioada de referință. Totuși, 
exprimate în termeni cantitativi, acestea au înregistrat creșteri pentru 68% din exporturile non-agricole în 
UE. Topul categoriile de produse non-agricole care au înregistrat cele mai mari diminuări la export în UE sunt 
dominate de cele aferente industriei textile (îmbrăcăminte și încălțăminte), fapt datorat diminuării cererii față 
de produsele date pe piața UE. 

Profilul geografic al exporturilor indică asupra unei evoluții pozitive pentru 7 din 10 cele mai importante țări 
UE unde ajung exporturile moldovenești. În mod evident, cel mai important partener comercial din această 
regiune, dar și în general, rămâne a fi România cu o pondere de 25% în total export a țării, aceasta este 
urmată de Italia și Germania cu ponderi de 9,7% și respectiv 6,2%.  

În pofida multiplelor temeri și speculații în ceea ce privește invazia mărfurilor agroalimentare din UE, tabloul 
indică asupra unei evoluții contrare. Astfel că, importul de produse agroalimentare din UE a înregistrat o 
scădere a acestora de 15% în perioada de referință. Cele mai multe produse care au înregistrat diminuări sunt 
inclusiv direct concurente cu produsele autohtone (alcool etilic nedenaturat, cartofi, păsări vii, lapte și 
smântână concentrate, brânză și caș). De cealaltă parte, au fost înregistrate majorări ale importurilor de 
zahăr, bere și carne de pasăre. Totodată, evoluțiile pozitive ale unor importuri au fost determinate de 
necesitățile de dezvoltare ale sectoarelor fitotehnic și zootehnic (semințe de floarea soarelui și porumb 
destinate însămânțării sau ouă de pasăre fecundate). Toate acestea indică asupra inconsistenței 
argumentelor existente în favoarea teoriei invaziei produselor europene. 

Importurile de produse non-agricole continuă să fie dominate de uleiurile din petrol. Deși în termeni valorici 
importul acestora s-a redus cu 25% în perioada de referință, în termeni cantitativi s-a înregistrat o majorare pe 
fundalul micșorării prețurilor internaționale pentru categoriile date de produse. Între timp, diminuarea 
importurilor pentru un șir de produse se datorează diminuării constante a reexporturilor pe piața Federației 
Ruse, inclusiv în contextul impunerii de către aceasta a restricțiilor față de importurile din UE. 

Totodată, atât structura cât și evoluția principalelor importuri non-agricole denotă necesitățile industriei 
naționale îndeosebi celor specializate în executarea circuitelor electrice și industriei textile (fire izolate, sârmă 
din cupru, piese izolante, aparatură pentru racordare, țesături, articole din piele, etc.), dar și în contextul 
dezvoltării sectorului agricol (insecticide, tractoare, etc.). 

Prin urmare, în pofida existenței unui șir de constrângeri, impactul pozitiv al ZLSAC asupra fluxurilor 
comerciale înregistrate de către Republica Moldova în raport cu UE, demonstrează viabilitatea supozițiilor ce 
vizau oportunitatea negocierii unui astfel de document. Este însă cert faptul că potențialul acestuia rămâne a 
fi nevalorificat în continuare, fapt ce indica asupra necesității consolidării eforturilor instituționale în 
implementarea tuturor angajamentelor asumate.  
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I. Reflecții asupra exportului de bunuri a Republicii Moldova 
Datele oficiale indică asupra unei evoluții descendente a exporturilor (-2,3%) pentru anul 2015, în lumina 
multiplelor șocuri (criza politică, măsuri restrictive impuse de Federația Rusă pentru produsele moldovenești, 
conflict armat în estul Ucrainei, sancțiuni și restricții reciproce impuse de UE și Federația Rusă, criza bancară, 
furtul miliardului, devalorizarea leului, aprecierea dolarului, condiții climaterice nefavorabile, scăderea 
prețurilor internaționale la unele produse, etc.) care au avut loc în această perioadă. Însă deja în anul 2016, 
după atenuarea constrângerilor din 2015, exporturile Moldovei către UE au revenit la creștere, depășind cu 
6,9% nivelul din anul 2014 (Figura 1).  

Totodată, analiza comparativă pe regiuni a exporturilor denotă o evoluție mult mai stabilă a acestora în 
direcția Uniunii Europene comparativ cu alte destinații. Astfel că, exporturile către UE au înregistrat un trend 
ascendent în termeni valorici pentru întreaga perioadă analizată. 

Figura 1. Evoluția comparativă a exporturilor Republicii Moldova pe regiuni, mil USD 

 
Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS 

Cu toate acestea, interpretarea datelor doar în baza evoluțiilor valorice este insuficientă sub influența 
anumitor factori macroeconomici. Printre cei mai importanți factori pot fi evidențiați devalorizarea bruscă a 
monedei naționale în raport cu principalele valute de referință, cât și aprecierea Dolarului SUA față de Euro 
(Figura 2). Nu în ultimul rând, o influență aparte au avut-o și scăderile prețurilor pentru anumite produse pe 
piețele internaționale care s-au reflectat asupra prețurilor de import în UE (în special industriale)2. 

Totodată, în pofida faptului că peste 65% din total export au drept destinaţie finală piaţa UE, unde tranzacţiile 
au loc în moneda Euro, statistica oficială a țării este condusă în dolari SUA. Astfel, deprecierea monedei Euro 

                                                           
2 Evoluția indicelui prețurilor de import în UE pentru produsele industriale: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/File:Industrial_import_price_index,_euro_area_(EA-19),_2006%E2%80%932016_(2010_%3D_100)_YB16_II.png 
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față de dolarul SUA (de la 1,33 în 2014 până la 1,10 în 2016), a contribuit și ea la denaturarea datelor aferente 
comerţului exterior.  

Figura 2. Evoluția cursului de schimb MDL/USD, USD/EUR 

 
Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNM 

În așa fel, factorii dați au determinat într-o mare măsură diminuarea în termeni valorici a exporturilor, pe când 
evoluţia cantitativă indicând majorări pentru 66% din total exporturi destinate pieței UE, în perioada de 
referință. Ceea ce s-ar traduce în cantități exportate mai mari la prețuri mai mici. În acest scop, mai jos poate 
fi urmărită evoluția ascendentă a indicelui volumului fizic în pofida diminuării constante a indicelui valorii 
unitare (Figura 3). 

Figura 3. Indicele valorii unitare și indicele volumului fizic la mărfurile exportate în UE, modificare f-a-p, % 

 
Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS 
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Totodată, structura exporturilor a suferit și ea modificări cardinale. Pe de o parte, acestea au fost determinate 
de majorările în termeni valorici ale exporturilor în UE. Pe de altă parte, de influența nefastă a măsurilor 
restrictive aplicate de către Federația Rusă. În consecință, s-a diminuat ponderea țărilor CSI în total exporturi 
ale țării până la 20% (Figura 4). Totuși, trebuie de remarcat faptul că, diminuarea în termeni absoluți a 
exporturilor către Federația Rusă s-a datorat în cea mai mare parte reducerii dramatice a reexporturilor 
(acestea reprezintă mărfuri străine care anterior au fost importate în țară fără a suferi transformări 
esențiale)3. 

De altfel, în cazul excluderii reexporturilor către Federația Rusă, care nu implică nici un aport al sectorului real 
al economiei, rezultă că de facto în anul 2015 ponderea exporturilor în UE a fost de circa 67% (fiind esențial 
mai mare decât cifra enunțată oficial de 62%)4. 

Figura 4. Ponderile exporturilor Republicii Moldova pe regiuni, 2011-2016, % 

 
Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS 
 
O dezagregare pe țări a exporturilor destinate UE, indică asupra unei evoluții pozitive pentru majoritatea 
direcțiilor. De altfel, exporturile au înregistrat majorări pentru 7 din 105 cele mai importante țări UE unde ajung 
exporturile moldovenești. În mod evident, cel mai important partener comercial din această regiune, dar și în 
general, rămâne a fi România cu o pondere de 25% în total export a țării (sau circa 39% în total export UE). 
Aceasta este urmată de Italia și Germania cu ponderi de 9,7% și respectiv 6,2% (Figura 5).  

 
 
                                                           
3 În anul 2015 reexporturile de mărfuri străine în Federația Rusă  au înregistrat o valoare de 139 mil. USD  (400 mil. USD în anul 2013), 
constituind circa 58% în total export către Federația Rusă. 

4 Datele cu privire la reexporturile Republicii Moldova pentru anul 2016 nu sunt deocamdată disponibile pe resursele deschise 
publicului. 
5 Top 10 destinații cuprinde circa 93% din total export în UE. 
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Figura 5. Principale destinații ale exporturilor Republicii Moldova în UE, mil USD 

 
Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS 

În perioada de referință, poate fi observată o majorare a exporturilor către România (+14%) și Regatul Marii 
Britanii (+18%), în mare parte datorate majorării livrărilor de semințe de floarea soarelui de 4 și respectiv 3 ori 
către aceste piețe. De asemenea, o dinamică pozitivă au cunoscut și exporturile către Bulgaria (+48%), avans 
care a fost posibil urmare a majorării de 7 ori a exporturilor de zahăr și semințe de floarea soarelui. 
Diminuarea exporturilor spre alte destinații, precum Italia (-8%) și Polonia (-5%), au fost determinate de 
reducerea exporturilor de ulei de semințe de floarea soarelui (-29%) și a articolelor de îmbrăcăminte (-23%), 
respectiv destinațiilor.  

II. Exporturile Republicii Moldova de produse agroalimentare în UE 
Evoluția exporturilor de produse agroalimentare în UE a fost determinată atât de condițiile climaterice, cât și 
de restricțiile comerciale impuse de către Federația Rusă odată cu semnarea Acordului de Asociere cu UE. La 
fel, un impact indirect negativ asupra evoluției exporturilor de produse agroalimentare l-au avut și tensiunile 
regionale, care au rezultat în sancțiuni economice și restricții comerciale aplicate reciproc de UE și Federația 
Rusă. Chiar și în aceste condiții exporturile produselor date către UE au înregistrat o majorare în termeni 
valorici de circa 25% în perioada de referință, reușind să compenseze într-o oarecare măsură pierderea 
piețelor din est (Figura 6). 
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Figura 5. Evoluția comparativă a exporturilor de produse agroalimentare pe regiuni, mii USD 

 
Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS 

Printre principalele produse agroalimentare care au fost exportate către UE sunt semințele de floarea soarelui 
care dețin o pondere de 25% în exporturile agroalimentare în UE, acestea fiind exportate în proporție de 44% în 
România și 32% în Marea Britanie. Exporturile de nuci dețin o pondere de 15% în exporturile de produse 
agroalimentare în UE, iar principalele destinații fiind Franța (37%), urmată de Austria și Germania, fiecare cu 
câte 14%. Uleiul de floarea soarelui, la rândul său ocupă o pondere de 10% în exporturile de produse 
agroalimentare destinate UE, fiind livrate în mare parte pe piețele din Spania (45%) și Italia (40%) (Figura 7). 

Figura 6. Principalele produse agroalimentare exportate în UE,  mil USD 

 
Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS 
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După cum putem vedea, cele mai dinamice exporturi au fost cele de semințe de floarea soarelui, care au 
înregistrat o majorare spectaculoasă de 2,8 ori comparativ cu perioada precedentă. Totodată, observăm că 
printre cele mai dinamice exporturi se regăsesc și cele contingentate, care cad sub incidența mecanismului 
contra eludării (vom analiza evoluția acestora ulterior). De asemenea, este apreciabilă evoluția exportului de 
vin (+18%), contingentul pentru care a fost anulat, dar și a exportului de miere naturală (+40%) – unul din 
puținele produse de origine animală admise spre export în UE (Figura 8). 

Figura 7. Principalele produse agroalimentare exportate în UE care au înregistrat creșteri, mil USD 

 
Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS 

În același timp, au fost înregistrate și diminuări a exporturilor către UE pentru un șir de produse 
agroalimentare (Figura 9). Astfel, exportul de sucuri s-a diminuat cu circa 35% în perioada de referință drept 
urmare a reducerii exporturilor cu 62% către Germania. Exportul semințelor de rapiță s-a diminuat cu 55% în 
contextul reducerii exporturilor către România și Marea Britanie cu 61% și respectiv 74%6.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Deși, datele aferente importurilor partenerilor în cauză indică asupra unor creșteri a importurilor din Republica Moldova în Romania 
de 3,5 ori și inexistența importurilor în Marea Britanie. 
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Figura 8. Principalele produse agroalimentare exportate în UE care au înregistrat diminuări, mil USD 

 
Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS 

În pofida reducerilor valorice ale exporturilor date, exporturile în termeni cantitativi au crescut pentru unele 
categorii de produse. În așa fel, exporturile de nuci și ulei de semințe de floarea soarelui au înregistrat 
diminuări în termeni valorici de circa 15% și 10% respectiv, în timp ce în termeni cantitativi au înregistrat  
creșteri de 5% și 10% respectiv (în perioada de referință s-a înregistrat o diminuare a prețurilor de export de 
19% și 16% respectiv, dictate de evoluțiile prețurilor internaționale practicate pentru produsele date). 

III. Exporturile de produse agricole supuse scutirii anuale de taxe în 
cadrul contingentelor tarifare 

Ținând cont de faptul că diferența majoră între regimul comerciale anterior și actualul regim din cadrul ZLSAC 
s-a reflectat asupra produselor agricole contingentate, este important de a analiza în special evoluția acestor 
exporturi. Reieșind din faptul că din motive obiective agenții economici din Republica Moldova nu pot exporta 
un șir de produse contingentate (cum ar fi citricele sau produsele de origine animală, etc.), ne vom axa doar 
asupra produselor eligibile pentru export. 

Astfel, din cele șase produse pentru care sunt prevăzute contingente tarifare (scutite de plata prețurilor de 
intrare), au fost utilizate într-o oarecare măsură doar două. Contingentul tarifar pentru struguri a fost utilizat 
în proporție de 94% în anul 2015 și de 100% în anul 2016, iar cel pentru prune în proporție de 62% în anul 2015 
și de 75% în anul 2016. Din păcate celelalte contingente tarifare au rămas nevalorificate (Figura 10).  
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Figura 9. Valorificarea contingentelor tarifare pentru produsele agricole scutite de plata prețurilor de 
intrare7, mii tone 

 
Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor MEc 

Întrucât figura de mai sus indică doar asupra valorificării/nevalorificării contingentelor tarifare, mai jos ne-am 
propus să analizăm evoluția exporturilor acestor grupe de produse (la nivel de 4 cifre ale Sistemului 
Armonizat8). Astfel că, putem observa aceeași evoluție pozitivă a exporturilor doar pentru două categorii de 
produse menționate mai sus (struguri și prune), fapt ce indică asupra utilității contingentelor alocate pentru 
produsele date (Figura 11).  

Totodată, evoluția exporturilor de mere a fost una nesatisfăcătoare, fiind caracterizată de o stagnare și chiar 
diminuare în timp (deși exporturile istorice la fel au fost neînsemnate). O astfel de evoluție ar putea fi 
explicată prin apariția unui surplus a acestora pe piața internă a UE odată cu impunerea restricțiilor de către 
Federația Rusă la importul acestora din UE. Ce ține de exportul de tomate și usturoi, acestea nu se regăsesc 
printre produsele exportate masiv de către Republica Moldova, atât în direcția UE cât și către alte destinații9. 

 

 

 

 

 

                                                           
7 TRQ – contingent tarifar la export 
8 Pentru anul 2016 deocamdată nu există date statistice dezagregate (la nivel de 9 cifre HS) în bazele de date publice, care ar facilita 
analiza mai exactă. Totuși, ținînd cont de omogenitatea produselor în cauză, analiza reflectă pe deplin evoluțiile exporturilor, cu 
excepția exporturilor de suc de struguri (din care motiv a și fost exclus din figură). 
9 Exporturile de tomate înregistrate în direcția țărilor CSI (mai exact Federația Rusă și Belarus) sunt de fapt reexporturi în proporție de 
90%. 
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Figura 10. Evoluția exporturilor în UE de produse agricole contingentate scutite de plata prețurilor de intrare 
(la nivel de 4 cifre HS), mii tone 

 
Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS 

În ceea ce privește exportul de produse agricole care cad sub incidența mecanismului contra eludării, putem 
observa o valorificare superioară a contingentelor alocate, fapt ce indică asupra unui potențial de export 
superior nivelelor admise. Însă, spre deosebire de sistemul de contingentare clasic, acesta este mai mult unul 
convențional, fapt ce a permis depășirea nivelelor maxime odată cu argumentarea motivelor care au condus 
la majorări (cum ar fi recoltă mai bună sau majorarea potențialului de producere a agenților economici 
autohtoni). Astfel că, în anul 2016 contingentul pentru grâu a fost utilizat în proporție de 746%, de porumb de 
154%, iar de orz și zahăr în proporție de 111% și 177% respectiv10 (Figura 12).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Există o discrepanță între datele statistice oficiale aferente exportului de grâu și datele care indică asupra valorificării acestui 
contingent tarifar (430 mii tone vs. 560 mii tone)  
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Figura 11. Valorificarea contingentelor tarifare pentru produsele agricole supuse mecanismului contra 
eludării, mii tone 

 
Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor MEc 
 
De asemenea, ținând cont că figura de mai sus indică doar asupra valorificării/nevalorificării contingentelor 
tarifare, mai jos ne-am propus să analizăm evoluția exporturilor acestor grupe de produse (la fel, la nivel de 4 
cifre ale Sistemului Armonizat). Astfel, analizând evoluția exporturilor de produse agricole supuse 
contingentării și care cad sub incidența sistemului contra eludării,  putem constata cu ușurință un impact 
pozitiv asupra tuturor categoriilor de produse exportate (Figura 13).  

Figura 12. Evoluția exporturilor în UE de produse agricole contingentate supuse mecanismului contra eludării 
(la nivel de 4 cifre HS), mii tone 

 
Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS 
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Cât privește valorificarea contingentelor alocate pentru produsele agricole procesate, atragem atenția asupra 
evoluției spectaculoase  a exporturilor de produse care se includ în categoria cerealelor procesate, care a fost 
valorificat în proporție de 672%. De fapt, evoluția dată a fost datorată exclusiv exporturilor de alcool etilic 
odată cu sporirea facilităților de producere a unui agent economic autohton. De menționat că, exportul 
acestui tip de produs nu a fost înregistrat în anii precedenți. Într-o proporție mai mică a fost valorificat și 
contingentul pentru porumb zaharat 63%, în timp ce contingentul pentru zahăr prelucrat rămâne a fi 
nevalorificat (deși trebuie de menționat că categoria dată de produse nu este caracteristică industriei 
agroalimentare autohtone) (Figura 14). 

Figura 13. Valorificarea contingentelor tarifare pentru produsele agricole procesate supuse mecanismului 
contra eludării, mii tone 

 
Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS 

IV. Exporturile Republicii Moldova de produse non-agricole în UE 
Exporturile de produse non-agricole au avut loc pe fundalul unei temperări a activității unor sectoare ale 
industriei UE, inclusiv beneficiari direcți ai principalelor categorii de produse exportate de Republica Moldova, 
precum și reducerii prețurilor de import pentru acestea. Chiar și în aceste condiții, exportul de produse 
industriale către UE a înregistrat un trend pozitiv, în comparație cu alte destinații. Deși, în termeni valorici 
acestea au înregistrat o diminuare de 2,5% în perioada de referință, exprimate în termeni cantitativi acestea 
au înregistrat creșteri pentru 68% din exporturi.  
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Figura 14. Evoluția comparativă a exporturilor de produse non-agricole pe regiuni, mii USD 

 
Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS 

Printre principalele produse non-agricole care au fost exportate către UE rămân a fi firele și cablurile care 
dețin o pondere de peste 28% în exporturile non-agricole în UE, fiind exportate în proporție de 92% în 
România. Acestea fiind urmate de exporturile de scaune (tapițerii auto) care dețin o pondere de 12% în 
exporturile de produse non-agricole în UE, iar principala destinație a acestora fiind Olanda și România cu 
ponderi de 79% și respectiv 19%. În rest, topul exporturilor non-agricole fiind dominat de produse din industria 
textilelor (îmbrăcăminte și încălțăminte) (Figura 16). 

Figura 15. Principalele produse non-agricole exportate în UE,  mil USD 

 
Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS 
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Analizând produsele care au înregistrat cele mai mari creșteri la export, putem observa că două categorii de 
produse non-agricole au înregistrat creșteri substanțiale în termeni absoluți. Astfel, lider în topul dat fiind 
exporturile de scaune (tapițerii pentru scaune auto) cu o dinamică pozitivă de +20%. Deși, următoare grupă 
care a înregistrat cea mai mare creștere este cea a autoturismelor, acestea de fapt constituie reexportul 
mijloacelor de transport aflate anterior în regim de admitere temporară, fapt ce indică mai degrabă asupra 
amplorii fenomenului de introducere a mijloacelor de transport și circularea pe teritoriul țării fără înregistrarea 
și nemijlocit achitarea drepturilor de import. De asemenea, o creștere importantă au înregistrat și exporturile 
de  fire și cabluri (deși în termeni relativi de doar 2%).  

Figura 16. Principalele produse non-agricole exportate în UE care au înregistrat creșteri, mil USD 

 
Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS 
 
De cealaltă parte, topul categoriile de produse non-agricole care au înregistrat cele mai mari diminuări la 
export în UE sunt dominate de cele aferente industriei textile (îmbrăcăminte, încălțăminte și valize). Totodată, 
diminuările exportului de uleiuri de petrol și deșeuri de cupru pot fi explicate prin reducerea reexporturilor. Din 
păcate exportul contoarelor de electricitate s-a diminuat cu 27% de pe urma reducerii livrărilor către Letonia. 
De asemenea exportul încălzitoarelor de apă a înregistrat diminuări dramatice de circa 100% de pe urma 
reducerii livrărilor în România. Pe când reducerea la zero a exportului de hârtie igienică s-a datorat reducerii 
reexporturilor către Lituania. 
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Figura 17. Principalele produse non-agricole exportate în UE care au înregistrat diminuări, mil USD 

 
Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS 

V. Importurile Republicii Moldova de produse agroalimentare din UE 
În pofida multiplelor temeri și speculații în ceea ce privește invazia mărfurilor agroalimentare din UE, tabloul 
indică asupra unei evoluții contrare. Astfel că, importul de produse agroalimentare din UE a înregistrat un 
trend negativ în perioada analizată, iar în perioada de referință indică asupra unei diminuări de 15% (Figura 
19). 

Figura 18. Evoluția comparativă a importurilor de produse agroalimentare pe regiuni, mii USD 

 
Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS 
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Importurile principalelor produse agroalimentar din UE au înregistrat o evoluție mixtă. Astfel, evoluția 
importurilor de preparate alimentare necuprinse în altă parte denotă scăderea cererii față de produsele date 
de import în contextul scumpirii acestora (dezagregarea nu permite înțelegerea conținutul acestei grupe 
tarifare). Pe locul secund se află importul preparatelor folosite pentru hrana animalelor. Evoluțiile importurilor 
pentru celelalte categorii de produse vor fi analizate mai jos. 

Figura 19. Principalele produse agroalimentare importate din UE,  mil USD 

 
Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS 

În cele ce urmează vom analiza în detaliu importurile produselor agroalimentare care au înregistrat cele mai 
mari creșteri în perioada de referință (Figura 21). Astfel, cele mai dinamice importuri au fost cele de reziduuri 
rezultate din extracția uleiului de soia care s-au majorat de 9,6 ori în perioada de referință, acestea fiind 
originare din România (deși anterior importurile acestor produse erau nesubstanțiale). De asemenea, importul 
de zahăr a înregistrat o majorare de 2,3 ori în perioada de referință, urmare la majorările livrărilor din Polonia 
(ajungând astfel la nivelul importurilor din CSI).  

În timp ce majorarea importurilor de carne de păsări cu 27% în perioada de referință poate fi atribuită 
efectului indirect al surplusului de aceste produse pe piața internă în contextul restricțiilor comerciale 
instituite de  Federația Rusă față de produsele date din UE, în special ținând cont de originea importurilor date 
(Polonia).   

În ceea ce privește evoluțiile pozitive ale importurilor de semințe de floarea soarelui și porumb (25% și 21% 
respectiv) acestea au fost determinate de importurile de semințe destinate însămânțării în perspectiva 
îmbunătățirii sectorului fitotehnic. Similar, majorările înregistrate pentru importurile de ouă de păsări (+23%) 
au fost constituite în exclusivitate din ouă fecundate pentru incubație, iar evoluția dată fiind datorată 
dinamizării sectorului avicol.  
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Cât privește importul de bere, acesta a cunoscut o dinamică pozitivă de aproape 2 ori odată cu eliminarea 
taxelor vamale la import. Totuși, trebuie de menționat că importurile date sunt net inferioare importurilor din 
alte regiuni, înregistrând o pondere de 34% (pentru comparație CSI-65%). 

Referitor la importurile de lapte și smântână din UE, acestea au înregistrat o majorare de 52% în perioada de 
referință. Cu toate acestea, evoluția ascendentă a fost datorată în exclusivitate importului de lapte în vrac, 
efectuat de către o companie autohtonă specializată în prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate. 
Astfel, compania în cauză și-a extins facilitățile de producere a laptelui în Romania în contextul asigurării 
necesităților de materie primă pe fundalul reducerii constante a efectivului de vite în țara noastră. 

Ceea ce ține de importul nucilor care s-a majorat cu 18%, acestea de fapt sunt reexporturi ale produselor 
importate în regim suspensiv pentru ulterioara decorticare și livrare în adresa comanditarilor, utilizând forța 
de muncă ieftină. 

Figura 20. Principalele produse agroalimentare importate din UE care au înregistrat creșteri, mil USD 

 
Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS 
 
Totodată, un șir de importuri au înregistrat diminuări, cum ar fi în cazul  alcoolului etilic nedenaturat (băuturile 
alcoolice tari), importul căruia s-a diminuat cu 59% în perioada de referință, totuși acestea fiind de fapt 
reexporturi (Duty free). Următoarele importuri care s-au diminuat au fost caisele, cireșele, piersicile, etc., dar 
și alte fructe proaspete (pomușoare) care practic au ajuns la zero, acestea de fapt constituind produse 
caracteristice reexportului către Federația Rusă (diminuare datorată instituirii restricțiilor la import impuse de 
Federația Rusă față de UE). De asemenea, au fost înregistrate diminuări la importul unor produse direct 
competitive cu produsele autohtone, cum ar fi cartofii, lapte și smântână concentrate, brânză și caș (Figura 
22).  
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Figura 21. Principalele produse agroalimentare importate din UE care au înregistrat diminuări, mil USD 

 
Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS 

VI. Importul de produse non-agricole din UE 
Evoluția importurilor de produse non-agricole din UE a fost influențată de pe de o parte de necesitățile 
industriei naționale, iar pe de altă parte de diminuarea reexporturilor odată cu instituirea restricțiilor la import 
de către Federația Rusă față de UE. În același timp, cel mai însemnat impact l-a avut scăderea prețurilor 
internaționale pentru produsele petroliere. În aceste condiții, importul de produse non-agricole din UE s-a 
diminuat cu 23%, afectând circa 81% din total importuri non-agricole din UE (Figura 23). 

Figura 22. Evoluția comparativă a importurilor de produse non-agricole pe regiuni, mii USD 

 
Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS 
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Importurile de produse non-agricole continuă să fie dominate de uleiurile din petrol, care dețin o pondere de 
17% în total importuri de produse non-agricole din UE, principala sursă fiind România (88%). Acestea, fiind 
urmate de importurile de medicamente, care dețin o pondere de 7%, în total importuri non-agricole din UE, 
fiind importate din Italia, Germania, Ungaria, Franța, Slovenia (22%, 14%, 11%, 10%). De asemenea, o pondere 
importantă de 5% o au autoturismele importate din Germania (40%), Regatul Marii Britanii (22%) și Republica 
Cehă (16%). Totodată, structura principalelor importuri non-agricole denotă necesitățile industriei naționale 
îndeosebi celei specializate în executarea circuitelor din cabluri (fire izolate, sârmă din cupru, piese izolante, 
aparatură pentru racordare, etc.), dar și în contextul dezvoltării sectorului agricol (insecticide, tractoare, etc.) 
(Figura 24). 

Figura 23. Principalele produse non-agricole importate din UE,  mil USD 

 
Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS 

Cele mai dinamice importuri au fost cele de sârma din cupru, care au înregistrat o creștere de 2 ori, acestea 
fiind utilizate în exclusivitate în industria circuitelor electrice. Tot aici am putea menționa și majorarea 
importului articolelor din piele de 2,4 ori în perioada de referință, produse utilizate de industria producătoare a 
tapițeriilor pentru scaune auto. Ce ține de saltul substanțial (de la zero) a importurilor de articole igienice, 
acesta s-a datorat aprobării noii Nomenclaturi Combinate și apariției unei noi poziții tarifare inexistente 
anterior. Nu în ultimul rând, putem menționa majorarea importurilor pentru produsele utilizate de industria 
textilă (catifea, țesături sintetice, accesorii de îmbrăcăminte). 
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Figura 24. Principalele produse non-agricole importate din UE care au înregistrat creșteri, mil USD 

 
Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS 

Importurile pentru un șir de produse non-agricole au  înregistrat diminuări în termeni valorici, deși în termeni 
cantitativi unele categorii au înregistrat majorări. În așa fel, importul uleiurilor din petrol în termeni valorici s-a 
redus cu 33% în perioada de referință, în timp ce în termeni cantitativi s-a înregistrat o majorare, toate 
acestea pe fundalul scăderii prețurilor internaționale pentru categoriile date de produse.  

În același timp, scăderea importurilor pentru un șir de produse non-agricole se datorează diminuării constante 
a reexporturilor pe piața Federației Ruse, inclusiv în contextul impunerii de către Federația Rusă a restricțiilor 
la import din UE. Astfel, importurile de medicamente (-28%), hârtii igienice (-87%), preparate pentru îngrijirea 
părului (-46%) și mobilier (-48%) s-au redus în perioada de referință drept urmare a diminuării reexporturilor 
către această destinație. 
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Figura 25. Principalele produse non-agricole importate din UE care au înregistrat diminuări, mil USD 

 
Sursa: Calcule Expert-Grup în baza datelor BNS 

De asemenea, în contextul înregistrării unor anumite stagnări în industria textilelor, determinate de cererea 
redusă pentru aceste categorii de produse pe piața UE (care implicit a dus la reducerea exporturilor), s-au 
diminuat importurile de materii prime utilizate de acestea, cum ar fi cele ale tiparelor de îmbrăcăminte (-90%). 
Totodată, diminuarea importului de țevi din materiale plastice (-50%), poate fi atribuită declinului înregistrat în 
domeniul construcțiilor în perioada de referință. 

VII. Concluzii 
Primii 2 ani de implementare a ZLSAC au fost marcați de probleme economice și politice grave atât interne, 
cât și externe, care au afectat performanțele comerciale ale țării și au admis apariția unor speculații vizavi de 
caracterul benefic și oportunitățile create de acest acord. Însă chiar și în aceste condiții s-a reușit de a 
demonstra atât viabilitatea acordului în cauză, cât și potențialul pe care îl deține, iar analiza datelor statistice 
de mai sus probează sustenabilitatea acestor argumente: 

 Datele oficiale indică asupra unei evoluții descendente a exporturilor (-2,3%) pentru anul 2015 în 
lumina multiplelor constrângeri (criza politică, măsuri restrictive impuse de Federația Rusă pentru 
produsele moldovenești, conflict armat în estul Ucrainei, sancțiuni și restricții reciproce impuse de UE 
și Federația Rusă, criza bancară, furtul miliardului, devalorizarea leului, aprecierea dolarului, condiții 
climaterice nefavorabile, scăderea prețurilor internaționale la unele produse, etc.). Însă, în anul 2016 
după atenuarea constrângerilor din 2015, exporturile Moldovei către UE au revenit la creștere, 
depășind cu 6,9% nivelul din anul 2014. Deși, în termeni valorici evoluția acestora a fost modestă, 
evoluţia cantitativă indică majorări pentru 66% din total exporturi destinate pieței UE.  
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 Totodată, evoluția exporturilor de produse agroalimentare în UE a fost determinată atât de condițiile 
climaterice, cât și de restricțiile comerciale impuse de către Federația Rusă odată cu semnarea 
Acordului de Asociere cu UE. La fel, un impact indirect negativ asupra evoluției exporturilor de 
produse agroalimentare l-au avut și tensiunile regionale, care au rezultat în sancțiuni economice și 
restricții comerciale aplicate reciproc de UE și Federația Rusă. Chiar și în aceste condiții exporturile 
date au înregistrat o majorare în termeni valorici de circa 25% în perioada de referință, reușind să 
compenseze într-o oarecare măsură pierderea piețelor din est. 

 Topul celor mai dinamice exporturi de produse agroalimentare este reprezentat de produsele 
contingentate care cad sub incidența mecanismului contra eludării, unde urmărim o valorificare 
superioară a contingentelor alocate (grâu, porumb, orz, zahăr), fapt ce indică asupra unui potențial de 
export superior nivelelor admise. Din produsele agricole supuse contingentării care sunt scutite de 
aplicarea prețurilor de intrare, au fost utilizate practic în totalitate cotele pentru struguri și prune. Din 
păcate contingentul pentru mere rămâne nevalorificat. 

 Exporturile de produse non-agricole au avut loc pe fundalul unei temperări a activității unor sectoare 
ale industriei UE, inclusiv beneficiari direcți ai principalelor categorii de produse exportate de 
Republica Moldova, precum și reducerii prețurilor de import pentru acestea. Chiar și în aceste condiții 
exportul de produse industriale către UE a înregistrat un trend pozitiv, în comparație cu alte 
destinații. Deși, în termeni valorici acesta a înregistrat o diminuare de 2,5% în perioada de referință, 
exprimat în termeni cantitativi acesta a înregistrat creșteri pentru 68% din exporturi în perioada de 
referință.  

 În pofida multiplelor temeri și speculații în ceea ce privește invazia mărfurilor agroalimentare din UE, 
tabloul indică asupra unei evoluții contrare. Astfel că, importul de produse agroalimentare din UE a 
înregistrat un trend negativ în perioada analizată, iar în perioada de referință indică o scădere a 
acestora de 15%. 

 Evoluția importurilor de produse non-agricole din UE a fost influențată de pe de o parte de 
necesitățile sectoarelor industriei naționale, iar pe de altă parte de diminuarea reexporturilor, odată 
cu instituirea restricțiilor la import de către Federația Rusă față de UE. În același timp, cel mai 
însemnat impact l-a avut scăderea prețurilor internaționale pentru produsele petroliere. În aceste 
condiții, importul de produse non-agricole din UE s-a diminuat cu 23%, afectând circa 81% din total 
importuri din UE. 

Totodată, în sensul extinderii beneficiilor și valorificării tuturor oportunităților oferite de ZLSAC, sunt 
pertinente un șir de acțiuni, menite să contribuie la consolidarea relațiilor comerciale bilaterale în contextul 
noului acord și obținerii unor efecte economice pozitive pe termen lung: 

 Dinamizarea reformelor pe segmentul economic acoperit de Acordul de Asociere, cu îndeplinirea 
strictă a angajamentelor asumate în cadrul acestuia (conform Planul Naţional de Implementare a 
Acordului de Asociere). 

 Consolidarea eforturilor ce vizează includerea Republicii Moldova în grupul ţărilor terţe care au 
dreptul de a exporta produse de origine animală pe piaţa UE.  
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 Renegocierea volumelor contingentelor existente în sensul majorării acestora pentru acele categorii 
de produse care au demonstrat un potențial mai mare la export. 

 Evaluarea permanentă a sectoarelor economiei care ar putea fi prejudiciate și eventuala aplicare a 
măsurilor de protecție comercială prevăzute de acord. 

 Acordarea suportului necesar producătorilor autohtoni pentru a facilitatea penetrarea noilor piețe, 
sau de a face față concurenței pe piața internă. 

 Susținerea și încurajarea transformărilor structurale profunde necesare pentru ridicarea 
competitivității economiei naționale.  

 Continuarea activităților de familiarizare a mediului de afaceri / societății cu privire la oportunitățile 
și beneficiile ZLSAC, în special în contextul  propagandei anti-UE 

 Instituirea unui mecanism de comunicare care va asigura coerenţa fluxului de informaţii asupra 
gradului de implementare a ZLSAC, inclusiv prezentarea etapelor parcurse şi a beneficiilor pentru 
economie. 
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Despre Expert-Grup 
CINE SUNTEM 

Expert-Grup este o organizaţie neguvernamentală și non-profit specializată în cercetări economice și de 
politici publice. Expert-Grup nu reprezintă interese economice, corporative sau politice. Fiind o organizaţie 
independentă, Expert-Grup este o reflecţie a idealurilor împărtăşite de tinerii intelectuali moldoveni care au 
creat instituţia cu scopul de a contribui la dezvoltarea Moldovei. Alături de alte tipuri de organizaţii din 
societatea civilă moldovenească, Expert-Grup se poziționează ca un centru analitic neutru din punct de 
vedere politic și ideologic. 

ACTIVITĂŢILE NOASTRE 

Activităţile noastre de bază sunt analiza și previziunile economice și cercetările în domeniul politicilor publice. 
În acest vast areal de cercetare, noi oferim o gamă diversificată de produse și servicii analitice, ajutându-i pe 
beneficiarii noştri să ia decizii care să susţină traiectoria de dezvoltare a Moldovei. Competența noastră 
esenţială constă în aptitudinea de a oferi cercetări profesioniste, obiective și de înaltă calitate în următoarele 
domenii: 

 Analize și previziuni macroeconomice; 
 Economie politică; 
 Finanţe publice; 
 Dezvoltarea umană și eradicarea sărăciei; 
 Piaţa muncii și comportamentul consumatorilor; 
 Comerţul extern; 
 Pieţele financiare; 
 Economia integrării europene; 
 Analiza economică la nivel de sector; 
 Dezvoltarea economică regională și locală; 
 Energia și economia mediului. 

PARTENERI ȘI DONATORI 

În perioada anilor 2006–2015, Expert-Grup a implementat mai mult de 80 proiecte de cercetare și advocacy în 
diferite domenii legate de cercetări economice și de politici publice. Mai mult de 100 experţi afiliați și 
neafiliați instituţiei, atât din Moldova, cât și din alte ţări, au fost implicaţi în aceste proiecte. Am lucrat cu 
asemenea instituții internaționale ca Banca Mondială, Fundaţia Soros-Moldova, Fundaţia Est-Europeană, 
Fundaţia Konrad Adenauer, Balkan Trust for Democracy, Black Sea Trust, Fundaţia Friedrich Ebert, PNUD 
Moldova, UNICEF, Comisia Europeană, Consiliul Europei, Fundaţia pentru o Societate Deschisă, Agenţia 
Elveţiană pentru Cooperare Internaţională, Departamentul Marii Britanii pentru Dezvoltare Internaţională, 
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Începând cu anul 2008 Expert-Grup este membru al 
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asociaţiei de Politici pentru o Societate Deschisă – o reţeainternaţională ce întruneşte 56 de centre analitice 
din ţări din toată Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


