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PREGĂTIREA ŞI NEGOCIEREA UNUI ACORD DE LIBER SCHIMB 
APROFUNDAT ŞI CUPRINZĂTOR DINTRE REPUBLICA MOLDO-
VA ŞI UE.

Comerţul şi reglementarea schimburilor comerciale este o compo-
nentă importantă pentru funcţionarea UE şi a pieţei sale interne, ge-
nerând o concurenţă activă dincolo de frontierele UE.

Prin intermediul Acordurilor de Liber Schimb, UE urmăreşte extin-
derea unor beneficii asupra ţărilor terţe prin acordarea de acces pe piaţa UE, cu condiţia 
respectării cerinţelor relevante. 

Republica Moldova se pregăteşte pentru negocierea unui Acord de Liber Schimb Aprofun-
dat şi Cuprinzător (ALSAC) cu Uniunea Europeană, care va intensifica legăturile comerci-
ale dintre UE şi Republica Moldova.

Acordul va constitui o nouă bază pentru relaţiile comerciale dintre UE şi Republica Moldo-
va. Se preconizează că viitorul ALSAC va contribui la atragerea investiţiilor străine în ţară 
şi, în cele din urmă, va stimula creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă. În ge-
neral, un ALSAC este un instrument important pentru modernizarea economiei Republicii 
Moldova. Armonizarea legislaţiei cu o bună parte a acquis-ului UE privind piaţa internă va 
fi esenţială pentru asigurarea unor condiţii stabile şi transparente pentru investitori.

Scopul acestei publicaţiei este de a acorda suport Guvernului Republicii Moldova şi părţilor 
interesate afectate de ALSAC pentru pregătirea negocierilor, în cel mai bun mod posibil. 
Acesta ar trebui să contribuie la obţinerea unui acord justificat şi echitabil, care să permită 
Republicii Moldova să beneficieze de avantajele accesului său îmbunătăţit pe piaţa UE. 

Prefaţă

dirk Schuebel, ambasador 
şeful delegaţiei uniunii europene în republica moldova 
chişinău, februarie 2011
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Prezenta lucrare este cea de a 16 şi ultima publicaţie din seria Ghidurilor de Armonizare 
a Legislaţiei, elaborată de proiectul finanţat de UE „Suport pentru Implementarea Acor-
durilor dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană”. Pe lângă faptul că este ultima 
publicaţie, această lucrare reprezintă, de asemenea, momentul culminant, care fixează 
angajamentele Republicii Moldova, precum şi nevoia de armonizare şi în cele din urmă, 
de transpunere şi implementare deplină a standardelor UE.

Ediţiile precedente au reliefat nevoia de armonizare a legislaţiei, reieşind din angajamen-
tele asumate în cadru APC şi CEFTA, care sunt nişte angajamente reale şi ferme. Cu toate 
acestea, aceste publicaţii au putut crea, de asemenea, impresia că armonizarea cu legis-
laţia şi standardele UE este un scop în sine, ceea ce nu este cazul. Legislaţia şi politicile 
UE, inclusiv crearea pieţei unice şi cerinţa privind statul de drept au generat un nivel de 
bunăstare nemaivăzut pentru majoritatea populaţiei. 

În această publicaţie, care abordează diferite aspecte ale negocierii acordului de liber 
schimb, devine clar faptul, că este vorba, mai degrabă, de adoptarea standardelor UE, de-
cât de „angajamentele APC” sau ale oricărui viitor Acord de Asociere. Reieşind din faptul 
că Uniunea Europeană este cel mai mare şi cel mai apropiat partener comercial al Repu-
blicii Moldova, adoptarea standardelor UE devine esenţială pentru dezvoltarea economiei 
Republicii Moldova. 

Comerţul şi acordurile comerciale nu sunt o invenţiei recentă, comerţul fiind practicat de 
milenii, contribuind la o bunăstare enormă în ţările cu o experienţă vastă în acest domeniu. 
Acordurile comerciale actuale datează din perioada de după sfârşitul celui de al doilea război 
mondial1, ca o reacţie la tendinţele de protecţionism din anii ’20 şi ’30 ai secolului trecut.

Capacitatea unei ţări de a obţine beneficii din acordurile comerciale depinde de mai mulţi 
factori, deşi, în practică, competitivitatea sa ca stat şi avantajele sale competitive/compa-
rabile în anumite sectoare influenţează nivelul de beneficii care pot deriva din acordurile 
comerciale.
1 În fosta Uniune Sovietică, acest război este numit “Marele Război pentru Apărarea Patriei”.

iNtroducere şi reZumat
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În lucrare se face o analiză succintă a factorilor care stau în spatele competitivităţii, ei fiind 
folosiţi la evaluarea necesităţii de schimbare, în vederea atingerii unui nivel maximal de 
beneficii din viitorul ALSAC. În prezent, Republica Moldova se află la etapa unei economii 
bazate pe factori, adică foloseşte avantajele „naturale”, cum ar fi salariile mici pentru a 
concura şi urmează să-şi îmbunătăţească performanţa pe mai mulţi indicatori, pentru a 
putea trece la o următoare etapă, cea a economiei bazate pe investiţii. 

Situaţia curentă în domeniul relaţiilor comerciale oficiale dintre UE şi Republica Moldova 
este discutată prin prisma dispoziţiilor relevante din APC şi PA PEV care sunt în prezent în 
vigoare. Putem concluziona că, în practică, în cadrul APC, Republica Moldova deja are un 
acces preferenţial substanţial pe piaţa UE care nu este pe deplin valorificat. 

De asemenea, sunt discutate conjunctura şi analiza raţională pentru un ALSAC, împreună 
cu unele elemente ale acordului. Se preconizează că ALSAC va aduce un acces suple-
mentar pe piaţă, în domeniile în care, în prezent, nu este cazul şi se aduc argumentări în 
favoarea faptului că integrarea aprofundată va duce la creşterea eficienţei, precum şi la 
creşterea ISD, având avantaje suplimentare, cum ar fi transferul de tehnologii, care vor 
permite Republicii Moldova să progreseze în dezvoltare, ajungând la etapa economiei 
bazate pe investiţii, după cum s-a discutat mai devreme. În afară de aceasta, se prezintă 
o listă a elementelor şi aspectelor de bază a fi abordate în procesul de implementare. 

Întrucât negocierea unui ALSAC este un proces complex, a cărui rezultate sunt de durată, 
în acest document se prezintă o listă de verificare pentru negocierea acordului, care include 
explicarea aspectelor negocierii, precum şi considerentele a fi luate în calcul în timpul pregă-
tirii şi procesului real de negocieri, fără a aduce atingere posibilelor rezultate ale negocierii. 
Comerţul cu bunuri, servicii, angajamentele referitoare la achiziţiile publice şi prevederile 
aferente investiţiilor sunt domeniile abordate în cadrul acestei publicaţii. În cele din urmă, 
sunt prezentate unele aspecte legate de procedurile vamale şi facilitarea comerţului. 

Deşi nu s-a făcut o analiză preliminară amplă a legislaţiei şi reglementărilor comerciale, 
s-a ţinut seama de restricţiile cantitative privind comerţul exterior, precum şi privind inter-
zicerile şi/sau monopolului de stat pentru anumite categorii de comerţ.

S-a acordat o mare atenţie sectorului agroalimentar, în care rolul Guvernului în agricultură 
este identificat şi a fost realizată o evaluare a subvenţiilor în agricultură, care, în general, 
nu sunt prea bine orientate spre obiectivele specifice. 

Abordarea UE faţă de agricultură, inclusiv tarifele comune şi restricţiile la import, care încă 
mai sunt în vigoare (autorizaţii) sunt pe larg discutate, în vederea elucidării politicilor de 
rigoare, relevante pentru UE în timpul negocierilor.

Un alt aspect important, discutat în mod detaliat, este distorsiunea pieţei ca rezultat al Politi-
cii Agricole Comune a UE şi reformelor intrate recent în vigoare. În prezent, PAC trece de la 
subvenţiile orientate spre producţie la suportul financiar direct acordat fermierilor, mai multe 
reforme fiind planificate ca parte a bugetului din următoarea perioadă 2013–2020.
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Exemple de alte ALS sunt discutate în raport cu cerinţele SPS, a căror respectare repre-
zintă o condiţie preliminară nonnegociabilă pentru accesul pe piaţa UE pentru sectorul 
industriei agroalimentare din Republica Moldova. Acordurile discutate, conţin cerinţe am-
ple cu privire la SPS, similare celor din viitorul Acord UE — Moldova, deşi, perspectiva de 
asistenţă tehnică, în vederea conformării cerinţelor, este, de asemenea, prezentă. 

Chiar şi în cazul respectării cerinţelor SPS, datele statistice disponibile arată că Republica 
Moldova se confruntă cu dificultăţi în completarea tuturor cotelor disponibile, cu excepţia a 
5 grupuri de produse, pentru care Moldova are acces liber pe pieţele UE. Astfel, beneficiile 
pentru Moldova dintr-un ALS în agricultură ar putea fi destul de limitate, în acelaşi timp, 
pot apărea unele costuri de ajustare din cauza unui nivel relativ înalt al tarifelor la anumite 
mărfuri.

Discutarea tarifelor pentru agricultură din Republica Moldova scoate în evidenţă faptul că 
un număr important de mărfuri sunt protejate împotriva tarifelor de import relativ ridicate, 
combinate cu o cotă joasă de acces neimpozabil. Aceste produse sunt identificabile ca 
produse potenţial „sensibile” în viitor, asigurând protecţie suplimentară, prin intermediul 
unei perioade lungi de tranziţie. Cu toate acestea, deoarece identificarea exhaustivă a 
produselor potenţial sensibile nu ţine de domeniului de aplicare al acestei publicaţii, în 
lucrare se prezintă o metodologie în vederea realizării acestei identificări, precum şi se fac 
trimiteri la activitatea, realizată anterior în acest context de ITAQA.

Cu toate acestea, numărul produselor sensibile este limitate şi, prin urmare, va fi nevoie 
de o decizie în vederea determinării produselor care urmează a fi declarate sensibile. De 
asemenea, cu cât este mai mare numărul produselor sensibile, cu atât mai mult trebuie de 
scăzut nivelul tarifelor, pentru alte produse. Mai mult ca atât, deşi tratamentul preferinţial 
al unor produse poate contribui la evitarea unui şoc imediat în urma ajustării, diversifica-
rea economică în zona rurală ar trebuie să rămână o prioritate, pentru a evita problemele 
ulterioare. 

Pe lângă nivelurile de protecţie, va fi necesar de a aborda Regulile de Origine şi protecţia 
Indicaţiilor Geografice şi denumirile de origine. Va fi nevoie de discutat clauza de salvgar-
dare pentru a permite o acţiune în cazul distorsionării pieţei. 

În vederea asigurării unui proces de negociere de succes şi ulterior, implementare a acor-
dului, în partea ce ţine de agricultură, trebuie de acordat atenţie obţinerii unor date statisti-
ce fiabile, unei bune coordonări şi implicări a MAIA în procesul de negociere, precum şi de 
instituit noi mecanisme de coordonare la etapa de negociere, dar şi, mai târziu, în timpul 
implementării, atrăgând atenţie coordonării cu părţile interesate. 

Barierele tehnice în calea comerţului nu fac parte din barierele tarifare, însă au un efect 
similar asupra comerţului, prin majorarea costurilor, de exemplu, prin cerinţe legale pentru 
produse, certificare obligatorie, marcaj sau cerinţe specifice pentru documentaţia tehnică. 
Cu toate acestea, este nevoie de a asigura că consumatorii sunt protejaţi de produsele 
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nesigure, prin urmare, este nevoie de un anumit nivel de reglementare tehnică. 

Standardele, care au drept scop asigurarea compatibilităţii produselor, sunt, în mare par-
te, rezultatul unui proces voluntar al industriei şi părţilor interesate şi se aplică de un timp 
foarte îndelungat, şi anume, cel puţin din 1901. Standardele europene sunt elaborate cu 
participarea CEN şi CENELEC şi există mai mult de 13 000 de standarde.

Începând cu anii 70, negocierile comerciale s-au concentrat asupra eliminării BTC aplicate 
pentru o perioadă lungă de timp şi au cauzat creşterea costurilor pentru consumatori, în 
timp ce, nu neapărat, au adăugat ceva produsului în cauză. BTC sunt în prezent incluse 
în Acordul OMC privind Barierele Tehnice în calea comerţului şi deşi acordul recunoaşte 
că există preocupări justificate cu privire la securitatea şi sănătatea publică, care pot fi 
abordate prin intermediul standardelor, aplicarea standardelor recunoscute la nivel inter-
naţional este încurajată. 

În UE, principiile unei pieţe unice se aplică de asemenea şi BTC. Ceea ce este acceptabil 
pentru o singură ţară, chiar şi atunci când standardul respectat este uşor diferit, este de 
asemenea, legal în orice alt stat membru şi nu trebuie să fie scos de pe piaţă, doar din 
acest singur considerent, deşi iarăşi, aspecte ale securităţii, moralităţii şi sănătăţii publice 
pot fi invocate în unele cazuri. Pe lângă aceasta, pentru a promova în continuare procesul 
de armonizare, UE are o abordare comună, care implică reglementări tehnice şi standar-
de comune, proceduri de evaluare a conformităţii şi marcajul (marcajul CE), precum şi 
de executare a acestora, bazată pe evaluarea riscurilor. Pentru Republica Moldova, în 
vederea avansării în lanţul valoric şi corespunderii aşteptărilor pieţei, implementarea stan-
dardelor în domeniul infrastructurii calităţii necesită o abordare, ca parte a ALSAC. 

În vederea implementării AA şi ALSAC corespunzător, poate fi nevoie de crearea unor 
instituţii, ceea ce ar putea avea consecinţe de ordin financiar şi de resurse umane pen-
tru administraţia Republicii Moldova. Deşi, în practică pot apărea divergenţe minore, se 
preconizează că în baza acestui acord vor fi create Consiliul de Asociere, Comitetul de 
Asociere, Comitetul Intermediar şi câteva sub-comitete. Mai mult ca atât, este nevoie de 
proceduri care să incorporeze deciziile acestor organe în legislaţia Republicii Moldova.

În concluzie, la această etapă este dificil de a identifica avantajele de care Republica 
Moldova poate beneficia dintr-un ALSAC cu UE, fără a conduce reforme importante, în 
vederea îmbunătăţirii competitivităţii şi capacităţii mediului său de afaceri de a concura 
atât pe pieţele interne cât şi pe cele internaţionale. 

Cu toate acestea, purtând negocieri prudente şi stabilind perioade de tranziţie bine ale-
se, care să deschidă treptat piaţa reformată a Moldovei pentru pieţele externe, viitoarele 
avantaje sunt fezabile, iar acordul va fi reciproc avantajos.
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www.support-md-eu.md.
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fmi Fondul Monetar Internaţional
fyrom Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei
gatS Acord General privind Comerţul cu Servicii
gatt Acord General pentru Tarife şi Comerţ
gPa Acord privind Achiziţiile Guvernamentale
ig Indicaţie Geografică
iSd Investiţii Străine Directe
iSo Organizaţia Internaţională de Standardizare 
itaQa International Trade and Quantitative Analysis
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maia Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare 
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mStQ Metrologie, Standardizare, Testare, Calitate
Ncmf Naţiunea cea mai favorizată 
NPc Coeficientul Protecţiei Nominale
NPr Rata Protecţiei Nominale
ocde Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 
oie Organizaţia Internaţională pentru Sănătatea Animalelor
omc Organizaţia Mondială a Comerţului
oNg Organizaţie neguvernamentală
P Preţ
Pa Pev Planul de Acţiuni al Politicii Europene de Vecinătate
Pac Politica Agricolă Comună
Pca Preferinţe Comerciale Autonome
Pev Politica Europeană de Vecinătate
Pi Proprietatea Intelectuală
Pib Produsul Intern Brut
PigS Portugalia, Italia, Grecia şi Spania
rca Avantaje Comparative Revelate 
rm Republica Moldova
ro Reguli de Origine
rohS Restricţionarea Substanţelor Periculoase
SgP Sistem Generalizat de Preferinţe
SLag Ghidul de Armonizare a Legislaţiei Sectoriale
SNd Strategia Naţională de Dezvoltare
Stg Specialitate Tradiţională Garantată 
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Sua ov Statele Unite ale Americii
triPS al 
omc

Acord privind Aspectele Drepturilor de Proprietate Intelectuală legate de 
Comerţ

trQ Contingente Tarifare
tva Taxa pe Valoarea Adăugată
ue Uniunea Europeană 
uNScc Comitetul ONU pentru Coordonarea Standardelor
uNScc Uniunea Internaţională privind Protecţia Soiurilor Noi de Plante
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LEGISLAŢIA ŞI POLITICILE ÎN DOMENIUL COMERŢULUI

comerţul internaţional

Ţările practică comerţul tot atâta timp cât există mijloacele de transport şi de plată, poate 
chiar şi mai devreme. Obiecte de negoţ, datând din perioadele preistorice, au fost găsite 
departe de originea lor şi, în opinia experţilor, cel mai mult probabil că au ajuns acolo prin 
intermediul tranzacţionării acestora în schimbul altor bunuri, prin barter. 

Comerţul a stat la baza prosperităţii europene din secolele 16 şi 17, pentru astfel de naţi-
uni maritime cum ar fi Ţările de Jos, Spania şi Anglia, care erau buni comercianţi şi coloni-
zatori. Această combinaţie a dus la crearea primelor companii multinaţionale şi a generat 
bogăţii enorme pentru aceste ţări. În acea perioadă comerţul a evoluat şi-a asumat rolul 
pe care îl are şi în prezent, care constă în a învinge spaţiului şi timpului.

Comerţul modern, în forma pe care o cunoaştem în prezent, şi-a început dezvoltarea la 
începutul secolului al 19, deşi a fost puternic discreditat în perioada anilor ’30 ai secolului 
20, în perioada Marii Depresiuni. Deşi nu există o opinie comună între oamenii de ştiinţă, 
dacă protecţionismul comerţului şi drept rezultat, colapsul acestuia au fost cauza sau re-
zultatul Marii Depresiuni, este clar că aceasta a avut un impact asupra comerţului mondial 
şi nu a contribuit la susţinerea recuperării. 

Prin Legea Smoot — Hawley referitoare la tarife, din iunie 1930 tarifele au fost ridicate 
la cel mai înalt nivel din istoria SUA. Această lege, iniţial, a avut drept scop proteja-
rea fermierelor naţionali împotriva importurilor de produse agricole. În timpul Primului 
Război Mondial, ţările, cu excepţia Europei, şi-au mărit producţia agricolă. Odată cu 
terminarea războiului, producătorii europeni şi-au îmbunătăţit şi ei producţia. Astfel, în 
anii ’20 s-a înregistrat un excedent masiv a produselor agricole, ceea ce la rândul său a 
dus la scăderea preţurilor la produsele agricole în a doua jumătate a decadei. În timpul 
campaniei electorale din anul 1928, una din promisiunile făcute de Herbert Hoover a 
fost prevederea unui ajutor fermierilor din SUA şi nu numai, prin intermediul ridicării 
nivelului tarifar pentru produsele agricole.

1. aSPecte iNtroductive  
Legate de comerŢ
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grupurile speciale de interes şi tarifele

Când proiectul de lege a fost prezentat în Congres, au început să crească numărul 
revizuirilor tarifului, deoarece, unul după altul, grupurile speciale de interes au solicitat 
protecţie. La momentul adoptării legii, tarifele au fost majorate nu doar pentru produ-
sele agricole, dar şi pentru produsele în toate sectoarele economiei. Prin această lege, 
nivelurile tarifelor au fost ridicate chiar peste ratele înalte, deja stabilite în 1922, prin 
legea Fordney — McCumber. De asemenea, acesta a fost unul din cele mai protecţio-
niste tarife din istoria SUA.

consecinţele tarifului Smoot — hawley

Tariful Smoot — Hawley a fost mai mult o consecinţă a Marii Depresiuni, decât o cauză 
iniţială. Cu toate acestea, adoptarea acesteia nu a contribuit la terminarea Marii Depre-
siuni şi, de fapt, a cauza mai mult suferinţe. Această lege a provocat o serie de măsuri 
de retorsiune, luate de către alte state străine. De asemenea, legea a devenit un simbol 
al politicilor „cerşeşte de la vecinul tău” (beggar-thy-neighbor policy) (politici care au 
drept scop îmbunătăţirea propriei situaţii, în detrimentul altor state) din anii ’30. Această 
şi alte politici au contribuit la producerea unui declin drastic în comerţul internaţional. 
De exemplu, importurile SUA din Europa au scăzut de la un nivel de $1,334 milioane în 
1929, până la doar $390 milioane în 1932, în timp ce exporturile din UE către Europa au 
scăzut de la $2,341 milioane în 1929 la $784 milioane în 1932. În cele din urmă, comer-
ţul mondial a scăzut cu aproximativ 66% în perioada anilor 1929–1934. În termeni mai 
puţin financiari, Tariful Smoot — Hawley a stimulat neîncrederea printre naţiunile lider, 
ceea ce dus la o cooperare mai slabă, atât în domeniul politic cât şi cel economic.

Sursă: Departamentul de Stat din SUA

Comerţul a fost din nou liberalizat o dată cu apariţia Acordului General privind Tarifele şi 
Comerţul (GATT) în 1947, care a fost semnat de 23 de părţi semnatare2, urmând încă 7 
runde de negocieri, dintre care ultima a avut loc în perioada anilor 1986–1994 şi a culminat 
cu instituirea Organizaţiei Mondiale a Comerţului. Runda finală, numită runda de la Uru-
guay, a avut 123 de părţi contractante şi a fost ultima din seria de negocieri comerciale, 
finalizate cu succes.

Drept rezultat al activităţii desfăşurate în vederea liberalizării comerţului pe parcursul ur-
mătoarelor runde de liberalizare a comerţului, acesta a crescut dramatic de-a lungul anilor, 
înregistrând o creştere a comerţului de la 2.486.153 milioane USD în 1980 până la cifra 
enormă de 15.582.668 milioane USD în 20093.

2 Numite “părţi contractante”.
3 Sursă: Statistici comerciale UNCTAD.
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comerţul din republica moldova

Comerţul Republicii Moldova cu UE a constituit în jur de 50% din totalul schimburilor co-
merciale (2009). Atât importurile cât şi exporturile au înregistrat un declin, de la începutul 
crizei financiare din 2008 cu 27,9% pentru importuri şi respectiv 31,1% pentru exporturi. 

Din punct de vedere al cifrelor reale, în 2009 importurile din UE au fost de 1,354 miliarde 
€, în timp ce exporturile au constituit 469 milioane €. Deficitul comercial a fost de 885 
milioane €.

Deficitul comercial semnificativ cu UE este doar parţial explicabil prin necesitatea de a im-
porta energie. Deficitul în acest domeniu constituie doar o fracţiune din deficitul total, fiind 
de 125 milioane €. Singurul domeniu comercial, cu cel mai mare deficit comercial, este 
alcătuit din maşini şi materiale de transport, care includ aparatura de birou, materialele de 
transport, maşinile şi aparatele. 

Balanţa comercială cu CSI este, de asemenea, negativă, cu un deficit de 798 milioane € 
din totalul schimburilor comerciale de 1464.2 milioane €.

Statistica schimburilor comerciale din RM, discutată mai sus, arată că economia republicii 
se confruntă cu probleme majore şi nu are o bază sustenabilă. Decalajul comercial, în 
mod clar, rezultă, de asemenea, în deficitul contului curent, care trebuie să fie completat 
de la an la an. Până în prezent, remitenţele de la cele 2 milioane de migranţi estimaţi au 
contribuit la înlăturarea decalajului, însă nu există nici o garanţie că acest lucru va conti-
nua, deoarece a doua şi a treia generaţie a migranţilor vor avea mult mai puţine legături 
cu Moldova şi s-ar putea să nu mai trimită atât de mulţi bani în ţară. 

Faptul că în 2009 remitenţele au scăzut cu 29% pe an, de asemenea reliefează acest 
risc4.

sustenabilitatea remitenţelor

Ne dorim doar să supravieţuim. Nu putem supravieţui, atâta timp cât încercăm să sus-
ţinem comunitatea noastră respectivă din Tonga, în cazul în care trebuie să subvenţio-
năm economia fragilă a Tonga. Nu ţine de responsabilitatea noastră. Ţine de responsa-
bilitatea guvernului Tonga… Nu dorim să perpetuăm greşelile financiare ale generaţiilor 
precedente şi să oferim, oferim, oferim calea noastră spre o line de şomaj, linie de 
bunăstare, case de stat pentru persoanele fără adăpost… În ceea ce priveşte problema 
identităţii, permiteţi-mi să vă pun următoarea întrebare: de ce ar trebui să subvenţio-
năm economia unei ţări care nu a depus nici un efort pentru a accepta generaţia noas-
tră? …Tonga vrea doar banii noştri, însă pe noi nu de doreşte. — Richard Wolfgramm, 
scrisoare publicată în Pacific Beat online, Radio Australia, 18 februarie 2005.

4 Sursă: Programul “Relansam Moldova”.
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 Această declaraţie, din partea unui membru al celei de a doua generaţii de tongani în 
SUA, într-un mod elocvent surprinde aspectele cheie care trebuie abordate în acest 
capitol. Richard Wolfgramm este un editor al revistei de limbă engleză pentru tongani, 
Ano Masima News, care apare de două ori pe lună, în Salt Lake City, Utah. Deşi s-a 
bucurat de un succes relativ, el imediat recunoaşte că nu trimite remitenţe în Tonga, în 
parte, pentru că el nu are rude faţă de care s-ar simţi obligat să le susţină, dar şi din 
cauza faptului că cerinţele pentru participarea lui în comunitatea locală din Tonga sunt 
mari. Declaraţia lui reflectă punctul de vedere a multor tongani de generaţia a doua 
din diasporă: nu se simte responsabil pentru susţinerea economiei Tonga, el resimte 
povoara unui astfel de suport, pus pe generaţia părţilor lui şi crede că Tonga salută 
contribuţia sa financiară, chiar dacă nu-l acceptă ca fiind un tongan adevărat. 

Reticenţa tonganilor de generaţia a doua de a-şi asuma povoara părinţilor lor, a ridicat 
o serie de întrebări serioase cu privire la situaţia economică viitoare a Tonga, care doar 
încep să fie luate în consideraţie. 

O dată cu migraţia masivă în anii 70, migranţii din Tonga au susţinut economia Tonga, 
generând aproape jumătate din PIB-ul său în fiecare an. În 2002–03, de exemplu, re-
mitenţele oficiale au constituit în jur de $T150 milioane (DFAT 2003: 2), sau aproximativ 
$A114 milioane. Aceste cifre ar putea fi mai puţin de jumătate din totalul real trimis în 
acel an, deoarece nu includ banii şi bunurile trimise prin canale neoficiale (Brown and 
Foster 1995).

Sursa: Globalizarea şi Insulele Pacifice, Helen LEE et al.
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comerţul şi competitivitatea — trecere în revistă a teoriei economice

Importanţa comerţului de multe ori nu este înţeleasă până la urmă sau chiar desconside-
rată, inclusiv şi de către mulţi politicieni. Pe timpul sovietic, şi chiar mai recent, mărfurile 
produse erau văzute ca fiind cinstite, în timp ce comerţul încă mai era dezaprobat, deoa-
rece în opinia multora, nu juca un rol pozitiv în societate. Această opinie nu mai putea fi 
susţinută, deoarece, atât comerţul cât şi comercianţii joacă un rol foarte important în acest 
ciclu, corelând atât spaţiul cât şi timpul5. Multe din ţările în tranziţie, doar peste ani, au ve-
nit cu programe „de substituire a importului”, cu scopul de a crea industrii naţionale, care 
să înlocuiască importurile din acea perioadă. Cu toate acestea, este dificil de a invoca o 
recentă politică industrială de succes, care ar reuşi în acest sens, fără ca să cheltuie sume 
colosale din buzunarul contribuabililor. 

Importanţa comerţului rezidă în faptul că acesta permite ţărilor sau chiar regiunilor să se 
concentreze pe producerea de bunuri sau servicii, în care acestea au avantaje competi-
tive, în comparaţie cu alte state sau regiuni şi să achiziţioneze acele bunuri şi servicii pe 
care nu le pot produce, tot atât de rentabil ca şi alte state. Acest lucru, cel puţin în teorie, 
generează bunăstare. Avantajul relativ de care beneficiază ţările este determinat de di-
verşi factori, naturali (preexistenţi), dar, de asemenea, şi creaţi, iar combinaţia celor doi 
factori creează competitivitatea. 

Competitivitatea ţărilor nu este un concept nou. Deja în 1776, Adam Smith, în cartea sa 
„Avuţia naţiunilor: cercetare asupra naturii şi cauzelor ei” a menţionat că competitivitatea 
este sursa unei eventuale bunăstări a naţiunii. După Smith (1776):

 “Munca anuală a fiecărei naţiuni reprezintă sursa care, iniţial, o asigură cu toate 
mijloacele de subzistenţă şi confortul de trai pe care anual îl consumă şi care 

5 Comerţul şi comercianţii asigură ca mărfurile să fie disponibile în locul şi în momentul când de ele este nevoie. 
În vederea realizării acestei sarcini, comerţul, adesea, implică depozitarea, finanţarea şi transportarea de 
mărfuri între producător şi consumator. Fără comerţ, nu am fi putut cumpăra portocale din Spania vara, sau 
merele din Moldova nu ar fi putut exportate. Fiind atât convergente (colectare de la mai multe surse) şi de dis-
tribuire (vânzarea mai multor consumatori), comercianţii sunt cei care formează piaţa mărfurilor. Comercianţii 
corelează oferta şi cerea pentru diferite cantităţi, locaţii şi durată de timp.

2. comerŢuL iNterNaŢioNaL,  
comPetitivitatea şi aSPecteLe  
ecoNomice aLe uNui acord  
de Liber Schimb
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întotdeauna constă fie din produsul imediat al acestei munci sau în ceea ce este 
achiziţionat cu acel produs de la alte naţiuni. 

 Prin urmare, deci, deoarece acest produs, sau ceea ce este achiziţionat cu aces-
ta, este proporţional, într-o măsură mai mare sau mai mică, numărului celor care 
trebuie să-l consume, naţiunea va fi mai bine sau mai rău asigurată cu mijloace de 
subzistenţă şi confort pentru care aceasta are ocazie. 

 Însă această proporţie trebuie să fie reglementată de fiecare naţiune prin două 
condiţii diferite: în primul rând de abilităţi, dexteritate şi discernământul cu care 
munca este în general, aplicată, şi în al doilea rând, prin raportul dintre numărul 
celor care sunt angajaţi în muncă utilă şi celor care nu sunt angajaţi. Oricare ar fi 
solul, clima sau mărimea teritoriului oricărei naţiuni luate în parte, abundenţa sau 
insuficienţa aprovizionării anuale, în acea situaţie concretă, trebuie să depindă de 
cele două condiţii.” 

Porter (1998, p.160) a reiterat acest lucru cu două secole mai târziu, definind conceptul 
Competitivităţii ca „productivitate care implică resursele unei naţiuni (capital şi muncă)”. În 
aceeaşi perioadă, Porter a publicat cartea sa „Avantajul Competitiv al Naţiunilor” (Porter, 
1990). În această lucrare, el descrie patru etape de dezvoltare a competitivităţii, care sunt 
determinate de etapele de dezvoltare economică, în care o anumită ţară se află la un mo-
ment dat. Etapele de dezvoltare a competitivităţii sunt după cum urmează: (a) Bazată pe 
Factori, (b) Bazată pe Investiţii, (c) Bazată pe Inovare şi (d) Bazată pe Avere. 

Clasificarea de mai sus încă mai este aplicată şi în 2010 de către Forul Economic Mondial, 
pentru a descrie etapele de dezvoltare a ţărilor, evaluate în termeni de competitivitate, ca 
parte a procesului de pregătire a „Raportului anual privind Competitivitatea Globală pe 
perioada 2010–2011” care a fost publicat ultima dată în 2010. Conform raportului (pag. 
240–241), Republica Moldova se află la etapa de dezvoltare, cu o economie bazată pe 
factori.

La etapa economiei bazate pe factori, ţara se bazează, în întregime, pe factorii de bază 
cum ar fi resursele naturale, abundenţa forţei de muncă ieftine sau condiţiile climaterice 
favorabile pentru anumite culturi. Produsele sale au valoare adăugată relativ mică şi atât 
produsul cât şi tehnologia de producere sunt mai degrabă importate decât create. În eco-
nomia bazată pe investiţii, competitivitatea naţională depinde de faptul dacă companiile 
sunt dispuse şi capabile să investească în tehnologii moderne şi să aducă inovaţii, pe 
baza acestei tehnologii. Competitivitatea rezultă nu doar din condiţiile factorului, dar, de 
asemenea, din avantaje avansate „create”, cum ar fi prezenţa forţei de muncă calificate 
la toate nivelurile. În timpul „etapei bazate pe inovare”, ţara mai degrabă creează, decât 
aplică tehnologii şi deşi concurenţa, în materie de cost sau preţ, încă mai joacă un rol, 
acest lucru nu este realizat prin salarii mici sau valute subevaluate, dar prin antrenarea 
mai eficientă a resurselor. Etapa finală de dezvoltare economică, bazată pe avuţie, este 
una în care, după Porter (1998a, p. 572–573) se stabileşte declinul. Industriile îşi pierd 
interesul pentru asumarea de riscuri sau protecţia muncii a devenit apărată în aşa măsură 
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încât „alegerea forţei de muncă” (labour force churning)6 nu mai este posibilă. Drept re-
zultat, inovarea este blocată şi economia îşi pierde avantajul competitiv serios. Pierderea 
competitivităţii Portugaliei, Italiei, Greciei şi Spaniei (PIGS) poate, de asemenea, servi 
drept un exemplu al liderilor în declin.

PIGS, cum sunt numite în prezent, sunt ţările din zona Euro care au asistat la declinul 
competitivităţii proprii până la un punct în care economiile acestor ţări nu sunt în măsu-
ră să concureze cu encomiile ale astfel de ţări cum ar fi Germania şi ţările scandinave, 
chiar dacă salariile şi alte costuri sunt considerate a fi mult mai mari în aceste ţări. 
Acest lucru a dus la o salvare bine documentată a Greciei, alte exemple urmând să se 
producă în viitor. 

Deşi nu este unicul motiv, parţial, această pierdere a competitivităţii este cauzată de 
eşecul acestor ţări de a-şi liberaliza serviciile şi pieţele forţei de muncă. În Grecia, exis-
tă o listă bine documentată a „profesiilor închise”, variind de la conducător de camioane 
până la farmacişti, care au putut menţine un monopol virtual asupra serviciilor acor-
date, şi ca rezultat, cu preţuri ridicate şi servicii de calitate proastă. Mai mult ca atât, 
asigurarea generoasă cu pensii şi alte beneficii destul de neobişnuite, cum ar fi plata 
salariului al 13-lea şi al 14-lea pentru funcţionarii publici, de asemenea, au contribuit la 
explodarea costurilor.

Pierderea competitivităţii în Grecia, combinată cu evaziunea fiscală pe scară largă, a 
dus la probleme financiare grave pentru Guvern ceea ce, în cele din urmă, au forţat UE 
să acorde ajutor Greciei. Ca o condiţie a ajutorului, a fost prescrisă o terapie de şoc 
pentru a îmbunătăţi competitivitatea ţării. Nefiind exhaustivă, terapia a inclus următoa-
rele remedii:

•	 Stoparea salariului al 13-lea şi al 14-lea pentru sectorul public şi reducerea cu 
5% a indemnizaţiilor. 

•	 Închiderea a mai mult de 800 de companii de stat anacronice. 

•	 Deschiderea a mai mult de 60 de profesii comerciale, închise. 

•	 Ridicarea vârstei de pensionare de la 54 la 67 de ani. 

•	 Privatizarea societăţilor de stat.

După Porter (1998b), condiţiile factorului negativ pot avea o contribuţie pozitivă la dez-
voltarea unei ţări, prin forţarea inovării, în vederea depăşirii condiţiilor acestui factor. În 
majoritatea situaţiilor, acest lucru, poate fi, într-adevăr, valabil. Sunt multe exemple ale 
ţărilor care au depăşit condiţiile locale specifice prin exploatarea unei nişe de piaţă care 
nu necesită utilizarea unei resurse a factorului specific care lipsea, sau care au exploatat 
în mod inteligent, avantajul factorului. Drept exemplu ar putea servi Insulele Channel (sec-
6 „Alegerea forţei de muncă” (job churning): este un proces prin care locuri de muncă mai puţin sofisticate dispar 

şi sunt create noi locuri de muncă sofisticate. Eficienţa acestui proces depinde, în mare măsură, de uşurinţa şi 
costul angajării şi eliberării de la locul de muncă.
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torul bancar offshore), precum şi unele din insule Caraibe, care au folosit proximitatea lor 
de principalele pieţe pentru a-şi dezvolta sectorul bancar offshore, în scopul compensării 
provocărilor aferente unui stat insular, limitat în resurse. 

Cu toate acestea, un lucru este de a fi un stat insular mic sau o parte uitată a unui alt stat, 
cu un statut juridic unic, care implică, în sine, serviciile bancare offshore; şi este cu totul 
diferit atunci când naţiunea în cauză se află la hotarul Europei, fiind înconjurată de alte 
state, aflate într-o situaţie similară. După cum a menţionat Michael Porter în timpul unei 
prelegeri de la Harvard School of Business, „forţa de muncă ieftină nu este o soluţie şi nu 
este un semn al competitivităţii, este doar un indicator al sărăciei voastre”. Astfel, Moldova 
va trebui să găsească o modalitate de a trece la următoarea etapă a dezvoltării sale, şi 
anume, să devină o economie bazată pe investiţii. Cu toate acestea, în cazul Republicii 
Moldova, găsirea unei nişe de piaţă este pur şi simplu insuficientă pentru a permite tran-
ziţia de la un nivel la altul. După cum a fost deja menţionat, un stat insular mic se poate 
baza pe o nişă, o ţară este, pur şi simplu, prea mare pentru a face acest lucru. Pentru a 
permite trecerea la o următoare etapă de dezvoltare, Moldova nu prea are de ales, decât 
să parcurgă etapele similare de dezvoltare, prin care au trecut Japonia şi Taiwan, şi prin 
care trec în prezent China şi India. Deşi există diferenţe, etapele de dezvoltare vor fi ase-
mănătoare, în teorie, cel puţin, evoluţiile de până acum ale Japoniei, Taiwan şi Coreea, 
trecând de la producerea imitaţiilor, textilelor şi aparatelor de radio cu tranzistoare, cu 
folosirea unor tehnologi învechite, la elaborarea şi producerea semiconductoarelor, cu 
folosirea unor tehnologii moderne.

Cu toate acestea, acest lucru poate fi destul de complicat, după cum susţine Prestowitz 
(2005), există un obstacol în acest ciclu „clasic” de dezvoltare. În timp ce Japonia, Taiwan 
şi Coreea, fiecare a renunţat la nivelul de jos a lanţului valoric, atunci când progresau, 
China şi India sunt în măsură să combine, în acelaşi timp, atât nivelul de jos cât şi tehno-
logiile moderne, graţie capacităţii lor de inovare pe de o parte, şi pe de altă parte graţie 
numărului indefinit de forţă de muncă ieftină. Prin urmare, Republica Moldova va trebui 
să concureze nu doar cu alte ţări în curs de dezvoltare, care se află la aceeaşi etapă de 
dezvoltare, dar, de asemenea, cu ţările precum China şi India, care au o experienţă mai 
mare în producerea bunurilor la costuri mici şi au o infrastructură de distribuţie care este în 
măsură să facă faţă, de asemenea, bunurilor cu mai mare valoare. Acest lucru poate face 
mult mai anevoios procesul de afirmare a Moldovei ca o ţară industrială, deoarece aceasta 
va concura, umăr la umăr, cu concurenţii mai stabili. În mod similar, sectorul agricol, care 
pare a fi speranţa Guvernului RM pentru o viitoare creştere economică, de asemenea, se 
confruntă cu o concurenţă dură. 

Deşi condiţiile climaterice sunt considerate a fi favorabile pentru agricultură (un avantaj 
al factorului), acest lucru nu este o proprietate unică şi nu se transpune într-un avantaj 
competitiv, care ar putea fi exploatat pe pieţele de export. 

Factorii suplimentari care afectează viitoarea capacitate a Moldovei de a fi competitivă, 
sunt descrişi în „Teoria Cubului Competitivităţii” de Stephane Garelli (2005), care prezintă, 
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în aşa mod, un cadru diferit. Caracteristic pentru viziunea lui Garelli este faptul că firma 
(sau compania) este elementul cheie al competitivităţii, deoarece doar ea creează valoare 
economică. Teoria lui Garelli, în mare parte, este similară cu alte teorii, cum ar fi, de exem-
plu, cea a lui ca Porter, şi anume, competitivitatea întreprinderilor din sectorul privat este 
influenţată de factori competitivi, pe care Garelli le clasifică în patru grupe de bază, care 
sunt după cum urmează: 

•	 Performanţa economică,

•	 Eficienţa guvernamentală,

•	 Eficienţa afacerilor, şi

•	 Infrastructura. 

În Performanţa economică, Garelli include o serie de indicatori macroeconomici ai perfor-
manţei unei naţiuni, ceea ce este ciudat chiar prin propria admitere. Mulţi oameni de ştiinţă 
susţin că creşterea PIB-ului, exporturile şi Investiţiile Străine Directe (ISD) sunt mai degrabă 
indicatori ai competitivităţii, decât factori care afectează competitivitatea. Garelli susţine că 
PIB-ul şi componentele sale sunt o cauză şi o consecinţă a competitivităţii, deşi acest lucru 
este extrem de discutabil, deoarece compoziţia PIB-ul este foarte importantă. ISD, pornind 
de la supoziţia că investitorii sunt raţionali şi acţionează doar pe baza unor informaţii obiec-
tive, ar putea fi un semn al competitivităţii, în funcţie de tipul investiţiei. Unii ar putea susţine 
că în cazul în care ISD urmăresc crearea unei baze din care să servească alte pieţe, acest 
lucru implică, cel puţin percepţia competitivităţii. Pe de altă parte, se poate susţine că în 
cazul în care ISD urmăresc deservirea pieţelor locale, acest lucru ar putea fi un semn al unei 
pieţe extrem de ineficiente (necompetitive) dincolo de barierele de protecţie.

eficienţa guvernamentală este un concept mai real, şi dacă Porter se limitează la birocra-
ţie sau „eficienţă administrativă”, gradul de facilitare a afacerilor şi cadrul de reglementare, 
ca condiţii factoriale, Garelli ia în consideraţie, de asemenea, astfel de factorii precum sta-
bilitatea politică, finanţele publice (deficitul bugetar) ca având un impact asupra capacităţii 
unei ţări de a concura. Este curios faptul că, în acest context, în manual nu se menţionează, 
probabil singurul cel mai mare impact pe care o poate avea datoria publică asupra compe-
titivităţii, care măreşte ratele dobânzii sau modifică sau substituie iniţiativa privată cu cea 
publică (efectul crowding out)7 (Paesani, 2006). Garelli consideră doar că structura datoriei 
(externe sau interne) este mai importantă, împreună cu necesitatea de capacitate de plată a 
dobânzilor, care se exprimă prin plăţile de dobânzii raportate la veniturile de stat. Exemplele 
aduse, totuşi nu sunt neapărat valabile, deoarece raportul dintre plata dobânzilor şi cheltuie-
lile de stat, este de asemenea afectat de ponderea impozitelor ca procent din PIB. La între-
barea dacă impozitele mari şi competitivitatea sunt compatibile, lucrarea vine cu următorul 
răspuns „depinde de ce se şi cum se impozitează” (Garelli, 2005, p.77). Această opinie ar 
putea fi depăşită, drept rezultat al unor noi idei care apar. După cum susţine The Economist 
(Anon, 2006a), modelul impozitelor mari a fost grav discreditat de situaţia din Suedia.

7 Outcrowding în acest context este eliminarea de pe piaţa creditară, în urma unor împrumuturi pe scară largă 
în titluri de stat, care în general sunt considerate a fi mai sigure decât datoria societăţilor comerciale. 
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Performanţa economică a acestei ţări a fost cu mult mai puţin strălucită, decât se afirma 
mai devreme. Cifrele privind şomajul au fost prelucrate ca să arate mai bine, practic nu au 
fost create locuri de muncă în sectorul privat pe parcursul a 50 de ani, iar şomajul în rândul 
tinerilor, deşi oficial este de aproximativ 12%, putem spune că se apropie de 25%, în cazul 
în care impactul programelor de ocupare a tinerilor a fost factorizat. Şi mai rău, după Edin 
(1998), programele de ocupare a tinerilor au putut substitui ocuparea normală a tinerilor 
în Suedia. Pentru a consolida acest argument, Finlanda, care este un alt campion în ceea 
ce priveşte impozitele mari, a avut aceeaşi soartă, nivel scăzut de creare a locurilor de 
muncă în sectorul privat.

Cu toate acestea, rata joasă de impozitare, în special pentru impozitul pe profit nu neapă-
rat are un impact pozitiv asupra climatului de afaceri, în cazul în care aceasta rezultă în 
salarii mici pentru funcţionarii publici (corupţie), infrastructura calităţii săracă şi ineficientă, 
din cauza indeciziei şi incompetenţei. 

eficienţa afacerilor nu poate fi privită separat de eficienţa guvernamentală; reglementa-
rea minimală, deşi cu norme de drept asigurate, în mod evident are un impact asupra efici-
enţei afacerilor. Deoarece numai personalul productiv oferă valoare adăugată produsului, 
personalul de suport cum ar fi contabilii, în cazul în care sunt angajaţi într-un număr mai 
mare decât este strict necesar pentru a produce ceea ce este absolut necesar, din punct 
de vedere operaţional, sunt o risipă de bani. Cu toate acestea, mai sunt şi alţi factori cum 
ar fi relaţiile de muncă, cadrul socio-economic şi chiar cultura, care influenţează eficienţa 
afacerilor. 

Fără nici o îndoială, eficienţa infrastructurii, este cea mai importantă, dar, de asemenea, 
şi cel mai greu de influenţat. Garelli identifică infrastructura de bază (drumuri, căi ferate, 
etc.), ca fiind la fel de importantă, dar se pare să nu o ia în considerare ca un factor. Deşi 
paralelizarea este întotdeauna riscantă, un studiu al marginalizării Africii Subsahariene 
în comerţul internaţional (NG, 1996, p.38), arată că în transportul maritim, costul aferent 
infrastructurii ineficiente şi politicilor necompetitive în logistică ajunge la o medie de 7,5%, 
iar pentru transportul aerian acesta este de 14,1%. Costul aferent poziţiei geografice şi 
anume, a unei ţări fără ieşire la mare s-a dovedit a fi la fel de mare şi reprezintă o medie 
de 25% din valoarea exporturilor.

aSPecte ecoNomice aLe uNui acord de Liber Schimb

obiectivele Politice şi economice 

„Venituri din comerţ” — deoarece o ţară se specializează în produse pe care le produce 
cel mal eficient, în comparaţie cu alte ţări şi apoi comercializă bunurile în excedent, ea 
poate să îşi îmbunătăţească nivelul de trai. Din punct de vedere al aprovizionării, are loc 
o ajustare structurală eficientă: ţara utilizează resursele sale în cel mai productiv mod. Din 
punct de vedere al cererii, firmele pot să asigure factori de producţie optimizate, iar consu-
matorii pot să procure produsele importate la cel mai avantajos preţ.
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Comerţul nu reprezintă un scop în sine, ci este unul din mijloacele, prin intermediul căruia 
o ţară poate avansa şi deveni mai prosperă, fie prin creşterea veniturilor sale, şi eventual, 
prin reducerea costului bunurilor pe piaţa locală, astfel îmbunătăţind paritatea puterii de 
cumpărare a monedei sale.

Paritatea Puterii de cumpărare (PPP)

PPP este măsurarea modului în care preţurile relative ale unei ţări se compară cu cele 
ale altei ţări. Cu alte cuvinte, aceasta ne arată care este avantajul la cumpărarea unui 
bun într-un anumit loc, sau cât de mult vă puteţi permite pentru banii dvs. 

comPetitivitatea şi acorduriLe comerciaLe 

Din cele menţionate mai sus, este clar că comerţul poate fi un instrument eficient pentru 
dezvoltarea economică şi eradicarea sărăciei. Acordurile comerciale, participarea prefe-
renţială sau simplă la sistemul comercial mondial poate contribui la acest proces, dacă 
este aplicat în modul corespunzător. 

Însă este important de a răspunde la întrebarea „pentru cine negocierea comercială este 
avantajoasă şi cine va beneficia cel mai mult în urma unu acord comercial?”. La negocie-
rea unui acord comercial, trebuie să fie foarte clar care este obiectivul general al comer-
ţului şi modul în care acesta se corelează cu avantajele competitive ale ţării. Nu are nici 
un sens de a negocia, în cadrul unor tratative dificile, comercializarea unui produs care 
nu poate fi fabricat la un preţ competitiv, care să permită vânzarea lui rentabilă. În acelaşi 
timp, este important de a nu renunţa la avantajul competitiv, indiferent dacă acesta este o 
condiţie factor sau unul creat fără a aduce atingere avantajelor semnificative, în termeni 
de comercializare undeva în altă parte. În cele din urmă, preferinţele comerciale nu au 
nici o valoare atunci când sunt acordate unor produsele care nu pot fi vândute din cauza 
faptului că nu pot fi fabricate la costul sau standardul necesar sau nu se fabrică deloc. 
Analizând în continuare acordurile existente, vom vedea că, într-o anumită măsură, aces-
ta ar putea fi cazul la moment.

Astfel, susţinerea competitivităţii şi identificarea sectoarelor care prezintă un astfel de 
avantaj competitiv este crucială în timpul negocierii acordurilor comerciale. Şi invers, pot 
fi examinate restricţiile sau factorii negativi şi căutate posibilităţile de atenuare a efectelor 
negative ale acestor factori asupra nivelului general de competitivitate. O parte a acordu-
rilor, în măsura posibilului, ar trebui să prevadă perioade de tranziţie pentru deschiderea 
pieţei, timp în care industria naţională va fi gata să concureze. 

O analiză a competitivităţii Republicii Moldova, efectuată în „diamantul” de mai jos nu ne 
arată un tablou strălucit. Moldova nu dispune de „condiţiile factor” unice, care să-i ofere 
avantaje de durată în domeniul comerţului, în timp ce este foarte dificil de a identifica în 
condiţiile sustenabile avantajul care ar putea fi dezvoltat în continuare.
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Lipsa unui avantaj clar în toate domeniile, creează probleme în procesul negocierii acor-
durilor comerciale. Ca o abordare tactică generală, negociatorii acordurilor comerciale 
trebuie să încerce să obţină acces la piaţă pentru bunuri, atunci când acesta deja dispune 
de un avantaj, păstrând, în acelaşi timp, piaţa internă închisă pentru industriile emergente, 
pentru ca acestea să se dezvolte până la momentul când vor putea să concureze pe piaţa 
mondială. 

Lipsa unui avantaj clar în condiţiile factor obligă Republica Moldova să lucreze mai intens 
asupra dezvoltării unor industrii mai sofisticate, decât ar fi cazul în alte circumstanţe. Acest 
lucru va fi realizat prin implementarea mai multor reforme juridice şi instituţionale, iden-
tificate anterior ca fiind esenţiale în cadrul altor lucrări, care au fost publicate ca parte a 
Setului de Ghiduri de Armonizare a Legislaţiei Sectoriale (SLAG). 

În acest context, o simplă transpunere nu este suficientă. Este nevoie ca legislaţia adopta-
tă să fie una minimă (de evitat supralegiferarea), iar aranjamente instituţionale trebuie să 
fie ajustate în conformitate cu cerinţele legislaţiei transpuse. O abordare superficială, prin 
care legile sunt schimbate, fără schimbări în practică, va afecta negativ mediului de afaceri 
şi poate prezenta o intervenţie în procesul de dezvoltare, în comparaţie cu scenariul când, 
în general, nu se face nimic.
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apc Şi pa pev — conteXtul angaJamentelor molDovei  
În Domeniul comerţului

Acordul de Parteneriat şi Cooperare (APC), care reprezintă baza juridică a relaţiilor din-
tre UE şi Republica Moldova, a fost semnat în noiembrie 1994 şi a intrat în vigoare în 
iulie 1998. Acordul cuprinde un număr mare de domenii, inclusiv dialogul politic, schimbul 
de mărfuri şi investiţiile, cooperarea economică, armonizarea legislaţiei, cultura şi ştiinţa. 
Părţile confirmă valorile comune pe care le împărtăşesc şi declară angajamentul lor de a 
promova pacea şi securitatea internaţională, precum şi soluţionarea, pe cale amiabilă, a 
disputelor şi convin că respectarea principiilor democratice şi a drepturilor omului, precum 
şi principiile economiei de piaţă stau la baza politicilor pe plan intern şi cel extern şi con-
stituie un element esenţial al parteneriatului şi al acestui Acord. În domeniul comerţului 
cu mărfuri, părţile acordă reciproc clauza Naţiunii Celei mai Favorizate (NCF) şi limitează 
posibilitatea impunerii restricţiilor la importuri şi exporturi. APC, de asemenea, prevede 
examinarea, sub condiţia viitorului progres al reformelor economice din Moldova orientate 
spre piaţă, posibilităţii începerii procesului de negocieri în vederea stabilirii unei zone de 
liber schimb.

Principala dispoziţie cu privire la comerţ se conţine în articolul 10 din APC, unde părţile 
acordă reciproc regimul „naţiunii celei mai favorizate” şi renunţă la taxele vamale. Cu toate 
aceste, avantajele comerciale sunt supuse mai multor restricţii. 

În plus, articolul 19 specifică că accesul pe piaţă este supus unor „interdicţii sau restricţii 
la importuri, exporturi sau la mărfurile în tranzit, justificate din considerente ale moralei 
publice, ordinii sau securităţii publice; ale protecţiei sănătăţii şi vieţii oamenilor, animalelor 
sau plantelor; ale protecţiei resurselor naturale; al protecţiei tezaurului naţional având va-
loare artistică, istorică, arheologică sau ale protecţiei proprietăţii intelectuale, industriale 
şi comerciale”.

Aceasta, esenţialmente, presupune că Moldova trebuie să întrunească o serie de condiţii 
tehnice, cum ar fi reglementările privind siguranţa produsului pentru a obţine accesul de-

3. reLaŢiiLe comerciaLe biLateraLe 
cureNte diNtre ue  
şi rePubLica moLdova



34

plin la piaţa UE. Angajamentul de a realiza acest obiectiv este încorporat în articolul 50 din 
APC cu privire la Armonizarea Legislaţiei. 

Dispoziţiile generale şi principale cu privire la armonizarea legislaţiei le găsim în artico-
lul 50, care prevede că Republica Moldova trebuie să depună eforturi în vederea asigurării 
că legislaţia sa va deveni, treptat, compatibilă cu legislaţia UE şi că armonizarea legislaţiei 
va cuprinde şaptesprezece sectoare, majoritatea cărora au fost subiectul altor publicaţii 
din seria SLAG.

APC este în vigoare timp de zece ani şi va continuă să funcţioneze până când nu va fi sau 
anulat de către oricare dintre părţi, sau renovat în cadrul unui noi acord. În timp ce APC 
UE–Moldova nu a fost anulat, Guvernul Republicii Moldova şi-a manifestat dorinţa pentru 
un nou acord şi Comisia Europeană şi-a manifestat disponibilitatea de a negocia Acordul 
extins privind Liberul Schimb cu Republica Moldova în cadrul celei de a şasea şedinţe a 
Subcomitetului de Cooperare Republica Moldova–UE pentru Comerţ şi Investiţii, care a 
avut loc la Bruxelles. Deşi acest proces în derulare, se înţelege că acest acord va implica, 
probabil, negocierea unui nou acord bazat pe Acordul de Stabilizare şi Asociere cu ţările 
balcanice, vizând o mai mare liberalizare a comerţului şi o eventuală introducere a regi-
mului liber de vize între UE şi Republica Moldova. 

În perioada de valabilitate a APC UE–Moldova, în 2004 a fost elaborată Politica Europea-
nă de Vecinătate, obiectivele acesteia fiind evitarea apariţiei unor noi linii de delimitare 
între UE lărgită şi ţările vecine şi consolidarea prosperităţii, stabilităţii şi securităţii tuturor 
ţărilor vizate.

În cadrul PEV, UE acordă ţărilor vecine o relaţie privilegiată, bazată pe un angajament 
reciproc faţă de valorile comune (democraţie şi drepturile omului, supremaţia legii, buna 
guvernare, principiile economiei de piaţă şi dezvoltare durabilă) şi merge dincolo de relaţi-
ile existente prin oferirea unor relaţii politice şi de integrare economică mai aprofundate. În 
acelaşi timp, nivelul ambiţiei relaţiei depinde de măsura în care aceste valori sunt împărtă-
şite. PEV diferă de procesul de extindere, deşi ea nu aduce atingere, pentru UE, modului 
în care poate evolua în viitor relaţia ţărilor PEV cu UE, în conformitate cu prevederile 
Tratatului8. Planurile bilaterale de Acţiuni ale Politicii Europene de Vecinătate (PA PEV), 
convenite între UE şi fiecare ţară parteneră, reprezintă un element central al Politicii Eu-
ropene de Vecinătate şi contribuie la dezvoltarea practică a acestor relaţii. Aceste planuri 
stabilesc agenda reformelor politice şi economice, cu priorităţi pe termen scurt şi mediu, 
iar PA PEV au demarat în 2005. Implementarea PA PEV este promovată şi monitorizată în 
comun, prin intermediul subcomitetelor bilaterale.

PA PEV UE–Moldova a fost adoptat la 22 februarie 2005 pe o perioadă iniţială de trei ani. 
Progresul realizat de Planul de Acţiuni a fost revizuit în 2004, 2006, 2008 şi 2009 în Ra-

8 Politica Europeană de Vecinătate se aplică ţărilor din vecinătate nemijlocită cu UE pe uscat sau pe mare — 
Algeria, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Egipt, Georgia, Israel, Jordan, Liban, Libia, Moldova, Maroc, Teritoriile 
Palestiniene Ocupate, Siria, Tunisia. şi Ucraina. Deşi Rusia este, de asemenea, o ţară vecină a UE, relaţiile 
sunt dezvoltate prin intermediul unui Parteneriat Strategic, care acoperă patru „domenii comune”.
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poartele Comisiei Europene privind Progresul în Republica Moldova. Evaluarea din partea 
Moldovei a fost, de asemenea, publicată de către Ministerul Relaţiilor Externe şi Integrării 
Europene al Republicii Moldova în noiembrie 2007 şi ianuarie 2009. PA PEV nu abordea-
ză detaliat schimburile comerciale, ci doar reiterează necesitatea implementării articolelor 
aferente comerţului din APC şi în special cere: 

•	 Aprofundarea relaţiilor economice şi comerciale,

şi recunoaşte

•	 …momentul oportun pentru convergenţa legislaţiei economice, deschiderea reci-
procă a economiilor şi reducerea continuă a barierelor în calea comerţului, ceea 
ce va stimula investiţiile şi creşterea economică…

În prezent Moldova negociază cu UE viitorul Acord de Asociere (AA) şi Acordul de Liber 
Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (ALSAC), care sunt mai importante decât PA PEV. În 
timp ce APC nu este unul foarte specific şi nu stabileşte termenul limită pentru armoni-
zare, AA conţine anexe care enumeră directivele care urmează a fi transpuse către o 
anumită dată.

obligaţiile regionale şi multilaterale

Din 1994 Republica Moldova este, de asemenea, membră a Comunităţii Statelor Indepen-
dente (CSI). CSI nu dispune de competenţe supranaţionale, însă promovează cooperarea 
în diverse domenii. Republica Moldova mai este parte la Acordul Central-European de 
Liber Schimb (CEFTA) modificat şi extins, care a intrat în vigoare la 26 iulie 2007. Moldova 
a încheiat 16 acorduri privind accesul pe piaţă în cadrul CSI şi Pactul de Stabilitate pentru 
Europa de Sud-Est. 

Moldova şi-a asumat obligaţii faţă de cerinţele acordului APC, discutat mai devreme, însă, 
de asemenea, este membră a OMC. 

Moldova a devenit membră a OMC la 26 iulie 2001 şi ca urmare, este obligată prin acor-
durile care au fost obţinute în timpul mai multor runde de negocieri ale OMC. Astfel, în 
contextul negocierilor unui ALSAC nu este posibil de a ridica un nou tarif sau alte bariere, 
însă deviaţia permisă este limitată la viteza cu care se micşorează tariful. 

Pentru o analiză detaliată a angajamentelor asumate pentru fiecare sector, altele decât 
cele menţionate în această publicaţie, facem referinţă la alte volume ale Ghidului de Ar-
monizare a Legislaţiei, care au fost publicate anterior şi sunt toate relevante, deoarece 
armonizarea şi transpunerea legislaţiei, precum şi implementarea ulterioară a legislaţiei 
recent adoptate este extrem de relevantă pentru facilitarea comerţului.

Planul de acţiuni al Politicii europene de vecinătate 2005

Republica Moldova este ţara parteneră în cadrul Politicii Europene de Vecinătate (PEV). 
PA PEV UE — Moldova 2005 se bazează pe Acordul de Parteneriat şi Cooperare şi stabi-
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leşte obiectivele strategice pentru reformele politice, economice şi instituţionale. 

PA PEV UE – Moldova a fost adoptat la 22 februarie 2005 pe o perioadă iniţială de trei ani. 
Progresul realizat de Planul de Acţiuni a fost revizuit în 2004, 2006, 2008, 2009 şi 2010 
în Rapoartele Comisiei Europene privind Progresul în Republica Moldova. Evaluarea din 
partea Moldovei a fost, de asemenea, publicată de către Ministerul Relaţiilor Externe şi 
Integrării Europene al Republicii Moldova în noiembrie 2007 şi ianuarie 2009. În contextul 
schimbului de mărfuri, PA PEV UE — Moldova include referinţe la subiectul în cauză, in-
clusiv, un număr de priorităţi specifice, cum ar fi:

…desfăşurarea activităţilor în vederea acordării de către UE a Preferinţelor Comerciale 
Autonome, prin asigurarea unui control eficient al originii mărfurilor din Moldova;…

însă de asemenea, impune din partea Moldovei:

•	 Implementarea deplină a angajamentelor APC din titlul III şi îndeplinirea obligaţii-
lor aferente calităţii de membru al OMC,

•	 Implementarea cu succes a obligaţiilor OMC (inclusiv acordul TRIP) şi a obligaţii-
lor APC,

•	 Eliminarea graduală a condiţiilor de autorizare care nu sunt în conformitate cu 
obligaţiile Moldovei faţă de OMC şi APC şi gestionarea lor transparentă,

•	 Depunerea eforturilor în vederea îmbunătăţirii transparenţei aplicării măsurilor de 
reglementare,

iar în domeniul Vamal, PA PEV impune: 

•	 Implementarea legislaţiei vamale, conform standardelor internaţionale şi UE.9

În timp ce în domeniul standardelor şi Infrastructurii Calităţii, Moldova urmează să:

•	 Adopte practicile legislative şi administrative internaţionale şi UE cu privire la stan-
darde, reglementări tehnice şi evaluare a conformităţii.10

9 PA PEV, capitolul 2.4.1 (26).
10 PA PEV capitolul 2.4.1 (28).
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introducere — contextul aLSac şi comerţul din republica moldova

Eventualul ALSAC dintre UE şi Moldova, este unul din elementele cele mai importante ale 
iniţiativei Parteneriatului Estic, care ar permite o integrare reală a Moldovei cu piaţa internă 
a UE, aducând astfel beneficii economice, pe termen mediu şi lung, pentru companiile, 
agricultorii şi consumatorii din Republica Moldova. 

Mai concret, un ALSAC bilateral ambiţios nu doar ar elimina gradual tarifele rămase în co-
merţul bilateral cu mărfuri, dar ar prevede, de asemenea, liberalizarea prestării de servicii, 
investiţiilor şi accesului la achiziţii publice, şi ar consolida reformele aferente comerţului, 
prin armonizarea treptată a legislaţiei şi practicilor sale cu legislaţia relevantă a UE. 

În acest scop, Guvernul Republicii Moldova trebuie să-şi concentreze eforturilor asupra 
adoptării, implementării şi aplicării legislaţiei şi să-şi consolideze capacitatea instituţională. 
Acest lucru ar avea un impact pozitiv asupra transparenţei şi predictibilităţii cadrului legis-
lativ al republicii şi astfel, ar crea un mediu favorabil pentru companiile naţionale şi investi-
torii străini şi, drept rezultat ar contribui, prin impactul său pozitiv asupra competitivităţii, la 
creşterea economică, diversificarea economiei şi crearea locurilor de muncă.

viitoarele relaţii comerciale mai aprofundate cu ue

În ianuarie 2010, UE şi Republica Moldova au lansat negocierile bilaterale pentru un nou 
Acord de Asociere, care va înlocui actualul Acord de Parteneriat şi Cooperare. Acordul de 
Liber Schimb (ALS) va fi inclus în noul Acord de Asociere, ca un element integrant, alături 
de alte elemente cu ar fi cooperarea politică, socială şi sectorială. Acest acord va fi primul 
din noua generaţie a ALS Aprofundat şi Cuprinzător, cuprinzând toate domeniile aferente 
comerţului (inclusiv serviciile, drepturile de proprietate intelectuală, vămile, achiziţiile pu-
blice, aspecte legate de energie, concurenţa, etc.) şi va aborda, de asemenea, aşa-numi-
tele bariere netarifare, prin armonizarea legislativă aprofundată cu acquis-ul comunitar în 
domeniul comerţului.

4. obiectuL NegocieriLor — acorduL 
de Liber Schimb aProfuNdat  
şi cuPriNZător
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accesul pe piaţă

Referindu-se la ALSAC în derulare cu Ucraina, Comisarul European pentru Comerţ a re-
iterat faptul că noul acord prevede deschiderea reciprocă de anvergură a pieţelor pentru 
mărfuri şi servicii:

 “În aceste negocieri, UE a propus nivelul cel mai înalt de liberalizare a comerţului, 
vreodată oferit unui partener terţ. Suntem gata să anulăm aproape toate taxele 
vamale, iar pentru noile produse rămase, să oferim cote semnificative de acces 
preferenţial. Acest lucru deja este propus la intrarea în vigoare a acordului. Aceas-
ta ar prezenta cel mai important beneficiu pentru unele dintre principale exporturi 
ale Ucrainei: oţel, textile şi îmbrăcăminte, fertilizanţi.” 11

Noul acord va prevede o anumită perioadă de tranziţie pentru ca piaţa Ucrainei să fie 
pregătită pentru a face faţă concurenţei din partea mărfurilor din UE:

 “Cu toate acestea, nu cerem Ucrainei imediat să procedeze la fel: Ucraina poate 
recurge la perioade de tranziţie înainte de a-şi deschide uşile pentru mărfurile şi 
serviciile din Europa.

 Noi nu insistăm asupra unei strategii cu o abordare universală (one-size-fits-all 
strategy). Pentru circumstanţe diferite sunt necesare abordări diferite, şi noi sun-
tem gata să ne adaptăm.” [ibid]

Cea mai importantă caracteristică a viitorului acord de liber schimb va fi armonizarea in-
erentă cu reglementările şi normele relevante ale UE din domeniul comerţului, după cum 
au fost elaborate în procesul de stabilire a Pieţei Unice a Uniunii Europene. Astfel, produ-
cătorii vor putea să îndeplinească normele şi standardele UE, doar respectând normele şi 
reglementările din ţara lor, care, după armonizare, sunt similare cu standardele UE. 

Concomitent cu eliminarea taxelor vamale de import, menţionate deja, barierele şi costu-
rile de acces pe piaţa UE ar trebui să fie reduse considerabil.

Eliminarea barierelor în comerţul de mărfuri, prestarea de servicii şi fluxul de investiţii va 
aduce următoarele beneficii:

•	 Pentru investitori şi antreprenori: o mai mare certitudine juridică, va aduce încre-
dere, un mediu mai onest şi favorabil afacerilor, precum şi va reduce corupţia. 

•	 Pentru consumatori: regulile pieţei interne vor implica o mai bună calitate şi sigu-
ranţă a produselor.

•	 Pentru inventatori şi profesioniştii independenţi — ideile lor creative vor fi mai bine 
remunerate, graţie standardelor mai ridicate de protecţie şi respectare a drepturi-
lor de proprietate intelectuală.

•	 Pentru autorităţile şi agenţiile guvernamentale — vor cheltui mai eficient şi, astfel, 
vor economisi banii contribuabililor, graţie unui sistem de licitaţii publice transpa-

11 Karel De Gucht, Comisarul European pentru Comerţ — Un acord comercial pentru creşterea economică, 
Academia Diplomatică, Kiev, 28 octombrie 2010.
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rent şi bazat pe concurenţă. 

argumentarea integrării aprofundate

La examinarea unui eventual impact al unui ALS dintre UE şi Republica Moldova, este 
important să se ia în consideraţie nu doar consecinţele eliminării barierelor tarifare, dar, 
de asemenea, şi consecinţele înlăturării barierelor netarifare, precum şi oportunităţile care 
decurg din integrarea mai aprofundată. Acestea sunt legate de aspectele cum ar fi armoni-
zarea cadrului de reglementare, standardele investiţionale, liberalizarea comerţului cu ser-
vicii şi măsurile de apărare a comerţului. Beneficiile bunăstării obţinute în urma procesului 
de integrare mai aprofundată par a fi mult mai mari decât cele derivate doar din procesul 
de integrare superficială.12 Alte eventuale beneficii suplementare, deseori asociate cu inte-
grarea mai aprofundată includ transferul de know-how şi propagarea tehnologiei atât prin 
comerţ cât şi prin ISD13; beneficii din promovarea concurenţei, prin creşterea concurenţei 
la import, într-un mediu cu un nivel scăzut de concurenţă, care pot, de asemenea, să per-
mită o exploatare mai eficientă a economiilor de scară în producţie. 

Este probabil ca potenţialul pentru beneficiile unei integrări mai aprofundate să fie atins 
prin stabilirea unei zone economice integrate, ca urmare a unui ALS. 

Această zonă economică integrată necesită atât eliminarea barierelor în calea comerţului 
dincolo de frontiere, cum ar fi taxele şi reglementările discriminatorii. Desigur, impactul 
unei integrări mai aprofundate va depinde, în mod clar, de faptul dacă normele şi regle-
mentările adoptate sunt adecvate, şi anume, dacă generează şi promovează comerţul. În 
general, adoptarea unor standarde corespunzătoare ar trebui văzută ca o provocare, în 
ceea ce priveşte găsirea cadrului instituţional corespunzător, care să permită creşterea 
eficienţei într-un proces bine realizat de liberalizare a comerţului.

Integrarea aprofundată este importantă, în mare parte, din cauza unei potenţiale legături 
cu creşterea productivităţii, care nu se încadrează în analiza standard al avantajului com-
parativ. Beneficiile unui ALS Aprofundat şi Cuprinzător vor deriva din:

•	 transferul de tehnologii şi cunoştinţe, precum şi propagarea tehnologiei, în special 
din ţările dezvoltate către ţările în curs de dezvoltare, ceea ce va spori productivi-
tatea;

12 Acordul Comercial Regional (ACR) care abordează doar măsurile de protecţie a frontierei, este considerat a 
fi ca implicând doar „integrarea superficială”. Astfel de ACR generează „diversificarea comerţului”, deoarece 
ţările din cadrul blocului fac schimb de mărfuri mai mult una cu alta şi mai puţin cu ţările cu costuri potenţial mai 
mici, din afara blocului, care eventual vor scădea nivelul de bunăstare în cadrul blocului. Barierele mai mici, 
de asemenea, generează noi schimburi comerciale, sau „crearea schimburilor comerciale”, care ar trebui să 
îmbunătăţească bunăstarea. Dacă un ACR măreşte bunăstarea netă sau o scade, depinde de puterea acestor 
două efecte.

13 ISD sau Investiţiile Străine Directe joacă un rol crucial în avansarea de la o etapă de dezvoltare la alta, după 
cum a fost descris mai devreme. Etapa a doua de dezvoltare, numită etapa „Bazată pe Investiţii” se sprijină, 
în mare parte, pe Investiţiile Străine Directe, şi simpla crearea a unei agenţii de promovare a investiţiilor, care 
să încurajeze investitorii sau să ofere vacanţe fiscale, nu este suficientă. Gradul de facilitare al afacerilor în-
tr-o ţară este un factor important în procesul decizional. Reformele realizate în vederea atragerii investitorilor 
trebuie să fie reale şi comprehensive şi trebuie să fie aplicate într-un mod nediscriminatoriu. 
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•	 avantajul dinamic comparativ şi „învăţarea prin generare” de eficienţă sporită, prin 
cererea mărită din partea comerţului extins; 

•	 eliminarea activităţilor distructive de căutare a rentei economice prin liberalizarea 
comerţului; 

•	 avantajele promovării concurenţei în urma favorizării concurenţei de import, în-
tr-un mediu de concurenţă imperfectă, care să permită exploatarea potenţialului 
economiilor de scară în producţie; 

•	 investiţii străine directe mărite, care aduc tehnologii avansate şi prin urmare, îm-
bunătăţesc productivitatea; 

•	 inovarea lui Schumpeter şi „distrugerea creativă” induse prin creşterea concuren-
ţei, care rezultă din comerţul extins.

ce este o integrare aprofundată?

Integrarea aprofundată implică îmbunătăţirea modului de funcţionare a pieţelor prin cre-
area şi extinderea instituţiilor de facilitare a acestora. De exemplu, crearea unor facilităţi 
corespunzătoare de certificare şi testare a standardelor pentru sectoarele comerciale im-
portante este o cerinţă necesară pentru facilitarea comerţului.

Integrarea economică este un proces de eliminare a măsurilor guvernamentale care dis-
criminează furnizorii străini de bunuri şi prestatorii de servicii şi furnizorii de factori. În 
contextul regional, furnizorii „străini” relevanţi sunt cei localizaţi în alte ţări membre ale 
unor acorduri regionale. 

Două sau mai multe economii naţionale dintre-o regiune vor fi complet integrate, atunci 
când toate măsurile care discriminează furnizorii regionali sunt eliminate. Conceptul unei 
integrări complete prevede un standard prin care putem evalua gradul de integrare econo-
mică în orice timp anumit, în orice acord comercial regional. 

În unele acorduri comerciale regionale, acesta poate fi obiectivul declarat al politicilor actu-
ale. Două seturi de politici sunt implicate la realizarea unei pieţe complet integrate:

• Eliminarea barierelor de frontieră pentru comerţul transfrontalier.

• Eliminarea măsurilor dincolo de frontiere care inhibă comerţul sau prestarea de 
servicii transfrontaliere.

Primul set de măsuri reprezintă obiectivul tradiţional al negocierilor comerciale şi normele 
GATT/OMC cu privire la acordurile comerciale regionale, care sunt măsuri de integrare 
„îngustă”. 

Pentru schimbul de mărfuri, acestea includ toate măsurile tarifare şi netarifare aplicate 
mărfurilor care intră într-o ţară străină. În mod similar, pentru servicii şi comerţul factor, 
acestea includ toate controalele la frontieră, de exemplu, pentru capitalul investit în co-
merţ, acestea includ toate controalele valutei străine şi alte măsuri care se aplică investi-
ţiilor transfrontaliere la momentul intrări. 
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Măsurile dincolo de frontieră sunt legislaţia şi reglementările guvernamentale care restric-
ţionează accesul furnizorilor transfrontalier pe pieţele naţionale, în comparaţie cu accesul 
furnizorilor în limitele frontierelor naţionale — acestea fiind măsuri de integrare “aprofundată”

armonizarea versus tratamentul Naţional

Restricţionarea furnizărilor străine prin măsuri aplicate dincolo de frontieră sunt tratate în 
funcţie de principiul Tratamentului Naţional. Tratamentul Naţional este o normă conform 
căreia un bun, serviciu sau factor care traversează frontiera trebuie să primească acelaşi 
tratament ca şi produsele fabricate local sau ca şi serviciul sau factorul care aparţine rezi-
denţilor naţionali în materie de impozite, penalizări şi reglementări.

	 Tratamentul naţional se aplică doar o singură dată unui produs, serviciu sau 
element al proprietăţii intelectuale care intră pe piaţă. Astfel, aplicarea taxelor 
vamale pe import nu este o încălcare a tratamentului naţional, chiar dacă pro-
dusele fabricate local nu sunt supuse unor taxe echivalente.

Pentru schimbul de mărfuri, Tratamentul Naţional a fost un principiu fundamental al GATT/
OMC pentru mai mult de 50 de ani şi se exprimă în funcţie de tratamentul care „nu este 
mai puţin favorabil” decât tratamentul acordat produselor naţionale. Acesta se aplică tutu-
ror măsurilor guvernamentale în sensul „unei legi, reglementări sau cerinţe, care afectea-
ză vânzările lor pe piaţa locală, oferite spre vânzare, cumpărare, transportare, distribuire 
sau folosire”. Cu toate acestea, subvenţiile naţionale reprezintă o excepţie admisibilă, iar 
achiziţiile guvernamentale reprezintă cea de a doua excepţie semnificativă. 

Tratamentul naţional este un principiu fundamental care asigură că bunurile, după trece-
rea frontierei, nu sunt tratate într-un mod discriminatoriu. Acordul OMC privind Comerţul 
cu Servicii (GATS) include principiul tratamentului naţional pentru servicii, deşi interpreta-
rea este, într-un fel diferită, iar ţările sunt în drept să specifice lista cu excepţii. Tratamentul 
naţional este un principiu aplicat, de asemenea, fluxurilor de capital în multe acorduri 
comerciale regionale şi Tratate Investiţionale Bilaterale, însă nu se aplică pieţelor forţei 
de muncă.

Cu toate acestea, chiar şi tratamentul naţional deplin nu este suficient pentru a elimina 
toate măsurile care inhibă comerţul transfrontalier. Unele efecte inhibitoare pot apărarea 
acolo unde există diferenţe în legislaţia de afaceri. Soluţia pentru aceste bariere în calea 
comerţului poate fi armonizarea în ţările membre a standardelor sau legilor relevante. 
Pentru a delimita acest set de măsuri de cel al măsurilor la frontieră sau dincolo de fronti-
eră, care pot fi abordate de tratamentul naţional, uneori, acestea sunt numite măsuri de-a 
lungul frontierei şi ele sunt privite ca subiect al măsurilor dincolo de frontieră. Armonizare 
poate implica:

(1)  adoptarea unui singur set de legi sau reglementări de către toţi membrii, astfel sta-
bilind un singur set de standarde. Prin alternativă, acest lucru ar putea implica:
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(2)  adoptarea unor standarde minime sau o convergenţă a standardelor. O a treia 
modalitate este:

(3)  recunoaşterea reciprocă a standardelor, fără a introduce modificări substanţiale în 
standardele fiecărei ţări.

Blocul regional comercial al UE a înregistrat un progres continuu în vederea finalizării 
integrării (vezi Tabelul 1). El a dus la bun sfârşit eliminarea tuturor măsurilor de frontieră 
aproape în toate măsurile dincolo de frontieră şi măsurile de-a lungul frontierei în toate 
cele patru pieţe — comerţul cu bunuri, servicii, capital şi forţă de muncă. Excepţii la mă-
surile dincolo de frontieră sunt o serie limitată de restricţii a subvenţiilor pentru fabricare şi 
armonizarea limitată a impozitelor pe profit (a se vedea Ghidul privind Ajutorul de Stat şi 
Ghidul privind Impozitele). UE poate fi considerată ca un acord comercial regional, abor-
dând statutul pieţei unice.

tabelul 1: Progresul în vederea integrării în ue

pieţele bunurilor

Măsurile dincolo de frontieră

Tratamentul naţional 
Interzicerea subvenţiilor pentru producătorii care distorsionează comerţul

Măsurile de-a lungul frontierei

Armonizarea standardelor pentru produse — convergenţa standardelor pentru produse
Armonizarea standardelor pentru produse — recunoaşterea reciprocă a standardelor 
pentru produse

pieţele de servicii

Măsurile dincolo de frontieră

Tratamentul naţional

Măsurile de-a lungul frontierei 

Recunoaşterea reciprocă a standardelor privind forţa de muncă 

pieţele de capital

Măsurile dincolo de frontieră

Tratamentul naţional
Interzicerea stimulării investitorilor străini
Protecţia investitorilor
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Măsurile de-a lungul frontierei 

Armonizarea legislaţiei de afaceri
Impozite — tratatul privind dubla impozitare / tratatul bilateral privind investiţiile
Impozite — armonizarea impozitelor pe afaceri

pieţele forţei de muncă

Măsurile de-a lungul frontierei 

Recunoaşterea reciprocă a standardelor privind forţa de muncă

măsurile pieţei unice

Legea cu privire la Concurenţa Regională — convergenţa legislaţiei concurenţiale
Proprietatea intelectuală
Uniunea monetară
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Cei responsabili de coordonarea activităţilor în vederea pregătii negocierilor trebuie să 
aibă drept scop acumularea măsurilor de inventariere care vor permite Guvernului şi ne-
gociatorilor să găsească răspunsuri la cel puţin câteva aspect politice de bază, cum ar fi:

• Dacă legislaţia şi regimul existent de reglementare este adecvat şi acceptabil, sau 
este nevoie de modificări,

• Dacă modificările ar putea fi prevăzute în cadrul negocierilor internaţionale în de-
rulare,

• Dacă modificările cadrului de reglementare ar putea fi acordate în cadrul negocie-
rilor internaţionale.

Aceste elemente sunt importante din mai multe considerente. În primul rând, ofertele în 
timpul negocierilor pot cere angajarea reglementărilor existente, iar ţările trebuie să evite 
planificarea unor măsuri obligatorii, din punct de vedere juridic, pe care reglementatorii 
naţionali nu le consideră adecvate sau pe deplin dezvoltate. În al doilea rând, modificările 
în reglementările naţionale, care ar putea fi necesare în timpul negocierilor, sau care ar 
putea fi propuse din motive politice interne sau locale, ar putea constitui oferte valoroase 
în procesul negocierilor, în cazul dacă ele au tendinţa de a se îmbunătăţi în condiţiile ac-
cesului pe piaţă sau tratamentului naţional. Are sens de a promova modificări formale şi a 
le oferi atâta timp cât încă există posibilitatea obţinerii unor concesiuni reciproce din partea 
principalelor parteneri comerciali. 

Lista de verificare pentru aLSac

Realizarea obiectivelor ALSAC, în general, înseamnă eliminarea atât a măsurilor la fronti-
eră cât şi cele dincolo de frontieră, care discriminează străinii. Acest lucru implică aplica-
rea principiului de tratament naţional, conform căruia orice articol (marfă, factor, furnizor 
de servicii) care trece frontiera trebuie să fie tratat în mod similar furnizorului local. AL-
SAC care urmează a fi negociat de Moldova cu UE este prevăzut ca un acord comercial 
comprehensiv, care va extinde accesul preferenţial pentru bunurile industriale şi careva 
produse agricole, precum şi va include aranjamente de facilitarea cum ar fi armoniza-

5. Negocierea aLSac — o abordare 
baZată Pe LiSta de verificare
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rea standardelor pentru produsele industriale şi acordurile fitosanitare pentru standardele 
pentru produsele agricole. 

În conformitate cu tendinţele internaţionale actuale cu privire la acordurile de liber schimb 
(Chile, Mexic, Coreea de Sud), acordurile moderne ALS UE abordează nu doar accesul 
preferenţial pentru bunuri, dar de asemenea, o serie de aspecte comerciale, inclusiv faci-
litarea investiţiilor, protecţia proprietăţii intelectuale, cooperarea vamală, achiziţiile guver-
namentale şi standardele tehnice pentru bunuri. Mai jos se prezintă o listă de probleme a 
fi luate în considerare în timpul pregătirii pentru negocierea schimbului de mărfuri şi alte 
aspecte conexe. 

a. comerţul cu bunuri — eliminarea măsurilor tarifare

Comerţul cu bunuri este comerţul cu obiecte tangibile, cum ar fi produse agricole, in-
dustriale, dar şi vinuri şi spirturi. „Circulaţia liberă a bunurilor” (de asemenea numită ca 
„accesul bunurilor pe piaţă”) rămâne a fi elementul cheie în cadrul tuturor Acordurilor de 
Liber Schimb al UE. Circulaţia liberă a bunurilor în ALS UE include aspecte care ar putea 
împiedica sau facilita comerţul, inclusiv atât importurile cât şi exporturile, taxele vamale şi 
alte bariere în calea comerţului, de asemenea numite bariere netarifare (BNT). ALS, de 
asemenea, includ şi reguli extensive şi complicate de origine (RO). 

reguli de origine

Regulile de origine a bunurilor sunt o parte importantă a comerţului şi determină nivelul 
impozitelor pe import care trebuie să fie plătite pentru un anumit bun. La import, bunu-
rile sunt clasificate în conformitate cu nomenclatorul combinat, care este o descriere 
a fiecărui element imaginabile (şi neimaginabil), pe baza caracteristicilor. De exemplu, 
nomenclatorul distinge între biciclete cu sau fără rulment cu role, deoarece există un 
tarif vamal separat pentru rulment cu role.

Regula de Origine se aplică la calcularea impozitelor a fi plătite (dacă există), pe baza 
unui produs specific şi originea produsului (de ex., din ce ţară). Originea este justificată 
printr-un certificat de origine, eliberat de ţara de origine. 

Cu toate acestea, regulile de origine (sau aplicarea regulilor) diferă de la o ţară la alta 
şi anume aceasta complică lucrurile şi prezintă temeiuri mari pentru conflict. Deoarece 
această publicaţie nu este despre Regulile de origine, ne vom limita doar la conceptul 
acestora, şi anume:

•	 Originea ţării este cea în care a avut loc ultima „transformare substanţială”.  
O transformare substanţială are loc în cazul în care este creat un nou articol cu 
un nume, caracter şi folosire diferite.

În general, dispoziţiile unui ALS în materie de schimb de mărfuri indică care bunuri vor fi 
incluse pentru eliminarea tarifelor, precum şi aşa-numitele produse sensibile, care urmează 
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a fi excluse din liberalizarea imediată. De asemenea, acesta trebuie să decidă, în ce condiţii 
anumite bunuri trebuie să obţină o perioadă mai lungă de introducere treptată pe piaţă.

Acoperirea comprehensivă poate fi cel mai bine realizată într-o perioadă rezonabilă de 
timp, care, de obicei, poate fi extinsă până la 10 ani. Articolul XXIV din GATT/OMC sti-
pulează că, într-un acord ALS, acoperirea produsului trebuie să includă „practic toate 
bunurile”.

Comerţul cu bunuri în ALS cade sub incidenţa normelor OMC, şi anume, articolul XXIV al 
GATT, care prevede:

•	 în medie 90 de procente din valoarea totală a schimbului de mărfuri între două 
părţi trebuie să fie liberalizate (de asemenea, cunoscut ca acoperire);

•	 o parte mică a comerţului — în jur de 10 procente — poate fi exclusă din lista 
angajamentelor de oricare dintre părţi (măsurată fie prin volumul comerţului (va-
loarea efectivă) şi/sau numărul liniilor tarifare);

•	 nici un sector important nu se exclude;

•	 perioada de timp (perioada de tranziţie) pentru această eliminare nu trebuie să 
depăşească zece ani, cu excepţia unor circumstanţe excepţionale;

•	 „asimetria” în acoperirea angajamentelor este acceptabilă în procesul negocierii cu 
ţările în curs de dezvoltare, cu condiţia că ţinta de 90 de procente este realizat. 

Excluderea produselor individuale poate fi problematică din punct de vedere al eficienţei, 
în special atunci când aceasta implică produse care sunt folosite ca contribuţii în lanţul 
de producere. Astfel, ALS trebuie, pe cât este posibil, să includă toate bunurile. Fără nici 
o îndoială, unele bunuri vor fi excluse, fie temporar sau permanent, însă aceste excepţii 
trebuie să fie cât mai puţine posibil.

Acoperirea produsului
Pentru ca negocierea unui ALS să fie una de succes, fiecare partener trebuie să fie 
pregătit să accepte importuri în creştere a multor tipuri de bunuri. Astfel, chiar de la în-
ceputul negocierii, succesul este cel mai probabil atunci când partenerii nu speră să-şi 
extindă exporturile în aceleaşi industrii, adică, când partenerii diferă, din punct de vedere 
al avantajului competitiv al produsului, structurând comerţul. Cu toate acestea, comerţul 
între doi parteneri poate fi extins chiar şi atunci când exporturile lor aparţin aceleiaşi ca-
tegorii largi, atâta timp cât partenerii se specializează în diferite segmente ale aceleiaşi 
categorii, ca de ex., în înlocuirea automobilelor mici, economice din punct de vedere al 
consumului de benzină cu automobile luxoase, de înaltă performanţă (comerţul intra-
industrial). Comerţul intra-industrial poate avea loc la etape succesive a lanţului valoric, 
ca în înlocuirea driver-elor pentru discul calculatorului sau semiconductoarelor pentru 
calculatoarele asamblate.

Crearea unei cooperări viabile, bazate pe principiile zonei de schimb liber, este un proces 
juridic şi economic complex care solicită planificare strategică. O ţară trebuie să exami-
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neze cu atenţie obiectivele sale economice, politice şi juridice pentru a le urma în timpul 
negocierilor ALS.

Deja în timpul lucrului preparatoriu, vor apărea o serie de întrebări fundamentale, cum ar 
fi:

•	 Care sectoare ale pieţei vor beneficia dintr-un ALS? 

•	 Care sectoare ale pieţei for fi în pierdere? 

•	 Care vor fi rezultatele economice? 

Pentru a răspunde la aceste întrebări, o ţară trebuie:

(1)  Să efectueze o analiză a economiei la etapa actuală şi să proiecteze rezultatele 
economice ale angajamentelor luate în diferite sectoare.

(2)  Să consulte asociaţiile industriale şi comerciale, grupurile de consumatori, grupuri 
de fermieri şi ferme, ONG-uri, precum şi alte părţi interesate şi să stabilească ne-
voile, obiectivele şi preocupările lor vizavi de ALS.

 (3)  Să examineze obiectivele din punct de vedere al relaţiilor comerciale ale ţării cu 
alte ţări, necesităţile părţilor interesate şi obligaţiile ţării faţă de OMC. 

(4)  Să examineze obiectivele din punct de vedere economic:

(a)  poate ALS să fie folosit pentru promovarea reformelor economice naţionale şi a 
concurenţei?

(b)  Sectoarele care nu beneficiază de protecţionism vor face sectorul naţional ine-
ficient? 

(c)  Scutirile vor mări preţul anumitor contribuţii şi vor diminua competitivitatea?

(d)  Scutirile vor proteja industriile mici? Trebuie să fie aplicate perioade de tranziţie 
de lungă durată pentru a proteja astfel de industrii?

De fapt, acest exerciţiu este o analiză a rentabilităţii, în vederea evaluării eventualelor 
avantaje şi pierderi în urma unei deschideri a pieţei şi conturării unei strategii adecvate de 
negociere.

Aspecte ale negocierilor
Există câteva metode prin care partenerii care negociază un ALS se pot proteja de impor-
turile prejudiciabile de produsele agricole şi industriale din EU. 

Prima metodă este folosirea unor perioade de tranziţie mult mai lungi pentru eliminarea 
tarifelor şi tergiversarea implementării depline a perioadei de tranziţie, pe cât este posibil. 
Această perioadă de timp suplimentară, în care tarifele pot fi aplicate în continuare, ar pu-
tea fi folosită pentru implementarea unor politici pro-active, având drept scop consolidarea 
competitivităţii economiei în general şi a eventualelor sectoare specifice, astfel încât dacă 
sau când vine timpul pentru liberalizarea lor, ele sunt într-o situaţie mai bună şi pot face 
faţă concurenţei străine. 
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Cea de a doua metodă rezidă în excluderile totale. Odată ce normele OMC specifică clar 
că nu se cere ca toate schimburile reciproce de mărfuri între partenerii unui ALS trebuie 
să fie liberalizate, există posibilitatea de a elabora o listă a produselor sensibile, asupra 
cărora nu se iau angajamente de liberalizare (lista excluderilor). 

Produsele incluse în asemenea liste vor fi excluse, în totalitate, din angajamentul de libe-
ralizare. Însă partenerii la negocierea unor ALS UE trebuie să fie foarte diligenţi la selec-
tarea liniilor tarifare specifice (şi numărul corect), şi nu mai puţin însemnat, să protejeze 
acel sector de produsele subvenţionate din UE. Este chiar posibil de a cere excluderea a 
mai mult de zece procente din schimbul de mărfuri. În timp ce reciprocitatea este obiectivul 
cheie în toate ALS UE, în trecut UE a permis asimetria în nivelul de liberalizare. 

b. comerţul cu servicii

Liberalizarea Comerţului cu Servicii prezintă câteva provocări speciale importante. Anu-
mite servicii sunt destul de uşor de liberalizat, de ex., autorizarea circulaţiei persoane-
lor profesioniste şi serviciilor legate de turism. Altele sunt extrem de dificile. Serviciile în 
materie de educaţie au tendinţa de a fi foarte protejate. Cât despre serviciile financiare, 
deseori, este cel mai dificil de a le include în orice pachet de liberalizare. Cu toate acestea, 
avantajele potenţiale din comerţul cu servicii nu sunt mai puţine, decât cele din comerţul 
cu mărfuri.

Negocierile în materie de servicii implică, în special, cunoaşterea a două aspecte cheie, şi 
anume, elaborarea de norme şi deschiderea pieţei, ambele (în special deschiderea pieţei) 
trebuie să se bazeze pe o coordonare şi consultare continuă cu părţile cheie interesate în 
afara şi în interiorul guvernului. 

Luarea deciziei privind reglementarea Comerţului cu Servicii include astfel de aspecte 
cum ar fi, modalitatea de abordare a sectoarelor, cum ar fi sănătatea publică şi învăţă-
mântul, unde ar putea domina temerile privind aspectele specifice, legate de bunurile pu-
blice, nevoia de a elabora prevederi de reglementare pro-competitive pentru deschiderea 
comerţului şi investiţiilor pentru industriile din reţea; nevoia pentru politici concurenţiale 
suplementare, pentru deschiderea pieţei în sectoarele cu tendinţe de dominare a pieţei 
şi conduită neconcurenţială; tratamentul specific al investiţiilor în industriile din sectorul 
serviciilor; modul cel mai oportun pentru îmbunătăţirea tratamentului mobilităţii forţei de 
muncă; convenirea asupra modalităţilor pentru ajutor în comerţul cu serviciile.

Cu toate acestea, principala atenţie la negocierea serviciilor trebuie să fie acordată des-
chiderii pieţei şi angajamentelor specifice de liberalizare.

La deciderea formei de acces pentru cerere sau ofertă şi posibilele perioade de tranziţie, 
Guvernul trebuie, de obicei, să abordeze trei aspecte cheie: beneficiile a fi realizate, teme-
rile şi dezavantajele politice şi cadrul de reglementare necesar sau eforturile pentru refor-
marea cadrului de reglementare. Următorul paragraf prezintă lista principalelor întrebări 
care apar la etapa de pregătire a negocierilor în domeniul serviciilor.
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Principalele întrebări în timpul etapei de pregătire pentru negocieri-
le în domeniul comerţului cu servicii

•	 Există o strategie sectorială sau naţională de dezvoltare pentru servicii care ar 
trebui luată în considerare în timpul pregătirilor pentru negocieri?

•	 Există o autoritate coordonatoare, agenţie sau minister şi există capacităţi sufici-
ente pentru funcţionare?

•	 Au fost identificate necesităţile de consolidare a capacităţii cu privire la abordarea 
generală a acordului de liberalizare a schimburilor comerciale, adică strategiile 
care urmează a fi adoptate pentru negocierea liberalizării şi avantajele care ur-
mează a fi obţinute din negocieri, în special, din punct de vedere al accesului pe 
pieţele străine?

•	 Alte priorităţi externe în forumurile internaţionale conexe sunt clare pentru toţi par-
ticipanţii în procesul de pregătire: de exemplu, poziţia şi angajamentele luate în 
contextual altor acorduri bilaterale?

•	 Există o înţelegerea rezonabilă în cadrul entităţii coordonatoare şi de reglementa-
re cu privire la măsurile din cadrul acordurile comerciale internaţionale care afec-
tează comerţul cu serviciile?

•	 Aceste entităţi coordonatoare şi de reglementare au nevoie de o consolidarea mai 
mare a capacităţilor în aspecte ce ţin de acordurile comerciale internaţionale?

•	 În cazul ministerelor şi agenţiilor sectoriale, care este modul cel mai eficient de a 
continua exerciţiul de consolidare a capacităţii?

•	 Există deja o listă a măsurilor care afectează comerţul cu servicii la nivel orizontal 
sau sectorial? În afară de folosirea acesteia în negocierile comerciale, informaţia 
acumulată în astfel de liste este folosită pentru a susţine dialogul naţional cu agen-
ţiile de reglementare cheie şi părţile interesate externe şi la promovarea revizuirii 
cadrului de reglementare şi proceselor de reformă?

•	 În cazurile unor eventuale necesităţi de a modifica cadrul de reglementare, aceste 
modificări pot sau ar trebui să fie contemplate în perioada negocierilor internaţio-
nale în derulare? Dacă da, aceste modificări ar putea sau ar trebui să fie prezen-
tate ca parte a ofertei pe care ţara o face în timpul negocierilor?

•	 Există o distincţie clară între interesele defensive şi cele ofensive în negocieri? 
(pentru mai multă informaţie cu privire la acest subiect, a se vedea chenarul pri-
vind următorii paşi).

•	 Interesele ofensive sunt pe măsură să beneficieze din negocieri, sau este nevoie de 
o consolidare suplimentară a capacităţii, în special în asigurarea sectorului privat?

•	 Au fost petrecute studii privind piaţa exporturilor în cadrul guvernului sau de către 
sectorul privat?

•	 Informaţia relevant (publică, privată, internaţională, şi aşa mai departe) privind 
interesele de export a fost compilată, analizată şi pusă în circulaţie printre partici-
panţii în procesul de pregătire a negocierilor?
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•	 Cât de importante sunt vocile consumatorilor şi grupurilor de utilizatori în formula-
rea politicii pentru sectorul serviciilor?

•	 A reuşit entitatea de coordonare să organizeze un proces consultativ necesar cu 
toate părţile interesante relevante din sectoarele public şi privat, inclusiv sindica-
tele şi organizaţiile neguvernamentale?

•	 Procesul de consultaţii cu părţile interesate este suficient de cuprinzător pentru a 
fi reprezentativ?

•	 Procesul de luare de decizii depune eforturi pentru a atinge un echilibru între 
obiectivele sectoriale, individuale, corporative şi economice generale (atât ofensi-
ve cât şi defensive)?

informaţie cu privire la interesele ofensive şi defensive  
în Negocierile comerciale cu ue

Accesul pe piaţa europeană este factorul determinant critic al succesului sau insucce-
sului exportului, şi în special pentru sectorul de exporturi de produse agricole din Repu-
blica Moldova. Pentru a beneficia în continuare şi a accesa această piaţă europeană în 
mod competitiv, Moldova trebuie să vină cu o strategie ofensivă şi defensivă. Această 
informaţie oferă câteva elucidări a modului în care Republica Moldova poate lua în 
considerare interesele ofensive şi defensive în viitoarele negocieri comerciale cu UE, 
precum şi factorii a fi luaţi în considerare la formularea acestor interese. 

interesele ofensive – în general, sunt posibilităţile de export, generate de acordurile 
comerciale. Republica Moldova are un interes ofensiv de a obţine un acces mai mare 
pe pieţele ţărilor UE, nu atât prin reducerea tarifelor, care deja sunt joase, dar mai de-
grabă, prin eliminarea aşa-numitelor TBT. interesele defensive se asociază cu creşte-
rea concurenţei pe piaţa internă, cauzată de acordurile comerciale.

Guvernul trebuie să identifice grupurile de produse, în cazul în care eliminarea taxelor 
de import pentru mărfurile din UE ar putea duce la creşterea abuzivă a concurenţei 
pentru producătorii locali, care decurge din suportul public semnificativ acordat de UE 
sectorului agrar. 

Abordarea Defensivă şi Ofensivă

În vederea elaborării unei strategii eficiente pentru dezvoltarea unor relaţii cu UE, în do-
meniul comerţului exterior, şi, în special în sectorul agrar, este important, din punct de 
vedere al intereselor naţionale „defensive” şi „ofensive”, ca întrebările pentru viitoarele 
negocieri ale ALS să fie clar identificate. 

Conceptul de interese „ofensive” se referă la acele sectoare în care Moldova trebuie 
să negocieze modificări în politicile tarifare şi netarifare ale UE, pentru a păstra şi îm-
bunătăţi valoarea reală a producătorilor moldoveni, în căutarea unui acces mai bun la 
piaţa UE. 
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O abordare defensivă are drept scop identificarea produselor moldoveneşti care tre-
buie să fie apărate sau  protejate de importurile agricole din UE, atât actuale cât şi 
potenţiale.

Din punct de vedere al intereselor defensive, guvernul Republicii Moldova (în asociere 
cu interesele sectoarelor public şi privat şi altor jucători ai societăţii civile) va trebui să 
identifice zonele produsului, unde eliminarea taxelor de import pentru mărfurile din UE 
ar putea duce la prejudicierea producerii locale, din cauza concurenţei mai mari şi să 
identifice modul de tratare a acestor produse, în contextul mişcării spre schimbul liber 
cu UE. Un astfel de concept al intereselor defensive este asociat cu acele sectoare 
ale economiei unde Moldova va trebui să păstreze spaţiu suficient pentru promovarea 
strategiilor individuale, pentru transformarea economică a acestor sectoare sensibile. 
La dezvoltarea strategiilor defensive, Moldova va trebui să determine necesitatea apli-
cării unor aranjamente speciale pentru a-şi proteja produsele. 

La identificare intereselor ofensive, guvernul Republicii Moldova va trebui să identifice 
zonele produsului unde tarifele şi cotele tarifare încă mai trebuie negociate şi să dez-
volte strategii pentru depăşirea diferitor bariere netarifare care inhibă sau constrâng 
exporturile către piaţa UE. În acelaşi timp, identificare intereselor defensive impune 
stabilirea unor criterii de selectare a astfel de produse (a se vedea mai jos). Pentru a 
realiza această sarcină într-un mod comprehensiv, trebuie întreprinşi câţiva paşi:

• întocmirea unei liste cu produse agricole pe care Republica Moldova le exportă 
în UE;

• întocmirea unei liste cu produse agricole importate din UE;

• întocmirea unei liste de produse agricole sau produse alimentare, susceptibile 
unui eventual export, având valoare adăugată în Moldova, în cazul în care 
Moldova are un interes de producţie existent sau potenţial;

• analiza efectelor sectoriale şi conexe în cadrul economiei naţionale pentru pro-
dusele identificate;

• realizarea unei analize pe sectoare şi produse cu privire la aspectele defensive 
şi ofensive care vor apărea în viitoarele relaţii comerciale cu UE.

Criteriile pentru desemnarea produselor ca fiind sensibile, în vederea identificării inte-
reselor defensive

La identificarea produselor care trebuie să fie protejate şi să facă obiectul strategiei 
defensive, mai mulţi factori au fost consideraţi a fi critici. Aceşti factori sunt:

• contribuţia produsului la crearea locurilor de muncă;

• numărul de persoane angajate la transportarea, distribuirea şi procesarea cu 
valoare adăugată a produsului;

• contribuţia produsului la Produsul Intern Brut (PIB);
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• ameninţarea purtată de exporturile UE în contextul progresării spre relaţiile de 
liber schimb cu UE;

• preocupările cu privire la securitatea alimentară;

• relevanţa acestor produse, de a avea un efect favorabil asupra dezvoltării zo-
nelor rurale;

• importanţa produsului pentru o anumită regiune geografică.

Odată fiind identificate produsele sensibile, autorităţile trebuie să identifice cel mai bun 
mod de tratare a fiecărui produs. Ceea ce este necesar în primul rând este evaluarea, 
pentru fiecare produs în parte, a modului în care competitivitatea exporturilor UE de 
aceste produse va afecta comerţul şi activităţile de producere în Republica Moldova. 
Politicienii vot trebui apoi să vină cu o strategie bine informată cu privire la modul de 
tratare a fiecărui produs în timpul negocierilor. Acestea sunt patru modalităţi de bază 
de abordare a produselor sensibile:

1)  excluderea produsului din domeniul de aplicare a liberului schimb;

2)  supunerea produsului „aranjamentelor speciale” în cadrul acordului de zonă de 
liber schimb;

3)  stabilirea unor măsuri simple de salvgardare, aferente unor mecanisme eficien-
te de monitorizare şi urmărire astfel încât să permită un răspuns rapid şi eficient 
la orice schimbări în importuri;

4)  reducerea tarifelor pe etape, la sfârşitul perioadei de tranziţie, după ce au fost 
implementate programe de restructurare sectorială.

În dependenţă de rezultatul evaluării detaliate, unele produse ar putea deveni obiect 
al aranjamentelor speciale, în dependenţă de substituibilitatea dintre producţia locală 
şi importul din UE. În acelaşi timp, interesele defensive ale Moldovei ar trebuie să fie 
salvgardate, în timp ce noul acord trebuie să permită Moldovei să dezvolte o cooperare 
strânsă cu UE în vederea implementării politicilor orientate spre eliminarea principale-
lor obstacole sectoriale în calea comerţului.

observaţii finale

ALSAC, pe termen scurt, va avea un efect limitat asupra sectorului privat din Republica 
Moldova, însă acesta va oferi ţării un regim comercial mai stabil şi mai transparent. Pe 
termen mediu şi lung, rezultatele se vor solda cu o concurenţă şi o piaţă locală mărite. 

Moldova are un interes ofensiv de a obţine un acces mai mare pe pieţele ţărilor UE, nu 
atât prin reducerea tarifelor lor, care sunt deja joase, dar mai degrabă prin retragerea 
aşa numitor BNT.

Pentru a obţine beneficii semnificative din ALS cu UE, Republica Moldova trebuie să 
abordeze barierele în calea comerţului, precum şi politicile dincolo de frontieră. 
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Barierele care împiedică comerţul pot fi generate de politicile la frontieră, cum ar fi vă-
muirea şi cerinţele privind certificarea. Cu toate acestea, constrângerile politicii dincolo 
de frontiere pot apărea atât prin politicile sectoriale specifice care afectează comerţul, 
cât şi prin politicile orizontale (de ex., politica concurenţială sau normele privind climatul 
investiţional referitor la ISD). Deoarece un ALSAC va viza o serie largă de distorsiuni la 
frontieră şi dincolo de frontieră, rezultatele lui trebuie să includă printre altele mai multe 
ISD şi lanţuri de aprovizionare transfrontaliere şi prin urmare, va îmbunătăţi comerţul 
bilateral, mai mult decât s-ar fi obţinut printr-o simplă concentrare asupra aspectelor 
aferente comerţului. 

În timp ce integrarea aprofundată între economii, esenţialmente, se manifestă la nivel 
de companie, prin astfel de fenomene cum ar fi lanţurile transfrontaliere de aprovi-
zionare, reţele de vânzări cu amănuntul sau investiţiile străine directe, competitivita-
tea companiilor specifice poate fi îmbunătăţită prin implementarea de reforme la nivel 
politic, în vederea abordării constrângerilor atât orizontale cât şi specifice sectorului. 
Aceste măsuri politice, orientate spre îmbunătăţirea competitivităţii sectorului privat ar 
trebuie să fie luate mai devreme, decât mai târziu, deoarece va fi nevoie de câţiva ani 
pentru a implementa şi a obţine rezultate. 

Oportunităţile sectorului offshore în comerţ şi servicii

În general, o reducere a barierelor comerciale între ţări, odată cu reducerea costurilor 
de transportare şi îmbunătăţirea tehnologiilor informaţionale a permis apariţia lanţurilor 
transfrontaliere de aprovizionare şi reţelelor regionale de producere. Acest lucru a dus 
la apariţia tendinţelor de afaceri, cum ar fi outsourcing şi gestionarea lanţurilor de apro-
vizionare, cu etape individuale de producere în fabricaţie, devenind din ce în ce mai 
fragmentate. Etapele de producere au fost mutate în ţările străine (offshoring) cu avan-
taje comparative (de ex., ţările cu costuri joase ale forţei de muncă pentru sarcini care 
solicită muncă intensivă). Acest lucru este cel mai evident odată cu creşterea importan-
ţei comerţului cu intermediari, în special la etapa apariţiei lanţurilor de producere.

Există oportunităţi similare în offshoring-ul sectorului serviciilor. Cu scăderea costu-
rilor în telecomunicaţii şi creşterea deschiderii către ISD, sourcing-ul global a mărit 
concurenţa pe pieţele de servicii, variind de la activităţile cu calificare joasă, cum ar fi 
introducerea de date şi lucrul în centrele de apel, până la activităţi care implică calificări 
înalte, cum ar fi elaborarea de programe soft, servicii medicale, consultanţă şi cercetări 
şi dezvoltare. Cota de creştere a acestei pieţe a fost înaltă, în special pentru câteva ţări, 
cum ar fi Estonia şi România. 

Proximitatea geografică facilitează lanţurile complexe de aprovizionare

Deşi offshoring-ul se practică la scară mondială, proximitatea geografică facilitează 
menţinerea lanţurilor complexe de aprovizionare. Nearshoring este comun, în special, 
pentru acele industrii în care producerea la timp (just–in–time) este importantă.
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Exemplele ar fi o bună parte din industria producătoare de maşini şi segmente ale 
industriei de confecţii, în care sunt cerute comenzi repetate pe termen scurt. Moldova 
este suficient de aproape de UE pentru a-şi permite o astfel de integrare strânsă a 
companiilor sale în reţelele pan-europene de producere. Deşi proximitatea geografi-
că de piaţa unică a UE constituie o sursă importantă a avantajului comparativ pentru 
Moldova, ţare concurează cu alte economii în curs de dezvoltare de la periferia UE, 
cum ar fi Turcia, Ucraina şi câteva ţări di Africa de Nord. Pentru a atrage activităţile ne-
arshoring, Moldova trebuie să-şi ridice productivitatea şi să ofere un mediu de afaceri 
atractiv. Participarea efectivă la lanţurile de aprovizionare cere, de asemenea, dislocări 
minime în transport şi comunicare, între diferitele etape de producere. 

Comerţul cu părţi şi componente (P&C) este deosebit de sensibil la întârzieri şi în-
treruperi între etapele separate ale lanţului de aprovizionare. Este nevoie de o serie 
de servicii aferente comerţului pentru ca lanţurile transfrontaliere de aprovizionare să 
funcţioneze în modul corespunzător. Acestea includ transportul, telecomunicaţiile, ser-
vicii financiare, de distribuire şi de afaceri. Îmbunătăţirea eficienţei acestor servicii este, 
astfel, importantă pentru companii separate pentru a participa mai eficient în lanţurile 
transfrontaliere de aprovizionare. 

Perspectiva de dezvoltare a Moldovei ca o ţară nearshoring ţintă pentru companiile UE 
trebuie să fie văzută ca un aspect important la definirea intereselor ofensive şi defensi-
ve în comerţul cu produse neagricole.

Interesele în sectorul agrar

Cât despre produsele agricole, viitorul ALS cu UE are un potenţial de a oferi avantaje 
suplimentare exporturilor în multe grupuri de produse, acolo unde barierele în calea co-
merţului încă mai există. Pentru a realiza aceste beneficii Guvernul Republicii Moldova 
trebuie să urmărească interesele ofensive, orientate spre export în negocieri, decât 
interesele defensive, care au drept scop protejarea producţiei locale. 

O bună înţelegere a intereselor ofensive şi defensive în negocierile comerciale va fi 
foarte importantă pentru negociatorii moldoveni, astfel încât să poate lucru în vederea 
unor acorduri comerciale cu UE care vor fi cu adevărat importante, pentru a înţelege 
modul de influenţare a conţinutului ALS cu UE, astfel încât acesta să servească mai 
bine interesele de dezvoltare a ţării cu venituri joase:

• Există multe divergenţe în păreri în cadrul celor 27 state membre ale UE; este im-
portant de a înţelege aceste diferite viziuni şi de a identifica aliaţii printre statele 
membre ca ţinte potenţiale de lobby. Echipa de negociere a UE este condusă de 
oficialii care deseori nu se concentrează asupra legăturilor dintre politica comer-
cială şi dezvoltare. Prin urmare, interesele generale de dezvoltare economică 
(şi aspectele aferente intereselor defensive) trebuie să fie consolidate prin argu-
mente bine prezentate, pentru ca tratamentul unui sector specific va fi acordat 
pentru a răspunde intereselor ofensive şi defensive speciale.
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• Este important de a înţelege interesele ofensive şi defensive ale UE – ambele 
după aspect şi sector – şi trade-off potenţial. Interesele sale defensive sunt, de 
obicei, cele agrare, în timp ce agenda ofensivă include mărfurile industriale, 
investiţiile, concurenţa, achiziţiile publice şi proprietatea intelectuală.

• Este important de a înţelege interesele ofensive şi defensive ale ţării negocia-
toare, inclusiv cooperarea în domeniul dezvoltării. În acest sens este importan-
tă examinarea concesiunilor care au fost cerute şi chiar obţinute în trecut de 
către alte ţări partenere în curs de dezvoltare.

aspecte ale negocierii
Este important ca liberalizarea comerţului cu servicii să nu fie confundată cu „deregula-
rea” sau „privatizarea”. Deşi deschiderea unei pieţe pentru accesul străin sau acordarea 
tratamentul naţional serviciilor străine sau furnizorilor de servicii pot implica o anumită 
„deregulare” a sectorului (de exemplu, atenuarea termenelor de licenţiere), aceste două 
decizii sunt diferite. Liberalizarea serviciilor într-un ALS nu înseamnă deregulare. Aceasta 
înseamnă doar asumarea unor angajamente de reducere a barierelor de acces in natură, 
specificate în articolul XVI din GATS. (GATS restricţionează dreptul acelui membru de a 
impune fie limite cantitative de distorsionare a comerţului asupra serviciilor importate (sau 
furnizorilor de servicii) sau reglementări cantitative care discriminează serviciile sau furni-
zorii străini pe baza originii serviciului sau naţionalitatea furnizorului de servicii.)

În timpul negocierilor este important de a face distincţie între consecinţele liberalizării co-
merţului cu servicii şi preocupările privind problemele care derivă din „deregulare” sau 
„privatizare”. În special:

•	 Preocupările privind „pierderea controlului” sau „diminuarea calităţii” serviciilor, 
drept rezultat al „deregulării” trebuie să fie abordate prin intermediul unor regle-
mentări corespunzătoare care ar putea fi concordate cu tratamentul naţional de-
plin al serviciilor importante sau furnizorilor de servicii. 

•	 Preocupările în materie de „privatizare” de obicei apar din cauza faptul că părţile 
interesate nu reuşesc să recunoască că negocierile nu au legătură cu serviciile fur-
nizate de guvern (cu excepţia unor acorduri preliminare a părţilor dintr-un ALS).

•	 Reglementarea continuă de ex., sub formă de cerinţe de calificare pentru profe-
sionişti sau de conformare cu reglementarea prudenţială în cazul furnizorilor de 
servicii financiare, este concordat, în totalitate, cu liberalizarea pieţei.

În timpul negocierii unui nou AA, este important de a lua în consideraţie oportunităţile care 
derivă din influenţa „distribuirii tehnologiilor” (‘technology spill-over) în comerţul cu servicii. 
Comerţul cu servicii, la un nivel chiar mai mare decât în comerţul cu mărfuri, este o sursă a 
„know-how” şi inovaţie în design, produse, prezentări, etc., care satisfac necesităţile noului 
consumator. O bună parte din aceste inovaţii poate fi imitată, fără a încălca Dreptului de 
Proprietate Intelectuală (PI). Imitarea, la rândul său, duce la inovări adiţionale — anume de 
aceea, se numeşte efectul de distribuire. Deoarece sectorul serviciilor ocupă o cotă substan-
ţială a economiei, acestea ar putea fi o sursă importantă pentru creşterea economică.
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c. angajamentele în domeniul achiziţiilor publice

Achiziţiile publice, în acest context, se definesc ca un tip de achiziţii de mărfuri, servicii sau 
o combinaţie a acestora, inclusiv lucrările efectuate de entităţile publice ale ţării în scopuri 
guvernamentale şi nu în scopuri de revânzare comercială, sau cu scopul de a le folosi în 
producerea bunurilor sau furnizări de servicii în scopul vânzării comerciale, dacă nu se 
specifică altfel. Aceasta include achiziţiile prin astfel de metode cum ar fi achiziţia, arenda 
sau închirierea, cu sau fără o opţiune de a cumpăra. În acest context, „entităţi” înseamnă 
entităţi publice ale ţării, cum ar fi entităţile guvernamentale centrale, sub-centrale sau lo-
cale, municipalităţile, întreprinderile publice şi toate celelalte entităţi similare. 

Dispoziţiile privind achiziţiile publice în orice acord comercial stabilesc un acord cadru 
privind drepturile şi obligaţiile părţilor, cu privire la legislaţia naţională, reglementările, pro-
cedurile şi practicile în domeniul achiziţiilor guvernamentale. Cât despre achiziţiile abor-
date de acest acord, părţilor la acest acord li se cere să ofere produselor, serviciilor şi 
furnizorilor oricărei părţi la acest acord tratamentul „nu mai puţin favorabil” decât acel pe 
care îl acordă produselor, serviciilor şi furnizorilor lor locali şi să nu discrimineze mărfurile, 
serviciile şi furnizorii acestor părţi. 

Achiziţiile publice sunt un aspect important pentru UE, iar achiziţiile publice în Moldova 
încă mai sunt netransparente şi lipseşte un sistem efectiv pentru redresarea revendicărilor 
în materie de acordare de contracte. Moldova nu este semnatară a Acordului OMC privind 
Achiziţiile Publice (GPA), şi astfel nu este obiectul disciplinelor ulterioare. În noiembrie 
2008, Republica Moldova a depus o ofertă iniţială Părţilor la Acordul privind Achiziţiile 
Publice (GPA), a informat despre legislaţia în domeniul achiziţiilor şi a început negocierile 
în vederea aderării sale. Sistemul Republicii Moldova diferă de dispoziţiile Acordului OMC 
privind Achiziţiile Publice (GPA), în special în materie de tratament naţional, transparenţă, 
precum şi mecanismele de contestaţii şi revizuire.

Negocierile comerciale şi liberalizarea achiziţiilor publice în ue

Există o istorie lungă a liberalizării achiziţiilor publice în UE, iar accesul la achiziţiile publice 
este, în prezent, un pilon important al oricăror negocieri comerciale cu ţările din afara UE. 
Legislaţia, la nivel comunitar în materie de achiziţii publice printre statele membre ale UE, 
a avut loc în două etape: prima etapă (1971–1977) şi a doua etapă (1989–1994). Prima 
etapă a constat în crearea condiţiilor echitabile de acces la informaţii privind licitaţiile pu-
blice în Suplimentul la Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JO). 

Scutiri clare au fost făcute pentru sectoarele apărării şi serviciilor publice (transport, apă, 
energie şi telecomunicaţii). În timpul celei de a două etape a fost extinsă legislaţia cu 
privire la achiziţiile publice. Servicii publice din UE au fost în sfârşit deschise pentru toate 
statele membre, s-au făcut distincţii între sectoarele prioritare şi neprioritare şi entităţile 
publice şi companiile private, activând ca entităţi publice. În vederea încurajării liberalizării 
ulterioare a achiziţiilor publice, au fost divizate trei tipuri de proceduri contractuale: deschi-
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derea licitaţiei, licitaţia restricţionată şi licitaţia negociată. 

Deşi departe de a fi perfecte, directivele UE privind achiziţiile publice au obţinut rezultate 
economice pozitive. Raportul din 2009 privind funcţionarea în UE a pieţelor de achiziţii 
publice a arătat că directivele privind achiziţiile publice au redus costurile şi au mărit nu-
mărul contractelor atribuite companiilor străine. Un interes deosebit a trezit numărul mare 
de contracte atribuite companiilor străine, care activează prin intermediul filialelor locale. 
Implicarea filialelor locale a contribuit enorm la sporirea eficienţei economice şi la îndepli-
nirea ţintelor sociale şi de productivitate pentru anumite sub-unităţi politice.14

Achiziţiile publice în AA
Există trei preocupări principale cu privire la deschiderea achiziţiilor publice:

•	 Cerinţele privind tratamentul naţional.

•	 Definiţia şi domeniul de aplicare a achiziţiilor publice.

•	 Aspecte ale metodelor de achiziţii publice.

AA va garanta, în materie de achiziţii publice (1) tratament naţional reciproc precum şi 
nediscriminarea furnizorilor şi (2) accesul asimetric pe piaţă (a se vedea mai jos). AA va 
include, de asemenea, achiziţia publică de prestări servicii.

În ţările din Balcanii de West, care au semnat Acordurile de Stabilizare şi Asociere (ASA)
m accesul la piaţa de achiziţie publică va fi garantat în cel târziu cinci ani după intrarea în 
vigoare a ASA. În cazul Serbiei, la intrarea în vigoare a Acordului de Asociere, preferinţele 
existente pentru operatorii economici locali trebuie să se schimbe în preferinţe de preţ. 
Dispoziţiile privind preferinţele de preţ trebuie să fie treptat reduse, în timp de cinci ani. 
Operatorilor economici ale ţării semnatare, fie că sunt stabiliţi în CE sau nu, li se acordă 
acces la procedurile de atribuire a contractelor în UE, conform normelor achiziţiilor publice 
ale UE, de la intrarea în vigoare a AA sau a Acordului Preliminar, în cazurile când cel din 
urmă prevede astfel. 

Această regulă se aplică, de asemenea, contractelor din sectorul serviciilor publice, odată 
ce ţara semnatară a adoptat legislaţia care introduce normele UE în acest domeniu.15 

aspecte ale negocierilor
În cazul Republicii Moldova, angajamentele în domeniul achiziţiei publice, în cadrul AA, 
vor solicita abordarea următoarelor aspecte:

•	 A întreprinde măsuri în vederea armonizării acestei legislaţii cu standardele UE şi 
aplicarea legislaţiei curente în domeniul achiziţiei publice.

•	 A consolida Agenţia de Achiziţii Publice precum şi entităţile de achiziţii publice în 
ministerele de resort. 

14 Raportul Comisei, COM, (2009) 592 final:17:Privind negocierile accesului întreprinderilor Comunităţii la pieţele 
ţărilor terţe în domeniile incluse de Directiva 2004/17/EC.

15 Raportul Comisei, COM, (2009) 592 final:17: Privind negocierile accesului întreprinderilor Comunităţii la pieţe-
le ţărilor terţe în domeniile incluse de Directiva 2004/17/EC.
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•	 A elimina discriminarea şi a elimina barierele şi obstacolele; a evita derogările de 
la principiile licitaţiei deschise, şi a asigura implementarea strictă a procedurilor de 
licitaţie.

•	 A întreprinde măsuri în vederea garantării unui tratament corespunzător al recla-
maţiilor.

Principalul obiectiv al politicilor în materie de achiziţie publică ar trebuie să fie garantarea 
şi respectarea procedurilor de achiziţie publică.

Chestiunea care ar putea fi negociată cu Moldova în cadrul unui AA, ar putea fi trans-
parenţa în achiziţii, în ceea ce priveşte documentaţia de licitaţie, specificând şi criteriile 
pentru atribuirea contractelor, solicitând informare succintă a ofertantului neselectat, publi-
carea contractelor atribuite. Cel mai important, va fi nevoie de arbitraj bine definit, recurs 
oficial sau proceduri de contestare.

d. dispoziţii aferente investiţiilor 

În acest paragraf, obiectivul este de a evalua impactul reducerii/eliminării barierelor tarifa-
re şi netarifare în calea fluxurilor bilaterale de ISD. Este important de a lua în considerare 
relaţia fundamentală între fluxurile de ISD şi comerţul bilateral în dublu sens: importurile 
din ţara sursă (sau în cazul nostru, din UE) către gazdă şi exporturile din ţara gazdă către 
ţara sursă (UE).

În primul caz, ISD sunt localizate în străinătate în vederea economisirii pe costurile comer-
ciale prin aprovizionarea pieţei străine prin producerea locală. Motivul ar putea fi existenţa 
unui număr substanţial de bariere ascunse în calea comerţului care nu pot fi surmontate 
uşor. Unul din exemple este tratamentul TVA din Letonia chiar în perioada de preaderare. 
Chiar dacă nu existau bariere tarifare la acea vreme, TVA trebuia plătită la frontieră (în nu-
merar) şi nu putea fi compensat cu TVA colectat din vânzări de mărfuri, în numele Guver-
nului. TVA plătit la frontieră ar fi rambursat după un control fiscal. În special în sectoarele 
cu o rată ridicată a profitului, cum ar fi produsele alimentare şi mărfurile de consum, au 
existat probleme substanţiale pentru importatori în ceea ce priveşte fluxul de numerar, în 
afară de cazul când ei ar percepe TVA-ul plătit la frontieră de la client, crescând astfel atât 
profiturile companiilor, cât şi preţul mărfurilor importate pentru consumatori. 

Deşi această abordare ar fi putut oferi o reţea de siguranţă pentru producătorii interni, pen-
tru a creşte şi a deveni competitivi şi pentru ca Guvernul să o implementeze prin reforme 
autentice, timpul a fost pierdut, iar industria a fost aproape ştearsă din procesul de aderare 
la UE, atunci când barierele au dispărut. În plus, acele companii care şi-au deschis maga-
zine, s-au mutat şi şi-au concentrat activităţile lor într-o ţară pentru a-şi spori eficienţa.

În cel de al doilea caz, ISD caută să exploateze diferenţele internaţionale în factorii de 
cost: ISD sunt localizate într-o ţară gazdă cu o abundenţă în forţa de muncă necalificată 
şi servesc ca o platformă de export către piaţa mamă. Aceasta este situaţia descrisă de 
Porter ca etapă de dezvoltare economică „bazată pe investiţii”.
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ISD joacă un rol important în generarea avantajelor suplimentare din integrarea apro-
fundată. Aceste lucru se datorează faptului că ISD reprezintă un canal important pentru 
schimbarea productivităţii prin tehnologie şi transfer de know-how, îmbunătăţirea calităţii 
şi specializării.

Aspecte ale negocierilor
Dispoziţiile cu privire la investiţii ar trebuie să cuprindă tratamentul naţional şi nediscrimi-
narea, să evite astfel de aspecte cum ar fi cerinţele faţă de performanţă, necesitatea unei 
liste negative exhaustive şi să ofere protecţie obişnuită investitorilor străini. În special, 
tratamentul naţional este critic în acest sens, deoarece are implicaţii importante pentru 
crearea unui mediu concurenţial şi condiţii egale de joc. 

e. facilitarea comerţului şi administrarea vamală

Unele aspecte ce ţin de reglementare care apar la exportarea mărfurilor în UE
Colaborarea în domeniul administrării vamale este importantă din punct de vedere al be-
neficiilor de facilitare a comerţului, pe care un ALS le poate aduce unui comerţ bilateral. 
Caracteristic unei uniuni vamale, cum ar fi, de exemplu, uniunea vamală a UE, este faptul 
că odată ce mărfurile intră pe teritoriul unei ţări care este membră a UE, aceste mărfuri tre-
buie să circule liber pe teritoriul întregii uniuni, cu mici restricţii. În cazul UE, acest principiu 
se numeşte libera circulaţie a mărfurilor, iar programul care se aplică în vederea realizării 
acestui principiu se numeşte Piaţa Unică. La aderarea la UE, ţările acceptă procedura 
comună şi ratele fiscale comune pentru mărfurile importate. Odată ce mărfurile intră pe 
teritoriul unui stat membru UE, acestea sunt libere să circule în orice alt stat membru, fără 
a fi supuse unor proceduri vamale şi libere de TVA în cazul schimbului de mărfuri între 
companiile înregistrate, care au un număr TVA. 

Colaborarea în domeniul administrării vamale
Vămile şi procedurile conexe sunt în fruntea “facilitării comerţului şi colaborarea în dome-
niul administrării vamale este importantă pentru avantajele care pot fi obţinute prin stabili-
rea unui ALS între UE şi Moldova”. Angajamentul privind cooperarea vamală trebuie văzut 
ca o oportunitate de promovare a armonizării ulterioare a procedurilor şi documentaţiei. 
Principalul domeniu de cooperare trebuie fă fie, după cum urmează:

•	 Procedurile vamale şi de promovare trebuie ajustate (conform termenelor conve-
niţi) astfel încât să se realizeze armonizarea sistemului vamal al Republicii Mol-
dova cu cel al statelor membre, astfel contribuind la implementarea măsurilor de 
liberalizare a comerţului şi la armonizarea graduală a legislaţiei fiscale a Republicii 
Moldova cu acquis-ul comunitar. 

•	 Cooperarea vamală trebuie să stabilească un cadru de cooperare între autorităţile 
vamale pentru a îmbunătăţi fluxul de mărfuri între părţi, prin introducerea sisteme-
lor informaţionale moderne pentru vămi.. 

•	 Asigurarea publicării la timp a legilor, reglementărilor şi deciziilor propuse, până la 
adoptarea şi intrarea în vigoare a acestora, pentru a garanta conformarea infor-
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mată prin oferirea prilejului pentru acele părţi interesate care ar putea fi afectate 
de aceste reguli, să înţeleagă modificările şi astfel să-şi îmbunătăţească capacita-
te de conformare. 

•	 Stabilirea unor mecanisme pentru consultaţii între părţile interesate, atât sectorul 
guvernamental cât şi cel privat, cu privire la normele noi aferente comerţului, pre-
cum şi alte proceduri care afectează administrarea exportului şi importului, până 
la adoptarea formală sau intrarea lor în vigoare.

•	 Aceste norme se aplică în special clasificării tarifare, evaluării şi originii. Astfel 
de decizii trebuie să fie emise de Administraţia Vamală la cerere, şi trebuie să fie 
obligatorii, din punct de vedere juridic.

•	 Este important de a acorda acces la informaţia cum mărfurile comercializate în 
baza Certificatului de Origine şi care se califică pentru tratamentul preferinţial vor 
fi tratate de către autorităţile vamale.

•	 Taxele şi costurile aferente importării şi exportării trebuie să fie limitate la costul ar-
monizat al serviciilor prestate, şi interzise taxele şi costurile care, indirect, au drept 
scop protejarea mărfurilor locale sau care au un efect echivalent unui impozit pe 
import sau export în scopuri fiscale. Disciplinele generale privind taxele şi costurile 
impuse sau conexe importării şi exportării, de obicei, includ următoarele aspecte: 
a) parametrii specifici pentru taxe/costuri, b) publicarea taxelor şi costurilor, c) in-
terzicerea colectării impozitelor şi costurilor nepublicate şi d) revizuirea periodică 
a taxelor şi costurilor.

•	 Părţile la ALS trebuie să asigure că formalităţile, procedurile şi cerinţele faţă de 
colectarea de date pentru operatorii economici sunt rezonabile, proporţionate şi 
nediscriminatorii în vederea salvgardării împotriva fraudei şi asigurării facilitării în 
continuare a unui nivel înalt de conformare. Conţinutul declaraţiei pe bunuri tre-
buie să fie elaborat de Administraţia Vamală, inclusiv în legislaţia naţională şi în 
conformitate cu standardele internaţionale. Gradul de detaliere a informaţiei solici-
tate în declaraţia pe bunuri trebuie să permită evaluarea şi colectarea impozitelor 
şi taxelor, compilarea statisticei şi aplicarea de către Administraţia Vamală. 

•	 Părţile la un ALS trebuie să coopereze în vederea dezvoltării unui sistem automa-
tizat de vămuire. Astfel de sistem ar servi pentru maximizarea vitezei de vămuire, 
asigurând, în acelaşi timp, menţinerea controlului vamal şi consolidarea capacităţii 
de management a riscului aferent procedurilor de vămuire.

•	 UE şi Republica Moldova trebuie să coopereze în vederea obţinerii unor progre-
se în standardizarea informaţiei şi documentaţiei solicitate de serviciile vamale, 
precum şi de alte agenţii de resort, ca o principală strategie pentru promovarea 
efectivă a comerţului. Ea ar putea include astfel de aspecte, cum ar fi (1) stan-
dardizarea cerinţelor pentru datele prind importul/exportul, 2) asistenţa tehnică 
pentru îmbunătăţirea coordonării şi evitării dublării activităţilor printre agenţiile de 
frontieră responsabile

•	 Managementul riscului — părţile la ALS trebuie să se bazeze, pe termen mediu, 
pe cât de mult este posibil, pe managementul riscului, în vederea îmbunătăţirii 
timpului de vămuire vamală. 
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•	 Procedurile de revizuire şi contestare trebuie să fie clar descrise şi de specificat 
clar condiţiile, când un exportator sau importator ar putea contesta orice decizie a 
autorităţilor vamale împotriva mărfurilor comercializate în baza acordului.

•	 Publicarea şi ghişeele de informaţii — este important de a accepta reguli clare cu 
privire la publicarea tuturor regulamentelor vamale relevante şi de a stabili ghişee 
de informaţii, la care exportatorii şi importatorii ar putea obţine informaţii privind 
regimul vamal. 

•	 Cooperarea vamală: stabileşte cadrul pentru cooperare între autorităţile vamale, 
în vederea îmbunătăţirii fluxului de mărfuri între părţi, prin introducerea sistemelor 
informaţionale moderne pentru vamă.

Aspecte ale negocierilor
În ciuda progresului din mai multe domenii de promovare a comerţului în Republica Mol-
dova, mai este spaţiu pentru schimbări semnificative, inclusiv:

Aspecte ce ţin de transparenţă
•	 Crearea unui punct unic de informare: trebuie de creat punctul unic de informare 

şi portalul web pentru a asigura un acces simplu la informaţii cu privire la unele 
aspecte ale comerţului. 

•	 Distribuirea/revizuirea manualelor privind exporturilor/importurilor: autorităţile de 
export/import respective trebuie anual să-şi revizuiască manualele şi instrucţiunile 
adiţionale.

•	 Coordonare mai bună printre organele de promovare a exporturilor/importurilor: 
Comunicarea trebuie îmbunătăţită în continuare pentru a evita contradicţii. Instru-
mentele de gestionare a riscului trebuie să fie implementate la toate punctele va-
male, astfel încât sistemul să devină mai rapid şi mai transparent.

Procedurile şi Cerinţele privind Comerţul
•	 Optimizarea diferitor legislaţii: Normele şi legislaţia care prevalează în diferite ţări 

trebuie să fie optimizată şi mai coerentă, pentru a facilita exportul şi importul.

•	 Programul de dezvoltare a vămii: programul de dezvoltare a vămii trebuie să fie 
accelerat astfel încât toţi ofiţerii vamali din ţară să fie conectaţi la sistemul EDI, toa-
te activităţile vamale să fie automatizate, astfel încât să corespundă standardelor 
internaţionale, după cum este prevăzut de Convenţia revizuită de la Kyoto16.

•	 Integrarea diferitor sectoare ale economiei. Integrarea mai mare a sectoarelor 
bancar şi de asigurări, precum şi a întregului sistem financiar este necesară pen-
tru a asigura disponibilitatea împrumuturilor şi altui suport financiar pentru promo-
varea comerţului.

Există măsuri politice suplimentare pe care Moldova trebuie să le întreprindă (cu sau fără 
suport donatorilor) care, de asemenea, ar contribui la promovarea comerţului, însă care 
sunt în afara domeniului de aplicare al ALS. Acestea includ: 

16 Convenţia Internaţională privind simplificarea şi armonizarea procedurilor vamale (Kyoto, 18 mai 1973), Supli-
mentul de modificare Nr. 13 — ianuarie 1993, Prima ediţie (octombrie 1975) — Dépôt légal: D/1975/0448/2. 
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•	 Sporirea infrastructurii de bază: infrastructura de bază, cum ar fi, drumurile, căile 
ferate şi porturile trebuie să fie dezvoltate în continuare pentru a asigura o circu-
laţie mai rapidă a încărcăturilor între state şi, de asemenea, a asigura reducerea 
costurilor de tranzacţie prin reducerea timpului şi cheltuielilor legate de transpor-
tarea de mărfuri. Construirea infrastructurii de bază poate avea un efect pozitiv de 
distribuire asupra economiei prin reducerea timpului de transportare la export şi 
import. 

•	 Simplificarea şi raţionalizarea structurii impozitelor: Simplificarea legislaţiei naţio-
nale şi a birocraţiei fiscale ar acorda mai multă transparenţă şi predictibilitate în 
sistem, conducând la o creştere în generarea de venituri, deoarece evaziunea 
fiscală ar fi minimizată.17

17 Vezi, în acest context, evaluarea necesităţilor, realizată de proiectul “Suport pentru Implementarea Acordurilor 
dintre Republica Moldova şi UE” referitoare la reforma administraţiei fiscal din aprilie 2010. Acest document este 
disponibil în Cancelaria de Stat din Moldova şi / sau Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova. 
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Preferinţele comerciale

Conform prevederilor acordurilor OMC, ţărilor, în mod normal, nu li se permite să apli-
ce discriminarea partenerilor lor comerciali. Acest principiu este cunoscut ca tratamentul 
naţiunii celei mai favorizate (NCF). Cu toate acestea, sunt permise unele excepţii. De 
exemplu, ţările pot stabili un acord de liber schimb (ALS) care se aplică doar comerţului în 
cadrul unui grup de ţări, părţi la astfel de ALS şi să discrimineze mărfurile din afară, sau ele 
pot oferi ţărilor în curs de dezvoltare acces unilateral pe pieţele lor. În urma unor numeroa-
se acorduri comerciale preferenţiale bilaterale şi regionale şi scheme unilaterale, inclusiv 
Sistemul Generalizat de Preferinţe (SGP) pentru ţările în curs de dezvoltare, regimul NCF 
al UE se aplică doare pentru nouă Membri ai OMC — Australia, Canada, Taiwan, Hong 
— Kong, China, Japonia, Coreea, Noua Zeelandă, Singapore şi Statele Unite. Regimul 
se aplică, de asemenea, statelor nemembre ale OMC, dacă nu sunt eligibile pentru orice 
altă formă a preferinţelor. Tratamentul preferenţial de care se bucură ţările pe piaţa UE, 
diferă, în dependenţă de faptul dacă o ţară (i) are dreptul la preferinţe în cadrul unui SGP 
(inclusiv iniţiativa Totul În afară de Arme (EBA), (ii) a semnat un ALS bilateral sau regional, 
inclusiv Acordurile de Parteneriat Economic (APE) cu UE sau a intrat în uniunea vamală 
cu UE (Andora, San Marino şi Turcia). 

În 2009, importul de mărfuri din UE a însumat €1,200 miliarde, iar exporturile de mărfuri 
din UE au atins aproape €1,100 miliarde. Exporturile industriale au depăşit importurile 
agricole la un coeficient de aproape 12 la 1. 

accesul pe Piaţă

Din punct de vedere al tarifelor, UE este o piaţă deschisă. Tariful ponderat comun în co-
merţul exterior pentru produsele industriale ajunge la 1.6%, atunci când se iau în consi-
derare tarifele bilaterale ale ALS şi tarifele preferinţiale autonome. Pentru acele ţări care 
au un ALS operaţional cu UE, tariful comercial ponderat pentru mărfurile industriale este 
de 0.3%. În jur de 94% din importurile din aceste ţări ajung scutite de taxe (sau în baza 
tarifelor preferenţiale pozitive). Unele tarife pozitive nepreferenţiale mai pot fi păstrare, în 

6. PoLitica comerciaLă a ue —  
SituaŢia cureNtă ÎN domeNiuL  
bariereLor ÎN caLea comerŢuLui ue
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special în agricultură, iar partenerii nu întotdeauna pot să folosească regimul preferenţial, 
deoarece rata de utilizare a preferinţei este în jur de 90%.

Media actuală a tarifului UE pentru importurile mărfurilor industriale din ţările care sunt în 
procesul de negocieri sau au inclus negocierile în plan (inclusiv Moldova) este deja destul 
de joasă, la 1.5%. Marea parte din aceste state sunt ţări în curs de dezvoltare, care deja 
beneficiază de preferinţe autonome ale SGP. Între 80% şi 90% din importurile UE din 
aceste ţări sunt fie scutite de taxe fie la o rată preferenţială a taxei (cu excepţia pentru 
ASEAM şi grupul de alte ALS, pentru care cifra este de aproximativ 70%), iar cota de uti-
lizare a preferinţelor este relativ înaltă, la 75%.

Preferinţele comerciale autonome ale ue pentru moldova

În timpul negocierilor GATT, a fost adoptată o clauză de abilitare pentru a acorda preferinţe 
comerciale adresate ţărilor în curs de dezvoltare şi celor mai puţin dezvoltate, care, altfel, 
ar încălca articolul I al GATT. Paragraful 2(a) prevede baza juridică pentru valabilitatea 
permanentă a Sistemului General de Preferinţe, care altfel ar încălca articolul I al GATT. 

Moldova anterior a beneficiat de un acord stimulativ special pentru dezvoltare durabilă şi 
buna guvernare în cadrul Sistemului Generalizat de Preferinţe a Comunităţilor Europene, 
prevăzute în Regulamentul Consiliului (EC) No 980/2005 din 27 iunie 200518 (SGP+). Ta-
xele de import încă erau percepute în jur de 14% din importurile din Moldova. 

În Planul de Acţiuni al PEV pentru Republica Moldova, UE a acceptat să considere aloca-
rea Preferinţelor Comerciale Autonome (PCA) Republicii Moldova, pe lângă preferinţele 
SGP+, cu condiţia realizării unui progres substanţial în domeniul controlului vamal. În 
ianuarie 2008, Consiliul a adoptat regulamentul CE (EC) 55/2008 (modificat prin Reg. 
(EC) 1210/2008), acordând un acces nelimitat şi scutit de taxe pe piaţa UE pentru toate 
produsele originare din Moldova, cu excepţia anumitor produse agricole. În vederea evi-
tării suprapunerii sistemelor de preferinţă, Republica Moldova a fost scoasă de pe lista 
beneficiarilor SGP. 

Regimul este în prezent aplicat în baza Regulamentului Consiliului (EC) No 732/2008 din 
22 iulie 2008, care aplică schema preferinţelor tarifare generalizate pentru perioada 1 ia-
nuarie 2009 până la 31 decembrie 2011 şi modifică Regulamentele (EC) No 552/97, (EC) 
No 1933/2006 şi Regulamentele Comisiei (EC) No 1100/2006 şi (EC) No 964/2007.

condiţiile pentru acordarea Pca republicii moldova

PCA sunt acordate în mod unilateral de către UE ţărilor terţe, cu condiţia realizării unui 
progres real în domeniile cheie. Acestea, în cazul Republicii Moldova, au fost menţionate 
în PA PEV. Cu îndeplinirea acestor condiţii, a fost acordat acces adiţional. Luate din pre-
ambulul Regulamentului Consiliului (EC) Nr. 55/2008 din 21 ianuarie 2008, care introduce 
preferinţele comerciale autonome pentru Republica Moldova, principalele condiţii au fost:

18 JO L 169, 30.06-2005.
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•	 Reforma legislaţiei vamale.

•	 Implementarea convenţiilor internaţionale în domeniul Drepturilor Omului şi condi-
ţiile de muncă.

•	 Conformarea cu cerinţele regulilor de origine.

UE monitorizează progresul în aceste domenii prin rapoarte regulate de monitorizare PEV 
care anual sunt elaborate de Comisie. Sinteza rapoartelor este publica pe pagina web a 
UE şi este accesibilă publicului larg..

eliminarea barierelor în calea investiţiilor

investiţiile străine directe (iSd) includ, în general, orice investiţie străină care stabileşte 
legături directe şi de durată între investitor şi compania în care se investeşte. Beneficiile 
ISD interne, atât în UE cât şi în alte ţări, sunt bine stabilite.

ISD creează locuri de muncă, optimizează alocarea de resurse, transferul de tehnologii 
şi competenţe şi sporeşte concurenţa. Aproximativ jumătate din comerţul mondial în pre-
zent are loc între companiile afiliate ale companiilor multinaţionale care comercializează 
indirect mărfuri şi servicii. Investiţiile mai des sunt o completare a comerţului: mai multe 
investiţii generează mai multe schimburi comerciale.

Prin intermediul ISD, companiile construiesc lanţurile mondiale de aprovizionare, care fac 
parte din economia internaţională mondială. Investiţiile, deseori sunt privite ca un substitu-
ent al comerţului: construirea unei uzine este văzută ca un substituent al comercializarea 
acestor produse din ţara de origine. Cu toate acestea, actualmente, în lumea lanţurilor 
globale de producere, această supoziţie este din ce în ce mai puţin adevărată. 

Investiţiile străine pot fi considerate ca o altă frontieră nouă pentru politica comercială 
comună. Tratatul de la Lisabona prevede că Uniunea trebuie să contribuie la desfiinţarea 
progresivă a restricţiilor în calea investiţiilor străine directe. Tratatul acordă UE competen-
ţă exclusive în acest sens. Acest lucru îmbunătăţeşte capacitatea UE de a discuta şi acţi-
ona cu privire la aspectele investiţionale de pe arena mondială şi să răspundă la nevoia în 
creştere a UE şi a investitorilor străini pentru un mediu investiţional mai integrat, deschis, 
transparent şi predictibil. 

Deocamdată nu există norme şi discipline investiţionale multilaterale, în ciuda mai multor 
încercări în această direcţie, făcute de OMC şi OCED. În consecinţă, normele privind 
investiţiile transfrontaliere pot fi liber negociate în cadrul acordurilor bilaterale dintre ţări, 
în cazul în care o parte nu este satisfăcută de normele şi restricţiile naţionale ale ţării 
partenere, în care intenţionează să investească. Până la intrarea în vigoare a Tratatului 
de la Lisabona, statele membre ale UE puteau încheia Acorduri Investiţionale Bilatera-
le (BIT) cu ţările terţe, pentru a-şi creşte accesul pe piaţă şi a-şi proteja investiţiile. Cu 
aproape 1200 de acorduri în total, statelor membre ale UE le revine aproape jumătate din 
acordurile investiţionale actualmente în vigoare din întreaga lume. Aceste BIT se referă, 
în general, doar la tratamentul „intrarea rapidă” (potst-entry) a investitorilor, de exemplu, 
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angajamentele privind neaplicarea tratamentului neloial sau discriminatoriu sau garanta-
rea unei despăgubiri prompte, adecvate şi eficiente, în cazul exproprierii. Aceste BIT nu 
includ angajamentele privind accesul pe piaţă. UE a început documentarea acestei lacune 
prin intermediul acordurilor multilaterale şi bilaterale care includ prevederi privind accesul 
pe piaţa investiţională. Recent Comisia a adoptat un Comunicat19 care explică modul în 
care intenţionează să-şi asume noile responsabilităţi, derivate din politica investiţională 
din Tratatul de la Lisabona sau le include în noile acorduri comerciale sau în acorduri 
investiţionale separate. 

Norme privind concurenţa şi subvenţiile

Normele privind concurenţa şi subvenţiile fac parte din cadrul de reglementare a pieţelor, 
în care activează operatorii de afaceri ai UE. Lipsa sau ineficienţa concurenţei şi normelor 
cu privire la ajutorul de stat în ţările terţe pot limita accesul pe piaţă pentru exportatorii din 
UE, deoarece ridică noi bariere cu acelaşi efect ca şi barierele convenţionale tarifare şi 
netarifare. UE, prin urmare, are un interes strategic în dezvoltarea normelor şi cooperării 
internaţionale în domeniul politicii concurenţiale, pentru a asigura că firmele europene, în 
ţările terţe, nu suferă din cauza subvenţionării distorsionate a companiilor naţionale sau 
practici anticoncurenţiale. 

Concurenţa ineficientă nu doar prejudiciază consumatorii şi capacitatea de achiziţionare 
a produselor intermediare, dar, pe termen lung, de asemenea, subminează capacitatea 
industriei naţionale de a concura pe pieţele internaţionale. Deşi Acordul OMC privind Sub-
venţiile şi Măsurile Compensatorii (ASMC) interzice anumite tipuri de subvenţii, numărul 
redus al cazurilor (în comparaţie cu cazurile antidumping) sugerează că domeniul lui de 
aplicare şi sarcina probei aplicabilă sunt relativ restrictive. Prin urmare, UE, întotdeauna 
include în toate ALS capitolele privind politica concurenţială şi subvenţiile.

19 COM(2010)343 final din 07.07.2010.



69

LEGISLAŢIA ŞI POLITICILE ÎN DOMENIUL COMERŢULUI

Planurile şi strategiile comerciale actuale ale republicii moldova

Strategia Naţională de Dezvoltare (SND) 2008–201120 din decembrie 2007 până în pre-
zent este principalul document intern de planificare strategică pe termen mediu, care defi-
neşte obiectivele de dezvoltare ale Moldovei până în 2011 şi identifică măsurile şi acţiunile 
prioritare în vederea realizării acestor obiective. Obiectivul cheie al Strategiei este asigura-
rea calităţi mai bune de trai a cetăţenilor prin consolidarea fundamentului pentru o creştere 
economică robustă, durabilă şi cuprinzătoare21. 

În acest context, spiritul şi viziunea Strategiei aspiră spre alinierea Moldovei la standardele 
europene şi respectiv, la îndeplinirea obiectivului de integrare europeană, iar domeniile de 
dezvoltare prioritară, după cum este prevăzut în Strategie, au drept scop ajustarea politici-
lor naţionale relevante la cele europene. În special, Strategia obligă Moldova să continue 
eforturile de transpunere a Acquis-ului Comunitar în legislaţia naţională şi să asigure apli-
carea concordantă a legislaţiei europene adoptate. Mai mult ca atât, această subliniază 
că în timpul implementării Strategiei, Guvernul va acorda o atenţie specială problemelor 
identificate în Rapoartele de Progres, elaborate de Comisia Europeană în cadrul Politicii 
Europene de Vecinătate. 

Cât despre comerţ, SMD este de o relevanţă limitată, deoarece acest document într-ade-
văr include un capitol dedicat comerţului, însă exprimă nevoia de a aborda diferite sectoa-
re ca un instrument pentru dezvoltarea economică. 

20 Strategia Naţională de Dezvoltare (SND) 2008–2011 a fost adoptată prin Legea pentru aprobarea Strategiei 
Naţionale de Dezvoltare pe anii 2008–2011 din 21 decembrie 2007.

21 Potrivit publicaţiei recente ale Guvernului „Relansăm Moldova“din martie 2010, „Strategia Naţională de Dez-
voltare pe anii 2008–2011 rămâne a fi în vizorul Guvernului… Guvernul realizează pe deplin necesitatea 
elaborării unei noi Strategii Naţionale de Dezvoltare, după expirarea strategiei actuale. Elaborarea unei noi 
Strategii Naţionale de Dezvoltare va fi realizată în parteneriat deplin cu societatea civilă şi cu partenerii noştri 
de dezvoltare, inclusiv investitorii privaţi. Progresul atins în negocierea unui nou Acord de Asociere Uniunea 
Europeană — Republica Moldova va oferi un cadru mai robust pentru o viitoare SND. Pentru moment, însă, 
accentul se pune pe gestionarea crizei şi implementarea reformei“.

7. LegiSLaŢia şi PoLiticiLe ÎN domeNiuL 
comerŢuLui ÎN rePubLica moLdova
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În Programul de activitate al Guvernului pentru anii 2009–2013 din octombrie 2009, se 
pune un accent distinct asupra programului cuprinzător de redresare economică22, con-
centrat asupra consolidării încrederii în capacitatea instituţiilor de statut de gestionare a 
crizei actuale prin, inter alia, politici fiscale prudente şi cooperare eficientă şi stabilă cu 
instituţiile financiare internaţionale şi partenerii de dezvoltare a Moldovei. Încă o dată, 
comerţul nu a fost menţionat într-un capitol separat. 

În documentul întitulat Relansăm Moldova, cu priorităţile pentru 2011–2013, care a fost 
publicat în martie 2010, pentru a fi folosit la Şedinţele Grupului Consultativ, Guvernul reite-
rează intenţia de a îmbunătăţi competitivitatea ţării prin îmbunătăţirea eficienţei activităţii 
Guvernului, reducând corupţia şi îmbunătăţi condiţiile pentru afaceri.

Iarăşi, comerţul nu figurează ca un subiect în document, deşi, în realitate, guvernul in-
tenţionează să promoveze agricultura de „înaltă valoare”. Strategia menţionează nevoia 
adoptării standardelor UE în domeniul securităţii alimentare ca o condiţie pentru accesul 
pe piaţă, însă se vorbeşte mai puţin despre condiţiile pentru cerere şi modul în care Moldo-
va poate concura, altfel decât prin salarii joase, cu fermierii din UE, care sunt mai eficienţi 
şi mai bine subvenţionaţi.

Planul de Acţiuni pentru implementarea Recomandărilor Comisiei Europene pentru viitoa-
rele negocieri ale unui Acord de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (ALSAC) prevede 
o listă cu sarcini care urmează a fi realizate în timpul pregătirii pentru negocieri şi de ase-
menea, atribuie aceste sarcini diferitor instituţii.

regLemeNtarea comerŢuLui ÎN rePubLica moLdova

cadrul juridic naţional al republicii moldova pentru comerţul extern

Legea cu privire la Reglementarea de Stat a Comerţului Extern — Nr.1031 din 08.06.2000 
stabileşte principiile juridice şi de bază ale reglementării de stat al comerţului exterior 
(funcţiile şi metodele de reglementare ale guvernului) cum ar fi:

•	 Restricţii cantitative asupra importului şi exportului anumitor mărfuri, 

•	 Interdicţii şi restricţii asupra exportului / importului sau monopolul de stat asupra 
importului sau exportului anumitor categorii de mărfuri (produse) şi proprietate 
intelectuală,

•	 Cerinţe pentru mărfuri (produse) şi rezultatele activităţii intelectuale (obiecte ale 
proprietăţii intelectuale), interdicţii de import pentru importul de mărfuri (produse) 
şi rezultatele activităţii intelectuale (obiecte ale proprietăţii intelectuale), scheme 
speciale pentru realizarea anumitor tipuri de activităţi comerciale (comerţul la fron-
tieră şi zonele economice libere), programe pentru dezvoltarea comerţului exterior, 
acordarea informaţiei şi statisticii privind comerţul exterior, relaţiile interstatale în 
domeniul tranzacţiilor de comerţ exterior şi controlul asupra comerţului exterior.

22 Adoptată de către Guvernul Republicii Moldova la 18 noiembrie 2009. 
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Legea cu privire la tariful vamal nr. 1380-XIII din 20.11.1997 stabileşte determinarea şi 
aplicarea tarifelor vamale pentru mărfurile introduse sau scoase din Republica Moldova, 
sistemul de determinarea a valorii în vamă a mărfurilor, valoarea declarată în vamă a 
mărfurilor, drepturile şi obligaţiile declarantului şi autorităţii vamale, stabilirea şi percepe-
rea impozitelor / taxelor vamale, metodele de determinare a valorii în vamă a mărfurilor şi 
metoda determinării ţării lor de origine şi concesiunilor tarifare. Reglementările sunt legate 
de tariful vamal de import al Republicii Moldova, taxa pentru procedurile vamale şi fiscale 
pentru efectuarea unui control electronic al mărfurilor (încărcăturii) plasate sub regim va-
mal şi notele interpretative la unele articole din Legea cu privire la Tariful Vamal. 

Codul Vamal — Codul Vamal conţine o serie de reglementări privind organizarea vamală, 
mărfurilor şi vehiculelor care trec frontiera vamală, procedurile vamale, taxele de import şi 
export, vămuirea şi controlul vamal, brokerul vamal, facilităţile vamale acordate anumitor 
categorii de străini, comandarea de mărfuri şi mijloace de transport, aplicarea măsurilor la 
frontieră în vederea protejării proprietăţii intelectuale, evaluarea mărfurilor, determinarea 
ţării de origine a mărfurilor, tranzacţiile vamale, statistica vamală a comerţului exterior, 
infracţiunile vamale. 

hotărârile guvernului care reglementează activitatea comerţului 
extern

Hotărârile Guvernului sunt folosite la reglementarea diferitor aspecte specifice, cum ar fi 
de ex., HG Nr. 262 din 07.03.2008 privind administrarea cotelor tarifare la exportul mărfu-
rilor în Uniunea Europeană, Monitorul Oficial nr. 51-54/328 din 14.03.2008.

În continuare nu se va mai discuta în detalii legislaţia, deoarece este imposibil de a estima 
care eventuale modificări necesare în viitor, fără a aduce atingere rezultatului negocierii. 
O prezentare generală a legislaţiei comerciale poate fi găsită în anexa 6.
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introducere în comerţul agroalimentar

Liberalizarea comerţului internaţional cu produse agroalimentare s-a dovedit a fi dificil 
de realizat în cadrul negocierilor comerciale bilaterale, regionale şi multilaterale. Aceste 
dificultăţi descind din rolul agriculturii în economie, din economia politică a sectorului agro-
alimentar şi din convingerea în unele societăţi că agricultura este, într-un fel „specială”. 
Este bine cunoscut faptul că poziţia relativă a agriculturii în economie scade cu creşterea 
economică şi cu toate acestea, sectorul pare a fi capabil să menţină o influenţă politică 
substanţială, în ciuda diminuării relative a importanţei sale economice. Este, de aseme-
nea, bine cunoscut faptul că agricultura a rămas, în mare parte, în afara normelor comer-
ciale din Acordul General privind Tariful şi Comerţul, 1947 (GATT), că sectorul are propriul 
Acord în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) şi că mărfurile specifice sunt, 
deseori, excluse din acordurile comerciale bilaterale, cu o posibilă încălcare a articolului 
XXIV din GATT 1994 sau, dacă sunt incluse, perioadele de tranziţie depăşesc cu mult 
perioada de 10 ani, permisă de Acord. 

guvernul şi agricultura

Obiectivele intervenţiei guvernamentale sunt numeroase şi variate, iar ponderea fiecăruia 
tinde să difere de la o ţară la alta şi pe parcursul timpului în cadrului ţărilor. În termeni 
general şi în mod tradiţional, acestea includ, printre altele: nivelul şi stabilitatea venitu-
rilor gospodăriilor agricole, moderarea riscului de preţ pentru a atinge stabilitatea pieţei; 
siguranţa aprovizionării cu produse alimentare; menţinerea securităţii traiului; creşterea 
productivităţii în sector, în special, cea a forţei de muncă; menţinerea locurilor de muncă în 
zonele rurale, şi comercializarea eficientă a produselor agricole. Recent, aceste obiective 
au fost completate cu obiective cum ar fi conservarea habitatelor biodiverse, conservarea 
specialităţilor regionale şi furnizarea produselor alimentare sigure. 

Pentru a atinge aceste obiective, guvernele folosesc diverse instrumente de politică. Ale-
gerile făcute deseori nu satisfac nici o alegere raţională, bazată pe criteriile economice, 
cum ar fi principiul ţintirii bunăstării economiei, însă par a fi selectate din considerente ale 

8. comerŢuL cu mărfuri  
— SectoruL agroaLimeNtar
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economiei politice. Având în vedere marea varietate a instrumentelor folosite precum şi 
nevoia ca efectele lor economice să aibă sens, aceste instrumente sunt, deseori, clasi-
ficate ca cele care afectează: preţurile obţinute sau plătite de fermieri (de exemplu, sub-
venţiile pe rezultate şi contribuţii, tarifele de import şi subvenţiile la export); clasificarea 
după mărimea fermelor (de exemplu, programele de asistenţă pentru ajustare şi, pentru a 
determina pensionarea timpurie, pensiile pentru agricultorii mai învârstă); distribuirea pro-
duselor agricole (de exemplu, autorităţile statutare de marketing, rezerve publice şi servicii 
de inspecţie), veniturile (de exemplu, media de impozitare şi alocaţiile speciale pentru 
amortizare) şi capacitatea agricultorilor de a adopta noi tehnologii (de exemplu, cercetare 
şi dezvoltare şi servicii de extindere, finanţate din fonduri publice).

Rolul unic al Guvernului în agricultură, complică negocierea elementelor agroalimentare 
ale acordurilor comerciale. Pentru a fi în măsură de a negocia un acord în acest domeniu, 
este, prin urmare, esenţial de a înţelege modul în care sectorul este tratat într-un forum 
multilateral şi apoi, în special în UE. 

agricultura în comerţul internaţional şi omc 

GATT iniţial se aplica comerţului agricol, însă acesta conţinea lacune. De exemplu, acor-
dul permitea ţărilor să folosească unele măsuri netarifare, cum ar fi cotele de import şi să 
subvenţioneze. 

Comerţul agricol a devenit extrem de distorsionat, în special, odată cu folosirea subvenţiilor 
la export, care, în mod normal, nu ar fi fost permise pentru produsele industriale. Runda Uru-
guay a generat primul acord multilateral (Acordul privind Agricultura) dedicat acestui sector. 
Acesta a fost un prim pas spre ordine, concurenţă loială şi un sector mai puţin distorsionat23. 
Implementarea a început în 1995 şi a continuat pe o perioadă de şase ani (ţările în curs 
de dezvoltare–10 ani). Acordul a abordat astfel de aspecte precum accesul pe piaţă prin 
stabilirea de tarife, sprijinul intern prin intermediul conceptului de cutie verde, chihlimbarie şi 
albastre (box system) şi subvenţionare prin reducerea subvenţiilor la export. 

În timpul Rundei Uruguay, membrii au convenit asupra unui sistem de contingenţe tarifare 
(TRQ), ca fiind cea mai adecvată metodă pentru asigurarea accesului pe piaţă în timpul 
tranziţiei de la un sistem de comerţ agricol cu bariere tarifare şi netarifare complexe la un 
regim exclusiv tarifar.

Acordul Rundei Uruguay a inclus şi angajamentul de a continua reforma prin noi negocieri. 
Acestea au fost lansate în 2000, conform prevederilor Acordului privind Agricultura. 

agenda de dezvoltare de la doha 

Declaraţia celei de a Patra Conferinţe Ministeriale de la Doha, Qatar din noiembrie 2001 
a mandatat negocierile pe o serie de subiect şi alte lucrări. Negocierile includ aspectele 
legate de agricultură şi au demarat la începutul anilor 2000.

23 Pentru mai multă informaţii, vizitaţi:  
http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm3_e.htm#distorted
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Negocierile cu privire la agricultură au demarat la începutul anilor 2000, pe baza articolul 
20 al Acordului OMC privind Agricultura. Către noiembrie 2001 la Conferinţa Ministerială 
de la Doha, 121 de guverne au depus un număr mare de propuneri de negociere. Aceste 
negocieri continuă în baza mandatului acordat de Declaraţia de la Doha.24 

Declaraţia a reconfirmat obiectivul pe termen lung, deja convenit în actualul Acord OMC: 
a stabili un sistem comercial echitabil şi orientat spre piaţă printr-un program de reforme 
fundamentale. Programul cuprinde norme consolidate şi angajamente specifice privind 
suportul şi protecţia guvernului pentru agricultură. Scopul este corectarea şi prevenirea 
restricţiilor şi distorsiunilor pe pieţele mondiale agrare prin abordarea subiectelor persis-
tente privind:

•	 accesul pe piaţă: reducere substanţială;

•	 subvenţiile la export: reducerea acestora, în vederea retragerii lot treptate; 

•	 suportul local: reducerea semnificativă a suportului care distorsionează comerţul.

Declaraţia tratează în mod special, diferenţiat şi complex ţările în curs de dezvoltare, pe 
întreg procesul de negocieri, atât în ceea ce priveşte angajamentele noi ale ţărilor cât şi în 
orice norme şi ramuri relevante noi sau revizuite. Declaraţia prevede că rezultatul trebuie 
să fie eficient în practică şi trebuie să permită ţărilor în curs de dezvoltare să-şi satisfacă 
necesităţile, în special în ceea ce priveşte securitatea alimentară şi dezvoltarea rurală.

PriNciPiiLe regimuLui comerciaL agroaLimeNtar aL ue  
şi acceSuL La PiaŢa agroaLiameNtară a ue

importul produselor agroalimentare

Conform normelor OMC, în prezent, printre membrii OMC, produsele agrare sunt protejate 
doar de tarife. Toate barierele netarifare au trebuit să fie eliminate sau preschimbate în 
tarifare, drept rezultat al Rundei Uruguay (preschimbarea a fost cunoscută ca „aplicarea 
de tarife”). Astfel în principiu, perceperea oricărei taxe cu efect echivalent taxei vamale şi 
aplicarea oricărei restricţii sau măsuri restrictive, având efect echivalent sunt interzice în 
comerţul cu ţările terţe. 

tariful vamal comun

Odată cu stabilirea pieţei interne a UE, mărfurile pot circula liber între statele membre. 
„Tariful Vamal Comun” (TVC) prin urmare se aplică importului de mărfuri de-a lungul fron-
tierelor externe ale UE. Tariful este comun pentru toate statele membre ale UE, însă cota 
impozitului diferă de la un tip de import la altul, în dependenţă de ce şi de unde se importă. 
Aceste cote depind de sensibilitatea economică a produselor. 

24 Conferinţa ministerială a OMC de la Doha, 2001: Declaraţia Ministerială wt/min(01)/Dec/1, 20 noiembrie 2001. 
Declaraţia ministerială a fost adoptată la 14 noiembrie 2001.
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bariere netarifare

Comisia poate impune prezentarea licenţelor pentru import pentru produsele din anumite 
sectoare: cereale, orez, zahăr, seminţe, ulei de măsline şi măsline de masă, in şi cânepă, 
banane, plante vii, carne de vită şi de viţel, carne de porc, carne de oaie şi de capră, carne 
de pasăre, lapte şi produse lactate, ouă şi alcool etilic agricol. Taxele de import din Tariful 
Vamal Comun se aplică acestor produse, deşi sunt prevederi specifice sunt prevăzute 
pentru unele din ele. Mai mult ca atât, în anumite cazuri, aceste taxe pot fi suspendate 
sau taxe suplimentare ar putea fi aplicate. Cotele tarifare importante sunt gestionate de 
Comisie.

Prevederile speciale se aplică importurilor de amestecuri de cereale, orez sau cereale şi 
orez, iar taxa de import se stabileşte în conformitate cu compoziţia amestecurilor. În afară 
de aceasta, acorduri preferenţiale sunt stabilite pentru zahăr, iar anumite condiţii de import 
sunt fixate pentru cânepă şi hamei.

Comisia poate, de asemenea, întreprinde măsuri de protecţie pentru importuri. În anumite 
cazuri, Comisia poate de asemenea suspenda recursul pentru acordurile de procesare 
internă pentru produsele din cereale, orez, zahăr, uliul de măsline şi măslinele de masă, 
carne de vită şi de viţel, lapte şi produse lactate, carne de porc, carne de oaie şi capră, 
ouă, carne de pasăre şi alcoolul etilic agricol.

exporturile şi licenţele

Comisia poate impune prezentarea licenţelor la export pentru produsele din cereale, orez, 
zahăr, ulei de măsline şi măsline de masă, carne de vită şi de viţel, carne de porc, carne 
de oaie şi capră, carne de găină, lapte şi produse lactate, ouă şi alcool etilic agrar.

Exportul anumitor produse poate fi încurajat prin compensarea exportului, care acoperă 
diferenţa dintre preţul global şi preţul de pe piaţa UE. Ea poate fi diferenţiată, în dependen-
ţă de destinaţie şi este fixată periodic de Comisie, luându-se în considerare evoluţiile pieţei 
comunitare şi a celei mondiale. Prevederi specifice guvernează refinanţarea exporturilor 
pentru malţul depozitat25, cereale şi carne de vită şi viţel. 

Gestionarea cotelor la exportul laptelui şi produselor lactate şi tratamentul special de im-
port de către ţările terţe sunt de asemenea reglementate. Prevederi speciale sunt, de 
asemenea, expuse cu privire la exportul plantelor vii şi întreruperea acordurilor privind 
procesarea în afară.

25 În conformitate cu art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1993/2005 al Comisiei, din 7 decembrie 2005 privind ajus-
tarea restituirilor la exportul de malţ, prevăzută la articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 
al Consiliului, deţinătorul de stocuri de malţ sau de orz care pot fi exportate sub formă de malţ cu restituirea 
ajustată trebuie să fi prezentat, prin scrisoare recomandată sau prin poşta electronică trimisă cel târziu în a 
treia zi lucrătoare din luna iulie a anului respectiv, o declaraţie către autoritatea competentă din statul membru 
pe teritoriul căruia se află stocurile, indicând stocurile de malţ şi de orz menţionate anterior pe care acesta le 
deţine la 30 iunie.
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SucceSuL NegocieriLor ÎN SectoruL agroaLimeNtar  
PÎNă ÎN PreZeNt

Negocierea majorării cotelor ue existe pentru vin, zahăr şi cereale

În noiembrie 2010, pe baza cererii depuse de Guvernul Republicii Moldova, în timpul unei 
şedinţe a subcomitetului UE — Republica Moldova pentru comerţ şi investiţii, de la Bruxel-
les, a fost anunţat că cota pentru furnizarea de vinuri fără taxe va fi majorată până la 15 
milioane litre în 2011, 18 milioane litre în 2012 şi până la 24 milioane litre către 2015. 

De asemenea, s-a propus o creştere anuală de 5 mii de tone, cotele pentru orz şi porumb, 
astfel ele vor atinge 60 şi respectiv 55 mii de tone către 2015. 

Justificarea deciziei ue 

Explicaţia care stă în spatele deciziei date în Memorandumul Explicativ, ataşat la Propu-
nere26 „Sectorul agrar reprezintă în jur de 40 de procente din economia Republicii Moldo-
va, iar sectorul vinurilor este o parte importantă a acestuia, oferind locuri de muncă pentru 
aproape 300,000 de oameni (o pătrime din populaţia aptă de muncă), care, în mare parte, 
locuiesc în zonele rurale şi prelucrează loturi de pământ medii şi mai mici. 

Potrivit propunerii:

 “Pentru a susţine recuperarea economică a Republicii Moldova şi a oferi o con-
junctură pozitivă pentru oamenii care lucrează în industria vinicole din Moldova, 
se propune de a mări cotele tarifare scutite de impozite pentru vin pentru 2011 de 
la 100,000 hectolitri (hl) la 150,000 hl, pentru 2012 — de la 120,000hl la 180,000hl 
şi din 2013 încolo până la 240,000hl pe an. Nivelul măririi propuse se bazează pe 
faptul că Moldova sistematic a epuizat cotele existente şi potenţialul sectorului de 
a îmbunătăţi nişa sa pe pieţele din UE,însă, în acelaşi timp, nivelul majorării nu 
destabilizează industria vinicolă din UE. Se preconizează ca sectorul vinicol din 
Moldova să continue îmbunătăţirea calităţii vinurilor sale.

 Deoarece Regulamentul Consiliului (EC) nr. 55/2008 expiră la 31 decembrie 2012, 
şi deoarece este important de a asigura certitudine juridică pentru producători, 
exportatori şi importatori, se propune de a extinde valabilitatea Regulamentului 
Consiliului (EC) nr. 55/2008 pentru alţi trei ani, până la 31 decembrie 2015.”

Considerentele bugetare pentru Comisie au inclus faptul că Regulamentul propus nu atra-
ge costuri pentru bugetul UE. Aşa cum nivelul general al importurilor din Republica Mol-
dova este de doar 0.04% din totalul importurilor UE, se preconizează că o deschidere mai 
mare a pieţei comunitare nu va genera efecte negative asupra Comunităţii.

26 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a Re-
gulamentului (CE) nr. 55/2008 al Consiliului de introducere a unor preferinţe comerciale autonome pentru 
Republica Moldova, Bruxelles, 10.11.2010 COM(2010) 649 final 2010/0318 (COD).
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tratamentul altor elemente ale Pca 

Cotele tarifare pentru produsele de origine animală nu au fost ridicate, însă au fost păs-
trate, precum şi nu s-a extins domeniul de aplicare a cotelor tarifare ale UE asupra mierii 
şi uleiurilor. 

factorii a fi coNSideraŢi La evaLuarea comerŢuLui 
agroaLimeNtar aL ue şi moLdovei

Înţelegerea instrumentului politicii agroalimentare (Pac) 

În sectorul agroalimentar, Politica Agricolă Comună (PAC) este instrumentul politic al UE. 
PAC îşi are rădăcinile în anii ’50 din Europa de West, a cărei societăţi au fost afectate de 
anii de război şi unde agricultura era paralizată iar aprovizionarea cu produse alimentare 
nu putea fi garantată. Accentul primului PAC a fost pe încurajarea unei productivităţi agri-
cole mai bune, astfel încât consumatorii să fie stabil aprovizionaţi cu produse alimentare 
accesibile şi să se asigure că UE are un sector agricol viabil. PAC a acordat subvenţii şi 
sisteme care garantau preţuri înalte fermierilor, oferindu-le stimulente pentru a produce 
mai mult. Asistenţa financiară a fost acordată pentru restructurarea agriculturii, de exem-
plu, prin subvenţionarea investiţiilor gospodăriilor în favoarea creşterii gospodăriilor şi 
gestionării competenţelor tehnologice, astfel încă ei s-au adaptat condiţiilor economice şi 
sociale din acel timp. Anumite măsuri au fost introduse sub formă de ajutor pentru pen-
sionarea timpurie, pentru instruirea profesională şi pentru susţinerea regiunilor mai puţin 
favorizate. 

În urma succesului acestui suport acordat productivităţii, UE a trebuit să lupte cu surplusu-
rile aproape permanente în principalele mărfuri agricole, careva din ele fiind exportate (cu 
ajutorul subvenţiilor), altele fiind depozitate sau întrebuinţate în cadrul UE. Aceste măsuri 
au avut costuri bugetare înalte, au distorsionat unele pieţe mondiale, şi nu întotdeauna, au 
servit celor mai bune interese ale agricultorilor, în aşa măsura încât ele rapid au devenit 
nepopulare printre consumatori şi contribuabili. În acelaşi timp, societatea tot mai mult se 
preocupa de sustenabilitatea ecologică a agriculturii, summit-ul Rio Earth (1992), la înce-
putul anilor ’90 devenind punctul de cotitură remarcabil.

Pac în prezent

Multe modificări importante în PAC au fost deja introduse în anii ’80, însă, în special aces-
tea au fost incluse la începutul anilor ’90. Limitele producerii au contribuit la reducerea 
surplusurilor (cotele pentru lapte în 1983). Atunci s-a pus un nou accent pe agricultura 
ecologică. Agricultorii au trebuit să se gândească mai mult la locul pe piaţă, în timp ce 
primeau suport direct pentru venituri şi să răspundă priorităţilor în schimbare a publicului 
(reforma MacSharry din 1992). 

Această schimbare a accentului a fost realizată în 1999 prin reforma Agenda 2000 care 
promovează competitivitatea agriculturii europene, şi de asemenea a inclus un nou ele-
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ment important — politica de dezvoltare rurală, care încurajează principalele iniţiative ru-
rale, în acelaşi timp susţinând agricultorii să-şi restructureze gospodăriile, să diversifice şi 
să îmbunătăţească comercializarea produsului lor. În cele din urmă, în 2003, s-a convenit 
asupra unei noi reforme.

Obiectivele actualei politici agricole comune, potrivit articolul 39 (ex-art.33 TCE)27 sunt 
după cum urmează: 

(a)  îmbunătăţirea productivităţii agricole prin promovarea progresului tehnic şi asi-
gurarea dezvoltării raţionale a producerii agricole, precum şi optimizarea utilizării 
factorilor de producere, în special, forţa de muncă;

(b)  în acest fel, asigurarea unui standard de trai echitabil pentru comunitatea agrară, 
în special, prin majorarea câştigurilor individuale ale persoanelor angajate în agri-
cultură; 

(c)  stabilizarea pieţelor; 

(d)  asigurarea disponibilităţii furnizărilor; 

(e)  asigurarea ca furnizările să ajungă la consumator la preţuri rezonabile. 

Priorităţile sale sunt:

•	 Asigurarea calităţii şi siguranţei produselor alimentare.

•	 Protecţia mediului şi bunăstării animalelor.

•	 Consolidarea competitivităţii agricultorii din Uniunea Europeană la nivel mondial, 
fără a distorsiona comerţul mondial.

•	 Păstrarea comunităţilor rurale şi susţinerea dinamismului şi sustenabilităţii aces-
tora.

Agricultorii nu mai sunt plătiţi doar pentru a produce produse alimentare. În trecut, cu cât 
mai mulţi agricultori produceau, cu atât mai mult erau subvenţionaţi. De acum în acolo, 
marea majoritate a ajutorului acordat agricultorilor este plătit indiferent de cât de mult ei 
produc. În cadrul noului sistem, agricultorii încă mai primesc suport financiar direct pentru 
a-şi menţine stabilitatea venitului, însă legătura cu producerea a fost înăsprită. Pe lângă 
aceasta, agricultorii trebuie să respecte standardele de mediu, securitate alimentară, fito-
sanitare şi privind bunăstarea animalelor.

finanţarea Pac 

Agricultura este unicul sector, care este finanţat în întregime, din bugetul UE. Acest lu-
cru presupune că cheltuielile europene înlocuiesc cheltuielile naţionale, ceea ce explică 
ponderea atât de mare a acestui sector în bugetul UE. Alte politici cum ar fi cercetarea, 
învăţământul, transportul, apărare, pensiile şi îngrijirea medicală costă mult mai mult, însă 
sunt plătite din trezoreriile naţionale şi implementate de către ţările UE.

27 Versiunea consolidată a tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene, 30.03.2010, Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene 83/47 http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0672:FIN:en:PDF
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PAC costă pentru fiecare cetăţean al Uniunii Europene în jur de 30 de eurocenţi pe zi. 
Costul total pentru Uniunea Europeană este în jur de € 53 miliarde pe an. Cheltuielile 
bugetului UE pe agricultură sunt, în mare parte, concentrate asupra plăţilor directe pentru 
agricultori, care respectă standardele înalte ale Uniunii Europene în domeniul mediului, 
sănătăţii animalelor şi securităţii şi calităţii alimentare. În jur de 20% din bugetul PAC se 
cheltuie pentru dezvoltarea rurală, pentru ajutorarea agricultorilor la modernizarea gospo-
dăriilor lor şi ca să devină mai competitivi, în acelaşi timp protejând mediul şi comunităţile 
lor rurale.

Regulamentul Consiliului (EC) 1234/200728 cu privire la organizarea comună a pieţelor 
agricole guvernează intervenţia publică pe piaţa produselor agricole. În special, acesta 
include definiţia preţurilor de referinţă şi metodele de fixare a preţurilor de intervenţie în 
raport cu preţul de referinţă, deschizând perioadele pentru scoaterea mărfurilor din circuit 
(buying-in) şi cantităţile maxime. Preţurile sunt specificate pentru cereale, orezul nede-
corticat, zahărul rafinat şi cel nerafinat, carne de vită şi carne de viţel, lapte, unt, lapte 
degresat praf şi carne de porc. 

UE poate, de asemenea, să ia măsuri speciale de intervenţie şi acestea pot fi generale, 
de ex., finanţarea unei jumătăţi din cheltuielile suportate de statele membre, în caz de boli 
la animale şi pierderea încrederii consumatorilor. Anumite sectoare (cerealele, orezul şi 
zahărul) beneficiază de aceste măsuri specifice. În anumite sectoare (în special, plantele 
vii, carnea de vită şi de viţel, carnea de porc, carnea de oi şi carnea de capră, ouăle şi 
carnea de găină), pot fi luate măsurile UE pentru a încuraja ajustarea furnizărilor la cerin-
ţele pieţei. 

Cotele naţionale de producţie sunt, în prezent, fixate, doar pentru zahăr şi lapte. Statele 
membre apoi le distribuie între întreprinderile de producere.

Ajutor se acordă pentru următoarele activităţi:

•	 Procesare în sectoarele legate de furajul uscat şi creşterea inului pentru ţesături;

•	 Producerea amidonului şi zahărului (măsuri de refinanţare a producţiei);

•	 Laptele şi produsele lactate, uleiul de măsline şi măslinele de masă, precum şi 
produsele apicole;

•	 Fondul Comunitar pentru Tutun.

Suportul financiar direct acordat fermierilor

Plăţile directe pentru susţinerea veniturilor sunt transferuri de venituri finanţate din buget, 
efectuate direct agricultorilor. Astfel, ele diferă de alte mecanisme de politică care transfe-
ră indirect venitul agricultorilor, prin susţinerea preţului pentru marfă (care ridică preţurile 
de consum); pin intermediul costurilor mai joase ale factorilor de producţie sau prin banii 
28 Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a 

pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) 
(JO L 299, 16.11.2007, p. 1–149).
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acordaţi sectorului agricol, în ansamblu, cum ar fi infrastructura finanţată din fonduri publi-
ce, cercetare, inspecţie sau informare şi instruire. 

Principalul avantaj al plăţilor directe pentru susţinerea veniturilor agricultorilor este că ele 
pot fi direcţionate către agricultori concreţi, ale căror situaţie justifică astfel de plăţi. Aceas-
tă caracteristică vine în contrast cu suportul preţurilor care sunt orientate spre mărfuri, 
care, astfel, oferă cel mai mare beneficiu pentru cei mai mari producători, ceea ce nu 
mai justifică un astfel de suport. Mai mult ca atât, astfel de direcţionare este mai eficientă 
decât suportul preţurilor, care poate fi uşor dezvăluit sectoarelor upstream şi downstream 
de către beneficiarii preconizaţi, sau să fie irosite în subvenţionarea preţului concurenţial 
dintre ţări, demonstrând fenomenul cunoscut ca „transferul ineficienţei”. Bine ţintite, plăţile 
directe pe venit pot avea un grad înalt de transfer al eficienţei în care aproape toate tran-
sferurile îşi ating scopul: susţinerea veniturilor agricultorilor.

Schema de Plată unică (SPu)

Plata unică are drept scop garantarea agricultorilor venituri mai stabile. Fermierii pot de-
cide cu privire la ce să producă, fiind conştienţi de faptul că vor primi aceeaşi cantitate de 
ajutor, care le va permite să ajusteze producerea la cererea corespunzătoare.

Pentru a fi eligibil pentru plata unică, un agricultor solicită plăţi compensatorii. Acestea 
sunt calculate reieşind din plăţile primite de agricultor pe parcursul perioadei de referinţă 
(modelul istoric) sau numărul hectarelor eligibile exploatate în decursul primului an de im-
plementare a schemei (modelul regional). Există aşa-numitele „opţiuni de decuplare”, prin 
care statele membre pot decide să reducă valoarea plăţilor compensatorii şi să continue 
să efectueze plăţi directe legate de producţie pentru culturile arabile şi hamei şi pentru un 
număr de animale pentru carnea de oaie, capră, vită şi mânzat. 

alte scheme de ajutor

Pe lângă plata unică, agricultorii pot beneficia de ajutor în cadrul altor scheme de ajutor, 
specific legate de domeniul culturilor sau a producerii, în dependenţă de decizia Statului 
Membru în cauză de a implementa aceste scheme. 

Schemele specifice de ajutor au fost introduse sau menţinute pentru următoarele produse: 
grâu dur, plante proteice, orez, nuci, culturi de plante energetice, amidon de cartofi, lapte 
şi produse lactate, seminţe, bumbac, tutun, plantaţii de măslini şi leguminoase, şi există o 
plată separată pentru zahăr (doar pentru acele State Membre noi, care aplică la Schema 
de Plată Unică pe Suprafaţă (SPUS)). Aceste scheme de ajutor au un impact minor asupra 
cheltuielilor din sectorul agricol.

Schema de Plată unică Pe Suprafaţă (SaPS)

Această schemă simplificată a fost propusă pentru noile State Membre, zece dintre care 
au implementat-o. Aceasta implică plata unor sume uniforme pentru fiecare hectar de 
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teren agricol, până la plafonul naţional, prevăzut de Acordul de Aderare.

condiţionare

Pentru a beneficia de plăţi directe, fermierii trebuie să îndeplinească anumite standarde 
cu privire la sănătatea publică, animalelor şi a plantelor, standarde de mediu şi bunăstare 
a animalelor şi să menţină terenurile în condiţii agricole şi de mediu bune. În cazul în care 
fermierii nu reuşesc să întrunească aceste condiţii, plăţile directe pe care le solicit pot fi 
reduse, sau chiar retrase pentru anul în cauză.

continuarea reformei Pac

UE planifică modificarea în continuare a PAC, aşa cum s-a menţionat în „Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European 
şi Comitetul Regiunilor 29: PAC în perspectiva anului 2020: Cum răspundem provocărilor 
viitorului legate de alimentaţie, resurse naturale şi teritorii”.

Comunicarea subliniază că provocările cu care se confruntă sectorul agricol al UE trece 
dincolo de frontierele naţionale şi necesită norme şi acţiuni comune, în special cele refe-
ritoare la aprovizionarea cu produse alimentare, ţinând cont de faptul că agricultorii din 
toate ţările UE concurează pe piaţa unică a UE şi ţine de competenţa UE de a asigura un 
mediu concurenţial echitabil şi o funcţionare adecvată a pieţei. Toate aspectele PAC ar 
trebui modificate pentru a face faţă provocărilor menţionate mai sus. Plăţile directe către 
agricultori vor reflecta mai bine serviciul public pe care îl prestează agricultorii (de ex., 
eforturile pentru protecţia mediului); vor contribui la susţinerea agriculturii chiar şi în zonele 
cele mai defavorizate, vor fi distribuite mai echitabil, şi vor fi destinate agricultorilor activi. 
Instrumentele de gestionare a pieţei vor fi simplificate. Politica de dezvoltare rurală se va 
concentra pe creşterea competitivităţii şi promovarea inovării. Noile opţiuni vor fi introduse 
pentru a ajuta agricultorii să facă faţă preţului şi volatilităţii veniturilor. Se preconizează că 
propunerile legislative vor fi prezentate la mijlocul an. 2011. Noile norme trebuie să intre 
în vigoare în 2014. 

Politica de susţinere a sectorului agroalimentar  
din republica moldova

Spre deosebire de principiile politice actuale ale UE, suportul acordat de Moldova sectoru-
lui agroalimentar naţional este încă parţial orientat, în mod direct, spre produsul individual 
şi subvenţia producţiei (input subsidy). Nu este clară legătura măsurilor individuale cu 
obiectivele politicii specifice.

29 Comunicarea Comisiei Către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic Şi Social European Şi 
Comitetul Regiunilor: PAC în perspectiva anului 2020: Cum răspundem provocărilor viitorului legate de alimen-
taţie, resurse naturale şi teritorii (COM/2010/0672 final).
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tabelul 4. cheltuielile publice pentru sectorul agrar, mii Lmd

titlu
executat Planifi-

cat
2006 2007 2008 2009 2010

cheltuieli în agricultură, total 515601 958819 874134 917596 627500
inclusiv: - - - - -
a) servicii în: 124743 207399 216088 282829 327500
educaţie 49519 56899 76299 81348 83149
Cercetare 14785 21218 33500 31984 42855
Medicina Veterinară 14884 34846 21660 65498 69699,5
Protecţia Plantelor şi producerea  
de seminţe şi răsad 

3018 3725 3346 26752 22582,5

Anti-grindină 22916 39074 51980 40771 42329,2
Altele (inclusiv identificarea animalelor) 1840 36096 9310 8873 45525,5
Apa 13845 11120 14545 19463 12972,5
administrative 3936 4421 5448 8142 8386,4
b) subvenţii 390858 751420 658046 634767 300000
facilitarea creditării  - - - - 2000
Staţii de echipament tehnologic 45000 43000 20000 8500  
Livezi 18594 20000 42698 64278 49200
Asigurare 2700 16303 27247 25493 12496,8
Fertilizanţi 57887 130000 159989 130764 10300
Produse 100000 190000 167248 219987 120000
Şeptel 14000 15000 14983 11486 6000
Tutun 2016 2500 1928 - -
Sfecla de zahăr 18400 7500 - - -
Fertilizaţi pentru sol 21000 22000 53000 24000  -
Nuci 3250 6167 4382 11797  -
Vii 58458 101050 86462 50300 50508,8
Lucrări agricole  - 154000 2851 - -
Producţie organică - 2000 3999 2000 1400
Costurile irigării electrice 7000 17000 13000 15600 10000
Facilitarea achiziţionării maşinilor agrico-
le şi echipamentului tehnic pentru irigare

24993 5000 44231 40485 29300

Asigurarea ÎMM cu echipament şi facili-
tăţi de procesare, uscare şi congelare 

-  - 7028 18957 3794
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Păstrarea fondului genetic, total 17560 19900 9000 11120 5000
inclusiv:      
Dezvoltarea pepinierelor  
şi horticulturii

1677 900 1000 1120  

Suport pentru creşterea raselor  
de animale

15883 19000 8000 10000 5000

Servicii, % 24,2 21,6 24,7 30,8 52,2

dialogul privind Zona de Liber Schimb aprofundat  
şi cuprinzător în sectorul agroalimentar (ZLSac) 

În urma rezultatelor pozitive ale studiului de fezabilitate privind ZLS, în decembrie 2009 
CE a oferit un chestionar în vederea evaluării situaţiei din ţară, cu privire la aspectele inclu-
se de ZLSAC. De asemenea, la Chişinău, în perioada 31 mai–2 iunie, a avut loc o misiune 
de constatare a situaţiei, având drept scop determinarea nivelului de pregătire, precum şi 
identificare a următorilor paşi şi măsuri a fi întreprinse până la lansarea negocierilor. 

Ca urmare a misiunii de constatare a situaţiei a Serviciilor Comisiei în Moldova, în perioa-
da 31 mai – 2 iunie 2010 privind Procesul de pregătire pentru viitoarele negocieri posibile 
a unui Acord de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (ALSAC) între UE şi Republica 
Moldova, au fost propuse următoarele recomandări în domeniul SPU:

•	 Republica Moldova trebuie să pregătească şi să înceapă implementarea unei 
strategii comprehensive privind siguranţa alimentelor, împreună cu programul de 
realizare şi termenele, în vederea stabilirii unui sistem solid pentru siguranţa ali-
mentelor. Următoarele componente trebuie luate în consideraţie:

- Elaborarea sau modificarea, adoptarea şi lansarea procesului de implementare 
a legislaţiei şi actelor de implementare specifice, care lipsesc;

- Îmbunătăţirea (după caz) a elementelor structurii instituţionale, în special divi-
zarea sarcinilor printre Autorităţile Competente (AC), efectuând controale ofici-
ale, inclusiv coordonarea cu Serviciul Vamal la verificarea veterinară şi fitosa-
nitară la punctele de verificare la frontieră şi în depozitele vamale pe teritoriul 
Moldovei;

- Finalizarea Sistemului de Identificare şi Înregistrare a Animalelor (AI&R) şi 
reţeaua de trasabilitate a produselor, astfel încât să acopere întregul lanţ ali-
mentar;

- Înzestrarea laboratoarelor oficiale specializate (inclusiv laboratoarele de refe-
rinţă) care sunt acreditate la nivel regional şi internaţional;

- Introducerea unui sistem de monitorizare şi definire a planurilor de contingenţă 
în cazurile de boli la animale;
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- Introducerea unui sistem de alertă timpurie legat de siguranţa alimentelor, in-
clusiv legătura cu Sistemul de Alertă Rapidă al UE pentru Alimente şi Furaje 
(RASFF);

- Asigurarea unui număr corespunzător de resurse umane, necesar pentru func-
ţionarea corectă a sistemului;

- Identificarea necesităţilor de instruire la toate nivelurile sistemului.

consecinţele acordului de Liber Schimb aprofundat şi cuprinzător 
(aLSac) pentru sectorul agroalimentar din moldova

În prezent, cu tarife de import atât de joase în întreaga lume, acordurile comerciale tra-
diţionale, care duc la reducerea tarifelor sau cvasi tarifelor, au tendinţa de a-şi pierde din 
semnificaţie. Deşi micşorarea barierelor tarifare încă mai prezintă interes pentru Uniunea 
Europeană şi partenerii săi, în special, cei cu venituri medii şi ţările în curs de dezvoltare, 
motivaţia reală pentru noile acorduri comerciale în regiune trebuie să fie reducerea sau 
eliminarea barierelor netarifare şi răspîndirea reglmentării europene. Scopul acordurilor 
ALSAC este, prin urmare, de a combina măsurile convenţionale de liberalizare a comerţu-
lui cu obligaţia partenerilor de a introduce unele reglementări UE. 

aLSac şi măsurile SPu

În cadrul comerţului internaţional se acordă o atenţie sporită măsurilor sanitare şi fitosani-
tare (SPS). Măsurile SPS asigură ca importurile să nu submineze sănătatea şi siguranţa 
naţională. Cu toate acestea, restricţiile menite să menţină standardele de siguranţă naţi-
onală pot fi utilizate în mod abuziv, deghizând protecţionismul. Acest risc a devenit impor-
tant deoarece tarifele, ca măsuri tradiţionale de protecţie, sunt înglobate în angajamentele 
de restricţie ale Organizaţiei Mondiale ale Comerţului (OMC). În acest context, acordurile 
internaţionale privind SPS au drept scop echilibrarea obiectivelor de acordare naţiunilor 
libera alegere a nivelului naţional de protecţie a siguranţei şi facilitarea accesului echitabil 
pe piaţă. 

Măsurile SPS poartă un caracter calitativ. Scopul lor este de a oferi un anumit nivel de si-
guranţă alimentară sau sănătate, bazat pe un raţionament pur ştiinţific. Astfel, partenerii la 
un acord de liber schimb (ALS) nu pot beneficia de nici o preferinţă sub forma unor cerinţe 
mai uşoare sau mai blânde. Această lipsă a unor concesii eventuale este o caracteristică 
care deosebeşte prevederile SPS de prevederile cantitative agricole. 

aLS ue precedent şi măsurile SPS

Deoarece definiţia normelor şi standardelor este predeterminată de normele superioare 
ale OMC, acordurile bilaterale se focusează, în special, pe aspecte de procedură. În acest 
sens, o caracteristică comună a tuturor ALS UE este accentul lor pe facilitarea aplicării 
dispoziţiilor SPS OMC. Aceasta se realizează în două moduri principale: 
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•	 încurajarea aplicării uniforme a măsurilor SPS OMC prin urmărirea realizării unei 
înţelegeri comune a prevederilor OMC existente, şi 

•	 armonizarea, prin continuitate cu standardele OMC şi dispoziţiile de recunoaştere 
reciprocă. 

ALS UE cu diferite ţări diferă pe patru aspecte principale:

•	 măsura în care acestea reafirmă normele OMC; 

•	 accentul pe cooperare în domeniul măsurilor SPS; 

•	 adoptarea unei clauze generale de excepţie similare cu GATT, art. XX, şi 

•	 specificarea asistenţei tehnice în probleme de SPS. 

Sunt foarte rare cazurile când acordurile conţin prevederi separate, care să meargă dinco-
lo de angajamentele SPS ale OMC. Acestea vizează un număr limitat de suplimente spe-
cifice produsului, dispoziţii procedurale privind termenele fixe sau procedurile de decizie, 
dispoziţii de echivalenţă şi unele obiective scoase separat în evidenţă. 

Confirmarea explicită a angajamentelor OMC privind măsurile SPS nu este doar un ele-
ment formal. De asemenea, sporeşte flexibilitatea părţilor în caz de dezacorduri. Părţile 
au posibilitatea de a soluţiona diferendele fie în conformitate cu procedurile de soluţionare 
a diferendelor ale ALS specific, fie în conformitate cu procedurile de soluţionare a diferen-
delor în cadrul OMC. 

acorduri de asociere euro — mediteraneene 

Acordurile de Asociere (sau MED) au fost încheiate cu Israel (1995), Tunisia (1995), Ma-
roc (1996), Iordania (1997), Palestina (1997), Algeria (2001) şi Liban (2002) şi conţin, în 
mare parte, dispoziţii similare şi relativ superficiale, privind SPS.

Toate acordurile MED subliniază necesitatea unei cooperări pe aspecte de SPS. Unele 
acorduri menţionează, în mod explicit, obiectivul de armonizare a standardelor SPS (de 
ex., art. 46 pentru Israel, art. 51f pentru Liban, art. 58 pentru Algeria, art. 44 pentru Pales-
tina). Asistenţa tehnică este prevăzută în dispoziţiile generale privind asistenţa aferentă 
agriculturii (de ex., art. 46 pentru Israel, art. 71 pentru Iordania, art. 58 pentru Algeria). 
Protocolul 3 din acordului cu Israelul abordează aspecte fitosanitare, incluzând unele ex-
cepţii specifice produsului. 

„Cu excepţia acordului cu Israelul, acordurile MED şi ACDC includ dispoziţii foarte genera-
le şi superficiale cu privire la SPS, cu un accent general pe cooperare”.30

30 Rudloff, B. Simons, J. 2004. Compararea acordurile de liber schimb ale UE: Standardele sanitare şi fitosa-
nitare. (ECDPM InBrief 6B). Maastricht : ECDPM împreună cu CTA — Centrul Tehnic pentru Agricultură şi 
Cooperare Rurală ACP-EU.
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acordul de asociere ue — chile

UE a semnat un Acord de Asociere cu Chile în noiembrie 2002, incluzând dispoziţii pre-
scriptive detaliate privind SPS. 

Acordul de Asociere conţine anexe comprehensive, care tratează măsurile SPS aplicabile 
comerţului cu animale şi produse de origine animală, plante, şi produse de origine vege-
tală şi alte mărfuri, împreună cu bunăstarea animalelor. Anexa V se referă la comerţul cu 
vin. Ambele anexe reafirmă angajamentul general la normele OMC. Dispoziţiile de fond 
privind normele şi standardele urmează cele ale OMC. Cu toate acestea, câteva norme de 
procedură fac ca acest acord să fie diferit şi mai detaliat decât alte ALS. Asistenţa tehnică 
este specificată pentru aspecte legate de SPS şi este inclusă în cadrul dispoziţiilor privind 
suportul acordat sectorului agricol şi rural. 

Un alt aspect care face acest acord unic în comparaţie cu celelalte acorduri este dispoziţi-
ile comprehensive privind echivalenţa, incorporate în Anexa IV. Aceste dispoziţii solicită o 
cooperare strânsă între instituţiile responsabile ale ambilor parteneri. 

Ca şi în Acordul Global, comitetul comun, numit Comitetul Comun de Gestionare, este res-
ponsabil de monitorizarea şi controlul asupra implementării acordului (art. 16). Flexibilita-
tea este asigurată de grupurile ad hoc suplimentare care examinează aspectele legate de 
SPS. Aceste grupuri sunt formate din experţi, reprezentanţi ai părţilor sau experţi străini. 

Cât priveşte schimbul de informaţii, acordul descrie amănunţit cerinţele privind informa-
ţiile specifice pentru procedurile de verificare, controalele la import şi avizele ştiinţifice 
relevante. Mai mult, dispoziţiile detaliate asigură transparenţa prin definirea termenelor 
stricte şi termenelor limită pentru prezentarea informaţiilor solicitate. Acordul, de aseme-
nea, prevede măsuri concrete pentru consultări, atunci când o parte nu respectă cerinţele 
de notificare.

O clauză de salvgardare reiterează normele OMC privind implementarea măsurilor SPS 
tranzitorii, atunci când dovezile ştiinţifice sunt insuficiente.

Un articol comprehensiv din Anexa IV se referă la determinarea şi suspendarea echiva-
lenţei şi examinează termenele pentru procesul de consultare între părţi. Dispoziţiile sunt 
completate cu nişte suplimente cu detalii de procedură privind procesul de consultare, 
sectoarele prioritare în cauză şi condiţiile pentru aprobarea provizorie a întreprinderilor 
(de ex., abatoarele sau întreprinderile de prelucrare) fără o inspecţie prealabilă din partea 
părţii importatoare. 

Alte suplimente de relevanţă procedurală prevăd instrucţiuni pentru efectuarea de verifi-
cări, controale la import şi taxele de inspecţie şi de certificare. De asemenea, sunt deter-
minate autorităţile competente pentru implementarea acordului. 

Pe lângă aceste dispoziţii instituţionale, domeniul de aplicare al obiectivelor SPS este 
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extins, cu un accent special pe standardele de bunăstare a animalelor, în ceea ce priveşte 
asumarea şi sacrificarea animalelor. Aceasta urmează politica actuală a Organizaţiei Mon-
diale pentru Sănătatea Animalelor (OMSA) care recent a introdus bunăstarea animalelor 
în priorităţile sale strategice. 

Potrivit Rudloff şi Simons;

 “Concepţia instituţională comprehensivă şi detaliată este caracteristică dispozi-
ţiilor privind SPS din Acordul de Asociere cu Chile. Acordul ţinteşte o cooperare 
puternică între autorităţile respective. Dispoziţiile SPS sunt mult mai direct opera-
ţionale decât cele din alte acorduri. Fiind o parte integrantă a ALS, ele oferă mai 
multă siguranţă juridică pentru exportatori”.31

acordurile de aSa 

Cele mai recente Acorduri de Stabilizare şi Asociere (ASA) cu ţările Balcanice (Macedonia 
(2004), Croaţia (2005), Albania (2009) Bosnia şi Herţegovina (semnat în 2008, intrarea în 
vigoare suspendată) Serbia (semnat în 2008, intrarea în vigoare suspendată) Muntenegru 
(2010) revin la dispoziţiile cu caracter mai general privind SPS, în ciuda statutului de can-
didaţi sau potenţiali candidaţi ale acestor ţări. 

Dispoziţiile generale în domeniul agriculturii includ următoarele:

•	 Angajamentul general de „Cooperare între Părţi…urmează a fi dezvoltat în toate 
sectoarele prioritare aferente Acquis-ul comunitar în domeniul agriculturii, precum 
şi în domeniul veterinar şi fito-sanitar” (textul deplin al articolului în anexă).

•	 Dispoziţii privind regimul comercial pentru produsele agroalimentare, inclusiv tari-
ful şi alte concesiuni în diferite anexe şi protocoale. 

•	 O clauză de salvgardare cu privire la Agricultură şi Pescărit. 

•	 Anexe privind Protecţia Proprietăţii Intelectuale Agrare, de ex., IG, DOP şi STG 

•	 Prevederi care stabilesc subcomitetele de lucru şi grupurile de lucru şi punctele de 
contact. 

De asemenea există o armonizare generală a prevederilor legilor care se angajează la 
eforturile …de a face legislaţia treptat compatibilă…iniţial în domeniul Pieţei Interne şi …
la o etapă mai târzie, pe celelalte părţi rămase, însă fără anexele care specifică Acquis-ul 
pentru agricultură.

Negocierea diSPoZiŢiiLor agroaLimeNtare diN aLSac 

La şedinţa din 25 octombrie 2010, Consiliul UE pentru Afacerile Externe a recunoscut 
aspiraţiile europene ale Republicii Moldova şi a salutat eforturile acesteia îndreptate spre 
asocierea politică şi integrarea europeană cu Uniunea Europeană. A fost scos în evidenţă 
31 Rudloff, B. Simons, J. 2004. Compararea acordurile de liber schimb ale UE: Standardele sanitare şi fitosa-

nitare. (ECDPM InBrief 6B). Maastricht : ECDPM împreună cu CTA — Centrul Tehnic pentru Agricultură şi 
Cooperare Rurală ACP-EU.



89

LEGISLAŢIA ŞI POLITICILE ÎN DOMENIUL COMERŢULUI

dinamica foarte pozitivă în relaţiile dintre UE şi Republica Moldova din ultimii ani, precum 
şi contribuţia activă a Republicii Moldova în acest proces. 

Printre altele, Consiliul a menţionat că: 

 “…Comisia va transmite curând guvernului Republicii Moldova recomandările sale 
cheie în vederea pregătirii ţării pentru un Acord de Liber Schimb Aprofundat şi Cu-
prinzător. Acest lucru va oferi companiilor din Republica Moldova un acces consi-
derabil îmbunătăţit pe piaţa UE, după Preferinţele Comerciale Autonome existen-
te, acordate de UE. Acest lucru va contribui, de asemenea, la crearea unui climat 
investiţional atractiv pentru companiile din UE în Republica Moldova. Consiliul 
invită Comisia să pregătească directivele pentru o Zonă de Liber Schimb Aprofun-
dat şi Cuprinzător, care urmează a fi negociate ca o parte integrantă a Acordului 
de Asociere. Astfel de negocieri vor fi lansate cum numai vor fi îndeplinite condiţiile 
necesare.” 

Prin urmare, negocierile privind stabilirea unui Acord de Liber Schimb Aprofundat şi Cu-
prinzător (ALSAC) între cele două părţi vor fi lansate în viitorul apropiat. 

Fără îndoială, agricultura va fi o parte integrantă a acestor negocieri, odată ce ALS tre-
buie să respecte normele OMC, conform cărora (GATT 1994 articolul XXIV), orice astfel 
de acord trebuie să asigure eliminarea reciprocă, deşi nu neapărat la aceleaşi condiţii, a 
taxelor şi a altor reglementări de restricţionare a comerţului pe aproape toate schimburile 
de mărfuri între teritoriile constituente. 

Noţiunea de „aproape toate schimburile de mărfuri” nu este definită în mod clar şi fără 
echivoc în text şi, prin urmare, este obiectul unor interpretări. Cu toate acestea, se poate 
argumenta că termenul nu permite excluderea din liberalizarea comerţului a unui sector 
întreg, ca de exemplu agricultura. Într-adevăr, acesta poate fi interpretat mai strict, indi-
când că chiar şi excluderea unor sub-sectoare în întregime, cum ar fi, de exemplu, carnea 
de bovine (nivelul de codificare din 4 caractere al nomenclatorului tarifar SH) nu este 
acceptabilă.

De aici apar două aspecte importante: 

	 Că agricultura, în ansamblu, ar trebui să fie o parte integrantă a viitorului ALS şi

	 Că direcţia de liberalizare poate fi şi de fapt, trebuie să fie asimetrică între cele 
două părţi, şi anume, imediat pentru UE şi gradual pentru Moldova.

De sigur, actualul regim comercial între UE — Moldova acordat produselor agroalimentare 
constituie punctul de plecare pentru orice negocieri cu privire la instituirea unei zone de 
liber schimb în sector.

acces pe piaţa ue fără taxe vamale şi contigentele tarifare

Actualul regim comercial între UE şi Moldova pentru produsele agricole şi alimentare, este 
guvernat de aşa-numita Schemă de Preferinţe Comerciale Autonome (PCA), implementa-
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tă începând cu 1 martie 2008. În cadrul acestui sistem asimetric bilateral se acordă acces 
fără taxe vamale şi contingente pentru toate exporturile de produse agricole şi alimentare, 
care provin din Republica Moldova, cu o excepţie pentru un număr limitat de produse, 
pentru care se acordă mai puţin, decât acces deplin pe piaţă.

Două grupuri de produse nu beneficiază de accesul completamente liber pe piaţă în cadrul 
schemei PCA. Primul grup de produse include fructele şi legume proaspete supuse pre-
ţurilor de intrare (tabelul 1 de mai jos). Aceste produse sunt scutite doar de componenta 
ad valorem a taxei de import, însă o taxă specifică, condiţionată de preţul de intrare încă 
mai este aplicată. Printre aceste produse, strugurii şi merele ar putea prezenta un interes 
sporit pentru Moldova.

tabelul 1 – produse pentru care vor fi aplicate în continuare taxe spe-
cifice exporturilor din republica moldova în cadrul schemelor pac32

codul Nc descrierea
0702 Tomate în stare proaspătă sau refrigerate
0703 20 Usturoi, proaspăt sau refrigerat
0707 Castraveţi şi cornişoni proaspeţi sau refrigeraţi
0709 90 70 Dovlecei, proaspeţi sau refrigeraţi
0709 90 80 Anghinare
0806 Struguri, proaspeţi sau uscaţi
0808 10 Mere, proaspete
0808 20 Pere şi gutui
0809 10 Caise
0809 20 Cireşe
0809 30 Piersici, inclusiv nectarine
0809 40 Prune şi porumbari

Pentru cel de al doilea grup de produse, accesul fără taxe vamale este limitat prin Con-
tingentele Tarifare33 cu tariful la import în cadrul contingentului stabilit la zero procente. 
De sigur, pe lângă cote, importurile sunt supuse tarifului NCMF deplin. Schema este în 
vigoare până în 2012. Cu toate acestea, în urma unei cereri din partea autorităţilor Repu-
blicii Moldova, Contingentele Tarifare au fost majorate şi prelungite până în 2015 pentru 
anumite produse. Aceste produse sunt prezentate în tabelul 2 de mai jos, pe următoarea 
pagină.

32 Sursă: J O L 20/2, 2008 modificată în conformitate cu Propunerea de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 55/2008 al Consiliului de introduce-
re a unor preferinţe comerciale autonome pentru Republica Moldova, Bruxelles, 10.11.2010 COM(2010) 649 
final 2010/0318 (COD).

33 TRQ este un instrument al politicii comerciale care este aplicat pentru a proteja mărfurile produse local sau 
produsul din importuri competitive. O TRQ combină două instrumente ale politicii folosite pentru restricţiona-
rea a astfel de importuri: cotele şi tarifele. Într-o TRQ, componenta „cota” lucrează impreună cu nivelul tarifar 
specificat pentru a oferi gradul de protecţie dorit al importurilor. 
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gradul de utilizare a cotelor de import 

Schema este încă recentă şi cifrele încă nu sunt disponibile pentru evaluarea gradului 
de utilizarea a TRQ de către exportatorii moldoveni, cu orice grad de încredere. Cu toate 
acestea, după cum s-a menţionat în studiul întitulat „Fezabilitatea, impactul şi implementa-
rea unui ALS între UE şi Republica Moldova” (ITAQA, 9/2009) precum şi din cifrele oferite 
de MAIA şi cele obţinute din baza de date privind tranzacţiile comerciale Eurostat, primă 
impresie privind completarea acestor cote în 2008, 2009 şi 2010 este una perspicace. Mai 
mult de jumătate din aceste cote nu sunt deloc folosite. Acestea se referă la produsele de 
origine animală (produse din carne de vită, păsări, ouă, produse lactate, mezeluri), pe care 
Republica Moldova nu este autorizată să le exporte în UE, ca urmare a neconformării cu 
cerinţele fitosanitare ale UE. Această situaţie nu se va schimba în viitorul apropiat. TRQ 
pentru grâu de asemenea nu a fost folosit în 2008, din cauza suspendării, la acel moment, 
a taxelor de import ale UE pentru aceste produse. Cu toate acestea, cota a fost supra-
completată în 2009 (gradul de utilizare de 127.4%) în timp ce a fost aproape epuizată în 
primele 11 luni ale anului 2010 (gradul de utilizare de 99.3%).

În general, în perioada 2008–2010, doar cinci cote au fost efectiv utilizate de exportato-
rii moldoveni. Comparând mărimea acestora în 2008 cu exporturile moldoveneşti în UE 
înregistrate, putem constata că doar trei din cele cinci cote au fost obligatorii în 2008, şi 
anume pentru grâu, zahărul alb rafinat şi vinul din struguri proaspeţi (tabelul 3). În cel din 
urmă caz (şi eventual în cel de al doilea caz, statistica oficială este ambiguă), exporturi 
substanţiale au fost făcute chiar în afara cotei, confruntându-se cu taxa NCMF. În schimb, 
pentru orz şi porumb, cotele nu erau obligatorii. Situaţia a fost puţin diferită în anul 2009, 
când trei din cele cinci cote erau obligatorii, şi anume pentru vin, grâu şi orz. Pentru ce-
lelalte două produse (porumb şi zahăr), gradul de utilizare a fost foarte înalt (tabelul 3). 
În 2010 (ianuarie — noiembrie) doar cota pentru vin a fost obligatorie. Cota pentru zahăr 
nu a fost deloc utilizată din cauza deficitului în producţia internă. Cota pentru grâu a fost 
aproape epuizată, în timp ce gradul de utilizare a cotelor pentru orz şi porumb este foarte 
înalt (tabelul 3). Astfel, pe baza acestor cifre şi odată ce producătorii se vor adapta noului 
regim, toate aceste cinci cote pot deveni obligatorii.
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tabelul 3 — gradul de utilizare în 2008–2010 a cotelor prefernţiale 
acordate ecportatorilor moldoveni în cadrul schemei Pca35

codul Nc descrierea exporturi cotele gradul de 
utilizare %

2008
unităţi cantitate unităţi cantitate

10019091
10019099

Grâu comun  
şi meslin

tone 27190 tone 25000 108.8

1003 00 90 Orz tone 13282 tone 20000 66.4
1005 90 00 Porumb tone 7170 tone 15000 47.8
1701 99 10 Zahăr alb rafinat tone 15000 tone 15000 100.0
2204 21 + 
2204 29 

Vin din struguri 
proaspeţi

hectolitri 118331 hectolitri 60000 197.0

2009
10019091
10019099

Grâu comun  
şi meslin

tone 38232 tone 30000 127.4

1003 00 90 Orz tone 28190 tone 25000 112.8
1005 90 00 Porumb tone 19884 tone 20000 99.4
1701 99 10 Zahăr alb rafinat tone 15978 tone 18000 88.8
2204 21 + 
2204 29 

Vin din struguri 
proaspeţi

hectolitri 119588 hectolitri 70000 170.8

2010 (1–11/2010)
10019091
10019099

Grâu comun şi 
meslin

tone 34729 tone 35000 99.3

1003 00 90 Orz tone 27104 tone 30000 90.3
1005 90 00 Porumb tone 20921 tone 25000 83.7
1701 99 10 Zahăr alb rafinat tone 0 tone 22000 0.0
2204 21 + 
2204 29 

Vin din struguri 
proaspeţi

hectolitri 80000 hectolitri 80000 100.0

Deocamdată, actualul regim oferă un acces substanţial pe piaţa UE pentru produsele 
agricole provenite din Moldova, fără a obliga, în acelaşi timp, Moldova la reciprocitate. 
Între timp, schema poate fi pe viitor îmbunătăţită, de exemplu, printr-o creştere a TRQ, 
cel puţin pentru anumite produse, cu scopul de a include fluxurile comerciale reale. După 
cum a fost menţionat mai sus, acest lucru deja a fost atins pentru anumite produse, şi 
anume vinuri, porumb şi orz. În acest sens, este important ca autorităţile moldoveneşti 
să definească priorităţi clare, precum şi să susţină orice astfel de cerere cu informaţii 
statistice fiabile şi plauzibile privind evoluţia exporturilor către piaţa UE, inclusiv tendinţele 
prevăzute ca rezultat al evoluţiei producţiei, demonstrând că există o depăşire sistematică 
a cotelor existente.
35 Sursă: “Fezabilitatea, impactul şi implementarea unui ALS între UE şi Republica Moldova” (ITAQA, 9/2009), 

baza de date a tranzacţiilor comerciale Eurostat şi MAIA.
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Cu toate acestea, schema unor preferinţe autonome unilaterale nu poate fi susţinută nu 
doar din cauza incompatibilităţii sale cu viziunea UE privind dezvoltarea relaţiilor sale cu 
ţările vecine, dar şi pentru că schema este incompatibilă cu normele OMC şi nu poate fi 
menţinută pentru o perioadă lungă de timp, fără a obţine un a OMC în această privinţă 
(acesta a fost, de asemenea, cazul schemelor de preferinţe unilateral UE — PAC, şi anu-
me, acordurile LOME şi COTONOU). Prin urmare, schema, mai devreme sau mai târziu 
va trebui să fie sau anulată (nu este o opţiune fezabilă) sau înlocuită cu un ALS cu drepturi 
depline.

Prin urmare, principala întrebare este care sunt costurile şi beneficiile scontate pentru 
sectorul agricol din Republica Moldova şi cum beneficiile scontate ar putea fi majorate, iar 
costurile preconizate diminuate?

Structura tarifului aplicat pentru produsele agricole din moldova

Conform bazei de date statistice a tarifelor OMC, structura tarifară pentru produsele agri-
cole din Moldova (deoarece aceste produse sunt definite în Acordul OMC privind Agricul-
tura) 36 ar putea fi rezumată la următoarele: 

 
 

tarife şi importurile după grupuri de produse37

taxe finale obligatorii taxele Ncmf 
aplicate (2007)

importuri

grupurile  
de produse M

ed
ia

S
cu

tit
e 

de
 

ta
xe

M
ax

O
bl

ig
at

or
iu

M
ed
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de
 

ta
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M
ax

P
on

de
re

a

S
cu

tit
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xa

  în %  în %   în %  în %  în %
Produse de origine  
animală

17,4 1.1 28 100 16,9 5.9 28 0.2 27.4

Produse lactate 15,3 0 44 100 15,8 1.0 44 0.5 9.8
Fructe, legume, plante 14,1 0 20 100 12,2 5.8 25 2.0 12.5
Cafea, ceai 10,6 0 15 100 7,9 20.8 15 0.8 8.3
Cereale & preparatele  
din cereale

13,3 0.6 20 100 10,2 22.1 15 2.9 42.9

Seminţe oleaginoase, 
grăsimi şi uleiuri

10,7 2.6 20 100 5,8 27.6 15 1.1 17.0

36 (i) SH Capitolele 1–24, mai puţin pentru peşte şi produsele din peşte, plus (*);
 (ii) Codul SH 2905 43 (manitol), Codul SH 2905 44 (sorbitol), SH poziţia 3301 (uleiuri esenţiale), SH poziţia 

3501–3505 (Substanţe albuminoide, amidonuri modificate, cleiuri), Codul SH 3809 10 (agenţi de rafinare), 
Codul SH 3823 60 (sorbitol n.e.p.), SH poziţia 4101–4103 (piei brute şi prelucrate), SH poziţia 4301 (blănuri 
brute), SH poziţia 5001–5003 (mătase brută şi deşeuri de mătase), SH poziţia 5101–5103 (lână şi păr de 
animale), SH poziţia 5201–5203 (bumbac brut, deşeuri şi bumbac cardat sau pieptănat), SH poziţia 5301 (in 
nemelitat), SH poziţia 5302 (cânepă brută).

37 Sursă: OMC, date statistice privind tarifele (http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm).
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tarife şi importurile după grupuri de produse37

taxe finale obligatorii taxele Ncmf 
aplicate (2007)

importuri

grupurile  
de produse M

ed
ia

S
cu

tit
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de
 

ta
xe

M
ax
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iu
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M
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  în %  în %   în %  în %  în %

Zahăr şi produse  
zaharoase

56,3 0 75 100 18,6 1.3 30 0.2 0.5

Băuturi şi tutun 15,5 0 83 100 13,9 14.9 83 0.9 23.0

Bumbac 0,0 100 0 100 0,0 100 0 0.0 100

Alte produse agricole 9,1 9.2 20 100 5,2 40.9 15 0.7 52.2

Note:

Media = Media simplă a tarifelor finale sau respectiv aplicate ale NCMF.

Scutite de taxe % = Ponderea sub-poziţiilor cu şase cifre ale SH în numărul total al sub-
poziţiilor în grupul de produse.

Ponderea importului % = Ponderea importurilor în grupul de produse.

Importurile scutite de taxe în % = Ponderea importurilor în baza NCNF a grupului de pro-
duse în totalul importurilor acelui grup de produse.

Taxă maximală = Cea mai mare taxă ad-valorem (AV) sau echivalentul ad-valorem calcu-
lat (AVE) în cadrul grupului de produse.

După cum se poate vedea din sumarul statistic prezentat în tabelul de mai sus, taxele 
medii aplicate pentru produsele agricole (în 2007) sunt cuprinse între 0.0% pentru bumbac 
până la 18.6% pentru zahăr şi produse zaharoase. 

Produsele cele mai protejate sunt (cu alte cuvinte, produsele cu o taxă medie aplicată 
peste 10.0%):

	 Zahăr şi produse zaharate, 18.6% taxa medie aplicată, 30% taxa maximală, 

	 Produsele de origine animală, 16.9% taxa medie aplicată, 28% taxa maximală,

	 Produse lactate, 15.8% taxa medie aplicată, 44% taxa maximală,

	 Băuturi şi tutun, 13.9% taxa medie aplicată, 83% taxa maximală aplicată,

	 Fructe şi legume, 12.2% taxa medie aplicată, 25% taxa maximală aplicată,
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	 Cereale & preparatele din cereale, 10.2% taxa medie aplicată, 42% taxa maxima-
lă aplicată.

Unele produse sunt protejate prin aplicarea fie a unor taxe compuse, cuprinzând atât taxa 
ad valorem cât şi taxa specifică (produse de origine animală, unt) fie doar prin taxe speci-
fice (vinuri şi băuturi alcoolice, ţigări). 

În cele din urmă, există anumite grupuri de produse pentru care un procent important din 
importurile moldoveneşti deja intră cu acces liber de taxe. Acesta este în special cazul 
„altor produse agricole”, unde 52.2% din importuri sunt scutite de taxe şi „Cereale şi pre-
parate din cereale”, unde 42.9% din importuri sunt scutite de taxe. Importurile scutite de 
taxe pentru celelalte produse agricole sunt semnificativ mai mici, variind de la 0.5% pentru 
zahăr şi produse zaharoase până la 27.4% pentru produse de origine animalieră.

Pe baza comentariilor de mai sus, putem conchide că cel puţin pentru cele două grupuri 
de produse cu importuri impunătoare scutite de taxe, liberalizarea adiţională a comerţului, 
necesară prin semnarea unui Acord de Liber Schimb (ALS) dintre CE şi Republica Moldo-
va, nu va impune presiune suplimentară asupra celor grupuri de produse. Pe de altă parte, 
există alte grupuri de produse agricole, şi anume cele protejate prin intermediul unor tarife 
relative mari şi cu o cotă relativ joasă a importurilor scutite de taxe, care merită o atenţie 
deosibită şi ar putea fi candidaţi potenţiali pentru a fi definite ca sensibile, adică produse 
pentru care liberalizare va avea loc într-o perioadă de tranziţie. Aceste grupuri de produse 
sunt: zahărul şi produsele zaharoase, vinul şi băuturile alcoolice, produsele lactate, fruc-
tele şi legumele, uleiurile şi grăsimile. 

beNeficiiLe şi coSturiLe uNui aLS diNtre ue şi rePubLica 
moLdova PrecoNiZate ÎN agricuLtură

Modelul neoclasic al teoriei comerţului prevede că dacă o ţară mică decide să elimine, 
în mod unilateral, toate barierele sale tarifare, vor urma câteva efecte, care vor afecta 
întreaga economie. În primul rând, preţurile relative pe piaţa internă vor fi mai puţin distor-
sionate şi resursele vor fi mai bine şi mai eficient alocate. În al doilea rând, sectoarele cel 
mai protejate se vor contracta, iar sectoarele cu avantaje comparative se vor extinde. În al 
treilea rând, factorii de producţie specifici sectorului, cum ar fi pământul, capitalul şi forţa 
de muncă necalificată în agricultură, vor suporta cel mai mare impact. Impactul ar putea 
fi pozitiv sau negativ, în dependenţă de modelul iniţial de protecţie a ţării în cauză. În al 
patrulea rând factorii mobili de producţie, în special muncitorii, vor diminua orice efecte, 
prin trecerea de la un sector la altul. În al cincilea rând, pe termen lung, capitalul va fi re-
alocat în diferite sectoare, generând modificări în structura producţiei. În al şaselea rând, 
rata de schimb flexibilă va permite o depreciere a valutei naţionale şi acest lucru va genera 
beneficii competitive, care vor stimula exporturile şi veniturile din schimbul valutar şi astfel 
va spori capacitatea de a plăti pentru noi importuri. În acelaşi timp, deprecierea va limita 
creşterea importurilor prin creşterea costurilor mărfurilor străine în valută naţională. 
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Cu toate acestea, procesul de ajustare este mult mai uşor, iar beneficiile scontate sunt mai 
importante, atunci dacă admitem liberalizarea comercială reciprocă. Într-adevăr, exportu-
rile sunt promovate prin modificarea politicilor comerciale ale altor parteneri comerciale, în 
timp ce îmbunătăţirea eficienţei în fiecare ţară permite ca cererea să crească şi, în acelaşi 
timp, permite consumatorului să beneficieze de o mai mare varietate de produse la preţuri 
mai bune. 

În realitate, şi dacă să luăm în consideraţie regimul comercial curent dintre UE şi Re-
publica Moldova, scenariul de liberalizare a tarifului, care poate să aibă loc în contextul 
negocierilor pentru stabilirea unei zone de liber schimb între cei doi parteneri, este practic 
similar liberalizării „unilaterale” a Republicii Moldova. De sigur, UE va trebui să elimine 
toate tarifele şi contingentele rămase pentru importurile din Moldova, astfel îmbunătăţind 
competitivitatea exporturilor moldoveneşti pe piaţa UE. Cu toate aceste, acest lucru ar 
avea un efect imediat semnificativ, deoarece tarifele la import deja au fost suspendate în 
temeiul actualului regim de Preferinţe Comerciale Autonome al UE pentru importurile din 
Moldova cu excepţia unui număr mic de produse agricole. Prin urmare, beneficiile preco-
nizate din liberalizarea suplimentară UE ar fi periferice. Într-adevăr, aceste beneficii presu-
puse, într-o anumită măsură, ar putea fi ipotetice, în special pentru acele produse pentru 
care TRQ existente nu reprezintă o constrângere obligatorie. Acesta este, în special, cazul 
pentru carne şi produse de origine animală, miere şi unele fructe şi legume proaspete, 
care nu pot fi exportate pe piaţa UE din cauza nerespectării SPU şi standardelor UE de 
calitate, inclusiv cele private cum ar fi EUREPGAP. Pe de altă parte, Moldova ar fi obli-
gată să elimine, probabil treptate, taxele proprii pentru produsele originare din UE. Altfel, 
ţara va elimina propriile taxe fără a obţine, în schimb, un nou acces considerabil pe piaţă. 
Din aceste considerente, povoara ajustării se aşteaptă a fi mai mare şi va afecta negativ 
sectorul agrar, în general, şi în particular cele mai protejate sub-sectoare din cadrul secto-
rului agricol, cum ar fi zahărul, vinurile, produsele lactate şi de origine animală, seminţele 
oleaginoase şi grăsimi, fructele şi legumele 38. Pe lângă aceasta, ALS UE-Moldova, după 
caracterul său, ar fi un acord preferenţial bilateral, deoarece Republica Moldova va elimi-
na taxele doar pentru produse originare din UE. Astfel, ca atare, aceasta ar putea duce 
la crearea comerţului precum şi la efectele devierii comerţului. Crearea comerţului este 
îmbunătăţirea bunăstării. Cu toate acestea, devierea comerţului ar putea, de asemenea, 
avea loc, şi, în dependenţă de importanţa acesteia, ar putea reduce sau chiar inverti be-
neficiile potenţiale. Din cauza preferinţelor, consumatorii moldoveni ar putea alege în loc 
de producătorii eficienţi ale părţii terţe, producătorii ineficienţi europeni. Totuşi, odată ce 
UE este deja principalul partener comercial al Republicii Moldova, efectele negative se 
pare că vor fi limitate. 

identificarea intereselor ofensive şi defensive ale moldovei  
în agricultură

În ceea ce priveşte interesele ofensive, şi în ciuda faptului că beneficiile potenţiale ale des-
chiderii adiţionale a pieţei UE pentru exporturile agricole din Moldova se preconizează a fi 
38 Vezi secţiunea privind structura tarifară pentru produsele agricole din Moldova.
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periferice, Moldova are temeiuri bune de a insista asupra eliminării totale a tuturor restric-
ţiilor rămase (tarife şi contingente). Este evident că opţiunea de preferat pentru Moldova ar 
fi ca aceste restricţii să fie eliminate imediat, din prima zi de implementare a acordului. Cu 
toate acestea, acest ar putea fi dificil pentru anumite produse agricole, în special, pentru 
zahăr, lactate şi carne. Dacă acesta este cazul, o opţiune de alternativă ar fi negocierea 
unei perioade scurte de timp, să spunem, de exemplu, trei ani, de liberalizare a pieţei UE. 
Cu toate acestea, chiar şi cel mai favorabil rezultat pentru Moldova (liberalizarea imediată 
şi deplină) nu asigură un acces necondiţionat pe piaţa UE. După cum s-a menţionat deja, 
pentru anumite produse agricole, şi anume, carne şi produse de origine animală, miere, 
fructe şi legume, constrângerea obligatorie este nerespectarea SPU şi standardelor de ca-
litate ale UE, inclusiv cele private, impuse de marile lanţuri de retail europene. Pentru UE, 
conformarea cu PSU şi standardele de calitate ale UE nu este negociabilă. Astfel, este în 
interesul Moldovei de a accelera procesul armonizării la cerinţele UE în acest domeniu, 
inclusiv controlul şi implementarea efectivă. De sigur, aceasta nu este o sarcină uşoară, 
este nevoie de timp şi printre altele, necesită investiţii enorme în capitalul fix şi cel uman. 
Astfel, este nevoie de prioritizare. O modalitate evidentă de prioritizare este de a începe 
cu problemele care sunt relevante produselor, care deja au găsit noi oportunităţi de piaţă 
în UE şi care, prin îmbunătăţiri modeste, au putut să-şi îmbunătăţească poziţia pe piaţa 
UE şi să-şi crească exporturile. 

În ceea ce priveşte interesele defensive, şi în vederea diminuării efectelor negative şi faci-
litării procesului de ajustare, autorităţile moldoveneşti ar trebui să identifice:

•	 produsele agricole care cel mai probabil vor fi afectate negativ din cauza deschi-
derii pieţei moldoveneşti pentru produsele provenite din UE, şi 

•	 produsele şi gradul de protecţie al acestora. Cu alte cuvinte, care produse vor fi 
definite ca sensibile?

Experienţa de până acum a negocierilor comerciale multilaterale precum şi a negocierilor 
comerciale pentru stabilirea unui ALS (UE a încheiat o mulţime de astfel de acorduri cu 
aproape toţi partenerii săi comerciali) demonstrează că este imposibil de a apăra toate 
interesele defensive. Prin urmare, negociatorii moldoveni trebuie să fie pregătiţi şi gata 
să facă alegeri dificile, în acest sens. De obicei, deciziile interne sunt, în mod implicit, 
limitate. Constrângerile iau forma unei definiri a unui număr maxim de produse care ar 
putea fi definite ca fiind sensibile şi astfel, protejate de liberalizare, de exemplu, „nu mai 
mult de x% din numărul total al liniilor tarifare pentru agricultură” împreună cu obligaţiuni 
suplimentare a) care să nu permită excluderea totală a sub-sectoarelor şi b) care să ofere 
accesul pe piaţă prin reducerea taxelor, deşi într-o măsură mai mică şi prin deschiderea 
TRQ, cu un nivel scăzut sau chiar zero al taxelor în cadrul contingentului tarifar. Lucrurile 
se pot complica în continuare prin adoptarea oricăror astfel de protecţii tranzitorii, adică 
prin introducerea unei clauze pentru o liberalizare deplină şi necondiţionată (anularea tu-
turor barierelor rămase în calea comerţului) în „y” ani. Pe baza dispoziţiilor OMC se poate 
de argumentat că această perioadă de tranziţie cu greu ar putea fi mai mare de 10 ani. 
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identificarea produselor sensibile

Pot fi aplicate câteva metode pentru identificarea acelor produse care, probabil, vor fi 
afectate negativ din cauza deschiderii pieţei moldoveneşti şi astfel pot fi candidaţi pentru 
definirea lor ca fiind produse sensibile. 

Unele metode sunt foarte sofisticate şi exigente în ceea ce priveşte datele. Acesta este în 
special cazul modelelor economice. Astfel de modele sunt, de obicei, folosite de cercetăto-
rii specializaţi. În realitate, administratorii şi politicienii sunt interesaţi de analiza şi evoluţia 
politicii care poate fi realizată repede şi cu un volum limitat de informaţii. În acest sens, ar 
putea fi folosiţi măsurător (indicatori) mai simpli. 

Cu toate acestea, dacă deja există studii econometrice, care evaluează impactul liberalizării 
comerţului asupra economiei interne, inclusiv agricultura, este evident că ele pot fi folosite şi 
pot oferi recomandări în ceea ce priveşte identificarea unor produse eventual sensibile. To-
tuşi, trebuie să se ţină cont de faptul că ipotezele care stau la baza acestor studii modelează 
rezultatele finale şi că studiile diferite — în funcţie de ipotezele lor implicite şi explicite, nivel 
de agregare, etc. — ar putea duce la rezultate foarte diferite şi chiar contradictorii. 

În cazul Republicii Moldova, există cel puţin două astfel de studii. Primul (ITAQA, 9/2009) 
„Fezabilitatea, impactul şi implementarea ALS dintre UE şi Republica Moldova” şi cel de 
al doilea (Expert Grup — Centru Analitic Independent, 2009) „Acordul de liber schimb 
între Republica Moldova şi Uniunea Europeană: Fezabilitatea, perspectivele şi impactul 
potenţial”. Concluziile studiului ITAQA sunt că 31 de produse agricole, definite la nivelul de 
codificare din şase cifre ale SH, cel mai probabil, că vor fi puternic afectate, în termeni de 
creşterea preconizată în volumul importurilor, şi ar putea fi definite ca produse sensibile. 
Aceste produse sunt sumarizate în tabelul 4 de mai jos. 

tabelul 4 – lista produselor sensibile39, 40

020712
Carne de păsări de curte din specia Gallus domesticus, ne tăiate în bucăţi, 
congelate — ne tăiate în bucăţi

020714
Bucăţi de carne şi organe comestibile din specia Gallus domesticus, conge-
late.

020727 Bucăţi de carne şi organe comestibile congelate de curcani

020900
Slănină fără carne slabă, grăsime de porc şi de pasăre, netopită, nici altfel 
extrasă, proaspătă, refrigerată, congelată, sărată sau în saramură, uscată sau 
afumată

050400
Intestine, vezici şi stomacuri de animale (altele decât de peşti), întregi sau 
părţi din acestea, proaspete, refrigerate sau congelate, sărate, în saramură, 
uscate sau afumate

39 Sursă: (ITAQA, 9/2009) “Fezabilitatea, impactul şi implementarea ALS dintre UE şi Republica Moldova”.
40 Descrierea mărfurilor a fost obţinută de pe adresa: http://comtrade.un.org/db/mr/rfCommoditiesList.aspx.



101

LEGISLAŢIA ŞI POLITICILE ÎN DOMENIUL COMERŢULUI

060220
Pomi, arbuşti, tufişuri, cu fructe/nuci comestibile, altoiţi sau nealtoiţi (inclusiv 
rădăcinile acestora)

060310 Flori şi boboci de flori, tăiate pentru buchete sau ornamente, proaspete

070200 Tomate în stare proaspătă sau refrigerate

070700 Castraveţi şi cornişoni, în stare proaspătă sau refrigerată

070490
Varză, varză creaţă, gulii şi legume comestibile similare din genul Brassica 
(cu excepţia conopidei, broccoli & varza de Bruxelles), în stare proaspătă / 
refrigerate

080231 Nucile, în coajă

080510 Citrice, proaspete sau uscate

080520 
Mandarine, inclusiv. tangerine şi satsuma; clementine, wilkings şi hibrizi simi-
lari de citrice, proaspete / uscate

080550 
Lămâi (Citrus limon / limonum) şi limes (Citrus aurantifolia/latifolia), proaspete 
/ uscate

080810 Mere proaspete 

080930 Piersici, inclusiv nectarine proaspeţi

120600 Seminţe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate

130239 
Mucilagii şi agenţi de mărire a viscozităţii (cu excepţia 1302.31 & 1301.32) 
chiar/ne modificaţi, derivaţi din produse vegetale

151620 
Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale şi fracţiunile lor, hidrogenate total sau 
parţial interesterificate, reesterificate, chiar nerafinate, dar nepreparate altfel

160100 
Cârnăciori şi produse similare, din carne, organe sau sânge; preparate ali-
mentare pe bază de aceste produse

160413 
Preparate sau conserve din sardine, sardinele, brisling şi şproturi, întregi sau 
în bucăţi (cu excepţia produselor tocate)

170199 
Zahăr din trestie sau din sfeclă de zahăr şi zaharoză pură din punct de vedere 
chimic, în stare solidă; la care nu s-au adăugat aromatizanţi sau coloranţi

170410 Guma de mestecat, acoperita sau neacoperita cu zahar

200570 
Măsline, preparate/conservate altfel decât în oţet sau acid acetic, necongela-
te, altele decât produsele de la poziţia tarifară 20.06

200811 
Arahide altfel preparate/conservate, cu sau fără adaos de zahăr sau de alţi 
îndulcitori (edulcoranţi) sau de alcool

210210 Drojdii active 

220210 
Ape, inclusiv ape minerale şi ape gazeificate, care conţin zahăr sau alţi îndul-
citori sau aromatizanţi
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220429 
Vinuri, altele decât vinurile spumoase din struguri proaspeţi, inclusiv vinuri al-
coolizate; must din struguri,cu fermentaţie împiedicată/oprită prin adaos de 
alcool, în recipiente al căror conţinut să nu depăşească 2 L

220430 Must de struguri (excl. 20.09)

220820 Băuturile spirtoase distilate din vin de struguri, tescovina de struguri

220300 Bere din malţ

Concluziile studiului realizat de Expert Grup, în sectorul agricol, sunt că ALS între UE şi 
Moldova va avea unele efecte negative asupra producţie domestice, în special pentru 
industria alimentară, băuturilor alcoolice şi tutunului şi scot în evidenţă necesitatea unei 
liberalizări precaute şi complementare a comerţului prin politici interne necesare pentru 
a încuraja dezvoltarea rurală. Studiul prognozează că subzistenţa agricultorilor şi agri-
cultorilor angajaţi în fabricarea produselor puternic protejate (zahăr, carne, lactate, fructe 
şi legume) este susceptibilă unor pierderi. Grupul cel mai vulnerabil de produse, în acest 
sens, se estimează a fi carnea şi produsele lactate.

Pe lângă modelele econometrice sofisticate, alţi indicatori simpli41 pot fi, de asemenea 
folosite pentru identificarea produselor care sunt susceptibile dificultăţilor din cauza libera-
lizării comerţului şi prin urmare, merită o atenţie specială. 

Abordarea cea mai simplă este de a examina, la un nivel foarte detaliat (la nivel de 6 sau 
8 caractere) structura tarifului a ţării. În cazul protecţiei prin taxe specifice şi/sau compuse, 
Echivalentul ad-valorem (AVE) al acestor taxe trebuie să fie calculat42. Această examinare 
va permite identificarea celor mai protejate produse şi aranjarea lor în ordine divergentă. 
După câte ştim din teoria economică, protecţia înaltă acţionează ca factor de descurajare 
şi permite producătorilor ineficienţi să rămână pe piaţă. Astfel, în aceste sectoare, costul 
de ajustare, din cauza liberalizării comerţului, se planifică a fi ridicat. Pentru a obţine con-
cluzii mai exacte şi fiabile, această analiză trebuie să fie completată cu informaţii adiţio-
nale privind numărul şi mărimea actorilor economic angajaţi în sector, locurile de muncă, 
importanţa sectorului vizat pentru economia regională, etc. 

Un alt indicator care poate fi folosit fie singur, fie pentru a completa alţi indicatori, este 
aşa-numitul Avantaj Comparativ Revelat (RCA). Noţiunea a fost iniţial dezvoltată de Bela 
Balassa în 196543 pentru a investiga modelele comerciale direct, fără referire la resurse-
le de bază, productivitate sau preţ. El susţinea că RCA poate fi indicat de performanţa 
comercială a ţărilor luate în parte, în sensul că modelele comerciale de mărfuri reflectă 
costurile relative precum şi factorii nelegaţi de preţ, cum ar fi intervenţia guvernului. 
41 Pentru o prezentare mai oficială a diferitor indici a se vedea anexa tehnică.
42 Datele privind importul pot fi folosite pentru a calcula AVE = tsi/pmi, unde „i” reprezintă produsul, „ts” este tarif 

specific şi „pm” este valoarea unitară a importurilor, pm = Vmi/Qmi,, unde „Vm” este valoarea importurilor şi „Qm” 
cantităţile importate de produs „i”. O problemă gravă există atunci când tarifele sunt prohibitive şi, prin urmare, 
importurile sunt zero. În acest caz, AVE poate fi evaluat fie de pe pieţele reprezentative sau prin utilizarea ca 
referinţă a preţurilor ajustate la nivel mondial, dacă aceste preţuri sunt disponibile. 

43 Balassa, Bela. 1965. “Liberalizarea comerţului şi avantajele comparative dovedite,” Şcoala de Studii Economi-
ce şi Sociale din Manchester, 33.
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Cu timpul, indicele RCA a fost modificat şi îmbunătăţit de câţiva economişti, însă indice 
RCA original este încă pe larg utilizat şi acceptat ca fiind un indicator valabil de către orga-
nizaţiile internaţionale cum ar fi OCDE. Indicele RCA este definit ca ponderea ţării în ex-
porturile mondiale a unei mărfi împărţită la ponderea sa în totalul exporturilor mondiale. 

Indicele poate avea valori de la 0 la ∞. Dacă indicele pentru o anumită marfă are valori 
care sunt mai mari decât „1” putem spune că ţara are un avantaj comparativ revelat în 
acest produs. Este evident, că cifrele mai mici de „1” ne arată dezavantajul comparativ. In-
dicele poate fi calculat prin folosirea ca referinţă, toate ţările din lume sau un grup specific 
de ţări, adică piaţa UE sau chiar la nivel bilateral.

Indicele RCA poate oferi informaţie utilă pentru acele produse care arată avantaje/deza-
vantaje comparative sistematice sau instabile. Este destul de evident că produsele care 
nu sunt competitive pe piaţa internaţională, nu vor fi competitive nici pe piaţa internă, 
atunci când protecţia tarifară va fi înlăturată, şi astfel, sunt supuse riscului de a fi scoase 
de pe piaţă. Iarăşi, analiza trebuie să fie completată cu informaţie suplimentară, care să 
permită tragerea unor concluzii cât mai întemeiate.

Cea mai veche metodă de măsurare a avantajului comparativ este aşa-numitul Coeficient 
al Protecţiei Nominale (NPC), care este definit ca coeficientul preţului de piaţă observat P, 
primit de producătorii produsului în cauză în raport cu costul social de oportunitate la nivel 
de economie în general al acelui produs P*. Acest cost social de oportunitate nu poate fi 
observat în mod direct şi prin urmare, trebuie să fie estimat. În general Pi se estimează prin 
găsirea celui mai relevant preţ străin Pf înmulţit cu cursul de schimb r, plus sau minus orice 
cost de marketing m, care este necesar pentru a face ca marfa străină să fie echivalentă 
mărfii interne. De asemenea şi preţurile interne observate, obţinute de producători pot fi 
exprimate ca o funcţie a costului de oportunitate plus orice cost sau tarif şi rend (t) care 
decurg din restricţiile comerciale aplicate. Presupunând că toate costurile implicate sunt 
proporţionale preţurilor, atunci NPC reprezintă echivalentul ad-valorem al oricăror măsuri 
de politică restrictivă care sunt aplicate.

Dacă NPC este mai mic decât “1”, atunci stimulentele nu reflectă valoarea economică 
deplină şi ţara va avea avantaje comparative neexploatate în producţia care se extinde. 
Aceasta ar putea avea loc din cauza prezenţei unor externalităţi pozitive, ceea ce nu se re-
flectă în preţuri (eşuarea pieţei) şi/sau suportul negativ al guvernului, exprimat prin supra-
taxare. În mod similar, dacă coeficientul depăşeşte „1” ţara are un dezavantaj comparativ 
şi ar fi mai bine dacă producerea produsului în cauză ar fi contractată.

O variantă populată a NPC este aşa-numita Rata Protecţiei Nominale (NPR) care este 
definită ca (NPC–1). NPR ar fi pozitiv pentru activităţile protejate, care sunt dezavantaje 
comparative şi negative pentru activităţile neprotejate, care au careva avantaje compara-
tive neexploatate. 

O măsurare mai exactă a avantajului comparativ este aşa-numitul indicator Coeficientului 
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de Protecţie Eficientă (CPE), elaborat de Barder în 195544 şi ulterior dezvoltată de John-
son în 196545 şi Corden în 196646.

Conceptul CPE pur şi simplu extinde NPC pentru a include distorsiunile existente în inpu-
turi. Prin urmare, CPE este incidenţa „echivalentă tarifului” a politicilor în valoare adăuga-
tă, măsurat ca totalul veniturilor R minus suma tuturor costurilor inputurilor C. 

CPE este similar NPC, însă necesită mult mai multă informaţie. Pentru a calcula CPE 
preţurile sunt măsurate ca şi în cazul NPC. Întrebarea empirică cea mai dificilă este ne-
cesitatea determinării cantităţilor corespunzătoare a fiecărui input. În practică, CPE sunt 
întotdeauna calculaţi ca coeficienţii input şi output fixaţi la nivelurilor lor observate, care 
duce la supraestimarea gradului de protecţie. 

Pentru agricultură, în ţările unde sunt folosiţi relativ puţine inputuri achiziţionate, indicatorii 
CPE nu diferă substanţial de cel al NPC.

Atât indicatorii NPC cât şi CPE pot oferi informaţie utilă pentru gradul relativ de protecţie 
a diferitor produse /sectoare, permiţând clasificarea acestora. De sigur, produsele/sectoa-
rele cele mai protejate sunt susceptibile a fi mai puţin eficient şi respectiv, ar putea să se 
confrunte cu pierderi considerabile din cauza deschiderii pieţei.

aspectele negocierii aferente produselor sensibile

Identificarea grupului de produse care ar putea fi declarat ca fiind sensibil este primul pas 
în proces. Cel de al doilea pas pentru negociatorii moldoveni este negocierea cu omologii 
săi din UE (adică negociatorii din partea Comisiei) pe acest aspect. Principale două punc-
te de relevantă în acest aspect sunt:

	 numărul produselor sensibile, şi 

	 tratamentul acestor produse (adică gradul oferit de acces pe piaţă).

Ambele aspecte sunt interconexe în sensul că există contrapartidă între ele. Şi anume, cu 
cât mai generos este tratamentul (adică grad scăzut de deschidere a pieţei), cu atât mai 
mic va fi numărul produselor sensibile şi vice-versa. 

Începând aceste negocieri, negociatorii moldoveni ar trebuie să fie conştienţi de faptul 
că:

	 ar putea fi imposibil de a garanta toate intereselor lor defensive şi să protejeze 
întregul sub-sector, 

	 trebuie să aibă loc o deschidere, într-o anumită măsură, a pieţei, printr-o combina-
re a reducerilor mai joase în tarifele NCMF şi deschiderea TRQ, 

44 Barber G.L. 1955 “Politica Tarifară din Canada” Jurnalul canadian de Economie şi Ştiinţe Politice 21(4).
45 Johnson G. H. 1965 “Teoria structurii tarifului, cu referire specială la dezvoltarea comerţului mondial” în John-

son & Kenel (eds) “Comerţ şi Dezvoltare” Geneva.
46 Corden W.M. 1966 “Structura unui sistem de tarifare şi rata de protecţie eficientă” Jurnalul de economie politi-

că 74.
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	 creşterea cu x% a fluxurilor comerciale tradiţionale sunt, de obicei, punctul de 
plecare pentru definirea volumului cotelor, 

	 taxele din cadrul contingenţei vor trebui stabilite la un nivel foarte scăzut, dacă nu 
şi la nivelul zero,

	 reducerile tarifelor NCMF şi extinderea TRQ trebuie să fie divizate pe etape, în 
cadrul perioadei de tranziţie, astfel încât să atingă liberalizarea deplină la sfârşitul 
acestei perioade,

	 durata maximă a perioadei de tranziţie nu poate depăşi 10 ani.

acţiunile complementare prin intermediul unor politici interne  
adecvate

Asigurarea unui „tratament favorabil” pentru produsele sensibile este un pas necesar în 
vederea favorizării procesului de ajustare în agricultură. Cu toate acestea, acesta nu este 
suficient. În orice caz, acest „tratament favorabil” nu putea dura o veşnicie. Prin urmare, 
pentru a atinge cele mai bune rezultate şi a evita „şocul” unei ajustări la o etapă mai târzie, 
este necesar de completa acest pas iniţial, introducând şi implementând politici şi măsuri 
interne corespunzătoare, având drept scop încurajarea dezvoltării rurale. 

Acest lucru este deosebit de important pentru zonele rurale care sunt dependente, în mare 
măsură, de agricultură, fiind specializate în producerea unor produse agricole mai puţin 
competitive, doar cu facilităţi de infrastructură, un grad scăzut de diversificare a producţiei 
şi lipsă a oportunităţilor alternative de angajare. 

alte aspecte ale negocierilor

Pe lângă numărul şi tratamentul produselor sensibile, există, de asemenea, şi alte aspecte 
ale negocierii, care, într-o măsură mai mare sau mia mică, se referă la agricultură. În ma-
joritatea cazurilor, acestea nu sunt specifice agriculturii, ci sunt de natură orizontală. Trei 
astfel de aspecte merită a fi menţionate aici: 

	 Regulile de origine.

	 Clauza de salvgardare.

	 Protecţia indicaţiilor geografice şi denumirii de origine.

Prevederile cu privire la regulile de origine sunt incorporate în orice acord preferenţial, fie 
în mod unilateral, fie reciproc. Regulile de origine specifică criteriile (valoarea adăugată 
minimală, transformarea substanţială) impuse mărfurilor pentru a fi considerate că provin 
din ţara în cauză şi astfel a fi eligibili pentru tratamentul preferenţial preconizat. Scopul lor 
este prevenirea oricărui abuz de preferinţele acordate prin deflexiunea comerţului (expor-
tul de mărfuri, provenite din ţările care nu beneficiază de preferinţe printr-o ţară beneficiară 
de preferinţe). Respectarea regulilor de origine implică anumite costuri. Magnitudine aces-
tor costuri este dificil de evaluat. Cu toate acestea, cu cât mai stricte sunt regulile, cu atât 
mai înalte ar trebui să fie costurile asociate şi ar putea anula orice marjă preferenţială. În 
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acest sens, regulile de origine acţionează ca o barieră la utilizarea preferinţelor. În general, 
regulile de origine sunt mult mai important pentru produsele industriale decât pentru cele 
agricole. Dovezile demonstrează că gradul de subutilizare a preferinţelor este cu mult mai 
înalt pentru produsele industriale decât pentru produsele agricole şi alimentare. 47. Trebuie 
de subliniat faptul că regulile de origine nu sunt specifice sectorului sau produsului, ci sunt 
de natură orizontală şi sunt aplicate pentru toate mărfurile. Deşi, mai puţin importante pen-
tru sectorul agricol, regulile de origine sunt aplicabile şi pentru acest sector. Prin urmare, o 
îmbunătăţire a acestor reguli va spori în continuare gradul deja ridicat de utilizare a prefe-
rinţelor pentru produsele agricole. Îmbunătăţirile pot fi realizate prin permiterea acumulării 
regionale a regulilor de origine. Acumularea regională poate fi specifică regiunii, de exem-
plu, acumulările printre ţările CEFTA sau cu un caracter mai general, cum ar fi schema 
de acumulare Pan-Euro-Med. În ultimul caz, şi luând în considerare relaţiile comerciale 
limitate a Moldovei cu partenerii săi comerciali CEFTA, beneficiile scontate dintr-o astfel 
de îmbunătăţire ar fi limitată. Prin urmare, cea de a doua opţiune este de preferat. 

Dispoziţiile cu privire la adoptarea măsurilor de salvgardare sunt, de asemenea, incluse în 
acordurile comerciale. Dispoziţiile de salvgardare permit partenerilor să întreprindă măsuri 
temporare de restricţionare a comerţului pentru a preveni apariţia prejudicierea sau ame-
ninţarea cu prejudiciere a producătorilor de produse naţionale din cauza unor valuri subită 
a importurilor de produse în cauză. Aceste dispoziţii pot fi invocate de orice parte la acord, 
cu condiţia că ea poate demonstra, prin date fiabile şi pe baza investigaţie, că producă-
torii săi de produse specifice suferă sau sunt ameninţaţi cu prejudicierea şi că există o 
legătură cauzală între prejudiciere şi valul de importuri a produsului în cauză, provenit din 
ţara parteneră. La fel ca şi regulile de origine, prevederile de salvgardare sunt orizontale 
şi nu specific sectorului. Ambele părţi au dreptul să invoce prevederile, după caz. Cu toate 
acestea, sarcina probei îi revine părţii care invocă că importurile unui produs specific din 
ţara parteneră, cauzează sau ameninţă să cauzeze prejudiciu producătorilor locali de pro-
duse în cauză. Trebuie de abordat două cerinţe de bază, cum ar fi i) date statistice fiabile 
şi verificabile şi ii) capacitate administrativă de a executa investigaţia necesară. 

Dreptul Proprietăţii Intelectuale (DPI) este o modalitate de protecţie şi premiere a inovării. 
Acesta include patentele, marca comercială, proiecte industriale şi indicatorii geografici 
(IG). Suficient, protecţia efectivă a DPI a devenit aspectul central în acordurile comerci-
ale, în special pentru UE. Aici, întrebarea centrală este nu doar implementarea deplină 
a acordului OMC TRIP, care defineşte nivelul minim de protecţie, pe care membrii OMC 
trebuie să ofere, ci implementarea deplină şi efectivă a aşa-numitului TRIP + acord. Cu 
alte cuvinte, armonizarea deplină cu acquis-ul comunitar în acest domeniu. În ceea ce 
priveşte agricultura, două aspecte sunt de o relevanţă specială, şi anume: protecţia drep-
turilor crescătorilor de animale, fie prin protecţia patentei sau printr-un sistem sui-generis, 
elaborat de Uniunea Internaţională de Protecţia a noilor Varietăţi de Plante (UPOV). Şi 
protecţia IG şi apelativi de origine.

47 Vezi „Fezabilitatea, impactul şi implementarea unui ALS între UE şi Republica Moldova” (ITAQA, 9/2009).
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Cu privire la IG şi apelativii de origine există două aspecte cheie. Prima se referă la obligaţia 
autorităţilor moldoveneşti să asigure, pe teritoriul ţării, protecţie eficientă a IG europeni şi a 
apelativelor de origine. Prin urmare, produsele atât produse local cât şi cele importate, care 
în prezent sunt tranzacţionate sau comercializate, folosind numele care este protejat în UE, 
trebuie să înceteze folosirea acestor nume. Redenumirea produsului este un exerciţiu scump, 
şi ar putea fi asociat cu pierderea segmentului de piaţă. Pentru unele sectoare care sunt impor-
tante pentru producţia internă, ar putea fi negociată o perioadă de retragere treptată. Cel de al 
doilea aspect este legat de obligaţia UE de a proteja în mod eficient IG şi apelativelor, provenite 
din Moldova. În acest sens, este important ca Moldova să elaboreze set propriu de IG şi ape-
lative de origine. Într-adevăr, trebuie de subliniat faptul că protecţia IG este o parte integrată 
a politicii calităţii în agricultură şi ar putea contribui la dezvoltarea de durată a zonelor rurale, 
oferind oportunităţi pentru diversificare şi sporire a valorii adăugate pentru producţia locală.

aspecte instituţionale şi structurale

Este imposibil de a conduce şi asigura negocieri serioase şi promiţătoare şi a le implemen-
ta efectiv fără a dispune de structură instituţională, de reglementare şi administrativă. 

Este în afara domeniului de aplicare al prezentei lucrări, efectuare oricărei analize şi eva-
luări a aspectelor mai sus. Cu toate aceste, merită a face câteva observaţii generale.

	 Existenţa unei informaţii statistice recente, fiabile şi compatibile este de o impor-
tanţă majoră. Informaţia pentru agricultură trebuie să cuprindă următoarele do-
menii: i) producţia (suprafeţele cultivate, randamentul, volumul de producţie). ii) 
preţurile producătorului; iii) preţurile factorilor de producţie din agricultură, iv) mă-
rimea exploataţiilor agricole, v) numărul de ferme, vi) ocuparea forţei de muncă în 
agricultură, vii) terenurile irigate, viii) mecanizarea agriculturii, ix) prelucrarea pro-
duselor agricole (numărul şi mărimea întreprinderilor de prelucrare, capacitatea 
de producere, ocuparea forţei de muncă, etc). Pe lângă aceasta, mai este nevoie, 
de asemenea, şi de informaţii comerciale detaliate privind produsele agricole şi 
alimentare. Evident, informaţia trebuie să cuprindă întregul teritoriu al Moldovei.

	 Asigurarea unei coordonări intra-ministeriale bune la nivel politic şi administrativ 
este o premisă obligatorie. 

	 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare din Moldova (MAIA) trebuie să fie 
implicată la maxim în viitoarele negocieri ale unui ALSAC. 

	 Într-o mare măsură, succesul negocierilor depinde de numărul de personal califi-
cat care este implicat în proces. Astfel, este necesar ca MAIA să înceapă numirea 
echipei de negociatori, din partea ministerului şi să dezvolte programe specifice 
de instruire pentru a îmbunătăţi abilităţile de negociere a personalului său.

	 Asigurarea coordonarea cu părţile interesate relevante este, de asemenea, un 
element necesar pentru negocierea rezultativă şi implementarea efectivă. Astfel, 
MAIA trebuie să îmbunătăţească şi să stabilească, în cazul în care lipsesc, legă-
turile cu părţile interesate relevante, şi anume producătorii agricoli, procesatori, 
exportatorii, importatorii şi consumatorii. 
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barierele tehnice în calea comerţului

Barierele Tehnice în calea Comerţului (TBT) sunt, în general, considerate ca fiind bariere 
„netarifare” care inhibă comerţul, din cauza diferitor cerinţe tehnice pentru produse, impu-
se între ţări. 

Din punct de vedere practic, astfel de bariere tehnice rezultă din cerinţele pe care produ-
sele trebuie să le îndeplinească pentru înainte de a fi importate sau comercializate într-o 
ţară. Exemplu ar fi:

•	 Cerinţele legale privind produsele (reglementări tehnice). 

•	 Cerinţe legale privind Certificarea/Evaluarea Conformităţii (adică, testarea sau o 
altă evaluare a produsului).

•	 Cerinţe legale privind marcajul. 

•	 Cerinţe legale privind documentaţia tehnică.

Nevoia de reglementări tehnice

Reglementările tehnice au evoluat în majoritatea ţărilor, fie din cauza necesităţii de a asi-
gura protecţia cetăţenilor împotriva produselor defectuoase, fie pentru a reglementa pro-
ducţia industrială. Diferenţa dintre produsele reglementate şi natura reglementării variază 
de la o ţară la alta, rezultând în practici diferite care interzic comerţul şi sunt numite Bariere 
Tehnice în calea Comerţului. 

Nevoia de Standarde

Nevoia de standarde a fost, pe scară largă, recunoscută, în timpul procesului de indus-
trializare a naţiunilor. Standardele Naţionale au fost iniţiate cu scopul de a începe raţio-
nalizarea proceselor industriale, prin reducerea diversităţii de oţel profilat pentru podurile 
şi căile ferate de transport prin intermediul unui comitet pentru standardizarea fierului şi 
oţelului profilat, la Londra, în 1901. Evoluţii similare au urmat şi în alte ţări industrializate, 

9. comerŢuL cu buNuri şi tbt  
— armoNiZarea StaNdardeLor  
şi regLemeNtăriLor tehNice
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ceea ce a dus la formarea unor organizaţii naţionale de standardizare în majoritatea ţărilor 
industrializate pentru a contribui la creşterea productivităţii naţionale, prin adoptarea de 
standarde care ar putea fi pe larg aplicate. 

La scurt timp, în 1906, tendinţa mondială de promovare a energiei electrice ca un sub-
stituent pentru sistemele de iluminat cu gaz şi petrol a dus industriile electrice mondiale 
„să ia în considerare problema standardizării Nomenclatorului şi Clasificării Aparatelor şi 
Echipamentului Electric”. Aceasta, la rândul său, duce la formarea Comisiei Electrotehnice 
Internaţionale pentru a oferi soluţii comune, ceea ce a permis obţinerea electricităţii din 
surse inovative de energie. 

În URSS, în 1925, guvernul Uniunii Sovietic, a recunoscut necesitatea unei strategii naţio-
nale de standardizare şi a creat o Agenţie de Stat (mai târziu cunoscută ca Gosstandard) 
pentru a pregăti, publica şi actualiza standardele a fi aplicate pe teritoriul Uniunii Sovietice. 

Standardele internaţionale, în afară de sectorul electric, au fost elaborate în 1926, cu for-
marea ISA (Federaţia Internaţională a Asociaţiilor Naţionale de Standardizare) şi UNSCC 
(Comitetul Naţiunilor Unite pentru Coordonarea Standardelor) în 1944. 

În februarie 1947 a fost creată Organizaţia Internaţională de Standardizare „ISO” pentru 
coordonarea necesităţii pentru standarde internaţionale care ar putea fi aplicate în întrea-
ga lume. 

La sfârşitul anilor ’80 — începutul anilor ’90, angajamentul Uniunii Europene de a crea 
o „Piaţă Comună” pentru produse şi servicii, de a susţine „abordarea sa nouă” faţă de 
Reglementările Tehnice, a dus la o creştere exponenţială în dezvoltarea Standardelor 
Europene (prin intermediul Organizaţiilor Europene de Standardizare CEN şi CENELEC) 
pentru a susţine comerţul în Europa. Pentru membrii CEN şi CENELEC, standardele eu-
ropene înlocuiesc orice standarde naţionale anterioare. Acest lucru creează o platformă 
tehnică comună pentru produse în Europa, bazate pe standarde moderne şi actualizate. 

Acordurile oficiale dintre Organizaţiile europene şi cele internaţionale de standardizare 
sunt în vigoare din 1992 pentru:

•	 a evita suprapunerea activităţilor, şi 

•	 a adopta Standarde Internaţionale în Europa, ori de câte ori este posibil. 

În prezent, din cele 13,300 Standarde Europene ale CEN, 27% (2500+) sunt identice 
cu Standardele Internaţionale ale ISO. Din acestea, circa 18,5% sunt direct asociate cu 
reglementările tehnice ale UE, ca „standarde armonizate”. Echilibrul dintre standarde re-
prezintă „cele mai bune practici” recunoscute. 

Standardele diferă esenţial de reglementări, deoarece ele sunt dezvoltate printr-un con-
sens dintre producători şi utilizatorii produsului şi, după caz, autorităţile guvernamentale 
şi consumatori şi sunt considerate pentru a oferi o formă documentată a „celor mai bune 
practici” în limitele domeniului de aplicare.
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Cercetările din ultimii 10 ani au demonstrat că standardele:

•	 contribuie cu 1% la creşterea anuală a economiei Germaniei (Studiul DIN (Germa-
nia), 2000) constituind circa €20.000.000.000;

•	 au contribuit cu 13% la creşterea productivităţii muncitorilor britanici din 1945 (BSI/
DTI study (UK), 2000) sau în jur de £ 2.500.000.000. 

relaţia dintre standarde şi reglementările tehnice

În majoritatea ţărilor, relaţia dintre standarde (elaborate printr-un proces de consens între 
industrie şi părţile sale interesate) şi Reglementările Tehnice (elaborate printr-un proces 
de reglementare din partea statutului) a fost recunoscută ca fiind activităţi complementare, 
iar practicile istorice au dus la aplicarea obligatorie a standardelor pentru produsele care 
prezintă un risc pentru siguranţa sănătăţii sau a mediului. 

Pentru majoritatea ţărilor, acest lucru a dus la aplicarea reglementărilor şi standardelor 
care diferă între ţări şi pieţe, făcând vânzarea unui produs care a fost legal într-o ţară, 
ilegal în altă ţară, creând bariere tehnice în cale comerţului. 

Practici internaţionale în reducerea tbt

Pe parcursul anilor 1948–1994, Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) stabilea 
normele pentru comerţul mondial. În timp ce discuţiile timpurii privind GATT erau axate pe 
reducerea tarifelor, în anii ’70 discuţiile se purtau asupra eliminării barierelor, ce a dus la 
Acordul privind Barierele Tehnice în calea Comerţului în 1979 (în prezent acordul TBT al 
OMC) care are drept scop asigurarea faptului că reglementările, standardele, procedurile 
de încercări şi certificare nu creează obstacole nedorite în calea comerţului.

Acordul conţine, de asemenea, Codul Bunelor Practici, care trebuie aplicat de către Orga-
nismele de Standardizare la elaborarea şi adoptarea standardelor, cerând transparenţă şi 
inclusivitate la elaborarea standardelor. Acceptarea acestui Cod al Bunelor Practici este o 
condiţie esenţială pentru Organismele Naţionale de Standardizare, care doresc să partici-
pe la Standardele Internaţionale.

Organizaţia Internaţională de Standardizare ISO a promovat, în mod activ aplicarea stan-
dardelor internaţionale pe plan internaţional, ca bază pentru reglementările comerciale şi 
tehnice. 

acordul omc privind barierele tehnice în calea comerţului

Dispoziţiile privind evitarea diferenţelor în Cerinţele Tehnice între ţări, care inhibă comerţul 
sunt detaliat descrise în Acordul OMC privind Barierele Tehnice în Calea Comerţului. 48.

Deşi este un acord politic, acordul TBT aduce beneficii tuturor părţilor, în special, ţărilor în 
curs de dezvoltare, care vor să beneficieze în urma intensificării comerţului. 
48 http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt.pdf
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Aceste bariere tehnice în calea comerţului pot decurge din diferenţele în standarde, re-
glementări şi cerinţele de evaluare a conformităţii care necesită formă specială, procese 
sau practici care trebuie să fie aplicate de către producători sau importatori pe un anumit 
teritoriu. 

Acordul TBT se bazează pe recunoaşterea următorilor factori: 

•	 Ţările nu trebuie să fie împiedicate să ia măsuri pentru a asigura calitatea expor-
turilor sau de protecţie a vieţii umane, animale şi a plantelor, mediului înconjurător, 
securităţii naţionale sau de practicile înşelătoare, atâta timp cât astfel de măsuri 
sunt aplicate într-un mod de discriminare a comerţului.

•	 Standardele Internaţionale şi sistemele de evaluare a conformităţii sunt o contribu-
ţie importantă pentru îmbunătăţirea eficienţei producţiei şi favorizarea comerţului 
internaţional.

•	 Ţările în curs de dezvoltare pot întâmpina dificultăţi legate de aplicarea unor stan-
darde/metode tehnice şi conexe de Evaluare a Conformităţii. 

Acordul TBT, prin urmare, are drept scop încurajarea reducerii TBT prin:

•	 Dezvoltarea standardelor naţionale, în conformitate cu Codul Bunelor Practici 
pentru Autorităţile de Standardizare.

•	 Dezvoltarea şi aplicarea standardelor internaţionale şi sistemelor de evaluare a 
conformităţii.

•	 Evitarea aplicării standardelor şi reglementărilor tehnice şi procedurilor de evalu-
are a conformităţii în calitate de obstacole nedorite în calea comerţului internaţio-
nal.

•	 Aplicarea standardelor internaţionale drept bază pentru Reglementările Tehnice, 
ori de câte ori este posibil.

•	 Transparenţă în dezvoltarea standardelor şi reglementărilor tehnice (prin procese 
de notificare şi consultare).

•	 Acceptarea rezultatelor procedurilor de evaluare a conformităţii, realizate în alte 
state membre OMC, şi încheierea unor Acorduri de Recunoaştere Reciprocă.

•	 Stabilirea punctelor de informare pentru părţile interesate pentru obţinerea de in-
formaţii şi documente relevante cu privire la standarde, reglementări tehnice şi 
procedurile de evaluare a conformităţii. 

abordarea ue: Principiile Pieţei interne

Principiile comerţului în cadrul pieţei interne a UE sunt mai specifice şi mai detaliate decât 
principiile OMC şi transferă principiile în politica şi reglementările UE. Politica UE privind 
libera circulaţie a mărfurilor este stabilită de articolele 28–30 din Tratatul CE49, care interzic 
restricţiile cantitative la importuri, exporturi sau mărfuri în tranzit, precum şi toate măsurile 
cu efect echivalent între statele membre. Toate măsurile în stare să încetinească, direct 
49 Acum articolele 34–36, în conformitate cu Tratatul de la Lisabona.
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sau indirect, real sau potenţial, astfel de importuri, sunt considerate ca fiind măsuri cu 
efect echivalent restricţiilor cantitative. 

Ca şi în cazul acordului OMC, principiile UE nu exclud restricţiile pe bază de „moralitate 
publică, politică publică sau siguranţa publică, protecţia sănătăţii şi vieţii oamenilor, ani-
malelor sau plantelor, sau protecţia proprietăţii industriale sau comerciale, precum şi alte 
cerinţe obligatorii, recunoscute de Curtea Europeană de Justiţie50, atâta timp cât acestea 
nu sunt restricţii arbitrare sau deghizate asupra comerţului între statele membre ale UE.

Cu toate acestea, în cadrul UE, „principiul recunoaşterii reciproce” cere ca statele membre 
trebuie să accepte mărfurile comercializate, în mod legal, în alte state, cu excepţia cazu-
rilor când sunt contestate pe motiv de siguranţă publică, principiul de protecţie a sănătăţii 
sau mediului în temeiul deciziei judecătoreşti „Cassis de Dijon” 51. Principiul fundamental 
este că un produs comercializat în mod legal într-un stat membru ar trebui să poată fi 
comercializate în orice alt stat membru, chiar şi atunci când produsul nu este pe deplin 
conform cu normele tehnice ale statului membru de destinaţie.

Cu toate acestea, deşi aceste principii stabilesc un cadru legal general pentru comerţ, ne-
voia de a oferi protecţie împotriva produselor care prezintă un risc rămâne a fi o obligaţie a 
guvernului. Abordarea UE faţă de securitate în cadrul pieţei interne foloseşte Reglementă-
rile Tehnice armonizate pentru a acorda protecţie în cazul produselor care prezintă risc. 

Actuala abordare UE faţă de eliminarea reglementărilor tehnice este în conformitate cu 
principiile acordului TBT al OMC, în special aplicat Sectoarelor cu Produse Armonizate 
(de obicei în formă de directive). 

În 1985 UE a decis52 să permită oficial aplicarea standardelor elaborate de către părţile 
interesate din industrie pentru a susţine reglementările tehnice (aşa-numita noua aborda-
re). Acest lucru duce la o creştere exponenţială în elaborarea şi publicarea standardelor 
europene de către organizaţiile europene de standardizare (CEN şi CENELEC), special 
elaborate pentru a corespunde cerinţelor instrumentelor europene de reglementare53.

50 De exemplu, protecţia patrimoniului naţional de valoare artistică, istorică sau arheologică şi protecţia proprietă-
ţii industriale şi comerciale, care au fost adăugate în versiunea Tratatului de la Lisabona a ceea ce este acum 
articolul 36.

51 Cazul: 120/78 Rewe-Zentrale AG v. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (“Cassis de Dijon“), [1979] 
ECR 649of 20 februarie 1979.

52 Rezoluţia Consiliului din 7 mai 1985 privind noua abordare a armonizării tehnice şi standardelor (85/C 
136/01).

53 Deşi acordurile încheiate între Organizaţiile de Standardizare europene şi cele internaţionale permit elabora-
rea de standarde în conformitate cu reglementările ISO şi IEC, poate fi remarcat faptul că majoritatea stan-
dardelor, care sunt considerate conforme cerinţelor de reglementare sunt publicate ca standarde europene de 
către CEN (sau, în cazul standardelor electrotehnice, ca standarde europene, bazate pe standardele interna-
ţionale (IEC).
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Deciziile ulterioare ale UE din 198954 (aşa numita abordare „globală”) şi din 199355 au 
abordat principalele diferenţe în aplicarea evaluării conformităţii între ţări, susţinând prin-
cipiul recunoaşterii reciproce a Autorităţilor de Evaluare a Conformităţii şi marcajele aso-
ciate (aşa-numitul „marcaj CE”). Similar punctului de notificare al OMC, procesul UE de 
„notificare” a reglementărilor tehnice şi standardelor este stabilit prin directivă56.

Luate împreună, aceste decizii au permis UE să abordeze aspecte specifice legate de 
evaluarea conformităţii care erau abordate, în principal, doar de acordul OMC privind TBT 
şi care altfel ar fi dificil de rezolvat în acordurile bilaterale şi multilaterale.

Îmbunătăţiri suplimentare pentru abordarea UE au fost efectuate în 2008 (aşa-numitul 
noul cadru legislativ57)), care a abordat în special problemele privind demonstrarea com-
petenţei autorităţilor de evaluare a conformităţii, şi a oferit o abordare mai decisivă a con-
strângerii prin supravegherea pieţei.

Rezultatul general al UE în sectoarele armonizate poate fi rezumat ca următoarele prin-
cipii:

•	 Reglementările tehnice comune pentru produse, care definesc cerinţele privind 
siguranţa, susţinute prin:

•	 Standarde comune (care reflectă cele mai recente tehnologii disponibile) care per-
mit deciderea şi producerea produselor,

•	 Procese comune pentru evaluarea conformităţii, (în cazul în care nivelul interven-
ţiei necesare creşte cu riscul asociat cu produsul)

•	 Autorităţile competente şi competitive de evaluare a conformităţii (a căror rezultate 
sunt recunoscute pe teritoriul UE),

•	 Scheme comune de marcaj (pentru a indica conformitatea legală), 
•	 Cerinţe comune privind documentaţia pentru a demonstra conformarea,
•	 Metodologie comună de constrângere proporţională riscului asociat cu nivelul de 

neconformare.

Detaliile cadrului UE pentru reglementările tehnice sunt examinate detaliat în SLAG-ul 
privind Reglementările Tehnice şi Infrastructura Calităţii, publicat mai devreme în această 
54 Rezoluţia Consiliului din 21 decembrie 1989 privind abordarea globală în domeniul evaluării conformităţii. 

(90/C 10/01).
55 93/465/EEC: Decizia Consiliului din 22 iulie 1993 privind modulele diverselor faze ale procedurilor de evaluare 

a conformităţii şi normele de aplicare şi utilizare a mărcii de conformitate CE, care sunt propuse spre a fi utili-
zate în cadrul directivelor de armonizare tehnică.

56 Directiva Parlamentului European şi Consiliului 98/34/EC din 22 iunie 1998, pentru stabilirea unei proceduri de 
furnizare a informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice.

57 Regulamentul (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor 
proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naţionale pentru produsele comercializate în mod legal în alt 
stat membru şi de abrogare a Deciziei nr. 3052/95/CE.

 Directiva Parlamentului European şi Consiliului 98/34/EC din 22 iunie 1998, pentru stabilirea unei proceduri de 
furnizare a informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice.

 Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerin-
ţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare 
a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.
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serie şi nu este obiectivul acestui document de a repeta cerinţele legale ale acquis-ului 
în acest domeniu, ci mai degrabă de a oferi consultanţă în aspectele pe care Moldova ar 
trebui să le respecte.

Sectoarele armonizate, reglementările tradiţionale şi securitatea generală a produselor:

UE dispune de trei modalităţi generale de reglementare a produselor care pot prezenta un 
risc pentru siguranţa sănătăţii şi mediului:

•	 Reglementările tradiţionale: (în cazul în care reglementările pot include cerinţe 
tehnice detaliate şi sistemele proprii bine definite pentru a se asigura că confor-
mitatea este certificată şi aplicată). Acestea includ domeniile politice cum ar fi 
mediul, mediul (sectorul chimic), transportul (automobile) şi farmaceutic. În plus, 
reglementările de mediu, cum ar fi directivele RoHS58 şi DEEE59 ar putea avea un 
impact suplimentar asupra produselor industriale.

•	 Sectoarele armonizate60 (în conformitate cu noua abordare şi noile reglementări 
legislative cadru) în cazul în care reglementările oferă cerinţe generale pentru 
produse şi proceduri pentru demonstrarea conformităţii, pentru care standardele 
oferă metode detaliate pentru demonstrarea conformităţii. Acest domeniu este, în 
general, prin aplicarea „Marcajului CE”.

• Produsele, în cazul în care nu există reglementări specifice, sunt determinate de di-
rectiva UE „privind siguranţa generală a produselor” 61. Aceasta se aplică, în general, 
produselor destinate consumatorilor, sau care ar putea fi utilizate de către aceştia şi, 
în general, nu este considerată a fi o barieră tehnică în calea comerţului, deoarece 
cerinţa sa de bază este ca produsele să fie „sigure”, fără a defini, în detalii, modul 
cum aceasta poate fi realizată, altele decât prin aplicarea de supraveghere a pieţei. 
În acest domeniu, standardele, în general, pot fi aplicate pentru a demonstra cele 
mai bune practici, oferind apărarea cuvenită (due diligence) a producătorilor, în timp 
ce evaluarea conformităţii poate fi aplicată în mod voluntar. 

Abordarea armonizată a UE este considerată, în general, ca fiind cea mai relevantă în eli-
minarea barierelor tehnice în calea comerţului şi oferă o abordare mai liberalizată faţă de 
reglementarea tehnică care permite statului să-şi protejeze cetăţenii împotriva produselor 
nesigure. 
58 Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind restricţiile de 

utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice.
59 Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind deşeurile de echi-

pamente electrice şi electronice (DEEE).
60 Sectoarele armonizate pentru produse cuprind: aparate de ardere a combustibililor gazoşi: instalaţii pe cablu, 

destinate transportării de oameni; produse pentru construcţii; compatibilitatea electromagnetică,echipamente 
de joasa tensiune, echipamente şi sisteme de protecţie în medii potenţial explozive; explozivi pentru uz civil; 
ascensoare, siguranţa instalaţiilor; instrumente de măsurare; dispozitive medicale: implantabile activ; dispozitive 
medicale: generale; dispozitive medicale: diagnostic in vitro; cazane noi pentru apă caldă care funcţionează 
cu combustibili lichizi sau gazoşi (cerinţele de randament); instrumente neautomate de cântărire, ambalaje şi 
deşeuri de ambalaje; echipament individual de protecţie; echipamente sub presiune; echipamente radio şi echi-
pamente terminale de telecomunicaţii, ambarcaţiuni de agrement; recipiente simple sub presiune; siguranţa 
jucăriilor. Pentru mai multe detalii a se vedea SLAG privind Reglementările Tehnice şi Infrastructura Calităţii.

61 Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranţa gene-
rală a produselor (JO L 11, 15.1.2002, p. 4–17).
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Abordarea generală recunoaşte, în special, că consumatorii şi utilizatorii de produse sunt, 
adesea, în imposibilitatea de a identifica dacă un produs oferit spre vânzare este fie sigur 
sau corespunde destinaţiei sale. Adesea se susţine că rolul unei reglementări este de a 
aborda acest dezechilibru în cunoştinţe. 

Companiile private ale unei naţionalităţi care doresc să-şi comercializeze produsele în ca-
drul UE pot identifica reglementările, metodele de evaluare a conformităţii, documentaţia 
şi marcajul care se aplică produselor lor şi să-şi comercializeze produsele. Acest lucru ar 
putea impune utilizarea corespunzătoare a serviciilor Autorităţilor de Evaluare a Conformi-
tăţii din UE în conformitate cu cerinţele reglementări. 

Pentru ţările care doresc să-şi îmbunătăţească relaţiile comerciale cu UE, este nevoie 
de a ţine evidenţa faptului că autorităţile de evaluare a conformităţii sunt recunoscute de 
UE ca fiind competente. Acest lucru poate fi obţinut printr-un ACAA (Acord de Evaluare a 
Conformităţii şi Acceptare a Produselor Industriale), care permite autorităţilor de evaluare 
a conformităţii ale unei ţări să fie recunoscute în UE. 

reglementările tehnice şi implementarea lor: rolul infrastructurii 
calităţii (mStQ) în procesul de reglementare

Măsurile speciale legate de implementarea abordării UE faţă de TBT în contextul unui 
ALSAC pot fi, în mare măsură, definite prin prisma „pilonilor” care constituie Infrastructura 
Calităţii. Aceştia sunt, de obicei,, identificaţi ca fiind: 

•	 Reglementări tehnice;

•	 Supravegherea pieţei;

•	 Standardization;

•	 Evaluarea conformităţii;

•	 Acreditarea;

•	 Metrologia.

Cu toate că toate aceste domenii sunt importante pentru Liberul Schimb, relevanţa lor 
directă pentru Moldova şi în special, autorităţile moldoveneşti, precum şi rolul lor direct va 
fi diferită. De exemplu, Reglementarea Tehnică şi Supravegherea Pieţei sunt, în mod clar, 
realizate ca funcţii de stat, în timp standardizarea şi acreditarea sunt activităţi de interes 
public care trebuie să fie în subordinea statului şi părţilor interesate largi. Evaluarea con-
formităţii este, de obicei, văzută ca o funcţie comercială, care, în mod natural, migrează la 
sectorul privat, pentru a fi competitivă. 

Metrologia este o îmbinare de cerinţe legale şi de verificare a lor, care stabileşte măsurile 
naţionale aflate sub responsabilitatea unei autorităţi de stat, fiind activităţi de interes public 
legate de măsurările industriale şi ştiinţifice, care pot fi efectuate prin mai multe surse. 

Pentru a obţine avantaje optime din negocieri, factorii de decizie trebuie să înţeleagă 
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fiecare pilon, rolul lor, precum şi obligaţiile individuale şi opţiunile pentru Moldova, şi bene-
ficiile posibile care pot deriva din fiecare pilon. 

Reglementările tehnice asigură cadrul legal, pentru Infrastructura Calităţii şi pentru regle-
mentările în domeniu siguranţei produselor. 

În contextul de liberul schimb cu UE, există 6 instrumente orizontale care definesc cadrul 
pentru infrastructura calităţii şi 21 de directive armonizate pentru produse care necesită 
armonizare şi implementare. Există, de asemenea, 16 directive care se referă la Metro-
logie. 

Un alt aspect important al reglementării este principiul conform căruia producătorul este 
responsabil de asigurarea conformităţii produselor său cu legislaţia, folosind (la alegere) 
metode care sunt stabilite în legislaţia relevantă. Aceasta este definită în cadrul directivei 
privind răspunderea pentru produsele defective62, care deşi nu este o barieră tehnică în 
calea comerţului, asigură o parte din cadrul legal relevant. 

Supravegherea pieţei reprezintă o activitate a guvernului care asigură că produsele de pe 
piaţă respectă reglementările, bazat pe principiul „proporţionalităţii”, şi anume, că acţiunile 
de constrângere trebuie să fie corespunzătoare riscurilor prezentate de un produs.

Evaluarea conformităţii descrie activităţile realizate pentru a demonstra că produsele sunt 
conforme cu reglementările (sau specificaţiile) şi poate varia de la o declaraţie relativ 
simplă a producătorului până la implicarea unei părţi terţe pentru încercarea şi evaluarea 
unor produse mai complexe care prezintă un risc mai mare. Acest lucru include procesul 
de inspecţii, încercări, sisteme de gestionare/certificare a produsului, care sunt, de obicei, 
realizate pe bază de concurs. Pentru Guvern, principala prioritate este de a asigura că:

•	 Se aplică aceleaşi metode de evaluare a conformităţii similar celor din legislaţia 
UE.

•	 În cazul în care este nevoie de o evaluare independentă a conformităţii, furnizorii 
de evaluare a conformităţii pot demonstra ca sunt la fel de competenţi ca şi omo-
logii săi din UE.

•	 În cazuri excepţionale, poate fi nevoie de a intervine în vederea furnizării serviciilor 
de evaluare a conformităţii, în cazul în care acestea nu pot fi identificate.

Acreditarea descrie activitatea de apreciere a evaluării conformităţii, pentru a se asigu-
ra că aceasta funcţionează la nivelul standardelor internaţionale recunoscute. Din 2008, 
această activitate a fost obiectul reglementării UE63, referitoare la evaluarea autorităţilor de 
evaluare a conformităţii faţă de reglementări. Ţările nu sunt obligate să acorde acreditarea 
lor, însă în cazul în care ele fac acest lucru, ea trebuie să fie conformă cu noul regulament 

62 Directiva Consiliului 85/374/EEC din 25 iulie 1985 de armonizare a actelor cu putere de lege şi a actelor admi-
nistrative ale statelor membre cu privire la răspunderea pentru produsele cu defect din 25 iulie 1985 (JO L 210 
din 7 august 1985).

63 Directiva Parlamentului European şi Consiliului 98/34/EC din 22 iunie 1998, pentru stabilirea unei proceduri de 
furnizare a informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice.
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al UE, care plasează obligaţiile asupra autorităţilor de acreditare şi asupra statului. 

Metrologia: Metrologia oferă servicii pentru a se asigura că măsurările sunt corecte şi com-
parabile cu măsurările din alte ţări. Acest lucru este important în comerţul cu produse vrac 
(cereale/gaz/combustibil, etc), pentru a se asigura că produsele fabricate sunt compatibile 
(adică se potrivesc) şi că rezultatele încercărilor efectuate produc rezultate compatibile). 

dincolo de reglementări: aşteptările pieţei, cerinţele lanţului  
valoric, precizia măsurărilor

Standardele care sunt aplicate în mod voluntar, nu sunt considerate bariere tehnice în 
calea comerţului. Aceste standarde identifică aşteptările pieţei şi oferă un mijloc pentru 
potenţialii producători pentru a identifica specificaţiile unui produs care poate fi indicat 
pentru o piaţă.

Cerinţele impuse în cadrul unui lanţ valoric pentru a asigura că produsele sau compo-
nentele fabricate sunt interoperabile cu alte componente sau corespund altor aşteptări şi 
cerinţe, nu sunt considerate bariere tehnice în calea comerţului. Totuşi, ele pot fi o cerinţă 
contractuală şi sunt necesare pentru cei care doresc să participe în lanţul valoric. Acestea 
ar putea include cerinţele privind standardele de management calitate — mediu, şi pot, 
include, de exemplu:

•	 standardele internaţionale cum ar fi standardele din familia ISO 9001pentru siste-
mele de management al calităţii, familia de standarde ISO 14000 pentru sistemele 
de management al calităţii.

certificarea voluntară:

UE nu reglementează certificarea voluntară, sau chiar impune ca autorităţile de certifica-
re să fie acreditate. Cu toate acestea, există unele dovezi că procesul de respectare a 
cerinţelor de certificare contra standardelor pentru produse, avantajează producătorii, şi 
în mod similar, aplicarea certificării sau „marcajul calităţii” care este recunoscut de către 
consumatori, poate oferi un plus de încredere în produs, de exemplu TUV/GS, etc. Inter-
venţia statului şi reglementarea acestui domeniu nu este recomandată, deoarece ea poate 
împiedica dezvoltarea unei evaluări competitive a conformităţii. 

Beneficiile economice dincolo de cerinţele UE: „beneficiile macro-economice ale standar-
dizării depăşesc beneficiile companiilor luate în parte64”.

Armonizarea şi implementarea legislaţiei pe cont propriu nu va permite Republicii Moldova 
să beneficieze de Acordurile de Liber Schimb referitoare la produsele industriale şi nici nu 
este suficient ca produsele să respecte cerinţele legale pentru ele să fie vândute în UE. 
Este un truism faptul că produsele trebuie să facă faţă aşteptărilor pieţei şi cerinţelor legale 
(de ex., calitate corespunzătoare şi preţ convenabil).
64 “Economia Standardizării; actualizare”, raport pentru Departamentul Inovaţii şi Competenţe în Afaceri din MB 

GM Peter Swann 27 mai 2010.
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În acest sens, în ultimii 10 ani un număr tot mai mare de lucrări a fost publicat cu scopul de 
a cuantifica şi explica rolul standardelor, şi importanţa lor pentru economie.

Valoarea standardelor, de exemplu, se consideră că derivă din implicarea largă a pro-
ducătorilor şi consumatorilor în procesul de elaborare, care defineşte aşteptările pentru 
produse şi procese. Beneficiile economice sunt realizate prin utilizarea a unor astfel de 
standarde la elaborare, producere şi alte procese şi sunt de exemplu:

•	 Reducerea costurilor de proiectare şi de producţie: utilizarea de metode moderne 
de proiectare şi producere, codificate la nivel de standarde pot reduce costurile de 
proiectare şi de producţie.

•	 Aşteptările pieţei: utilizarea standardelor moderne care au fost elaborate în urma 
unei înţelegeri între producători şi consumatorii de produse oferă una dintre meto-
dele cheie care poate fi utilizată de către producători pentru identificarea necesită-
ţilor pieţei pentru produse.

•	 Transferul de Tehnologii: utilizarea unor standarde bazate pe cele mai noi tehnolo-
gii permite actualizarea proiectărilor, încurajând transferul de tehnologii către ţările 
în tranziţie.

•	 Poziţia în lanţul valoric: utilizarea unor standarde moderne care să permită com-
patibilitatea dintre componente permite menţinerea unui lanţ valoric şi poziţionea-
ză întreprinderile în cadrul lanţului valoric prin intermediul unor alianţe strategice.
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Deoarece Acordul de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (ALSAC) face parte din 
Acordul de Asociere (AA), care este în proces de negociere, este necesar de luat în consi-
deraţie atât instituţiile care vor fi create, cât şi aranjamentele legale, care urmează a fi lua-
te în consideraţie pentru a asigura validitatea acordurilor organizaţiilor descrise mai jos. 

Descrierea activităţilor instituţiilor viitorului Acord de Asociere Republica Moldova-UE şi a 
recomandărilor oferite în acest capitol sunt făcute în baza analizei ultimelor Acorduri de 
Asociere ale UE cu ţările din Balcanii de vest. Acesta nu aduce prejudiciu viitorului Acord 
de Asociere RM-UE, care ar putea până la sfârşitul negocierilor să ofere un regulament 
mai detaliat sau chiar puţin diferit de cadrul instituţional. Descrierea are intenţia să ofere 
un avertisment prealabil a ceea ce s-ar putea întâmpla, deşi nu se recomandă discutarea 
acestui document în neştiinţă de cauză. 

Cadrul instituţional creat de Acordurile de Asociere include instituţiile înzestrate cu pute-
rea de decizie. Până la intrarea în vigoare a AA Moldova-UE, este necesară crearea unei 
structuri pe trei nivele ale acestor instituţii:

•	 la nivel ministerial — Consiliul de Asociere; 

•	 la nivel înalt — Comitetul de Asociere;

•	 şi la nivel tehnic (de specialist) — sub-comitete. 

Pe parcursul procesului de ratificare al AA Moldova-UE de către statele membre ale UE, 
Acordul Interimar va permite prevederilor privind comerţul şi aferente comerţului ale AA, 
precum şi a capitolelor ce se referă la justiţie, libertate şi securitate şi privind unele do-
menii selectate care urmează să intre în vigoare cât de repede posibil înainte ca AA să 
fie ratificat. Prevederile Acordului Interimar acoperă de obicei probleme ce ţin de vamă, 
mărfuri industriale, agricultură şi piscicultură, monopolul de stat, subvenţiile, dumpingul, 
concurenţa, cooperarea administrativă în probleme de comerţ, traficul de tranzit, achizi-
ţiile publice, drepturile intelectuale, industriale şi comerciale. Acesta va cuprinde unele 
aspecte politice, legale şi instituţionale de asociere cu Uniunea Europeană — problema 
ce ţine de respectarea principiilor democratice şi a drepturilor omului, principiile legislaţiei 

10. iNStituŢiiLe PeNtru moNitoriZarea 
şi imPLemeNtarea viitoruLui acord  
de aSociere rePubLica moLdova-ue 
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internaţionale şi a supremaţiei legii (statului de drept), cooperarea Republicii Moldova cu 
alte ţări şi prevederile instituţionale pentru implementarea Acordului Interimar. 

Intrarea în vigoare a Acordului Interimar va da startul armonizării obligatorie a legislaţiei 
moldoveneşti în sectoarele menţionate în Acordul dat (de ex., pentru legea privind proprie-
tatea intelectuală). Acordul Interimar va oferi o structură instituţională simplificată pe două 
nivele ce va consta din Comitetul Interimar şi sub-comitetele sale. 

1. consiliul de asociere 

Cerinţa obişnuită a AA este ca Consiliul de Asociere urmează să fie convocat la un nivel 
adecvat (ministerial) cel puţin o dată în an, şi atunci când circumstanţele o cer. În cadrul 
acestor şedinţe, ţara asociată este reprezentată de o delegaţie, de obicei condusă de Mi-
nistrul Afacerilor Externe şi care constă din membri ai Guvernului. Componenţa Delegaţiei 
Republicii Moldova se determină prin Hotărâre de Guvern. 

La rândul său, Uniunea Europeană este reprezentată de membrii Consiliului Uniunii Euro-
pene şi a Comisiei UE (reprezentată la nivel de Comisar) condusă de Înaltul Reprezentant 
al UE pentru Afaceri Externe şi Politici de Securitate sau reprezentantul său desemnat65. 
Comitetul de Asociere va pregăti agenda Consiliului de Asociere, inclusiv textele recoman-
dărilor şi deciziilor preliminare. Dacă este necesar, alţi demnitari de stat pot însoţi membrii 
Consiliului de Asociere. 

Obiectivele principale ale activităţii Consiliului de Asociere sunt:

• să examineze orice problemă majoră care apare în cadrul de lucru al AA şi orice 
altă problemă de interes reciproc al părţilor; 

• să ia decizii şi să facă recomandări potrivite,

• să examineze disputele dintre părţi ce apar privitor la aplicarea şi interpretarea 
AA.

Pe parcursul perioadei inter-sesiune, Consiliul de Asociere poate să ia decizii sau să 
facă recomandări în baza procedurii scrise dacă ambele părţi sunt de acord cu aceas-
ta. Un astfel de forum ar necesita un schimb intensiv de informaţii în scris (cu privire la 
planificarea politicii sau instrumentelor legale ale Republicii Moldova, prin urmare este 
recomandabilă examinarea din timp a traducerii adecvate şi a aranjamentelor de cores-
pondenţă). 

Consiliul de Asociere adoptă regulile sale proprii de procedură. Cu toate acestea, practica 
recentă (Albania, fosta Republică Iugoslavă Macedonia (FRIM), Bosnia şi Herţegovina, 
Serbia şi Montenegro) demonstrează că aceste reguli (precum şi regulile de procedură 
pentru Comitetul de Asociere) au fost pregătite de către persoanele oficiale ale UE, iar 
apoi convenite cu părţile. Prin urmare, din cauza similarităţii dintre acorduri şi acordurilor 
65 Se presupune că o dată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona şi în rezultatul devenirii „Serviciului 

de Acţiune Externă” al UE, un model puţin diferit ar putea apărea. Cu toate acestea, nu se aşteaptă schimbări 
la nivel conceptual. 
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instituţionale pentru implementarea lor, aceste reguli sunt aproape identice pentru fiecare 
ţară în proces de asociere. 

Prevederile hotărârilor Consiliilor de Asociere şi de asociere/stabilizare (de exemplu, Cro-
aţia, FRIM, Albania, Lituania) stipulează că fiecare parte poate lua o decizie privind publi-
carea hotărârilor şi recomandărilor Consiliului de Asociere în publicaţia sa oficială respec-
tivă. Există patru tipuri principale de astfel de hotărâri:

•	 hotărâri care modifică prevederile AA,

•	 hotărâri cu privire la interpretarea prevederilor AA,

•	 hotărâri cu privire la disputele părţilor cu privire la interpretarea AA,

•	 hotărâri cu privire la participarea ţării în proces de asociere în programe specifice 
(de ex., programul UE „Cultura”).

Se recomandă asigurarea faptului că aceste hotărâri sunt publicate în „Monitorul Oficial”. 
Scopul acestei publicaţii ar fi următorul:

•	 Aceste hotărâri, din punct de vedere al legislaţiei UE, sunt parte a legislaţie UE şi 
sunt obligatorii pentru toate Statele Membre. Fiind rezultatul obligaţiilor contractu-
ale ale AA (unele dintre acestea de fapt pot schimba prevederile AA şi protocoalele 
acestora, de obicei în probleme privind comerţul) acestea vor fi obligatorii şi pentru 
Republica Moldova, ca ţară în proces de asociere. Prin urmare, urmând principiile 
certitudinii legale şi a legalităţii, cetăţenii Republicii Moldova vor fi informaţi despre 
conţinutul şi impactul acestor hotărâri, care sunt obligatorii, din punct de vedere 
legal, pentru persoanele fizice şi juridice din ţara lor. 

•	 Nivelul de conştientizare al societăţii ca un tot întreg este ridicat cu privire la acti-
vitatea Consiliului de Asociere şi a rezultatelor sale. 

•	 Ministerele de resort din Moldova, instituţiile administraţiei centrale şi comunitatea 
de afaceri sunt informaţi şi sunt pregătiţi pentru aplicarea hotărârilor legale obliga-
torii ale AA.

Probleme a fi abordate
Vor fi soluţionate patru probleme importante pentru a realiza obiectivele sus-menţionate:

•	 Va fi elaborat modul în care aceste decizii vor fi „încorporate” în sistemul legal 
al Republicii Moldova. Unele ţări în curs de asociere au considerat că este anti-
constituţional să aplici aceste hotărâri fără o procedură internă de promulgare şi 
publicare în limbile sale oficiale, adică fără a fi aprobate de Parlament şi publicate 
în orice tip de ziar oficial (de ex., Lituania a încorporat fiecare hotărâre în sistemul 
juridic local printr-o lege specială similar cu orice tratat internaţional ratificat). 

•	 Trebuie să se decidă care instituţie va fi responsabilă pentru traducerea hotărâri-
lor, revizuirea lor din punct de vedere juridic şi al experţilor în limba moldoveneas-
că şi pentru prezentarea textului oficial pentru publicare în „Monitorul Oficial”

•	 Trebuie să se decidă care instituţie va fi responsabilă pentru publicarea acestor 
hotărâri în Monitorul Oficial. 
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•	 Trebuie să se decidă ce hotărâri vor deveni obligatorii din punct de vedere legal 
pentru Moldova (de ex., incorporarea în sistemul juridic local moldovenesc sau 
orice altă soluţie). 

Soluţiile posibile ale problemelor sus-menţionate ar putea fi următoarele:

- În absenţa unor standarde sau cerinţe legale, care ar putea reglementa problema 
de „încorporare” a hotărârilor susmenţionate şi luarea în considerare a impactului 
său economic şi sensibilitatea politică posibilă în majoritatea cazurilor (concen-
trarea asupra problemelor ce ţin de comerţ ar putea modifica textul protocoalelor 
AA sau în mod similar, de exemplu, problemele de achiziţionare a pământului de 
către cetăţeni ai UE ai Statelor Membre ale UE în cazul Croaţiei), se recomandă 
ca acestea să fie introduse prin intermediul legilor adoptate de Parlament.

- Pot fi propuse două soluţii în baza sistemului legislativ moldovenesc existent 
(numai dacă nu se fac modificări în legislaţia moldovenească care să stipuleze 
procedura specială de aplicare a hotărârilor Consiliului de Asociere). Ambele so-
luţii presupun că hotărârea Consiliului de Asociere va fi inclusă în sistemul legal 
moldovenesc prin intermediul unei legi. O astfel de lege poate conţine doar două 
sau trei articole. Fără a aduce prejudiciu tehnicilor deja existente de elaborare a 
legislaţiei din Moldova, se sugerează următorul model de formulare a legii: 

1. „Hotărârea Consiliului de Asociere Uniunea Europeană — Republica Moldova 
cu privire la „titlul/problema în cauză” adoptată la 3 februarie 2012 (în continu-
are — Hotărârea) este adoptată şi aprobată de această lege.

2. Hotărârea intră în vigoare 

opţiunea 1 — „X zile după publicarea sa în Monitorul Oficial”, sau 

opţiunea 2 — „conform procedurii şi duratei stipulate în Hotărâre.”

Costurile pe care le suportă UE şi Moldova pentru participarea lor în şedinţele Consiliului 
de Asociere (cere de obicei au loc la Brussels), atât cu privire la personal, costuri de că-
lătorie şi cazare, precum şi costurile poştale şi de telecomunicaţii vor fi acoperite de către 
ambele delegaţii. Experienţa existentă a ţărilor asociate demonstrează că cheltuielile refe-
ritor la interpretarea pe parcursul şedinţelor, traducerea şi reproducerea documentelor în 
altă limbă se acoperă de către ţara asociată.

Deşi este necesar să asigure în mod adecvat informarea în masă despre consecinţele le-
gale ale deciziilor instituţiilor AA, în unele cazuri trebuie să fie asigurată confidenţialitatea. 
Prin urmare, cel mai recent AA (de ex., Serbia sau Montenegro) conţine clauza specială 
care indică că nimic nu va sta în calea uneia sau ambelor părţi contractante de a între-
prinde orice măsură:

•	 pe care ei o consideră necesară pentru a preveni dezvăluirea informaţiei contrar 
intereselor lor esenţiale de securitate; 

•	 care se referă la producerea sau comercializarea armamentului, muniţiilor sau 
materialelor de război sau cercetarea, elaborarea sau producerea materialelor de 
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primă necesitate în scopul apărării, luând în consideraţie că astfel de măsuri nu 
încalcă condiţiile competitivităţii privind produselor ce nu sunt prevăzute pentru 
scopuri specifice militare;

•	 pe care ei o consideră esenţială pentru propria lor securitate în cazul unor dezor-
dini interne serioase ce afectează menţinerea ordinii şi legii pe timp de război sau 
tensiune internaţională serioasă ce constituie o ameninţare de război sau pentru 
a îndeplini obligaţiile pe care şi le-au asumat cu scopul de a menţine pacea şi 
securitatea internaţională. 

2. comitetul de asociere 

În mod general, principiile de constituire a Comitetului de Asociere şi activitatea sa prac-
tică pot fi comparate cu cele ale Comitetului Interimar, care ar putea fi „extins” pentru a 
cuprinde toate domeniile acoperite de AA. În consecinţă, majoritatea recomandărilor oferi-
te mai jos cu privire la organizarea şi activitatea practică a Comitetului Interimar rămân în 
vigoare pentru Comitetul de Asociere. 

Comitetul de Asociere urmează să execute următoarele sarcini:

•	 să organizeze şedinţe şi dezbateri ale Consiliului de Asociere,

•	 să implementeze deciziile Consiliului de Asociere atunci când este necesar, şi în ge-
neral, să asigure continuitatea relaţiei de asociere şi funcţionarea adecvată a AA,

•	 acesta va lua în consideraţie orice problemă transmisă spre examinare de că-
tre Consiliul de Asociere, precum şi orice altă problemă care ar putea apărea pe 
parcursul implementării de zi cu zi a AA. Acesta va prezenta propuneri sau orice 
proiect de decizie/recomandare pentru a fi adoptate de Consiliul de Asociere.

În cazurile când Acordul de Asociere se referă la o obligaţie de a consulta sau la o posibi-
litate de consultare dintre părţi, o astfel de consultare poate avea loc în cadrul Comitetului 
de Asociere. Consultaţia poate continua şi în cadrul Consiliului de Asociere, dacă ambele 
părţi sunt de acord.

Regulile procedurilor Comitetului de Asociere vor fi propuse de către UE în cadrul primei 
şedinţe a Consiliului de Asociere, şi după ce sunt adoptate, acestea vor fi incluse în anexa 
la textul hotărârii. 

Consiliul de Asociere ar putea decide să creeze comitete speciale sau organe ce pot oferi 
asistenţă la îndeplinirea sarcinilor sale. În cadrul regulilor sale de procedură, Consiliul de 
Asociere va determina structura şi sarcinile unor astfel de comitete sau organe şi cum 
acestea vor funcţiona.

3. comitetul interimar 

Înainte de intrarea în vigoare a Acordului de Asociere pentru Moldova, Comitetul Interimar 
va fi creat în baza Acordului Interimar Republica Moldova — Uniunea Europeană. Compe-
tenţa şi drepturile acestei instituţii sunt similare celor ale Comitetului de Asociere, dar se 
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limitează la domeniului de aplicare a Acordului Interimar. 

Astfel, Comitetul Interimar va fi autorizat să:

•	 ia decizii referitor la problemele ce cad sub incidenţa domeniului acestui Acord. 
Deciziile luate vor fi obligatorii pentru părţi, care vor lua măsurile necesare pentru 
implementarea deciziilor luate;

•	 formuleze recomandările pe care acesta le consideră dorite cu scopul de a realiza 
obiectivele comune şi implementarea fără deficienţe a acestui acord. Acesta ur-
mează să formuleze atât decizii, cât şi recomandări de către acest acord şi între 
părţi — reprezentanţi ai UE şi reprezentanţi ai Republicii Moldova;

•	 soluţioneze disputele ce apar în legătură cu aplicarea sau interpretarea Acordului 
Interimar, pe care fiecare parte trebuie să le trimită la Comitetul Interimar. Aceste 
dispute ar putea fi soluţionate prin intermediul unei hotărâri obligatorii.

În termeni practici, monitorizarea implementării obligaţiunilor ce apar din Acordul Interimar 
şi din reformele relevante pe care Moldova le întreprinde în cadrul instituţional al Comite-
tului Interimar şi părţile de lucru ce se concentrează asupra unor sectoare specifice. 

Secretariatul Comitetului Interimar trebuie să fie format din două persoane cu funcţii înalte 
— o persoană cu funcţie înaltă din partea Comisiei Europene şi una din partea Republicii 
Moldova. Ele vor primi toată corespondenţa, care este expediată şi primită de către Pre-
şedintele Comitetului Interimar şi vor asigura că corespondenţa este transmisă, dacă este 
necesar, reprezentanţilor lor relevanţi din Comitetul Interimar. 

Pentru a asigura activitatea organizaţională cu succes a Comitetului Interimar, se reco-
mandă ca Secretarul din Moldova să fie asistat de o echipă (una sau două persoane) de 
asistenţă tehnică care va asigura partea tehnică a pregătirii şedinţelor (agenda, etc.) şi 
diseminarea documentelor de suport pentru şedinţe. 

În conformitate cu practica anterioară a ţărilor asociate la UE şi a ţărilor candidate (de 
ex., Croaţia) hotărârile Comitetului Interimar vor fi publicate în mod normal în „Monitorul 
Oficial” naţional. UE şi Moldova ar putea decide să publice orice alt act adoptat de către 
Comitetul Interimar. Prin urmare, deciziile luate de Comitetul Interimar vor fi publicate de 
către UE şi Moldova (vezi mai sus sugestiile cu privire la procedura de publicare în Moldo-
va a hotărârilor Consiliului de Asociere. Aceeaşi procedură poate fi aplicată şi hotărârilor 
Comitetului Interimar). 

Limbile oficiale ale Comitetului Interimar sunt limbile oficiale ale UE şi a Republicii Mol-
dova. Dacă nu este stipulat altfel, Comitetul Interimar îşi va baza discuţiile sale pe docu-
mentele pregătite în limbile date. Totuşi, în termeni practici, se recomandă ca Secretarul 
din Moldova pentru Comitet şi persoanele oficiale din Moldova selectate pentru această 
activitate (cel puţin la nivel tehnic (de expert), şi dacă este posibil şi la nivel de demnitari 
de stat) să posede limba engleză, deoarece aceasta îi va ajuta să lucreze cu toate docu-
mentele relevante în timpul şedinţelor Comitetului. 
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4. Sub-comitetele comitetului interimar 

Sub-comitetele se creează pentru a oferi asistenţă Comitetului Interimar la îndeplinirea 
funcţiilor sale. Crearea lor este aprobată prin hotărârea specială a Consiliului privind re-
gulile de procedură ale Comitetului Interimar al Ţării Asociate a UE, inclusiv Termenii de 
Referinţă şi Structura sub-comitetelor ţării asociate la UE. 

În conformitate cu practica recentă a ţărilor din Balcanii de vest, structura sub-comitetelor 
arată în felul următor66:

titlurile  
sub-comitetelor Probleme referinţe la  

acordul interimar (Saa) 
Comerţ, industrie,  
servicii vamale,  
impozitarea şi  
cooperarea cu alte  
ţări candidate 

Circulaţia liberă a mărfurilor

Produse industriale 

Întrebări legate de comerţ 

Impozitarea 

Regulile de origine 

Asistenţă administrativă în 
probleme vamale 

Cooperarea cu alte ţări can-
didate 

Alte întrebări referitoare la 
Titlul III al AI

Art. 3 (Art. 18)

Art. 4-8 (Art. 19-23) 

Art. 19-23 (Art. 34-48)

Art. 22-23 (Art. 37-38)

Art. 29 (Art. 44), Protocol 3

Art. 41 (Art. 99), Protocol 5 

Art. 52 (Art. 17) 

Art. 36 şi 37 (Art. 69 şi 71)

Agricultura, piscicultura, 
siguranţa produselor 
alimentare, probleme 
fitosanitare şi veterinare 

Produse agricole lato sensu 
 

Produse agricole stricto 
sensu 

Produse de piscicultură 

Produse agricole procesate 

Băuturi spirtoase şi vinuri 

Art. 9, 11 (1), 12 (1), 16, 17 (1) 
20 şi 21 (Art. 24, 26 (1), 27 (1), 
31, 32 (1) 35 şi 36)

Art. 11 (2-4, 12 (2) şi Art. 17 
(2) (3) (Art. 26 (2-4), 27 (2) şi 
Art. 32 (2)(3))

Art. 14 şi 15 (Art. 29 şi 30)

Art. 10 (Art. 25), Protocol 1

Art. 13 (Art. 28), Protocol 2

66 Propunerea pentru o hotărâre a Consiliului privind poziţia Uniunii pentru a fi adoptată de Comitetul Interimar 
UE-Serbia cu privire la regulile sale de procedură inclusiv Termenii de Referinţă şi Structura sub-comitetelor 
UE-Serbia, (COM/2010/0022 final — NLE 2010/0013).
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Protejarea indicatorilor 
geografici pentru produsele 
agricole şi de piscicultură şi a 
produselor alimentare altele 
decât băuturile spirtoase şi 
vinul

Art. 18 (Art. 33)

Piaţa internă  
şi concurenţa 

Concurenţa 
Asistenţa Statului pentru 
industria oţelului
Proprietatea intelectuală, 
comercial industrială 

Art. 38 şi 39 (Art. 73 şi 74)
Art. 38 (8) (Art. 73 (8)),  
Protocol 4
Art. 40 (Art. 75)

Probleme economice 
şi financiare şi date 
statistice

Mişcările de Capital şi plăţi
Art. 35, 38 (7) (b)  
(Art. 62, 73 (7) (b))

Transport

Traficul de tranzit 

Art. 34 (Art 61.1, Protocol 4, 
Art. 3 (a) şi (b), 11 (2), (3) şi 
((5), 19 (1) şi (2), 21 (1)  
şi (2) (d))

Totuşi, domeniul de activitate a acestor sub-comitete se referă la capitole specifice ale legis-
laţiei UE. Instituţiile participante pot fi determinate în baza distribuirii competenţelor definite 
în planul/programul de implementare al AA sau în documente similare de planificare.

Judecând după experienţa actuală a ţărilor asociate în baza proiectului termenilor de refe-
rinţă şi a structurii sub-comitetelor ţărilor din Balcanii de vest ai UE, subiectele de discuţii 
ale sub-comitetelor vor include:

•	 Implementarea AA (Acordul Interimar), 

•	 Pregătirea pentru implementarea AA Republica Moldova — Uniunea Europeană 
pentru o perioadă ce duce la ratificarea AA, 

•	 Evaluarea progresului referitor la armonizarea, implementarea şi punerea în apli-
care a legislaţiei, 

•	 Examinarea altor probleme care ar putea apărea în domeniile sus-menţionate ale 
Acordului Interimar şi pregătirea propunerilor de soluţii pentru aceste probleme.

Problemele ce se referă la asistenţa tehnică a UE pentru Republica Moldova de aseme-
nea pot fi discutate în format de sub-comitete.

În termeni practici, sub-comitetele vor organiza prima discuţie la nivel de expert cu privire 
la probleme de clarificare a prevederilor legislaţiei UE implementate în cadrul unor pre-
vederi anume ale AA/ Acordului Interimar şi al progresului realizat de Moldova în cadrul 
Politicii Europene de Vecinătate şi Parteneriat Estic. 

Ministerele de ramură respective trebuie să fie responsabile pentru co-prezidarea şedin-
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ţelor sub-comitetelor şi să ofere servicii de secretariat. Vice-miniştrii acestor ministere de 
resort pot prezida sub-comitetele. După cum arată experienţa ţărilor asociate prezente, 
aceste persoane de stat trebuie să fie experţi principali în domenii. Divizarea curentă 
a responsabilităţilor ministeriale pentru negocierile aferente AA din Moldova ar putea fi 
folosite ca o bază pentru divizare responsabilităţilor sub-comitetelor. Şefii grupurilor de 
lucru pentru negocierea AA pot fi desemnate în calitate de co-preşedinţi ai acestor grupuri. 
Direcţiile de integrare Europeană sau structurile similare ale ministerelor relevante respec-
tive ar putea activa în calitate de secretariate. 

La intrarea în vigoare a Acordului Interimar, anumite recomandări în scris referitor la pre-
gătirea pentru şedinţele Comitetului Interimar ar putea fi necesare pentru persoanele ofi-
ciale (persoanele cu funcţii de răspundere) din Republica Moldova. Aceste recomandări 
vor avea un caracter de consultanţă şi prin urmare, vor necesita aprobarea oficială a Gu-
vernului. Aceste recomandări ar putea include numele şi datele de contact ale persoanelor 
responsabile pentru diferite activităţi din cadrul ministerelor (de exemplu, domenii/proble-
me acoperite de către Acordul Interimar). Acestea pot fi prezentate tuturor demnitarilor 
moldoveni la o şedinţă specială organizată de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării 
Europene. Ca o alternativă, poate fi adoptată o Hotărâre de Guvern cu privire la aceeaşi 
problemă.

5.comitetul Parlamentar de asociere moldova — ue 

AA va crea de asemenea Comitetul Parlamentar de Asociere UE-Moldova, ce constă din 
membri ai Parlamentului European şi membri ai Parlamentului Republicii Moldova. Se va 
organiza un forum pentru întâlnire şi schimbul de opinii dintre parlamentari. Acest Comitet 
se va întâlni la intervale pe care singur le va stabili. 

Comitetul Parlamentar de Asociere UE-Moldova va fi informat regulat despre statutul im-
plementării AA, inclusiv conţinutul hotărârilor relevante şi a recomandărilor instituţiilor AA. 
Acesta poate face recomandări Parlamentului European, Consiliului UE şi Comisiei Euro-
pene, Consiliului de Asociere, Parlamentului şi Guvernului Republicii Moldova.

Comitetul Parlamentar de Asociere îşi va crea propriile reguli de procedură. Acesta poate 
crea la fel şi sub-comitete. Acesta, va fi prezidat pe rând de un reprezentant al Parlamen-
tului European şi un reprezentant al Parlamentului Republicii Moldova, în conformitate cu 
prevederile stipulate în regulile sale de procedură. 
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capacitatea republicii moldova de a beneficia de pe urma  
unei ZLSac

După cum se poate observa din secţiunile precedente, nu există avantaje competitive 
evidente care pot fi identificate la această etapă a procesului de negociere. Aceasta presu-
pune că reformele, după cum se susţine în volumele anterioare ale acestei serii de publi-
caţii, ar trebui să aibă prioritate pentru a asigura crearea avantajelor printr-un cadru legal 
şi instituţional de clasă înaltă, făcând ţara mai atractivă pentru investiţiile străine directe, 
care pot aduce oportunităţi de export. 

Între timp, industriile care sunt considerate ca având potenţial trebuie să fie dezvoltate 
pentru ca să devină compacte şi efective pentru a putea face faţă concurenţei înalte de 
pe piaţa lor internă pe care o va aduce acordul. Modalitatea realizării acestui lucru este 
prezentată în următoarele câteva pagini. 

abordarea listei de verificare 

Viitorul Acord de Asociere (AA) între UE şi Moldova va fi bazat pe conceptul de Zonă de 
Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (ZLSAC) — care înseamnă comerţ liber şi con-
vergenţă de reglementare cu acquis-ul pieţei interne. Un acord de liber schimb aprofundat 
şi cuprinzător între UE şi Moldova va cuprinde în mod substanţial tot comerţul cu bunuri 
şi servicii, inclusiv produsele de importanţă deosebită pentru ambii parteneri. În acelaşi 
timp, sfera de aplicare a acordurilor comerciale tradiţionale va fi extinsă pentru a include 
alte domenii de reglementare, cum ar fi practica sanitară şi fitosanitară (SPS), drepturile 
de proprietate intelectuală şi industrială (DPI), achiziţiile publice, facilitarea comerţului şi 
concurenţa. În plus la aceasta, noul acord va include prevederi obligatorii privind imple-
mentarea angajamentelor comerciale şi economice de reglementare. AA ar putea oferi un 
cadru general pentru negocierea acordurilor sectoriale, cum ar fi Acordul privind evaluarea 
conformităţii şi acceptarea produselor industriale. 

11. coNcLuZii şi recomaNdări
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Domeniul de aplicare al viitorului Acord de Asociere: 

• cooperarea economică — această parte se va concentra pe principiile de poli-
tici macroeconomice şi fiscale corecte, îmbunătăţirea managementului finanţelor 
publice, armonizarea treptată a legislaţiei fiscale naţionale cu normele UE şi im-
plementarea metodelor UE pentru colectarea şi compilarea statisticilor. 

• comerţul cu bunuri — acesta ar trebui să fie privit ca un “nucleu” al acordului şi 
va include elemente obişnuite precum sunt eliminarea taxelor vamale, eliminarea 
taxelor de import cu anumite excepţii pentru produse sensibile şi eliminarea tarife-
lor de export şi a restricţiilor cantitative. Drepturile de import vor fi eliminate pentru 
aproape toate produsele şi va exista liberalizarea semnificativă a comerţului cu 
servicii. Acesta include prevederi privind investiţiile, atât în domeniul serviciilor 
cât şi în sectoarele industriale, discipline puternice în domenii importante, cum ar 
fi protecţia drepturilor de proprietate intelectuală (inclusiv indicaţiile geografice), 
achiziţiile publice, normele de concurenţă şi transparenţa reglementării. 

În plus faţă de eliminarea taxelor vamale, AA stabileşte obiectivul de eliminare la fel şi a ob-
stacolelor de reglementare numite Bariere Netarifare (BNT) privind comerţul cu mărfuri. 

Dispoziţiile privind Barierele tehnice în calea comerţului (BTC) sunt destinate să redu-
că obstacolele în calea schimburilor comerciale dintre Moldova şi UE care decurg din 
reglementările, standardele tehnice, procedurile de evaluare a conformităţii şi cerinţe si-
milare. AA va avea drept scop aducerea legislaţiei Republicii Moldova în conformitate cu 
reglementările, standardele comunitare tehnice şi procedurile de evaluare a conformităţii. 

Obiectivul principal al măsurilor sanitare şi fitosanitare (SPS) va fi de a facilita în continua-
re schimburile comerciale dintre Moldova şi UE de plante şi produse vegetale, animale şi 
produse de origine animală, menţinând în acelaşi timp nivelul ridicat al sănătăţii oamenilor, 
animalelor şi plantelor. Un alt obiectiv va fi de a asigura o transparenţă deplină în ceea 
ce priveşte măsurile sanitare şi fitosanitare care afectează comerţul. Capitolul cu privire 
la SPS va include, de asemenea, dispoziţii privind cooperarea, care va include: un dialog 
formal cu privire la aspectele SPS care afectează comerţul; şi angajamente specifice cu 
privire la: transparenţă (în special în ceea ce priveşte condiţiile de import), consultare, 
lucrul pentru dezvoltarea unei înţelegeri comune privind standardele internaţionale.

comerţul cu servicii, libertatea stabilirii şi de investiţii

În liberalizarea comerţului cu servicii, AA va merge dincolo de angajamentele Moldovei 
faţă de OMC.  Articolul V din GATS stabileşte normele domeniului de aplicare şi aco-
perirea unei zone de liber schimb pentru comerţul cu servicii. Un acord de liberalizare a 
comerţului cu servicii trebuie să aibă o acoperire sectorială substanţială, şi să elimine în 
mod substanţial orice discriminare dintre părţi, în sectoarele acoperite de (i) măsuri discri-
minatorii de eliminare; şi (ii) interzicerea mai multor măsuri discriminatorii sau unor măsuri 
discriminatorii noi. Prestarea transfrontalieră a serviciilor va fi încurajată, concomitent cu 
armonizarea treptată a legislaţiei Republicii Moldova la cea a UE. 
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deschiderea comerţului şi convergenţa de reglementare 

Sub titlul “cooperarea de reglementare”, scopul AA va fi să se asigure că Ucraina va avea 
expertiza necesară în vederea implementării armonizării de reglementare prevăzute în 
domeniul liberei circulaţii a mărfurilor, măsurilor sanitare şi fitosanitare (SPS), facilitării 
comerţului şi a aspectelor vamale, comerţul cu servicii, drepturile de proprietate intelectu-
ală şi achiziţiile publice. Capitolele mai generale de cooperare vor cuprinde un domeniu 
vast de activitate, inclusiv transportul, mediul înconjurător, mediul de afaceri, agricultura şi 
dezvoltarea rurală, sănătatea, educaţia şi societatea civilă. 

Acordul de asociere UE — Republica Moldova se preconizează să stabilească legături cla-
re între deschiderea comerţului şi convergenţa de reglementare. Implementarea acquis-
ului comunitar comercial şi a acquis-ului comunitar legat de comerţ se preconizează să fie 
obligatorie. Părţile, de asemenea, negociază liste concrete ale legislaţiei UE pentru armo-
nizarea juridică în domeniile politice care se încadrează în cooperarea sectorială, cum ar 
fi, de exemplu, transportul, energia, serviciile financiare şi mediul înconjurător. Părţile vor 
conveni asupra unui mecanism adecvat pentru a monitoriza implementarea angajamente-
lor, care vor depăşi clauza de “cel mai bun efort” de implementare a APC-ului. 

Politici de cooperare 

Un viitor AA ar trebui să implice stabilirea unei cooperări strânse într-o gamă largă de 
domenii politice, pentru a oferi orientare politică şi asistenţă UE pentru a promova dezvol-
tarea economică şi socială din Republica Moldova.

Cooperare economică şi statistică 

Republica Moldova urmează să întreprindă măsuri în vederea facilitării reformei şi inte-
grării economice în structurile europene prin îmbunătăţirea formulării şi aplicării politicilor 
economiei de piaţă.

Aceasta ar trebui să-şi îmbunătăţească capacitatea de a furniza informaţii referitoare la 
performanţele macroeconomice şi prognoze, să formuleze politica economică şi să dez-
volte instrumentele necesare pentru aplicarea acesteia. 

Promovarea şi protecţia investiţiilor, cooperarea industrială, IMM-uri

Republica Moldova urmează să se axeze pe crearea unui climat favorabil pentru investiţi-
ile private, atât interne cât şi străine, pentru a promova revitalizarea economică şi industri-
ală. Scopul ar trebui să fie stabilirea unui cadru legal favorabil pentru investiţii, implemen-
tarea măsurilor corespunzătoare pentru transferul de capital şi promovarea oportunităţilor 
de investiţii. În domeniile de cooperare industrială şi IMM-uri, politicile trebuie să fie ela-
borate vizând promovarea modernizării şi restructurării industriei, precum şi consolidarea 
sectorului IMM-urilor. 
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Agricultura şi sectorul agroindustrial 

În special, Moldova trebuie să urmărească modernizarea şi restructurarea agriculturii şi a 
sectorului agroindustrial. Cooperarea în cadrul noului AA ar putea include (1) dezvoltarea 
gospodăriilor de fermieri private şi a canalelor de distribuţie, metodele de depozitare şi de 
marketing, (2) modernizarea infrastructurii rurale (transport, alimentare cu apă, telecomu-
nicaţii), (3) îmbunătăţirea productivităţii şi calităţii folosind metodele şi produsele adecvate; 
(4) dezvoltarea metodelor de marketing, promovarea cooperării industriale în domeniul 
agriculturii şi schimbul de know-how, şi (5) dezvoltarea cooperării privind sănătatea ani-
malelor şi plantelor în formă de asistenţă pentru instruire şi organizarea controalelor în 
vederea armonizării treptate cu standardele UE. 

Facilitarea comerţului şi serviciile vamale

În domeniul vamal, Moldova trebuie să întreprindă măsuri pentru a realiza armonizarea 
în continuare cu acquis-ul UE şi pentru a asigura implementarea măsurilor de liberalizare 
care ar rezulta dintr-un AA. În special, Moldova trebuie să dezvolte management vamal 
eficient şi metode de investigare, să asigure colectarea veniturilor corespunzătoare, să 
simplifice controalele şi formalităţile în ceea ce priveşte transportul de mărfuri, şi să intro-
ducă sisteme informaţionale vamale moderne. 

aprobarea capitolului SPS şi a anexei legislative  
pentru ZLSac moldova 

La momentul scrierii negocierile cu privire la capitolul SPS nu erau încă începute şi urmau 
să fie întreprinse în cadrul negocierilor ZLSAC la o dată ulterioară. 

Se recomandă ca partea moldovenească să iniţieze discuţii cu privire la capitolul referitor 
la SPS, şi să nu aştepte propuneri din partea UE. De îndată ce este posibil partea moldo-
venească ar trebui să propună UE în mod oficial capitolul SPS cu următoarea structură şi 
precum în anexa 3 la prezentul ghid: 

Se recomandă ca partea moldovenească a iniţia discuţiile cu privire la capitolul referitor la 
SPS, mai degrabă decât să aşteptaţi pentru propunerile din partea UE. De îndată ce este 
posibil partea moldovenească ar trebui să propună în mod oficial la capitolul UE SPS cu 
următoarea structură şi, anexat la acest ghid: 

Capitolul SPS — domeniul de aplicare al cooperării: 

•	 Sprijin pentru dezvoltarea legislaţiei naţionale privind SPS şi mecanismul de im-
plementare cu referinţă la lista Acquis-ului din parte B din anexă. 

•	 Principiile de reglementare a comerţului cu referinţă la dispoziţiile SPS în partea A 
din anexă. 

•	 Lista domeniilor de cooperare. 
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Anexa SPS — dispoziţii detaliate 

	 Măsuri sanitare şi fitosanitare. 

	 Lista Acquis-ului SPS inclusiv Regulamentul principal al UE privind siguranţa pro-
duselor alimentare şi a furajerelor, sănătatea animalelor şi plantelor şi bunăstarea 
animalelor. 

Trebuie să fie incluse următoarele dispoziţii principale: 

	 Regionalizarea — recunoaşterea principiului şi oferirea unui mecanism pentru re-
cunoaşterea statutului.

	 Echivalenţa — principiile şi mecanismele de determinare şi de recunoaştere a 
echivalenţei. 

	 Certificarea — prevede principii aplicate faţă de certificare şi limbile certificatelor. 

	 Verificarea — defineşte drepturile părţilor şi principiile aplicate în verificare. 

	 Controalele la import şi taxele de inspecţie — defineşte principiile aplicate faţă de 
controale şi taxe. 

	 Informare, notificare şi consultare — defineşte principiile şi mecanismele de comu-
nicare privind problemele SPS.

Negocierea elementelor comerţului cu produse agroalimentare  
din ZLSac 

Ca urmare a concluziilor Consiliului Afacerilor Externe al UE din 25 octombrie 2010, ne-
gocierile cu privire la stabilirea unui Acord privind Zona de Liber Schimb Aprofundat şi 
Cuprinzător (ZLSAC) între UE şi Moldova se planifică să înceapă în viitorul apropiat. 

Autorităţile moldoveneşti trebuie să se pregătească singure precum şi circumscripţiile 
electorale pentru aceste negocieri. Agricultura va fi parte integrantă a acestor negocieri. 

În prezent, regimul comercial UE-Moldova este reglementat de schema unilaterală de 
Preferinţe Comerciale Autonome (PCA) în cadrul căreia UE oferă acces liber pe piaţă pen-
tru aproape toate produsele agricole de origine moldovenească, cu excepţia unui număr 
mic de produse care fac obiectul contingentelor tarifare (TRQ) şi a unui set de 12 fructe 
şi legume proaspete care fac obiectul preţurilor de intrare pentru care a fost suspendată 
doar componenta de taxe ad-valorem. În acest context, Moldova nu a fost obligată la reci-
procitate şi mai continuă să aplice tariful MFN prevăzut în schemele sale tarifare OMC faţă 
de importurile agricole de origine UE. Examinarea structurii tarifare agricole din Moldova 
arată că există anumite produse şi anume, vinul, produsele lactate, zahărul, carnea şi 
ouăle, fructele şi legumele, precum şi uleiurile şi grăsimile care sunt protejate prin tarife 
ridicate. Nu este surprinzător faptul că, nivelul importurilor scutite de taxe vamale pentru 
aceste produse este relativ scăzut. 



136

În ceea ce priveşte agricultura încheierea unui acord de liber schimb între UE şi Moldova 
este estimat să aducă numai beneficii marginale pentru exporturile agricole din Moldova 
pe piaţa UE deoarece regimul actual este deja generos în această privinţă. Cu toate 
acestea, eliminarea imediată a restricţiilor rămase în special pentru vinuri, zahăr, orz şi 
grâu urmează să fie considerată ca o prioritate în cadrul negocierilor. Realizarea acestui 
obiectiv s-ar putea dovedi destul de dificilă pentru zahăr. În acest caz, va fi negociată o 
perioadă de tranziţie pentru eliminarea treptată a restricţiilor comerciale rămase. În ceea 
ce priveşte produsele de origine animală, inclusiv mierea şi unele fructe şi legume cea 
mai provocatoare întrebare este de a realiza respectarea deplină cu SPS-ul şi standar-
dele de calitate ale UE, inclusiv cele private. Acest lucru trebuie să fie, de asemenea, o 
problemă de urgenţă pentru autorităţile moldoveneşti. Sarcina nu este limitată numai la 
transpunerea legislaţiei UE relevante, dar necesită, de asemenea, acţiuni pentru a pune 
în funcţiune un sistem de control şi de inspecţie eficace şi de încredere. Sarcina este 
imensă şi necesită investiţii considerabile (publice şi private) în capitalul fix şi uman. Prin 
urmare, este necesară prioritizarea. Un mod evident de prioritizare este de a începe cu 
chestiuni care sunt relevante pentru produsele care au deja oportunităţi de piaţă în UE şi 
care, prin îmbunătăţiri modeste, ar putea îmbunătăţi poziţia lor pe piaţa UE şi să-şi ridice 
exporturile. 

În orice caz, un acord de liber schimb ar creşte substanţial presiunile concurenţiale asupra 
producătorilor din Moldova, care se vor confrunta cu costuri de ajustare într-un mediu mai 
competitiv. Costurile de ajustare sunt estimate să fie mai mari pentru sectorul agricol, în 
general, şi în particular pentru sub-sectoarele cele mai protejate din cadrul agriculturii şi 
anume, zahărul, vinurile, produsele lactate şi animale, seminţe oleaginoase, grăsimi şi 
fructe şi legume. 

Pentru a facilita procesul de ajustare şi a ajuta acest sector să se adapteze la noile reali-
tăţi, autorităţile moldoveneşti ar trebui să încerce să declare un număr limitat de produse 
ca fiind sensibile şi să negocieze eliminarea treptată a măsurilor de protecţie pentru aces-
te produse pe parcursul unei perioade de tranziţie. 

Decizia privind produsele care vor fi declarate sensibile în cele din urmă este o decizie 
politică. De obicei, aceste tipuri de decizii se bazează atât pe considerente economice cât 
şi politice. În termeni tehnici, pentru identificarea unui set de produse dintre care un număr 
va fi declarat sensibil pot fi folosite mai multe metode. Metodele înalt sofisticate solicită 
date şi în cea mai mare parte sunt utilizate de către cercetători. Administratorii şi politicienii 
sunt interesaţi de analiza şi evaluarea politicilor care să poată fi efectuată rapid şi cu o 
cantitate limitată de informaţii. În acest sens, sunt utilizate măsuri (indicatori) mai simpli de 
avantaje comparative. 

În orice caz, produsele extrem de protejate sunt candidaţii cei mai evidenţi pentru a fi de-
clarate ca fiind sensibili. În acest sens, negociatorii moldoveni ar trebui să ia unele decizii 
dificile deoarece numărul de produse sensibile va fi limitat iar costul pentru aceasta, în 
ceea ce priveşte gradul de deschidere a pieţei se aşteaptă să crească ca şi numărului de 
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produse sensibile care a crescut. Cu alte cuvinte, de obicei, “preţul” pentru obţinerea unui 
număr mai mare de produse sensibile este reducerea mai mare a tarifelor. 

Asigurarea unui oarecare “tratament favorabil” pentru produsele sensibile este un pas 
necesar pentru a facilita procesul de ajustare în agricultură. Cu toate acestea, aceasta nu 
este suficient. În orice caz, acest “tratament favorabil” nu va dura pentru totdeauna. Prin 
urmare, pentru a obţine cele mai bune rezultate şi pentru a evita confruntarea “şocului” 
de ajustare la o etapă ulterioară, este necesară completarea acestui prim pas prin politici 
şi măsuri interne care vizează stimularea dezvoltării rurale. Acest lucru este deosebit de 
important pentru zonele rurale, care depind extreme de mult de agricultură. 

În afară de numărul şi tratarea produselor sensibile, există, de asemenea, alte probleme 
de negociere care într-o măsură mai mică sau mai mare, sunt legate de agricultură şi 
anume regulile de origine, dispoziţiile de salvgardare şi protecţia indicaţiilor geografice şi 
a denumirilor de origine. Regulile de origine sunt mult mai semnificative pentru produsele 
industriale decât cele agricole. Cu toate acestea, orice îmbunătăţire a acestor reguli va 
aduce, de asemenea, unele beneficii marginale, în ceea ce priveşte utilizarea sporită a 
preferinţelor la fel şi pentru produsele agricole. Dispoziţiile de salvgardare sunt incluse în 
acordurile comerciale cu scopul de a proteja producătorii autohtoni de creşteri bruşte a 
importurilor. Invocarea acestor dispoziţii presupune că datele statistice fiabile şi verificabi-
le, precum şi capacitatea administrativă de a executa anchetele necesare sunt la locul lor. 
Protecţia IG şi denumirea de origine reprezintă două problem principale. Prima este legată 
de angajamentul care va fi asumat pentru a înceta utilizarea IG-urilor şi a denumirilor de 
origine protejate a celuilalt partener comercial. Atunci când este necesar, pot fi negociate 
perioade de eliminare treptată. Cea de-a doua este legată de contribuţia pe care protecţia 
IG o poate avea în calitate de instrument de politici pentru promovarea politicii de calitate 
şi dezvoltării rurale. 

Negocieri serioase şi fructuoase precum şi implementare efectivă nu pot fi efectuate şi 
asigurate fără a avea o structură instituţională, de reglementare şi administrativă necesa-
ră. O serie de elemente de bază sunt necesare în acest sens şi anume: disponibilitatea 
unor date statistice de încredere şi consecvente solicitate, o bună coordonare intra-minis-
terială, implicarea deplină a ministerelor de resort, MAIA în cazul agriculturii, în procesul 
de negociere, numirea unei echipe relevante de negociere formată din personal de înaltă 
calificare, precum şi îmbunătăţirea şi/sau stabilirea, dacă este necesar, a legăturilor de 
conduită cu părţile interesate (producători agricoli, procesatori, exportatori, importatori, 
consumatori în cazul agriculturii). 

comerţul cu bunuri — produse industriale 

În contextul liberului schimb al UE există şase instrumente orizontale care definesc cadrul 
pentru infrastructura calităţii şi 21 directive armonizate pentru produsele care necesită 
armonizare şi implementare. De asemenea, există 16 directive legate de Metrologie. Fie-
care dintre acestea va fi adoptată şi implementată cât mai curând posibil. 
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Un alt aspect cheie al regulamentului este principiul că producătorul este responsabil 
pentru asigurarea faptului că produsul său este conform cu legea folosind (o alegere a) 
metodele care sunt definite în legislaţia relevantă. Acest lucru este definit în directiva cu 
privire la răspunderea pentru produsele cu defect67, care nefiind o barieră tehnică în calea 
comerţului prevede o parte a cadrului juridic relevant. 

recomandări finale

1)  Republica Moldova trebuie să se angajeze într-un program care vizează armoni-
zarea legislaţiei sale şi implementarea legislaţiei armonizate pentru a creşte com-
petitivitatea generală a acesteia ca o ţară în curs de pregătire de deschidere a 
pieţelor sale. Armonizarea se face nu cu scopul de a se conforma cu acordul, ci 
pentru a face ca ţara să lucreze mai bine şi să concureze mai bune cu UE şi în 
cadrul UE. 

2)  Se recomandă pregătirea şi adoptarea deciziilor Guvernului cu privire la repre-
zentarea în instituţiile Acordului interimar şi a AA (specificând responsabilităţile 
şi competenţele ministerelor de resort din Moldova şi a instituţiilor administraţiei 
centrale la fiecare instituţie AA şi a Acordului interimar). 

3)  Este important ca obiectivele negocierilor să fie clare din timp pentru negociatori 
pentru a le da timp să analizeze strategiile care pot fi utilizate pentru a ajunge la un 
acord. De asemenea, este important să ne amintim că un acord nu trebuie să fie 
atins cu orice preţ. Trebuiesc trase linii clare pentru a garanta că în tensiunea mo-
mentului nimic nu este omis care ar putea potenţial afecta interesul producătorilor 
sau consumatorilor moldoveni. Modalitatea realizării acestui lucru a fost subliniată 
în capitolele precedente. 

4)  Se recomandă să se asigure ca deciziile Consiliului de asociere şi ale Comitetului 
interimar să fie publicate în Monitorul Oficial naţional. Modul în care aceste decizii 
vor fi “incorporate” în sistemul de drept din Republica Moldova şi aplicate/imple-
mentate trebuie, de asemenea, să fie clar stabilit şi definit, inclusiv, în special rolul 
Parlamentului Republicii Moldova şi al Guvernului. Trebuie să se decidă care insti-
tuţie din Moldova va fi responsabilă pentru furnizarea textelor oficiale ale acestor 
decizii la Monitorul Oficial. Asemenea probleme procedurale pot fi parte a hotărârii 
în cauză a Guvernului Republicii Moldova cu privire la instituţiile AA după cum s-a 
menţionat mai sus. 

5)  În ceea ce priveşte accesul la documente confidenţiale, trebuie să fie pusă în apli-
care o obligaţie de nedivulgare în fiecare minister de resort din Moldova şi instituţii 
ale administraţiei centrale prin actul administrativ emis de Ministrul/Şeful instituţiei 
administraţiei centrale sau în orice altă procedură similară, care este prevăzută în 
temeiul legislaţiei relevante din Republica Moldova.

67 Directiva Consiliului 85/374/CEE din 25 iulie 1985 de apropiere/armonizare a actelor cu putere de lege şi a 
actelor administrative ale statelor membre cu privire la răspunderea pentru produsele cu defect.
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Indicele RCA pentru ţara i şi comunitatea j se calculează după cum urmează:

RCAij = (Xij/Xwj) / (Xi/Xw)

Unde:

Xij= Exportul de marfă j al ţării i 

Xwj= exportul mondial de marfă j

Xi= total exporturi ale ţării i

Xw= total exporturi globale

Indicele poate lua valori de la 0 până la ∞. Dacă indicele RCAij pentru marfa j are o valoare 
mai mare decât “1”, ţara i are un avantaj comparativ demonstrat aferent produsului re-
spectiv. În mod evident, cifrele mai mici decât “1” indică dezavantajul comparativ. Indicele 
poate fi calculat, utilizând ca referinţă lumea sau grupul specific de ţări, adică piaţa UE sau 
chiar la nivel bilateral.

Coeficientul nominal de protecţie 

Coeficientul nominal de protecţie (NPC) care este definit ca raportul dintre preţul de piaţă 
observat P obţinut de către producătorii produsului în cauză comparativ cu costul acestui 
produs de oportunitate socială pe întreagă economia P*, adică 

NPCi = Pi / Pi
*

Unde i denotă produsul în cauză. 

Dacă NPCi este mai mic decât 1, atunci stimulentele de producţie nu reflectă valoarea eco-
nomică deplină şi ţara va avea unele avantaje comparative ne-exploatate în extinderea pro-
ducţiei. Acest lucru ar putea avea loc deoarece factorii externi pozitivi care sunt prezenţi 

aNeXa 1  
indicele avantajului comparativ dezvăluit (rca)
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nu se reflectă în preţuri (incapacitatea pieţei) şi/sau suportul negativ prin supra impozitare 
oferite de guvern. În mod similar, dacă raportul este mai mare de 1, ţara are un dezavantaj 
comparativ şi ar fi mai bine dacă producţia produsului în cauză ar fi fost contractantă.

O variantă des întâlnită de NPC este aşa-numita rata nominală de protecţie (NPR) care 
este definită ca (NPC–1). NPR ar fi pozitivă pentru activităţile protejate, care sunt în deza-
vantaj comparativ şi negative pentru activităţile neprotejate, care au unele avantaje com-
parative neexploatate.

În general, Pi* este estimat prin găsirea celui mai relevant preţ străin Pf multiplicat cu r 
cursul de schimb valutar plus sau minus orice cost de comercializare m, care este necesar 
pentru a face un bun străin echivalent cu unul intern. Dacă toate costurile sunt proporţio-
nale cu preţurile atunci avem: 

Pi
* = rPf (1 + m)

Observate în mod similar, preţurile interne obţinute de producători pot fi exprimate drept 
funcţie de cost de oportunitate plus orice cost de tarifare şi arendă (t) care rezultă din 
restricţiile comerciale aplicate. În cazul în care aceste costuri sunt proporţionale cu preţul, 
atunci avem:

Pi = (1 + t) Pi
*

Astfel, în forma sa cea mai simplă, indicatorul măsoară echivalentul ad-valorem al oricăror 
măsuri restrictive comerciale aplicate. 

NPCi = Pi / Pi
* = (1 + t) Pi

* / Pi
* = (1 + t)

Aceste măsuri “echivalent tarifar “pot fi foarte utile pentru compararea nivelurilor de pro-
tecţie între produse şi ţări. 

coeficientul de protecţie eficientă (ePc)

Conceptul EPC, pur şi simplu, îl extinde pe NPC pentru a include distorsiunile existente în 
partea intrărilor. Prin urmare, EPC este incidenţa “tarif-echivalent” al politicilor în valoarea 
adăugată măsurată ca totalul veniturilor R minus suma tuturor costurilor intrărilor C. Cu 
alte cuvinte:

EPCi = Vi/Vi
* = (PiQi) — (Σpijqij) / (Pi

*Qi
*) — (Σpij

*q ij
 *)

Unde, i denotă produsul şi j materia primă (intrările) utilizată.

EPC este similar cu NPC, însă solicită mult mai multe date. Pentru a calcula EPC, preţurile 
sunt măsurate ca în cazul NPC. Cea mai dificilă întrebare empirică este necesitatea de-
terminării cantităţilor corespunzătoare fiecărei intrări. În practică, EPCs întotdeauna sunt 
calculate cu coeficienţii de intrare sau de ieşire la nivelurile sale observate, ceea ce duce 
la supraestimarea gradului de protecţie.
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Economiştii au dat o definiţie precisă a unei pieţe unice. Aceştia definesc o piaţă unică 
ca una în care Legea Preţului Unic ţine de toate mărfurile, serviciile negociabile şi pieţele 
de factori. Adică, există un singur preţ pe piaţa din întreaga regiune pentru fiecare marfă 
negociabilă şi factor, exprimând toate preţurile într-o monedă unică şi ajustând la costu-
rile reale ale transportării mărfurilor sau factorilor între locaţii. O astfel de economie este 
complet integrată.

Ideea unei pieţe unice vine din Comunitatea Economică Europeană (CEE). Iniţial, CEE, 
creată prin Tratatul de la Roma din 1957, a fost o Piaţă Comună. Acest concept european 
al unei pieţe comune a fost exprimat în termeni de “patru libertăţi”, care sunt, libertatea 
schimburilor comerciale de bunuri, servicii, capitaluri şi muncă. O Piaţă Comună a solicitat 
eliminarea tuturor restricţiilor de la frontieră, aferente circulaţiei bunurilor, serviciilor, capi-
talurilor şi muncii. A fost, de asemenea, necesară stabilirea “politicilor comune” în patru 
domenii desemnate: comerţ exterior, agricultură, transporturi şi concurenţă.

Cu toate acestea, Cartea Albă 198568 a identificat 280 restricţii rămase privind aceste 
deplasări şi a propus măsuri de eliminare a tuturor acest restricţii. Cartea Albă nu a folosit 
termenul de piaţă unică. În schimb, aceasta s-a referit la o “piaţă internă pe deplin unifi-
cată”. Implementarea acestor măsuri şi dezbaterile asociate curând au dat naştere ideii 
unei Pieţe Unice. Actul Unic European din 1987 oficial a creat o piaţă unică care a intrat 
în vigoare la 1 iulie 1987.

Piaţa Unică este ceva mai mult decât o Piaţă Comună. Cartea Albă din 1985 a început cu 
declaraţia: “unificarea pieţei (de 320 milioane de oameni) presupune că statele membre 
vor conveni asupra eliminării tuturor barierelor de toate tipurile, armonizarea normelor, 
armonizarea legislaţiei şi structurilor fiscale, consolidarea cooperării monetare şi măsurile 
de însoţire necesare pentru a încuraja întreprinderile europene să lucreze împreună” [Sur-
sa — Comisia Comunităţilor Europene din 1985, p. 4]. Actul Unic European descrie Piaţa 
Unică ca “o zonă fără frontiere interne în care este asigurată libera circulaţie a mărfurilor, 
68 COM (85) 310 final (14.06.1985) COMUNICATUL COMISIEI CĂTRE CONSILIUL EUROPEAN “Realizarea 

pieţei interne”.

aNeXa 2 
o piaţă unică — Legea preţului unic
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persoanelor, serviciilor şi capitalului”. [Sursa] Ambele aceste descrieri sunt imprecise.

S-a constatat că libertăţile transfrontaliere nu au fost suficiente pentru ca furnizorii străini 
să aibă acces egal ca şi furnizorii interni. Eliminarea controalelor de frontieră, importante 
ca atare, nu creează de sine stătător o veritabilă piaţă comună. Mărfurile şi oamenii care 
se deplasează în cadrul Comunităţii nu ar trebui să se confrunte cu obstacole în interiorul 
diferitor state membre, spre deosebire de confruntarea acestora la frontieră. (Comisia 
Comunităţilor Europene din 1985, p. 17) Restricţionarea importurilor prin măsuri aplicabile 
în afara frontierei este, de obicei, exprimată prin ceea ce priveşte principiul Tratamentului 
Naţional. Tratamentul Naţional, constă în faptul că un bun sau un factor, care traversează 
frontiera, ar trebui să primească acelaşi tratament (1) ca un produs similar produs pe piaţa 
internă sau un factor similar deţinut de rezidenţii interni cu privire la impozitele şi taxele 
şi reglementările. Este tratamentul naţional suficient pentru a asigura o piaţă unică? Este 
necesar să examinăm mai detaliat noţiunea de tratament naţional.

Pentru bunuri, interpretării acestui termen i s-a atribuit o mare precizie prin elaborarea 
Legii din Acordul General privind Tarifele şi Comerţul (GATT) şi, mai târziu, Organiza-
ţia Mondială a Comerţului (OMC). Pentru a determina dacă tratamentul naţional a fost 
acordat unui bun importat, OMC examinează trei elemente: aceasta compară “produsele 
similare”; aceasta examinează dacă toate măsurile guvernului în sensul unei “legi, regula-
ment sau cerinţă, care afectează vânzarea lor internă, oferirea spre vânzare, cumpărarea, 
transportare, distribuţia sau utilizarea lor internă”; şi apoi solicită ca tratamentul produsului 
importat să fie “nu mai puţin favorabil” decât tratamentul produsului (produselor) local si-
milar. Astfel, domeniul de aplicare al măsurilor guvernului este vast. Acest lucru se aplică 
dacă discriminarea este implicită, mai degrabă, decât explicită, care semnifică faptul că nu 
există nici o discriminare explicită împotriva mărfurilor străine însă, din cauza unor carac-
teristici ale bunului străin, acesta este supus unei rate mai mari de impozitare. Acest lucru 
se aplică chiar dacă măsurile nu sunt obligatorii sau dacă acestea rezultă din acţiunile 
iniţiate de către părţile private. Un aspect important este că măsura are un efect asupra 
deciziilor întreprinderilor private cu privire la originea produselor. În cadrul GATT/OMC, 
Tratament Naţional a fost aplicat la o gamă largă de impozite, taxe, şi standarde privind 
produsul aplicate de guvern, care discriminează mărfurile străine.

Există excepţii de la regula Tratamentului Naţional în GATT/OMC. Cele mai flagrante sunt 
subvenţiile. O subvenţie plătită unui grup de producători autohtoni este un impozit negativ 
şi, ca atare, subvenţiile în principiu, trebuie să fie tratate în acelaşi mod ca şi impozitele 
faţă de marfa autohtonă. Tratamentul naţional deplin/complet solicită eliminarea subvenţi-
ilor limitate la producătorii naţionali. Cu toate acestea, toate subvenţiile au fost exceptate 
de la cerinţa de Tratament Naţional. Cea de a doua excepţie notabilă este achiziţiile publi-
ce (a Guvernului) de bunuri.

Principiul Tratamentului Naţional nu a fost declarat în Tratatul de la Roma, deşi a fost o 
interdicţie generală în Articolul 30 privind prevenirea aplicării de către membri a “măsurilor 
cu efect echivalent” restricţiilor cantitative. Standardele referitoare la sănătate şi siguranţă, 
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mediu, locul de muncă şi consumatori au fost toate considerate de către CEE drept bariere 
tehnice în calea comerţului. Acest termen a cuprins astfel de domenii ale standardelor 
aferente mărfurilor ca produsele chimice, farmaceutice, produse alimentare, construcţii şi 
produsele de construcţii. Cu toate acestea, Articolul 36 al Tratatului de la Roma a permis 
derogări în scopul protecţiei sănătăţii şi a vieţii oamenilor, animalelor sau plantelor. În con-
secinţă, a existat o ambiguitate şi o lipsă a abordării generale a Comunităţii faţă de aceste 
bariere în calea comerţului. Ideea unei Pieţe Unice a introdus în UE o nouă abordare a 
standardelor, bazată pe standardele esenţiale minime şi utilizarea noilor modalităţi, cum 
ar fi recunoaşterea reciprocă.

Tot mai mult, s-a constatat faptul că Tratamentul Naţional nu este de ajuns pentru elimina-
rea tuturor măsurilor care inhibă comerţul transfrontalier sau deplasările de factor. Cu câ-
teva excepţii, standardele pentru produsele industriale, mediul înconjurător şi alte domenii 
nu sunt discriminatorii; acestea se aplică, de asemenea, faţă de mărfurile produse pe 
piaţa internă şi mărfurile importate. Cu toate acestea, în unele cazuri, în vederea respec-
tării acestor standarde, producătorii străini trebuie să modifice produsele sale sau trebuie 
să suporte costuri suplimentare. Un simplu caz este unul în care un membru utilizează 
standardele metrice pentru mărfurile vândute în cadrul jurisdicţiei sale şi alţii utilizează 
standardele non-metrice, să spunem Imperiale. Un alt mod de a exprima acest punct de 
vedere este de remarcat faptul că, în astfel de cazuri, nu există nici-o întrebare faţă de o 
încălcare a Tratamentului Naţional, care încă este o barieră în calea comerţului. Acelaşi 
rezultat se poate aplica în cazul în care există diferenţe în legislaţia de afaceri.

economia armonizării

Soluţia pentru aceste bariere în calea comerţului este armonizarea, între părţile membre, 
ale legilor şi regulamentelor relevante. Pentru a distinge acest set de politici de alte politici 
menite să elimine discriminarea, se foloseşte termenul de măsuri transfrontaliere. Acestea 
reprezintă o extindere a măsurilor de dincolo de frontieră.

Armonizarea legislaţiei şi reglementărilor ţărilor membre a devenit mai des întâlnită în acor-
durile privind comerţul regional. Drept exemple sunt armonizarea standardelor, cum ar fi 
cele referitoare la produsele industriale, produsele alimentare, sănătate şi securitate, şi eva-
luarea conformităţii. Cu toate acestea, orice politică de reglementare utilizată în comun de 
ţările membre este candidată în vederea posibilei armonizări. Domeniile legislaţiei de afaceri 
sunt încorporate în armonizarea politicilor regionale. Acestea includ legea privind concu-
renţa, Legea privind valorile mobiliare, Legea privind corporaţiile şi drepturile de proprietate 
intelectuală. Cele mai multe dintre aceste domenii se referă la pieţele de mărfuri, însă unele 
se referă la servicii sau pieţele de capital; spre exemplu, Legea privind valorile mobiliare. 
Standardele pieţei forţei de muncă pot fi, de asemenea, armonizate. Lista regulamentelor 
care sunt supuse dispoziţiilor noilor acorduri de comerţ regional continuă să se lărgească.

Armonizarea oricărui standard sau oricărei politici nu trebuie considerată drept un scop în 
sine. Avantajele economice ale armonizării ar trebui să se concentreze pe problema difi-
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cilă de determinare a standardelor optime. Diferenţele dintre circumstanţele şi priorităţile 
naţionale pot dicta diferenţe în standardele naţionale. De asemenea, este dificil pentru 
membri să convină asupra standardului unic: trebuie acesta să fie standardul unuia dintre 
membri sau trebuie să fie standarde noi convenite?

Aceste opinii sunt reflectate în multe abordări ale armonizării. Armonizarea poate însemna 
standarde comune, adică, un singur standard pentru întreaga regiune. Însă aceasta poate 
însemna, de asemenea, standarde minime. O altă abordare bazată pe recunoaşterea 
reciprocă a standardelor între ţări a fost introdusă de măsurile UE din 1992. UE a folosit 
această abordare pentru unele standarde privind produsul şi pentru standardele pieţei 
forţei de muncă, cum ar fi recunoaşterea calificărilor pe piaţa forţei de muncă. Recunoaş-
terea reciprocă a avantajelor considerabile, care să permită fiecărei naţiuni să-şi păstreze 
propriile standarde, evitând negocierea standardelor comune sau minime, şi care necesită 
puţină birocraţie şi executare prin intermediul instanţelor. Tratamentul Naţional se reali-
zează prin recunoaşterea reciprocă a standardelor naţionale distincte. Cu mai multe abor-
dări, armonizarea este cel mai bine descrisă ca o convergenţă de standarde, mai degrabă 
decât instituirea unor standarde unice.

Astfel, trei seturi de politici sunt implicate în procesul de integrare economică:

(i)  eliminarea măsurilor de frontieră aplicabile faţă de importurile într-o ţară membră 
dintr-o altă ţară membră;

(ii)  Tratamentul Naţional complet al măsurilor de dincolo de frontieră aplicabile impor-
turilor într-o ţară membră dintr-un alt stat membru; şi

(iii)  armonizarea măsurilor în ţările membre.

integrarea”superficială” şi cea”aprofundată” 

O distincţie este efectuată între integrarea”superficială” şi integrarea”aprofundată”. Inte-
grarea superficială se referă la eliminarea măsurilor tradiţionale de frontieră, a tarifelor şi 
măsurilor netarifare pentru comerţul de mărfuri şi alte bariere de frontieră în calea comer-
ţului cu servicii şi factori. Integrarea profundă se referă la eliminarea măsurilor care sunt 
dincolo de frontieră. Termenul de integrare aprofundată pare să acopere setul doi şi trei 
de măsuri.

În scopul oferirii unei precizări conceptului pieţei unice regionale, economişti au definit o 
piaţă unică ca una în care legea preţului unic trebuie să ţină de toate pieţele de mărfuri, 
servicii şi factori. Stabilirea unei pieţe unice, prin urmare, este mult mai dificilă decât in-
stituirea unei pieţe comune. Următoarea secţiune examinează condiţiile necesare pentru 
Legea Preţului Unic.

ce este necesar pentru Legea Preţului unic

Condiţiile pentru ca Legea Preţului Unic să se menţină pe o piaţă sunt mult mai exigente 
decât este în general recunoscut. Aceste condiţii sunt relevante pentru acordurile comer-
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ciale regionale, în care se demonstrează ce politici trebuie să fie aplicate în cazul în care 
o regiune trebuie să fie o piaţă unică. 

În primul rând, o piaţă unică necesită o lege a concurenţei şi alte politici de concurenţă 
pentru promovarea concurenţei. În lipsa concurenţei perfecte, pieţele vor fi segmentate, 
având preţuri diferite în diferite segmente ale unei pieţe, ceea ce nu va uniformiza preţurile 
pe segmente. În al doilea rând, o piaţă unică presupune, de asemenea, informaţii com-
plete pentru cumpărători şi vânzători, sau mai puţin exigente, pentru arbitrari. Costurile 
pozitive de colectare a informaţii a dus la abateri de la această Lege. Dacă aceste două 
condiţii sunt îndeplinite, arbitrajul spaţial va stabili un preţ unic în cadrul naţiunii, ajustând 
costurile de transport între locaţii. 

O piaţă unică care traversează frontierele naţionale presupune eliminarea tuturor restric-
ţiilor de frontieră şi Tratamentul Naţional complet cu privire la impozite şi alte taxe de stat 
şi reglementări. Aceşti paşi pot necesita să fie suplimentaţi de armonizarea dincolo de 
frontierele naţionale a legilor şi reglementărilor, care, în caz contrar, împiedică un preţ unic 
să predomine în ţările respective. Pe pieţele de bunuri, aceste standarde includ produse 
industriale, sănătatea şi siguranţa persoanelor, şi mediul, politicile referitoare la anumite 
sectoare, cum ar fi industria sau transportul. Legile cuprind legile de afaceri, care fac di-
ferenţa între furnizările interne şi externe. Pe piaţa muncii, Tratamentul Naţional complet 
necesită măsuri, cum ar fi recunoaşterea calificărilor străine pe piaţa forţei de muncă. 
Pe pieţele de capital, este nevoie de tratament naţional deplin cu privire la impozitele şi 
legile şi reglementările de afaceri. Aceasta implică absenţa unor astfel de măsuri, cum 
ar fi cerinţele de performanţă, care se aplică întreprinderilor cu capital străin, dar nu şi 
întreprinderilor locale. 

Dacă toate aceste condiţii sunt îndeplinite, nu există impedimente pentru vânzarea sau cum-
părarea de mărfuri şi factori importaţi din alte ţări. Arbitrajul perfect va stabili apoi un preţ unic 
pentru un produs similar sau factor care poate fi comercializat dincolo de frontiere. 

Pe pieţele de servicii, unele servicii pot fi comercializate dincolo de frontierele. Cele care 
cad sub incidenţa modurilor 1 GATS (circulaţia transfrontalieră) şi 4 (circulaţia persoane-
lor fizice) sunt în mod inerent tranzacţionabile. Pe aceste pieţe, Legea preţului unic va 
predomina, dacă toate condiţiile vor fi îndeplinite. Pe pieţele serviciilor furnizate de către 
Modul 3 (Consum peste hotare), cum ar fi turismul internaţional, legea va fi aplicată în 
ţara în care serviciile sunt oferite. Alte servicii nu pot fi comercializate într-un mod în care 
arbitrajul poate stabili un preţ unic, de exemplu, acele servicii care sunt furnizate de modul 
de prezenţă comercială. În aceste cazuri, totuşi, va exista o tendinţă de convergenţă a 
preţurilor de peste frontiere, datorită egalizării preţului pentru factor pe o piaţă unică şi a 
concurenţei din partea înlocuitorilor furnizaţi de alte moduri, de exemplu, serviciile finan-
ciare furnizate de modul de prezenţă comercială în ţara în care consumatorul se află în 
concurenţă crescândă cu serviciile financiare furnizate de modul 1, în special, cu serviciile 
oferite clienţilor de afaceri.
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articolul 1

Părţile vor coopera pentru:

- Promovarea şi susţinerea dezvoltării în sfera Sanitară şi Fitosanitară (SSF), în 
special, prin convergenţa progresivă a politicilor, aranjamentelor instituţionale, le-
gislaţiei, standardelor şi practicilor. 

- Facilitarea comerţului cu animale, produse animaliere, plante, produse vegetale şi 
alte mărfuri între Părţi, protejând în acelaşi timp sănătatea publică, a animalelor şi 
plantelor, în conformitate cu principiile din acordul OMC privind aplicarea măsurilor 
sanitare şi fitosanitare, prin prevederile măsurilor sanitare şi fitosanitare anexate 
ca <Partea A> din Anexa la prezentul Acord.

articolul 2

Cooperarea trebuie să fie concentrată în domeniile prioritare, prin intermediul asistenţei teh-
nice direcţionate şi a finanţării vizate, cu privire la sprijinirea prioritizării şi armonizării treptate 
a legislaţiei şi practicilor moldoveneşti, precum şi a structurilor instituţionale şi a sistemelor 
de implementare din Republica Moldova la cele din UE. Lista de Acquis anexată la prezentul 
Acord <Partea B> din Anexă va servi drept bază pentru acea cooperare în domeniul armo-
nizării, care va sprijini Republica Moldova în eforturile sale spre obţinerea şi utilizarea tuturor 
beneficiilor potenţiale ale ţărilor terţe şi a drepturilor oferite de Acquis-ul în acest domeniu.

articolul 3 

Cooperarea între Părţi în domeniul dezvoltării SSF acoperă, printre altele, următoarele 
domenii:

- Facilitarea înţelegerii reciproce a problemelor de politică SSF. 

- Consolidarea capacităţilor administrative şi de planificare în vederea stabilirii prio-
rităţilor şi armonizării legislaţiei SSF.

aNeXa 3 
capitolul: aspecte sanitare şi fitosanitare
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- Consolidarea capacităţilor administrative şi de planificare la nivel central şi local în 
vederea implementării legislaţiei în conformitate cu cele mai bune practici UE. 

- Recunoaşterea în scopuri comerciale a sănătăţii animale şi a statutului dăunători-
lor precum şi a condiţiilor regionale.

- Determinarea şi recunoaşterea echivalenţei.

- Principii şi proceduri de certificare şi verificare.

- Controalele la import şi taxele de inspecţie. 

- Schimbul de informaţii, notificarea şi consultarea.

- Îmbunătăţirea armonizării în chestiuni abordate în cadrul organizaţiilor internaţio-
nale, ale căror membri sunt ambele Părţi.

articolul 4

Un dialog regulat va avea loc cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol.
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Part a

măsurile sanitare şi fitosanitare

1. obiectiv

1.1. Obiectivul acestor măsuri este de a facilita comerţul cu animale şi produse ani-
male, plante, produse vegetale şi alte mărfuri între Părţi, protejând în acelaşi timp 
sănătatea publică, a animalelor şi plantelor, prin: 

(a) asigurarea unei transparenţe totale în ceea ce priveşte măsurile sanitare şi 
fitosanitare aplicabile schimburilor comerciale; 

(b) stabilirea unui mecanism de recunoaştere a echivalenţei acestor măsuri menţi-
nut de către o Parte, care să fie consistentă cu protecţia sănătăţii publice, şi a 
sănătăţii plantelor şi animalelor; 

(c)  recunoaşterea stării de sănătate a părţilor şi aplicarea principiului regionalizării; 

(d)  implementarea în continuare a principiilor Acordului OMC privind SSF; 

(e) stabilirea de mecanisme şi proceduri pentru facilitarea schimburilor comerciale; 

(f) îmbunătăţirea comunicării şi a cooperării între Părţi cu privire la măsurile sani-
tare şi fitosanitare.

1.2. Mai mult decât atât, aceste măsuri vizează promovarea unei înţelegeri comune 
între Părţi privind standardele de bunăstare a animalelor.

2. obligaţiile multilaterale

Părţile îşi reafirmă drepturile şi obligaţiile lor în temeiul acordurilor OMC şi, în special 
acordul OMC privind SSF.

3. domeniul de aplicare

3.1  Aceste prevederi se aplică tuturor măsurilor SSF în măsura în care acestea afec-
tează schimburile comerciale între Părţi.

3.2  Adiţional, aceste dispoziţii se aplică faţă de dezvoltarea standardelor privind bu-
năstarea animalelor.

4. autorităţile competente

4.1  Părţile se informează reciproc cu privire la autorităţile lor competente respecti-
ve, precum şi orice modificări semnificative în structura, organizarea şi diviziunea 
competenţei autorităţilor sale competente.

5. recunoaştere pentru comerţ a sănătăţii animalelor şi a statutului 
dăunătorilor şi condiţiilor regionale

5.1  Recunoaşterea statutului de boli ale animalelor, infecţii la animale sau paraziţi
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5.1.1. În ceea ce priveşte bolile animalelor şi infecţiile la animale (inclusiv a zoonoze-
lor), se aplică următoarele:

(a) Partea importatoare recunoaşte pentru comerţ starea de sănătate a animalelor 
Părţii exportatoare sau regiunilor sale, după cum este determinată de către 
partea exportatoare.

(b) Partea importatoare poate solicita garanţii în ceea ce priveşte importurile de 
animale vii şi produse de origine animală, care sunt potrivite statutului convenit 
al Părţilor. 

(c) Statutul de teritorii sau regiuni, sau statutul într-un sector sau sub-sector al 
Părţilor referitoare la prevalenţa sau incidenţa unui animal sau infecţii la ani-
male, şi/sau a riscurilor asociate, după caz, după cum sunt definite de către 
organizaţiile internaţionale de stabilire a standardelor recunoscute de Acordul 
OMC privind SSF, este recunoscut de către Părţi ca bază pentru schimburile 
comerciale dintre ele. Partea importatoare poate solicita garanţii în ceea ce 
priveşte importurile de animale vii şi produse de origine animală, care sunt po-
trivite pentru starea definită în conformitate cu recomandările organizaţiilor de 
stabilire a standardelor, după caz. 

(d) Fără a contrazice dispoziţiile de mai sus şi cu excepţia cazului în care Partea 
importatoare ridică obiecţii explicite şi solicită informaţii suplimentare sau con-
sultări şi/sau verificări, fiecare Parte trebuie să ia fără întârziere măsuri legisla-
tive şi administrative necesare pentru a permite comerţul pe baza dispoziţiilor 
din alineatele (a), (b) şi (c).

5.1.2. În ceea ce priveşte dăunătorii, se aplică următoarele:

(a) Părţile recunosc statutul lor respectiv privind dăunătorii şi sunt de acord să le 
aplice în vederea schimburilor comerciale dintre ele.

(b) Cu excepţia cazului în care partea importatoare prezintă obiecţii explicite şi so-
licitări de informaţii de suport sau suplimentare sau consultări şi/sau verificări, 
fiecare Parte trebuie să întreprindă fără întârziere măsuri legislative şi adminis-
trative necesare pentru a permite comerţul pe baza dispoziţiei din alineatul (a).

5.2. Recunoaşterea regionalizării

5.2.1. Părţile recunosc conceptul de regionalizare, pe care sunt de acord să-l aplice 
faţă de schimburile comerciale dintre acestea. 

5.2.2. Părţile convin că deciziile de regionalizare trebuie să fie luate în conformitate cu 
standardele internaţionale relevante.

6. determinarea şi recunoaşterea echivalenţei

6.1. Echivalenţa poate fi recunoscută în raport cu o măsură individuală şi/sau grupuri 
de măsuri şi/sau sisteme aplicabile pentru un sector sau un sub-sector. 

6.2.  Părţile trebuie să se consulte privind determinarea şi recunoaşterea echivalenţei. 
Acest proces trebuie să includă demonstrarea obiectivă a echivalenţei de către 
Partea exportatoare şi evaluare obiectivă a acestei demonstraţii de către Partea 
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importatoare, cu scopul de a obţine recunoaşterea echivalenţei, eventual, de către 
aceasta din urmă. 

6.3.  La cererea Părţii exportatoare cu privire la o măsură sau măsurile care afectea-
ză unul sau mai multe sector(sectoare) sau sub-sector (sub-sectoare), Părţile, în 
termen de 30 zile lucrătoare de la primirea de către Partea importatoare a acestei 
solicitări, trebuie să lanseze procesul de consultare.

6.4. Cu excepţia cazurilor, când se convine reciproc, Partea importatoare trebuie să fi-
nalizeze evaluarea echivalenţei în termen de 90 de zile lucrătoare după ce a primit 
de la Partea exportatoare demonstrarea sa a echivalenţei, cu excepţia culturilor de 
sezon, atunci când este justificată întârzierea analizei pentru permiterea verificării 
măsurilor fitosanitare în timpul unei perioade adecvate de creştere a unei culturi. 

6.5. Partea importatoare poate suspenda sau retrage echivalenţa pe baza oricărei mo-
dificări de către una dintre Părţi a măsurilor care afectează echivalenţa, cu condi-
ţia ca următoarele proceduri sunt urmate: 

(a)  Partea exportatoare trebuie să informeze Partea importatoare despre orice pro-
punere de modificare a măsurilor sale pentru care echivalenţa măsurilor este 
recunoscută şi efectul probabil al măsurilor propuse cu privire la echivalenţa 
care a fost recunoscută. În termen de 30 zile lucrătoare de la primirea acestor 
informaţii, Partea importatoare va informa Partea exportatoare dacă echivalen-
ţa continuă sau nu să fie recunoscută pe baza măsurilor propuse. 

(b)  Partea importatoare trebuie să informeze Partea exportatoare despre orice pro-
punere de modificare a măsurilor pe care recunoaşterea de echivalenţă s-a 
bazat şi efectul probabil al măsurilor propuse cu privire la echivalenţă care a 
fost recunoscut. În cazul în care Partea importatoare nu continuă să recunoas-
că echivalenţa, Părţile pot conveni asupra condiţiilor de a re-iniţia procesul pe 
baza măsurilor propuse. 

6.6. Partea importatoare nu poate retrage sau suspenda echivalenţa înainte ca noile 
măsuri propuse de oricare dintre Părţi să intre în vigoare. 

6.7.  Recunoaşterea sau retragerea sau suspendarea echivalenţei revine exclusiv Păr-
ţii importatoare care acţionează în conformitate cu propriul său cadru administrativ 
şi legislativ.

 În caz de necesitate, Partea importatoare poate oferi asistenţă tehnică Părţii ex-
portatoare. 

6.8.  În termen de 90 de zile de la recunoaşterea echivalenţei, Părţile întreprind măsurile 
legislative şi administrative necesare pentru implementarea recunoaşterii echivalen-
ţei în scopul de a permite, în baza acestei justificări a schimburilor comerciale, între 
ele pentru acele măsuri respective sanitare şi fitosanitare ale Părţii exportatoare, 
care sunt recunoscute ca fiind echivalente de către Partea importatoare.

7. Procedurile de certificare

7.1  Autorităţile competente ale Părţilor trebuie să întreprindă toate măsurile necesare 
pentru a asigura integritatea certificării şi trebuie să aplice toate standardele inter-
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naţionale relevante. 

7.2  Pentru importurile de plante în UE, certificatul trebuie să fie întocmit în cel puţin 
una dintre limbile oficiale ale Comunităţii şi de preferinţă într-una din limbile ofi-
ciale ale statului membru de destinaţie. Pentru importurile de animale şi produse 
de origine animală în UE, certificatul trebuie să fie întocmit în cel puţin una dintre 
limbile oficiale ale statului membru de destinaţie şi în una din cele ale statului 
membru în care controalele de import sunt efectuate. 

 Pentru toate importurile în Republica Moldova, certificatul trebuie să fie întocmit 
sau tradus în limba oficială a Republicii Moldova sau în limba engleză.

8. verificarea

8.1.  În scopul menţinerii încrederii în implementarea efectivă a acestor prevederi, fie-
care Parte va avea dreptul: 

(a) să efectueze verificarea tuturor sau a unei părţi din programul de control total 
al autorităţilor celeilalte Părţi. Cheltuielile de verificare sunt suportate de partea 
care efectuează verificarea; 

(b) de la o dată care urmează să fie stabilită de către Părţi, să primească în baza 
solicitării sale, de la cealaltă Parte, prezentarea tuturor sau a unei părţi din 
programul de control total al celeilalte Părţi şi un raport privind rezultatele con-
troalelor efectuate în cadrul acestui program; 

(c) că, pentru testele de laborator, la cererea uneia dintre Părţi, cealaltă Parte tre-
buie să participe la programul de testare periodică inter-comparativă pentru 
testele specifice organizate de laboratorul de referinţă al Părţii solicitante. O 
astfel de participare va fi suportată de către Partea care participă. 

8.2. Oricare dintre părţi poate împărtăşi rezultatele şi concluziile verificărilor sale cu 
ţările terţe, şi să le pună la dispoziţia publicului. 

8.3.  Verificările ar trebui să fie concepute pentru verificarea eficacităţii controalelor ce-
lui supus auditului, mai degrabă decât să respingă animalele individuale, grupu-
rile de animale, loturile de alimente sau loturi individuale de plante sau produse 
vegetale. În cazul în care o verificare dezvăluie un risc grav pentru sănătatea 
animalelor, plantelor sau cea umană, cel supus auditului trebuie să ia imediat mă-
suri corective. Procesul poate include studierea reglementărilor relevante, metoda 
de implementare, evaluarea rezultatului final, nivelul de conformitate şi acţiunile 
corective ulterioare. 

8.4. Frecvenţa verificărilor trebuie să se bazeze pe performanţă. Un nivel scăzut de 
performanţă ar trebui să conducă la o creştere a frecvenţei verificărilor; perfor-
manţa nesatisfăcătoare trebuie să fie corectată de către auditat spre satisfacţia 
auditorului. 

8.5. Verificările, şi deciziile bazate pe acestea, trebuie să fie efectuate într-o manieră 
transparentă şi coerentă.
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9. controalele la import şi taxele de inspecţie

9.1. Controalele fizice şi frecvenţa aplicată se bazează pe riscul asociat cu astfel de 
importuri. În cazul în care controalele evidenţiază o non-conformitate cu standar-
dele şi/sau cerinţele relevante, Partea importatoare trebuie să ia măsurile oficiale 
proporţionale cu riscul implicat. Ori de câte ori este posibil, importatorul sau re-
prezentantul acestuia trebuie să aibă acces la lot şi trebuie să aibă posibilitatea 
să contribuie cu orice informaţii relevante pentru a ajuta Partea importatoare în 
luarea unei decizii finale cu privire la lot. O astfel de decizie trebuie să fie propor-
ţională riscului. 

9.2. Taxele de inspecţie pot acoperi doar costurile aproximative suportate de către au-
toritatea competentă pentru efectuarea verificărilor de import. Acestea trebuie să 
fie echitabile în raport cu taxele percepute pentru inspecţia produselor naţionale 
similare.

10. Schimbul de informaţii

10.1. Părţile trebuie să facă schimb de informaţii, care sunt relevante pentru implemen-
tarea acestor dispoziţii pe o bază sistematică, pentru elaborarea de standarde, 
pentru oferirea asigurării, pentru generarea încrederii reciproce şi pentru demon-
strarea eficacităţii programelor controlate. Dacă este cazul, acest schimb de infor-
maţii poate include schimburi de funcţionari. 

10.2. Părţile trebuie, de asemenea, să facă schimb de informaţii cu privire la alte su-
biecte relevante.

10.3. Pentru dăunătorii de pericol cunoscut şi imediat pentru cealaltă Parte, comuni-
carea directă Părţii în cauză trebuie să fie trimisă prin poştă sau prin e-mail, în 
conformitate cu ghidurile internaţionale. 

11. Notificare şi consultare

11.1. Fiecare Parte trebuie să notifice cealaltă Parte, prin intermediul punctelor lor de 
contact, cât mai curând practic posibil, despre orice risc serios sau semnificativ 
faţă de sănătatea publică, a animalelor sau a plantelor, inclusiv orice urgenţe din 
domeniul controlului alimentelor sau situaţii în care există un risc clar identificat 
de efecte grave asupra sănătăţii cu consumul de produse de origine animală sau 
vegetală.

11.2. În cazul în care o Parte are motive serioase de îngrijorare privind un anumit risc 
pentru sănătatea publică, a animalelor sau a plantelor, consultările privind situaţia 
respectivă, la cerere, trebuie să aibă loc cât mai curând posibil. Fiecare Parte tre-
buie să se străduiască în astfel de situaţii să furnizeze toate informaţiile necesare 
pentru evitarea unei perturbări a schimburilor comerciale, şi pentru a ajunge la o 
soluţie reciproc acceptabilă în concordanţă cu protecţia sănătăţii publice, animale 
sau a plantelor. 

11.3. La cererea unei dintre Părţi, consultările cu privire la bunăstarea animalelor trebu-
ie să aibă loc cât mai curând posibil şi, în orice caz, în termen de 20 zile lucrătoare. 
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Fiecare parte se străduieşte, în astfel de situaţii, să furnizeze toate informaţiile 
solicitate. 

11.4. La cererea uneia dintre Părţi, conferinţe audio sau video trebuie să fie organizate. 
Partea solicitantă trebuie să asigure pregătirea procesului-verbal de consultare, 
care va fi aprobat în mod oficial de către Părţi. 
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Partea b

Lista acquis-ului aferent SfS

Siguranţa produselor alimentare şi furajere

1. 

Regulamentul CE nr.178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 
ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimen-
tare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire 
a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare, după cum a fost modi-
ficată în ultima instanţă prin Regulamentul 596/2009

2. Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1881/2006 din 19 decembrie 2006 de stabilire a 
nivelurilor maxime pentru anumiţi contaminanţi din produsele alimentare

3. 
Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
23 februarie 2005 privind conţinuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide 
din sau de pe produse alimentare şi hrana de origine vegetală şi animală pentru 
animale

4. 
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 315/93 de stabilire a procedurilor comunitare 
privind contaminanţii din alimente după cum este modificat prin Regulamentul (CE) 
nr. 1882/2003 al Parlamentului şi Consiliului European 

5. 
Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2073/2005 privind criteriile microbiologice pen-
tru produsele alimentare după cum este modificat prin Regulamentul (CE) nr. 
1441/2007

6. 
Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
27 octombrie 2004 privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu 
produsele alimentare şi de abrogare a Directivelor 80/590/CEE şi 89/109/CEE

7. Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 mai 2002 
privind substanţele nedorite din furaje

igiena alimentară şi furajeră
8. Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 

aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare

9. 
Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 
aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor 
de origine animală

10. Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 
ianuarie 2005 de stabilire a cerinţelor privind igiena furajelor

11. 
Directiva 96/25/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind circulaţia materiilor pri-
me pentru furaje, de modificare a Directivelor 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/
CEE şi 93/74/CEE şi de abrogare a Directivei 77/101/CEE

12. 
Directiva Consiliului 90/167/CEE din 26 martie 1990 de stabilire a condiţiilor de 
reglementare a preparării, introducerii pe piaţă şi utilizării furajelor cu adaos de 
medicamente în Comunitate
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13. 
Directiva 98/83/CE a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman, 
JO L 330, 5 decembrie 1998, p. 32, după cum este amendat prin Regulamentul 
(CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 septembrie 
2003, JO L 284, 31 octombrie 2003, p. 1

controlul produselor alimentare şi furajere / hranei pentru animale 

14. 
Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 
aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale 
privind produsele de origine animală destinate consumului uman

15. 
Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de 
bază ale organizării controalelor veterinare pentru produsele care provin din ţări 
terţe şi sunt introduse în Comunitate şi de abrogare a Directivei nr. 90/675/EC

16. 
Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia 
privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate 
animală şi de bunăstare a animalelor

17. Directiva 96/23/CE a Consiliului privind măsurile de monitorizare a anumitor sub-
stanţe şi reziduuri în animale şi produse de origine animală.

18. 
Directiva Consiliului 91/496/CEE din 15 iulie 1991 de stabilire a principiilor privind 
organizarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor provenite din ţări terţe 
introduse în Comunitate şi de modificare a Directivelor 89/662/CEE, 90/425/CEE 
şi 90/675/CEE

19. 
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Consiliului şi al Parlamentului European din 17 
iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare şi înregistrare a bovinelor şi pri-
vind etichetarea cărnii de vită şi mânzat şi a produselor din carne de vită şi mânzat 
şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului

etichetarea, nutriţia de alimente şi furaje
20. Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 

decembrie 2008 privind aditivii alimentari

21. 
Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 martie 2000 
privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la etichetarea şi prezen-
tarea produselor alimentare, precum şi la publicitatea acestora

22. 

Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
16 decembrie 2008 privind aromele şi anumite ingrediente alimentare cu proprietăţi 
aromatizate destinate utilizării în şi pe produsele alimentare şi de modificare a Re-
gulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 2232/96 
şi (CE) nr. 110/2008 şi a Directivei 2000/13/CE

23. 
Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
20 decembrie 2006 privind adaosul de vitamine şi minerale, precum şi de anumite 
substanţe de alt tip în produsele alimentare
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Sănătatea plantelor, sănătatea şi bunăstarea animalelor

24. 
Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind sănătatea plantelor (mă-
surile de protecţie împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoa-
re plantelor sau produselor vegetale şi împotriva răspândirii lor în Comunitate)

25. 
Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 
octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de abro-
gare a Directivelor 79/117/CEE şi 91/414/CEE ale Consiliului 

26. 
Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 
2009 de stabilire a unui cadru de acţiune comunitară în vederea utilizării durabile 
a pesticidelor

27. 
Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 12 decembrie 2002 de stabilire a normelor 
de sănătate animală care reglementează producţia, transformarea, distribuţia şi 
introducerea produselor de origine animală destinate consumului

28. 
Directiva 92/70/CEE a Comisiei din 30 iulie 1992 de stabilire a normelor privind an-
chetele care trebuie efectuate în scopul recunoaşterii zonelor protejate din cadrul 
Comunităţii

29. 
Directiva 93/51/CEE a Comisiei din 24 iunie 1993 de stabilire a normelor de circula-
ţie a anumitor plante, produse vegetale sau a altor obiecte printr-o zonă protejată şi 
de circulaţie a acestor plante, produse vegetale sau alte obiecte care îşi au originea 
sau care circulă în cadrul unei zone protejate

30. 
Directiva Comisiei 2004/105/CE din 15 octombrie 2004 de stabilire a modelelor 
de certificate fitosanitare sau de certificate fitosanitare de reexport oficiale, care 
însoţesc plantele, produsele vegetale sau alte obiecte reglementate de Directiva 
2000/29/CE a Consiliului, provenind din ţări terţe

31. 

Directiva Comisiei 92/105/CEE din 3 decembrie 1992 de stabilire a unui grad de 
standardizare pentru paşapoartele fitosanitare utilizate pentru circulaţia anumitor 
plante, produse sau alte obiecte vegetale în cadrul Comunităţii şi de stabilire a pro-
cedurilor detaliate de eliberare a acestor paşapoarte şi a condiţiilor şi procedurilor 
detaliate de înlocuire

32. 

Directiva Comisiei 2008/61/CE din 17 iunie 2008 de stabilire a condiţiilor în care 
anumite organisme dăunătoare, plante, produse din plante şi alte elemente enu-
merate în anexele I-V la Directiva 2000/29/CE a Consiliului pot fi introduse şi puse 
în circulaţie în Comunitate sau în anumite zone protejate ale acesteia, pentru tes-
tări sau în scopuri ştiinţifice şi pentru lucrări pe selecţii de soiuri de plante

33. 
Directiva Comisiei 2002/63/CE din 11 iulie 2002 de stabilire a metodelor comunita-
re de prelevare de probe pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide de pe 
şi din produsele de origine vegetală şi animală şi de abrogare a Directivei 79/700/
CEE

34. Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 
octombrie 2003 privind îngrăşămintele

35. Directiva Consiliului nr. 82/894/CEE din 21 decembrie 1982 privind notificarea ma-
ladiilor la animale în cadrul Comunităţii
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36. 
Directiva Consiliului 2009/158/CE din 30 noiembrie 2009 privind condiţiile de sănă-
tate animală care reglementează comerţul intracomunitar şi importurile din ţări terţe 
de păsări de curte şi de ouă pentru incubaţie

37. 
Regulamentul Consiliului (CE) nr.21/2004 din 17 decembrie 2003 de stabilire a 
unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi capri-
nă şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 şi a Directivelor 92/102/
CEE şi 64/432/CEE

38. Directiva Consiliului 2008/71/CE din 15 iulie 2008 privind identificarea şi înregis-
trarea porcinelor

39. Directiva Consiliului 91/68/EEC din 28 ianuarie 1991 privind condiţiile de sănătate 
animală care reglementează schimburile intracomunitare de ovine şi caprine

acquis-ului privind zoonoze specifice

40. 
Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
17 noiembrie 2003 privind controlul salmonelei şi al altor agenţi zoonotici specifici, 
prezenţi în reţeaua alimentară

41. 
Regulamentul (CE) nr.1177/2006 al Comisiei din 1 august 2006 de punere în apli-
care a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European şi al Consi-
liului privind cerinţele în vederea utilizării de metode de control specifice în cadrul 
programelor naţionale de control al salmonelei la păsările de curte

42. 
Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 
mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul şi eradicarea 
anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă

acquis-ul privind bolile specifice ale plantelor
43. Directiva 93/85/CEE a Consiliului din 4 octombrie 1993 privind combaterea veşte-

jirii bacteriene a cartofului

44. 
Decizia Comisiei 2002/757/CE din 19 septembrie 2002 privind măsurile provizorii 
de urgenţă din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea şi răspândirea în 
Comunitate a Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp. nov

45. Decizia Comisiei 2003/766/CE din 24 octombrie 2003 privind măsurile de urgenţă 
pentru prevenirea răspândirii în cadrul Comunităţii a Diabrotica virgifera Le Conte

46. 
Decizia Comisiei 2004/4/EC din 22 decembrie 2003 de autorizare a statelor mem-
bre în vederea adoptării provizorii de măsuri urgente de protecţie împotriva răspân-
dirii Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith provenind din Egipt

47. Decizia Comisiei 2004/200/CE din 27 februarie 2004 privind măsurile de prevenire 
a introducerii şi a răspândirii în Comunitate a virusului mozaic pepino

48. 
Decizia Comisiei 2006/133/CE din 13 februarie 2006 privind obligaţia statelor mem-
bre de a lua măsuri suplimentare provizorii împotriva răspândirii Bursaphelenchus 
xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.

49. 
Decizia Comisiei 2006/464 din 27 iunie 2006 privind unele măsuri provizorii de 
urgenţă destinate evitării introducerii şi răspândirii în Comunitate a organismului 
Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu
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50. Directiva Consiliului 2006/91/CE din 7 noiembrie 2006 privind combaterea pădu-
chelui verde de San José

51. 
Decizia Comisiei 2007/365/CE din 25 mai 2007 privind măsurile de urgenţă pentru 
prevenirea introducerii şi răspândirii în Comunitate a Rhynchophorus ferrugineus 
(Olivier)

52. Directiva Consiliului 2007/33/CE din 11 iunie 2007 privind combaterea nematozilor 
cu chisturi ai cartofului şi de abrogare a Directivei 69/465/CEE

53. 
Decizia Comisiei 2007/410/CE din 12 iunie 2007 privind măsurile de prevenire a 
introducerii şi a răspândirii în Comunitate a viroidului tuberculilor fusiformi ai car-
tofului

54. 
Decizia Comisiei 2007/433/CE din 18 iunie 2007 privind măsurile provizorii de ur-
genţă împotriva introducerii şi propagării în Comunitate a Gibberella circinata Ni-
renberg & O’Donnell

55. Decizia Comisiei din 7 Noiembrie 2008 privind măsurile de urgenţă pentru preveni-
rea introducerii şi a răspândirii în Comunitate a Anoplophora chinensis (Forster)

acquis-ul privind bolile specifice privind animalele

56. 
Directiva Consiliului 92/119/CEE din 17 decembrie 1992 de stabilire a măsurilor 
comunitare generale de combatere a unor boli la animale, precum şi a măsurilor 
specifice împotriva bolii veziculoase a porcului

57. Directiva Consiliului 2003/85/CE din 29 septembrie 2003 privind măsurile comuni-
tare de combatere a febrei aftoase, de abrogare a Directivei 85/511/CEE 

58. Directiva Consiliului 2000/75/CE din 20 noiembrie 2000 de stabilire a dispoziţiilor 
specifice privind măsurile de combatere şi de eradicare a febrei catarale ovine

59. 
Directiva Consiliului 2001/89/CE (Corrigendum) din 23 octombrie 2001 privind mă-
surile comunitare pentru controlul pestei porcine clasice, după cum este modificat 
prin Actul din 2004 Decizia Comisiei 2006/911/EC

60. Directiva Consiliului 92/66/CEE din 14 iulie 1992 de stabilire a măsurilor comunita-
re de combatere a maladiei de Newcastle

61. 
Directiva Consiliului 2002/60/CE din 27 iunie 2002 de stabilire a dispoziţiilor specifi-
ce de combatere a pestei porcine africane şi de modificare a Directivei 92/119/CEE 
în ceea ce priveşte boala Teschen şi pesta porcină africană

62. Directiva Consiliului 92/35/CEE din 29 aprilie 1992 de stabilire a normelor de con-
trol şi a măsurilor pentru combaterea pestei cabaline africane

63. Directiva Consiliului 2005/94/CE din 20 decembrie 2005 privind măsurile comunita-
re de combatere a influenţei aviare şi de abrogare a Directivei 92/40/CEE

bunăstarea animalelor
64. Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2005 privind protecţia animalelor în timpul 

transportului şi al operaţiunilor conexe

65. 
Decizia Comisiei 94/96/EC din 3 februarie 1994 având la bază articolul 16 din Di-
rectiva 91/628/CEE a Consiliului privind introducerea unor norme speciale referi-
toare la siguranţa animalelor în timpul transportului, în anumite regiuni din Grecia
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66. 
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1255/97 din 25 iunie 1997 privind criteriile comu-
nitare prevăzute pentru punctele de aşteptare şi de modificare a planului de itinerar 
prevăzut în anexa la Directiva 91/628/CEE

67. Decizia Consiliului 88/306/EEC din 16 mai 1988 privind încheierea Convenţiei eu-
ropene pentru protecţia animalelor destinate sacrificării

68. Directiva Consiliului 93/119/EC din 22 decembrie 1993 privind protecţia animalelor 
în perioada sacrificării şi uciderii

69. Decizia Consiliului 78/923/EEC din 19 iunie 1978 privind încheierea Convenţiei 
europene pentru protecţia animalelor domestice

70. 
Directiva Consiliului 88/166/EEC din 7 martie 1988 în conformitate cu hotărârea 
Curţii de Justiţie în cazul 131/86 (anularea Directivei Consiliului 86/113/CEE din 25 
martie 1986 de stabilire a standardelor minime pentru protecţia găinilor ouătoare 
crescute în cuşti cu baterii)

71. Directiva Consiliului 91/629/EEC din 19 noiembrie 1991 de stabilire a normelor 
minime privind protecţia viţeilor

72. Directiva Consiliului 91/630/EEC din 19 noiembrie 1991 de stabilire a normelor 
minime de protecţie a porcilor
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aNeXa 4  
Lista acordurilor internaţionale la care se face referinţă în text

# denumirea acordului şi anexele moldova este parte 
sau semnatar?

1 Convenţia internaţională privind simplificarea şi armonizarea 
procedurilor vamale (Kyoto, 18 mai 1973) 
Supliment de modificare nr. 13 — ianuarie 1993
I Ediţie (octombrie 1975) — Dépôt légal: D/1975/0448/2 

Nu

2 Protocolul de aderare a Republicii Moldova la Acordul de la 
Marrakesh de instituire a Organizaţiei Mondiale a Comerţului

Da. Semnat la 08 
mai 2001. Aderarea 
la 26 iulie 2001.
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Regulamente

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 552/97 din 24 martie 1977 de retragere temporară a bene-
ficiului preferinţelor tarifare generalizate al Uniunii Myanmar (JO L 85, 27.3.1997, p. 8–9).

Regulamentul Consiliului (EC) nr. 980/2005 din 27 iunie 2005 de aplicare a unui sistem de 
preferinţe tarifare generalizate (JO L 169, 30.6.2005, p. 1–43). 

Regulamentul (CE) nr. 1100/2006 al Comisiei din 17 iulie 2006 de stabilire, pentru anii de 
comercializare 2006/2007, 2007/2008 şi 2008/2009, a normelor de deschidere şi de gesti-
onare a contingentelor tarifare pentru zahărul brut din trestie destinat rafinării, originar din 
ţările mai puţin dezvoltate, precum şi a normelor de import al produselor enumerate la po-
ziţia tarifară 1701 originare din ţările mai puţin dezvoltate (JO L 196, 18.7.2006, p. 3–10).

Regulamentul (CE) nr. 1933/2006 al Consiliului din 21 decembrie 2006 de retragere 
temporară a accesului Republicii Belarus la preferinţele tarifare generalizate (JO L 405, 
30.12.2006, p. 35–40).

Regulamentul (CE) nr. 964/2007 al Comisiei din 14 august 2007 de stabilire a normelor de 
deschidere şi de gestionare a contingentelor tarifare aplicabile orezului originar din ţările 
mai puţin dezvoltate, pentru anii de comercializare 2007/2008 şi 2008/2009 (JO L 213, 
15.8.2007, p. 26–28).

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei 
organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite 
produse agricole (Regulamentul unic OCP) (JO L 299, 16.11.2007, p. 1–149).

Regulamentul (CE) nr. 55/2008 al Consiliului din 21 ianuarie 2008 de introducere a unor pre-
ferinţe comerciale autonome pentru Republica Moldova şi de modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 980/2005 şi a Deciziei 2005/924/CE a Comisiei (JO L 20, 24.1.2008, p. 1–8). 

Regulamentul (CE) nr. 732/2008 al Consiliului din 22 iulie 2008 de aplicare a unui sistem 

aNeXa 5 
Lista actelor legislative ale ue relevante comerţului şi la care se fac 
trimiteri în text 
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de preferinţe tarifare generalizate pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 şi 31 
decembrie 2011 şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 552/97 şi (CE) nr. 1933/2006 
şi a Regulamentelor (CE) nr. 1100/2006 şi (CE) nr. 964/2007 ale Comisiei (JO L 211, 
6.8.2008, p. 1–39).

Regulamentul (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 
2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naţionale pentru 
produsele comercializate în mod legal în alt stat membru şi de abrogare a Deciziei nr. 
3052/95/CE (JO L 218, 13.8.2008, p. 21–29).

Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 
2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte 
comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (Text cu 
relevanţă pentru SEE) No 339/93 (JO L 218, 13.8.2008, p. 30–47).

Regulamentul (CE) nr. 1210/2008 al Consiliului din 20 noiembrie 2008 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 55/2008 de introducere a unor preferinţe comerciale autonome 
pentru Republica Moldova (JO L 328, 6.12.2008, p. 1–4).

Directive

Directiva Consiliului 85/374/CEE din 25 iulie 1985 de apropiere a actelor cu putere de lege 
şi a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce priveşte răspunderea pentru 
produsele cu defect (JO L 210, 7.8.1985, p. 29–33).

Directiva 98/34/CE a Parlamentului şi a Consiliului European din 22 Iunie 1998 de stabilire 
a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor 
tehnice (JO L 204, 21.7.1998, p. 37–48).

Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 ianuarie 2003 pri-
vind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi 
electronice (JO L 37, 13.2.2003, p. 19–23).

Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 ianuarie 2003 pri-
vind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) — Declaraţia comună a 
Parlamentului, Consiliului şi Comisiei Europene cu privire la articolul 9 (JO L 37, 13.2.2003, 
p. 24–39).
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coduri

Constituţia Republicii Moldova.

Codul contravenţional al RM nr. 218 din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial nr. 3-6 din 
16.01.2009).

Codul Vamal al RM nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial nr. ediţie specială 
din 01.01.2000).

Codul Fiscal al RM nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, Secţiunea III TVA şi IV Accizele (Mo-
nitorul Oficial nr. ediţie specială din 25.03.2000).

Legi

Legea RM nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior (Monitorul Oficial 
nr. 206-209/681 din 22.10.2010).

Legea RM nr. 227 din 17 septembrie 2010 privind acceptarea Amendamentelor ce se 
operează în anexa II a Protocolului adiţional la Acordul Central-european de Comerţ Liber 
(CEFTA) cu privire la definirea noţiunii „produse originare” şi la metodele de cooperare 
administrativă (Monitorul Oficial nr. 197-199/648 din 08.10.2010).

Legea RM nr. 88 din 20 May 2010 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul Republicii 
Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind excluderea din regimul de comerţ liber 
la Acordul privind comerţul liber dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri 
al Ucrainei din 13 noiembrie 2003 (Monitorul Oficial nr. 94-97 din 11.06.2010).

Legea RM nr. 36 din 18 martie 2010 Lege pentru ratificarea Acordului dintre Regatul Bel-
giei şi Republica Albania, Bosnia şi Herţegovina, Republica Croaţia, Fosta Republică Iu-
goslavă a Macedoniei, republica moldova, Muntenegru, Republica Serbia şi Misiunea 
Administrativă Interimară a Organizaţiei Naţiunilor Unite în Kosovo (din partea Kosovo) în 

aNeXa 6 
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conformitate cu Rezoluţia 1244 a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 
privind privilegiile şi imunităţile Secretariatului Acordului Central European de Comerţ Li-
ber (Monitorul Oficial nr. 47-49/140 din 02.04.2010).

Legea RM nr. 201-XVI din 03 octombrie 2008 pentru acceptarea Amendamentului la Con-
venţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispa-
riţie (CITES) (Monitorul Oficial nr. 189/679 din 21.10.2008).

Legea RM nr. 289-XVI din 20 decembrie 2007 privind aplicarea unei măsuri de salvgarda-
re (Monitorul Oficial nr. 203-206/802 din 28.12.2007).

Legea RM nr. 278-XVI din 14 decembrie 2007 cu privire la tutun şi la articolele din tutun 
(Monitorul Oficial nr. 47-48/139 din 07.03.2008).

Legea RM nr. 218-XVI din 12 octombrie 2007 cu privire la ratificarea Protocolului pentru 
operarea modificării în Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei 
Ruse privind principiile perceperii impozitelor indirecte în comerţul reciproc din 29 mai 
2001 (Monitorul Oficial nr. 168-170/654 din 26.10.2007).

Legea RM nr. 141-XVI din 21 iunie 2007 privind ratificarea Convenţiei asupra măsurilor 
ce urmează a fi luate pentru interzicerea şi împiedicarea operaţiunilor ilicite de import, 
export şi transfer de proprietate al bunurilor culturale (Monitorul Oficial nr. 94-97/42 din 
06.07.2007).

Legea RM nr. 120-XVI din 04 May 2007 pentru ratificarea Acordului de amendare şi adera-
re la Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA) (Monitorul Oficial nr. 70-73/330 
din 25.05.2007).

Legea RM nr. 257-XIV din 27 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produ-
selor agricole şi agroalimentare (Monitorul Oficial nr. 142-145/700 din 09.08.2006) — art. 
2, 6, 10, 13, 14 modificate şi completate prin Legea RM nr. 221-XVI din 17 octombrie 2008 
(Monitorul Oficial nr. 204-205/742 din 14.11.2008).

Legea RM nr. 72-XVI din 05 May 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.590-
XIII din 22 septembrie 1995 cu privire la standardizare şi a Legii nr.866-XIV din 10 mar-
tie 2000 privind barierele tehnice în calea comerţului (Monitorul Oficial nr. 92-94/433 din 
07.08.2005) — modificată prin Legea nr. 420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activita-
tea de reglementare tehnică (Monitorul Oficial nr. 36-38/141 din 16.03.2007).

Legea RM nr. 25-XVI din 14 aprilie 2005 pentru ratificarea Acordului cu privire la crearea 
zonei de comerţ liber între statele membre ale GUUAM (Monitorul Oficial nr. 59-61/207 
din 15.04.2005).

Legea RM nr. 389-XV din 25 noiembrie 2004 pentru aderarea Republicii Moldova la Con-
venţia de la Rotterdam privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cau-
ză, aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticidelor care fac obiectul comerţu-
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lui internaţional (Monitorul Oficial nr. 233-236/1003 din 17.12.2004).

Legea RM nr. 348-XV din 21 octombrie 2004 pentru aderarea Republicii Moldova la Acor-
dul privind constituirea Agenţiei pentru Cooperare şi Informare în Comerţul Internaţional 
ca organizaţie interguvernamentală (Monitorul Oficial nr. 208-211/926 din 19.11.2004).

Legea RM nr. 308-XV din 23 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului de comerţ li-
ber dintre Republica Moldova şi Republica Bulgaria (Monitorul Oficial nr. 178-180/796 din 
01.10.2004).

Legea RM nr. 264-XV din 15 iulie 2004 cu privire la documentul electronic şi semnătura 
digitală (Monitorul Oficial nr. 132-137/710 din 06.08.2004).

Legea RM nr. 284-XV din 22 iulie 2004 privind comerţul electronic (Monitorul Oficial nr. 
138-146/741 din 13.08.2004) — cu amendamente şi completări la Art. LVI prin Legea RM 
nr. 280-XVI pentru modificarea şi completarea unor acte legislative din 14 decembrie 2007 
(Monitorul Oficial nr. 94-96/349 din 30.05.2004).

Legea RM nr. 281-XV din 22 iulie 2004 pentru ratificarea Acordului de comerţ liber dintre Re-
publica Moldova şi Republica Croaţia (Monitorul Oficial nr. 132-137/714 din 06.08.2004).

Legea RM nr. 301-XV din 11 iulie 2003 privind ratificarea Acordului de credit pentru dez-
voltare (Proiectul “Facilitarea Comerţului şi Transportului în Europa de Sud — Est”) dintre 
Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (Monitorul Oficial nr. 155-
158/635 din 25.07.2003).

Legea RM nr. 1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoa-
tere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (Monitorul Ofi-
cial nr. 185-189/1416 din 31.12.2002) — art. 2, 10 modificate şi completate prin Legea RM 
nr. 206 din 16 iulie 2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul 
Oficial nr. 141-144/517 din 10.08.2010).

Legea RM nr. 787-XV din 28 decembrie 2001 pentru ratificarea Acordului privind barierele 
tehnice în zona comerţului liber (Monitorul Oficial nr. 11-12/37 din 17.01.2002).

Legea RM nr. 707-XV din 06 decembrie 2001 pentru modificarea Legii nr. 590-XIII din 22 
septembrie 1995 cu privire la standardizare şi a Legii nr. 866-XIV din 10 martie 2000 pri-
vind barierele tehnice în calea comerţului (Monitorul Oficial nr. 11-12/25 din 17.01.2002).

Legea RM nr. 675-XV din 23 noiembrie 2001 pentru ratificarea Acordului privind modul de 
perfectare vamală şi de control vamal al mărfurilor transportate între statele părţi la Acor-
dul privind crearea zonei de comerţ liber (Monitorul Oficial nr. 161/1301 din 31.12.2001).

Legea RM nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate (Moni-
torul Oficial nr. 108-109/836 din 06.09.2001 şi republicată în Monitorul Oficial nr. 26-28/95 
din 18.02.2005) unele articole au fost modificate şi completate prin Legea nr. 176 din 15 
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iulie 2010 Monitorul Oficial nr. 141-144/499 din 10.08.2010).

Legea RM nr. 440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere (Monitorul Ofi-
cial nr. 108-109/834 din 06.09.2001), art. 1, 2, 6, 7 modificate şi completate prin Legea nr. 
175 din 09 iulie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.440-XV din 27 iulie 2001 
cu privire la zonele economice libere (Monitorul Oficial nr. 131-134/463 din 30.07.2010).

Legea RM nr. 218-XV din 01 iunie 2001 pentru aderarea Republicii Moldova la Organizaţia 
Mondială a Comerţului (Monitorul Oficial nr. 59-61/397 din 07.06.2001).

Legea RM nr. 1246-XIV din 28 septembrie 2000 pentru aderarea Republicii Moldova la 
Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de 
dispariţie (CITES) (Monitorul Oficial nr. 133-136/949 din 26.10.2000).

Legea RM nr. 1163-XIV din 26.July 2000 cu privire la controlul exportului, reexportu-
lui, importului şi tranzitului de mărfuri strategice (Monitorul Oficial nr. 137-138/970 din 
27.10.2000) — art.5 modificat prin Legea RM nr. 115 din 22 mai 2005 şi art.9 modificat 
prin Legea RM nr. 109 din 04 iunie 2010 (Monitorul Oficial 131-134/443 din 30.07.2010).

Legea RM nr. 1031-XIV din 08 June.2000 cu privire la reglementarea de stat a activităţii 
comerciale externe (Monitorul Oficial nr. 119-120/838 din 21.09.2000) — cu amendamen-
te şi complementări prin Legea RM nr. 280-XVI pentru modificarea şi completarea unor 
acte legislative din 14 decembrie 2007 (Monitorul Oficial nr. 94-96/349 din 30.05.2008).

Legea RM nr. 820-XIV din 17 februarie 2000 privind măsurile antidumping, compensatorii 
şi de salvgardare (Monitorul Oficial nr. 5-7/13 din 18.01.2001).

Legea RM nr. 393-XIV din 13 May 1999 cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie din RM 
(Monitorul Oficial nr. 73-77/343 din 15.07.1999) — cu amendamente şi completare la Ca-
pitolul VI “Arbitraj” prin Legea RM nr. 194-XVI privind modificarea şi completarea unor acte 
legislative din 26 septembrie 2008 (Monitorul Oficial nr. 190-192/687 din 24.10.2008).

Legea RM nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (Monitorul Oficial 
nr. 72-73/485 din 06.08.1998) cu ultimele modificări prin Legea RM nr. 207/16.07.2010.

Legea RM nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (Monitorul Oficial 
nr. 40-41/286 din 07.05.1998) — Anexa 2 modificată prin Legea RM nr. 114 din 17 iunie 
2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial nr. 121-
123/378 din 16.07.2010).

Legea RM nr. 1117-XIII din 26 februarie 1997 privind bursele de mărfuri (Monitorul Ofi-
cial nr. 70/464 din 25.07.1998) — ultima modificare a art.22, 23, 37 prin Legea RM 
nr.194/26.09.2008.

Legea RM nr. 134-XIII din 03 iunie 1994 privind vânzarea de mărfuri (Monitorul Oficial nr. 
17/177 din 08.12.1994) — art. 31 modificat prin Legea RM nr. 194-XVI pentru modificarea 
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şi completarea unor acte legislative din 26.09.2008 (Monitorul Oficial nr. 190-192/687 din 
24.10.2008).

hotărÂri de guverN

Hotărârea Guvernului nr. 1125 din 14 decembrie 2010 privind aprobarea Planului de Acţi-
uni al Republicii Moldova cu privire la punerea în aplicare a recomandărilor Comisiei Eu-
ropene privind înfiinţarea Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător între Republica 
Moldova şi Uniunea Europeană (Monitorul Oficial nr. 252-253 din 21.12.2010).

Hotărârea Guvernului nr. 1111 din 06 decembrie 2010 privind aprobarea reglementarii 
tehnice”sucuri şi anumite produse similare destinate consumului uman” — import (Monito-
rul Oficial nr. 247-251 din 17.12.2010 şi intră în vigoare–17.03.2011).

Hotărârea Guvernului nr. 1112 din 06 decembrie 2010 pentru aprobarea Normei sanita-
re-veterinare privind organizarea controlului oficial şi specific al produselor alimentare/
produselor de origine animală, Monitorul Oficial nr. 247-251 din 17.12.2010 şi intră în 
vigoare–17.12.2011).

Hotărârea Guvernului nr. 1023 din 01 noiembrie 2010 privind aprobarea Acordului de 
cooperare între Ministerul Economiei al Republicii Moldova şi Ministerul Economiei, Co-
merţului şi Mediului de Afaceri din România, semnat la Bucureşti la 27 septembrie 2010 
(Monitorul Oficial nr. 214-220 din 05.11.2010).

Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 27 octombrie 2010 privind modificarea şi completarea 
Regulamentului de aplicare pe destinaţiile vamale prevăzute de Codul Vamal al Republicii 
Moldova, Monitorul Oficial nr. 213 din 29.10.2010).

Hotărârea Guvernului nr. 949 din 12 octombrie 2010 privind aprobarea modului de apli-
care a facilităţilor fiscale şi vamale, instituite prin Acordul”Compact”, (Monitorul Oficial nr. 
206-209 din 22.10.2009).

Hotărârea Guvernului nr. 343 din 03 May 2010 privind aprobarea proiectului de lege pri-
vind ratificarea amendamentelor, care sunt operate în Anexa II din Protocolul Adiţional la 
Acordul de Comerţ Liber pentru Europa Centrală (CEFTA), în ceea ce priveşte definirea 
conceptului de”produse originare” şi metodele de cooperare administrativă, adoptat în Re-
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