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Summary (EN)  
 
The Association Agreement, including a Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) with 
the EU, is currently provisionally applied since 1 September 2014. At the same time, the EU Council 
decision of 7 October 2013 extended the EU Autonomous Trade Preferences (ATPs) to the Republic 
of Moldova until December 31, 2015. Thus, one of the key issues to be properly implemented is the 
preparation for the implementation of the DCFTA in Transnistrean region, considering that the ATPs 
will expire. In this context, herewith the author will try to outline in particular (1) the evolution of 
the dialogue with the Tiraspol authorities on the implementation of the Association Agreement; (2) 
the legal conditions and the minimum requirements for the DCFTA application in the Transnistrean 
region; (3) and finally the author will address few scenarios concerning possible application or non-
application of the Association Agreement in the region. 
 
Both the EU and Moldovan authorities, most likely are aware that ensuring a full application of the 
DCFTA in the Transnistrean region within the next months is a big challenge. In this situation, 
preparing the implementation of the DCFTA depend on the level of interaction between the 
Moldovan authorities and EU authorities in Tiraspol. In this respect, the primary objective would be 
to identify a set of minimum requirements that would allow the de facto application of DCFTA in 
Transnistrean region in particular: 
(1) Exclusion of import tariffs on goods from the European Union that is now being applied by the 

Transnistrean authorities; 
(2) Ensuring the certification of the origin of goods by the customs authorities of the Moldovan 

Transnistrean exporters; 
(3) Ensuring the respect of sanitary and phyto-sanitary standards for goods exported to the EU from 

the Transnistrean region. 
 
Consequently, the process of implementation of the minimum requirements, harmonisation of non-
tariff provisions and gradual transposition of relevant EU legislation should be included in an action 
plan with clear deadlines. To conclude, short-term task should be to identify with Tiraspol 
authorities a solution to exclude the import duties on goods imported from the EU. Ultimately, what 
should matter in the end is the economic interest of the businesses from the Transnistrean region. 
However, the main challenge in this regard is the political dimension of this process. At the moment 
the reality is that until the expiration of the ATPs there are less than two months, and the mechanism 
for implementing the DCFTA in Transnistrean is still to be defined.  
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Rezumat (Ro) 
 
Acordul de Asociere RM-UE, inclusiv Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC) 
cu Uniunea Europeană, se aplică provizoriu începând cu 1 septembrie 2014. În același timp, prin 
Decizia1 Consiliului UE din 7 octombrie 2013, Uniunea Europeană a extins până la 31 decembrie 
2015 preferințele comerciale autonome (PCA) oferite Republicii Moldova. Un subiect important 
pentru a asigura buna implementarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, ține de 
pregătirea punerii în aplicare a ZLSAC în regiunea transnistreană, luând în considerație că 
Preferințele Comerciale Autonome care se aplică plenar în regiunea Transnistreană vor expira la 31 
decembrie 2015. În context, analiză se va referi în special la (1) contextul și evoluțiile dialogului cu 
autoritățile de la Tiraspol în ceea ce privește realizarea Acordului de Asociere; (2) condițiile legale și 
cerințele minime pentru extinderea ZLSAC în regiunea Transnistreană; (3) iar la final în loc de 
concluzii am prezenta câteva posibile scenarii care ar viza aplicarea sau neaplicarea deplină a 
Acordului de Asociere în regiunea transnistreană.  
 
Cel mai probabil autoritățile UE și cele moldovenești sunt conștiente că asigurarea deplină a 
aplicabilității ZLSAC în regiunea transnistreană într-un termen de mai puțin de două luni este o 
provocare. În această situație, pregătirea și asigurarea implementării prevederilor ZLSAC depinde de 
nivelul de interacțiune între autoritățile RM și UE cu autoritățile de la Tiraspol. În acest context, 
obiectivul principal este de a identifica și asigura implementarea unui set de cerințe minime care ar 
permite lansarea realizării de facto a ZLSAC în regiunea transnistreană și anume:  

(1) Excluderea tarifelor la importul bunurilor din Uniunea Europeană care la moment se aplică 
de către autoritățile din regiunea transnistreană; 

(2) Asigurarea certificării originii bunurilor de către autoritățile vamale ale Republicii 
Moldova pentru exportatorii din regiunea transnistreană; 

(3) Evaluarea de către autoritățile competente ale Republicii Moldova a standardelor sanitare 
și fito-sanitare și respectiv eliberarea certificatelor de conformitate pentru bunurile 
exportate din regiunea transnistreană spre UE. 

 
În consecință, realizarea acestor cerințe minime, dar și procesul de uniformizare a barierelor tarifare, 
precum și armonizarea treptată a prevederilor tarifare și a cele de aplicabilitate orizontală ar putea 
face parte dintr-un plan de acțiuni convenit cu autoritățile de la Tiraspol. Planul respectiv ar include 
de asemenea și anumite perioade de tranziție convenite prealabil cu experții UE. Totodată, sarcina pe 
termen scurt ar fi identificarea în dialog cu autoritățile de la Tiraspol a unei soluției pentru 
excluderea eventual graduală a tarifelor la importul bunurilor din UE. Pînă la urmă ceea ce contează 
mai mult este interesul economic a agenților economici din regiune. Provocarea cheie va ține și de 
dimensiunea politică a acestui proces. La moment realitatea este că pînă la expirarea PCA mai rămân 
mai puțin de două luni, iar un mecanism clar nu este definit deocamdată.  
 
 
 
 
																																																													
1 Decizia Consiliului UE: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.273.01.0031.01.RON  
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Introducere 
 
Acordul de Asociere RM-UE, inclusiv Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC) 
cu Uniunea Europeană, se aplică provizoriu începând cu 1 septembrie 2014. În același timp, prin 
decizia Consiliului UE din 7 octombrie 2013, Uniunea Europeană a extins până la 31 decembrie 
2015 preferințele comerciale autonome (PCA) oferite Republicii Moldova. Drept urmare, aceste 
măsuri au contribuit la diversificarea pieței de desfacere a Moldovei și respectiv la creșterea 
exporturilor produselor moldovenești pe piața UE. Astfel, pe parcursul primului semestru al anului 
2015 ponderea exporturilor spre UE reprezintă aproximativ 63%, iar cea a importurilor din UE 
constituie 48%. Analizând progresul în implementarea prevederilor Acordului de Asociere în partea 
ce ține de ZLSAC, constatăm că pînă în prezent Republica Moldova a transpus aproximativ 48 de 
Directive UE din cele 200 planificate2, în același timp demonstrând o tendință pozitivă în  
valorificare a contingentelor tarifare.  
 
În contextul celor menționate, un subiect important pentru a asigura buna implementarea Acordului 
de Asociere cu Uniunea Europeană, ține de pregătirea punerii în aplicare a ZLSAC în regiunea 
transnistreană, luând în considerație că Preferințele Comerciale Autonome care se aplică plenar în 
regiunea Transnistreană vor expira la 31 decembrie 2015. Preferințele Comerciale Autonome, 
stabilesc un regim comercial asimetric dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, 
presupunând menținerea tarifelor la importul produselor din UE. Acordul de Asociere cu UE va oferi 
noi oportunități pentru oamenii de afaceri din Transnsitria și pentru dezvoltarea economică a 
regiunii. În cazul ZLSAC, comerțul implică o simetrie prin excluderea treptată a tarifelor la importul 
produselor. În acest context, în conformitate cu datele așa-numitului minister al dezvoltării 
economice al regiunii transnistrene3, ponderea UE din volumul total al exporturilor în septembrie 
2015 a înregistrat aproximativ 30%, în situația în care exporturile spre Federația Rusă, în aceiași 
perioadă, au constituit aproximativ 7,5%. Totodată, este de menționat că ponderea importurilor în 
regiunea transnistreană prezintă o situație inversă, importurile din UE constituind aproximativ 8%, 
iar cele din Federația Rusă aproximativ 50%. În context, în situația în care PCA vor expira la 31 
decembrie 2015, iar aplicarea ZLSAC nu se va extinde în regiunea transnistreană, ar putea afecta 
negativ situația economică din regiune. 
 
Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE nu prevede anumite 
acțiuni concrete cu privire la pregătirea aplicării ZLSAC pe întreg teritoriul țării. Unicul document 
de politici publice care stabilește acest obiectiv este Programul de activitate al Guvernului RM4.  
 
În consecință, analizând declarațiile autorităților moldovenești, cele ale oficialilor UE și a 
reprezentanților administrației de la Tiraspol, putem constata că deocamdată nu s-a reușit 
identificarea unui mecanism clar care ar permite extinderea ZLSAC în regiunea transnistreană, deși 
cel mai probabil discuții în acest sens se poartă în diferite formate de dialog. Termenul limită se 

																																																													
2 http://www.mfa.gov.md/rapoarte-aa/502125/ 
3 http://mepmr.org/novosti/2724-kratkie-itogi-soczialno-ekonomicheskogo-razvitiya-pmr-v-yanvare-sentyabre-2015-
goda- 
4 http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/program-guvernare-strelet-2015-2018.pdf 
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apropie. Oficialii UE susțin că preferințele comerciale autonome de care beneficiază la moment 
regiunea transnistreană nu vor mai fi prelungite. Pe de altă parte, autoritățile de la Tiraspol se opun 
aplicării ZLSAC în forma prevăzută de Acordul de Asociere cu UE. În aceste condiții, provocarea 
principală pentru autoritățile moldovenești este identificarea unor soluții creative care, pe de o parte, 
să fie conforme angajamentelor RM în raport cu Uniunea Europeană, iar, pe de altă parte, ar fi 
acceptabile în dialogul cu administrația transnistreană. 
 
În continuare ne vom referi în special la (1) contextul și evoluțiile dialogului cu autoritățile de la 
Tiraspol în ceea ce privește realizarea Acordului de Asociere; (2) condițiile legale și (3) cerințele 
minime pentru extinderea ZLSAC în regiunea Transnistreană. Iar la final vom prezenta câteva 
posibile scenarii care ar viza aplicarea sau neaplicarea deplină a Acordului de Asociere în regiunea 
transnistreană.  
 
I. Contextul și evoluțiile dialogului cu autoritățile de la Tiraspol în ceea ce privește importanța 
realizării Acordului de Asociere RM-UE 
 
În anul 2009, odată cu venirea la guvernare a forțelor pro-europene, relația cu Uniunea Europeană a 
început să cunoască o dimensiune calitativ nouă. Negocierea unui nou Acord cu Uniunea Europeană 
care urma să ridice relațiile RM-UE la un alt nivel, obținerea unui regim fără de vize pentru cetățenii 
moldoveni pentru călătorii în spațiul European, angajarea într-un proces calitativ nou de reforme 
menite să avanseze Republica Moldova în procesul de integrare europeană și respectiv să ofere 
instrumentele necesare pentru modernizarea Republicii Moldova după modelul european. Acestea au 
fost obiectivele cheie setate de guvernarea pro-europeană a Republicii Moldova de atunci. Mai mult 
ca atât, crezul ferm de atunci era, în pofida parcursului anevoios afectat de crize politice perpetue, că 
procesul de integrare europeană și, respectiv, apropierea de Uniunea Europeană oferă premisele 
necesare pentru transformarea europeană a țării. În aceste condiții, Republica Moldova are șansa să 
devină mai atractivă pentru cetățenii și oamenii de afaceri din regiunea transnistreană și, astfel, să fie 
creat cadrul necesar pentru reintegrarea durabilă a țării.  
 
În context, atunci când în anul 2010 au fost lansate negocierile Acordului de Asociere RM-UE, 
autoritățile moldovenești, dar și cele ale UE au declarat ferm că diferendul transnistrean nu 
reprezintă un obstacol în avansarea țării în procesul de integrare europeană. Mai mult ca atît, 
abordarea negociatorilor Acordului din ambele părți a fost că procesul de negocieri trebuie să fie 
unul, inclusiv, cu implicare reprezentanților administrației de la Tiraspol.  
 
Astfel, odată cu lansarea negocierilor în decembrie 2011 asupra creării Zonei de Liber Schimb 
Aprofundat și Cuprinzător cu Uniunea Europeană și având în vederea importanța pregătirii aplicării 
Acordului de Asociere pe întreg teritoriul țării, partea moldovenească a invitat reprezentanții 
autorităților regiunii transnistrene să participe în calitatea de observatori în procesul de negocieri. 
Reacția inițială a Tiraspolului la invitația lansată a fost una reticentă. Cu toate acestea un 
reprezentant din partea administrației regiunii transnistrene a participat la negocieri, luând notițe, 
însă, fără a veni cu propuneri concrete care să fie formulate părții UE din partea negociatorilor RM.  
 
În paralel, autoritățile de la Chișinău au avut grijă ca să informeze administrația transnistreană cu 
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privire la procesul de negocieri pe marginea ZLSAC, utilizând formatul Grupurilor de lucru mixte de 
consolidare a încrederii între Chișinău și Tiraspol. Totuși, atât în procesul de negocieri cu Uniunea 
Europeană asuprea ZLSAC, cît și după finalizarea negocierilor în anul 2013, dar și după semnarea 
Acordului de Asociere RM-UE în iunie 2014, reprezentații autorităților de la Tiraspol se poziționau 
destul de critic față de perspectiva participării regiunii transnistrene în implementarea ZLSAC cu 
Uniunea Europeană. Argumentul declarat al administrației de la Tiraspol a fost că acest acord nu va 
fi benefic pentru agenții economici din regiunea transnistreană, anunțând, în repetate rînduri, că 
interesul economic-comercial al regiunii este legat de Federația Rusă și de spațiul economici al 
Uniunii Vamale (Uniunii Eurasiatice). Mai mult ca atît, recent liderul administrației de la Tiraspol a 
pretins „că extinderea implementării Acordului de Asociere în regiunea transnistreană ar face parte 
dintr-un război geopolitic împotriva Transnistriei”5, iar ”agenții economici din regiune nu vor mai 
putea fi subvenționați din cauza ZLSAC.”6 
 
De fapt pe parcursul ultimilor ani, agenții economici din regiunea transnistreană au beneficiat, de 
rând cu ceilalți agenți economici ai Republicii Moldova, de preferințele comerciale autonome oferite 
de Uniunea Europeană. Astfel, conform unui studiu7 recent publicat de Expert-Grup, balanța 
comercială a regiunii transnistrene a cunoscut o creștere semnificativă a exporturilor pe piața Uniunii 
Europene, de la aproximativ 20% în anul 2005 la peste 30% în anul 2015, iar comerțul cu agenții 
economici de pe malul drept al râului Nistru reprezintă aproximativ 40%. Așadar, realitatea 
economică demonstrează foarte clar că interesul economic al regiunii transnistrene este legat cu 
peste 70% de spațiul economic de Vest. Totodată, o altă concluzie importantă a studiului menționat 
mai sus este că în cazul neaplicării ZLSAC începînd cu 1 ianuarie 2016, bugetul regiunii 
transnistrene care și așa este unul deficitar ar putea pierde aproximativ 50 milioane USD cea ce ar 
reprezenta 5% din PIB. 
 
În același context, pentru a analiza posibilul impact și de a oferi o fundamentare obiectivă a 
perspectivelor implementării ZLSAC în regiunea transnistreană, chiar pînă la finalizarea  
negocierilor RM-UE asupra acestui capitol din Acordul de Asociere, Comisia Europeană a realizat 
un studiu de evaluare a durabilității impactului economic privind aplicarea ZLSAC8, care include 
evaluarea aplicării, inclusiv, și în regiunea transnistreană. Studiul a fost publicat în anul 2012 și a 
constat mai multe beneficii pe termen mediu și lung odată cu crearea ZLSAC cu Uniunea 
Europeană. Pe de o parte, deși există mai multe provocări de ordin economic, politic și structural, 
extinderea implementării ZLSAC în regiunea transnistreană are potențial de a contribui la 
dezvoltarea economică a regiunii. Pe de altă parte, neaplicarea ZLSAC în regiunea transnistreană ar 
putea avea efecte nefaste economice imediate, având în vedere că PCA nu se vor mai fi prelungite 
începând cu 1 ianuarie 2016.  
 
Adițional, pe parcursul negocierilor Acordului de Asociere, dar și actualmente, cînd are loc faza de 
																																																													
5 http://independent.md/video-sevciuk-vede-un-razboi-geopolitic-in-acordul-de-asociere-cu-ue-nu-vom-trada-
rusia/#.VjkHx64rKqA  
6 http://novostipmr.com/ru/news/15-09-29/evgeniy-shevchuk-soglashenie-ob-uvzst-lishit-gosudarstvo  
7 „Este posibilă implementarea Acordului de Asociere în regiunea transnistreană?”, Studiu Expert-Grup, 20 Septembrie 
2015, Adrian Lupușor, http://www.expert-grup.org/ro/biblioteca/item/1173-implementare-aa-transnistria&category=7   
8 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/november/tradoc_150105.pdf  
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implementare, cu sprijinul Uniunii Europene și a unor state membre ale UE, în special Germania, au 
fost organizate mai multe oportunități de comunicare neoficială cu participarea autorităților de la 
Chișinău și Tiraspol, precum și a agenților economici vizați din regiunea transnistreană. De 
asemenea, au existat o serie de încercări de a aborda implementarea ZLSAC în cadrul discuțiilor în 
cadrul formatului de negocieri „5+2”. Reacțiile autorităților de la Tiraspol de fiecare dată erau 
reticente, subliniind elementul conceptual al Transnistriei, care vede perspectiva dezvoltării 
economice strâns legată de Federația Rusă. Este adevărat că, oficialii de la Tiraspol au încercat să 
vină cu unele propuneri după finalizarea negocierilor pe marginea ZLSAC. Spre exemplu în ajunul 
parafării Acordului de Asociere RM-UE, reprezentantul administrației transnistrene a venit cu ideea 
semnării între Tiraspol și Uniunea Europeană a unei anexe la Acordul de Asociere pentru aplicarea 
ZLSAC în regiunea transnistreană care ar „evita anumite consecințe negative ulterioare, fiind 
elaborată o anumită formulă specială de cooperare economică, ținând cont de relațiile moldo-
transnistrene nesoluționate”9. Reacția oficialilor UE și a celor de la Chișinău a fost una negativă, 
deoarece Acordul de Asociere este încheiat între Republica Moldova și Uniunea Europeană. 
Totodată, Tiraspolul ar fi avut ocazia să vină cu propuneri concrete în procesul de negocieri, ceea ce 
nu s-a întâmplat.  În consecință, având în vedere că pînă la semnarea Acordului de Asociere RM-UE 
nu a fost întrunite toate condițiile pentru a asigura implementarea ZLSAC pe întreg teritoriul 
Republicii Moldova, s-a convenit asupra unei clauze temporare de neaplicare teritorială a ZLSAC în 
regiunea Transnistreană. Între timp, obiectivul cheie pe termen scurt este de a identifica în cooperare 
cu autoritățile de la Tiraspol un cadru de implementare a ZLSAC pînă la expirarea preferințelor 
comerciale autonome.  
 
În continuare, ne vom referi succint la dialogul RM-UE, inclusiv cu implicarea autorităților de la 
Tiraspol în vederea pregătirii punerii în aplicare a ZLSAC în regiunea transnistreană. Subiectul dat a 
fost abordat de la începutul anului în cadrul structurilor RM-UE de monitorizare a implementării 
Acordului de Asociere.  
 
În luna martie 201510, cu ocazia reuniunii Consiliului de Asociere RM-UE, s-a discutat necesitatea 
identificării mecanismului de punere în aplicare a ZLSAC în regiunea transnistreană. Inițial, 
Uniunea Europeană și autoritățile moldovenești au încercat să promoveze de o manieră mai directă 
un dialog cu autoritățile de la Tiraspol necesitatea pregătirii implementării ZLSAC. Experții 
Comisiei Europene, apelând la un gen de “diplomaie navetă” (shuttle diplomacy), au întreprins mai 
multe eforturi de a dialoga direct cu reprezentanții de la Tiraspol11, pentru a explica procesul de 
aplicare a ZLSAC și, totodată, a identifica un cadru posibil pentru a pregăti aplicarea graduală a 
ZLSAC în regiunea transnistreană. Însă, având în vedere reticența autoritățile de la Tiraspol și lipsa 
unui progres, a fost revăzută tactica de abordare a acestui subiect, accentul de bază fiind pus pe 
conținut și mai puțin pe formă.  
 
Acum, înainte de a analiza scenariile de aplicare sau neaplicare ZLSAC în regiunea transnistreană și 

																																																													
9 http://s-fond.org/novosti/290-tiraspolu-predlagaut-vyrabotat-mehanizmy-torgovli-s-es.html 
10 http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/03/16-first-association-council-meeting-between-
european-union-republic-moldova/ 
11 http://regnum.ru/news/polit/1943653.html  
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efectele posibile, vom prezenta totuși pe scurt care ar fi condițiile legale și cerințele minime pentru 
asigurarea obiectivului de extindere a ZLSAC pe întreg teritoriul țării pînă la sfârșitul anului curent. 
II. Condițiile legale pentru extinderea ZLSAC în regiunea Transnistreană 
 
Acordul de Asociere12 stabilește expres în Articolul 8 al. 2) că UE și RM „[…] își reiterează 
angajamentul de a găsi o soluție durabilă la problema transnistreană, respectând pe deplin 
suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, precum și de a facilita în comun 
reabilitarea post-conflict. În așteptarea unei soluționări și fără a aduce atingere formatului de 
negociere stabilit, problema transnistreană va constitui unul dintre principalele subiecte de pe 
agenda dialogului politic și a cooperării dintre părți, precum și în dialogul și cooperarea cu alți 
actori internaționali interesați.”  
 
Așadar, prin prevederile Acordului de Asociere se reconfirmă obiectivul contribuirii la soluționarea 
conflictului transnistrian, cu respectarea integrității teritoriale a RM. Mai mult ca atît, Acordul face 
referință la etapa de post-conflict. În acest context, obiectivul general al Acordului de Asociere este 
de a ajuta la reintegrarea țării prin mecanismele oferite de acesta. Implementarea ZLSAC în regiunea 
transnistreană este o oportunitate concretă care are menirea să ajute la dezvoltarea relațiilor 
comercial-economice ale agenților economici din regiunea transnistriană cu țările membre ale UE. 
Cu alte cuvine, odată realizat și implementat corect, ZLSAC ar putea contribui la crearea unui spațiu 
economic comun între cele două maluri ale râului Nistru, astfel contribuind la reintegrarea de facto a 
Republicii Moldova. Este adevărat ca această abordare odată recunoscută, cel puțin la momentul 
actual, ar putea să nu fie împărtășită de Tiraspol, având în vedere că obiectivul acestora este de a 
păstra staus-quo-ul, torpilând orice inițiative care presupun reintegrarea Republicii Moldova. Cu 
toate acestea, miza principală este totuși de a scoate în evidență acele aspecte care vin, în primul 
rând, să ajute la dezvoltarea economică a regiunii, or ZLSAC are potențialul acesta numai dacă se 
asigura o realizare graduală a condițiilor legale și în situația unui sprijin financiar important din 
partea Uniunii Europene oferit Republicii Moldova. 
 
Amintind despre condițiile legale, Acordul de Asociere stabilește în art. 462 al. 2) că  aplicarea 
Acordului sau ZLSAC „[…] în zonele din Republica Moldova în care Guvernul Republicii Moldova 
nu exercită un control efectiv, începe de îndată ce Republica Moldova asigură punerea în aplicare și 
respectarea aplicării depline a prezentului acord sau a titlului V (Comerț și aspecte legate de 
comerț) al acestuia pe întregul său teritoriu”. Respectiv, de aici reiese obligația și responsabilitatea 
autorităților moldovenești de a crea premise pentru aplicarea prevederilor ZLSAC în regiunea 
Transnistreană. Iar, în cazul în care odată cu aplicarea ZLSAC în regiunea transnistreană vor fi 
constatate devieri de la prevederile ZLSAC, Republica Moldova va trebuie să răspundă în fața 
instituțiilor europene pentru violarea prevederilor Acordului. Iată de ce, înainte ca Republica 
Moldova să poată să accepte aplicarea ZLSAC în stînga Nistrului, este necesar de creat un mecanism 
care ar garanta asigurarea respectării cerințelor ZLSAC în regiunea transnistreană. 
 
În context, art. 462 al. 3) prevede că decizia privind aplicarea deplină a Acordului pe teritoriul RM 
este luată în comun de Republica Moldova și Uniunea Europeană în cadrul Consiliului de Asociere, 
																																																													
12 Textul Acordului de Asociere RM-UE poate fi accesat la: http://lex.justice.md/md/353829/  
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după ce Chișinăul anunță despre asigurarea punerii în aplicare și respectarea aplicării a Acordului de 
Asociere. Astfel, părțile trebuie să determine, în cadrul Consiliului de Asociere, dacă condițiile şi 
politicile necesare pentru a pune în aplicare ZLSAC în regiunea transnistreană au fost îndeplinite, 
având şi dreptul prevăzut de al. 4) al art. 462 din Acord de a suspenda ulterior aplicarea ZLSAC dacă 
implementarea şi executarea acestuia nu mai poate fi garantată. 
 
Înainte de a ne referi la unele cerințele minime care trebuie asigurate în implementarea ZLSAC în 
regiunea transnistreană, vom prezenta câteva etape cheie care trebuie întreprinse de Republica 
Moldova și Uniunea Europeană pentru ca decizia propriu-zisa de extindere a aplicabilității ZLSAC 
să fie luată de principiu: 

1. Identificarea de către autoritățile RM în cooperare cu Comisia Europeană a cerințelor de facto 
și de jure care trebuie asigurate pentru implementarea ZLSAC în regiunea transnistreană; 

2. Stabilirea acelor cerințe ZLSAC care deja sunt aplicate de facto în regiunea transnistreană; 
3. Elaborarea în cooperare cu administrația de la Tiraspol a unui plan de acțiuni cu privire la 

pregătirea aplicării ZLSAC în regiunea transnistreană, care să fie confirmat eventual printr-o 
înțelegere între părți și totodată acceptabil pentru Comisia Europeană. 

4. Autoritățile RM urmează să facă o solicitare formală către Uniunea Europeană cu privire la 
adoptarea unei decizii de aplicare a ZLSAC în regiunea transnistreană de către Consiliul de 
Asociere RM-UE.  

5. Ulterior, deja Consiliul Uniunii Europene urmează să examineze solicitarea Republicii 
Moldova și să ia o decizie internă la propunerea Comisiei Europene. 

6. Iar la etapa finală Consiliul de Asociere în cadrul unei reuniuni oficiale sau printr-un schimb 
de scrisori, aprobă decizia de extindere a ZLSAC în regiunea transnistreană în conformitate cu 
art. 462 din Acordului de Asociere.  

 
Astfel, pentru a asigura implementarea ZLSAC și parcurgerea etapelor sugerate mai sus, Republica 
Moldova mai are la dispoziție mai puțin de două luni. În cazul în care, totuși, nu se va reuși 
adoptarea deciziei de extindere a ZLSAC în pe întreg teritoriul țării în termenul stabilit, UE va aplica 
„clauza națiunii cele mai favorizate” pentru tarifele de import la bunurile de origine din regiunea 
transnistreană, preferințele comerciale autonome ne mai fiind valabile. 
 
Analizând prevederile Acordului de Asociere, în partea ce ține de punerea în aplicare a ZLSAC ar 
putea fi identificate cel puțin trei grupuri de prevederi care trebuie evaluate pentru a constata 
nivelul de pregătire pentru asigurarea extinderii ZLSAC în regiunea transnistreană și anume: 
 
1. Uniformizarea barierelor tarifare  
Politica vamală și comercială a Republicii Moldova trebuie să fie aplicată uniform pe întreg 
teritoriul țării, inclusiv în regiunea transnistreană. Cu alte cuvinte, regula generală aplicabilă este că 
în comerțul cu Uniunea Europeană tarifele de import și de export trebuie să fie aceleași pe ambele 
maluri ale râului Nistru. Un alt aspect important, care trebuie punctat aici este că contingentele 
tarifare preferențiale de care beneficiază în prezent Republica Moldova în comerțul preferențial cu 
Uniunea Europeană în baza ZLSAC se va aplica inclusiv asupra agenților economici din regiunea 
transnistreană, conform regulii generale primul venit - primul servit. De asemenea, așa după cum a 
funcționat și în cazul valorificării preferințelor comerciale autonome este necesar de a asigura 
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accesul nestingherit al Serviciului Vamal al Republicii Moldova la operatorii din regiunea 
transnistreană pentru eliberarea certificatelor de origine a bunurilor conform cerințelor UE.  
 
În cazul în care nu se va fi asigurată efectiv o politică vamală și comercială unică pe ambele maluri 
ale Nistrului, UE va aplica tratamentul ne-preferențial  sau regula „clauzei națiunii celei mai 
favorizate„ pentru bunurile importate din regiunea transnistreană. Astfel, pentru a asigura totuși 
implementarea ZLSAC în termeni proximi, sarcina cheie va fi de identificat mecanismele posibile 
pentru liberalizarea treptată a tarifelor de import în special pentru anumite produse sensibile din 
regiunea transnistreană cum ar fi textile și produse de origine animalieră. 

 
2. Aproximarea prevederilor ne-tarifare  
Acordul de Asociere prevede de asemenea asigurarea respectării pe ambele maluri ale Nistrului a 
chestiunilor care vizează:  
(1) certificarea de către autoritățile moldovenești a standardelor sanitare şi fito-sanitare pentru 

bunurile exportate, care trebuie să aibă posibilitatea în orice moment să efectueze inspecțiile de 
verificare în regiunea transnistreană;  

(2) protecția proprietății intelectuale;  
(3) implementarea pachetelor energetice în partea ce ține de transportul, distribuția și vânzarea 

energiei electrice și gazele naturale, inclusiv stabilirea prețurilor și tarifelor de distribuție;  
(4) asigurarea dreptului de stabilire reciproc și mobilitatea temporară pentru întreprinderi din 

Uniunea Europeană pe întreg teritoriul țării și al operatorilor economici din Republica Moldova 
în UE, precum și crearea condițiilor pentru accesul pe piață a prestatorilor de servicii.  
 

Așadar, UE trebuie să fie sigură că aceste și alte prevederi ne-tarifare ale ZLSAC vor fi aplicate 
uniform pentru furnizorii săi de servicii care intenționează să activeze în regiunea transnistreană, 
autoritățile RM trebuie să asigure utilizarea mecanismului de soluționare a disputelor pe malul stâng 
al râului Nistru. Aceste procese într-un final sunt menite să faciliteze gradual accesul pe piața 
noastră a investițiilor din Uniunea Europeană, iar consumatorii vor beneficia de standarde și calitate 
europeană pentru produsele disponibile pe piaţa internă de pe ambele maluri ale Nistrului. În sensul 
implementării acestor prevederi pe întreg teritoriul țării, partea bună este că Acordul de Asocire 
oferă un anumit răgaz autorităților Republicii Moldova, având în vedere existența unor perioade de 
tranziție pentru a asigura transpunerea și implementarea deplină a prevederilor. În acest context, 
revenind la procesul de aplicare a ZLSAC în regiunea transnistreană, aceasta ar putea oferi 
posibilitatea de a solicita, în cadrul dialogului RM-UE, anumite perioade de tranziții suplimentare 
dacă există argumentare obiectivă în acest sens. 

 
3. Chestiuni de aplicabilitate orizontală  
ZLSAC cu UE conține și anumite prevederi care presupun aplicabilitate orizontală cum ar fi:  
(1) asigurarea implementării uniforme a regulilor de protecție a concurenței;  
(2) transparența în procesul de aplicare a ZLSAC, în special în ceea ce privește dreptul și 

posibilitatea persoanelor fizice și agenților economici din UE să cunoască orice măsuri legate de 
aplicarea ZLSAC;  

(3) asigurarea accesului egal la mecanismele de soluționare a litigiilor pentru orice dispute care 
poate apărea între părți referitor la interpretarea şi aplicarea Acordului, cu scopul de a găsi 
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soluții echitabile care iarăși trebuie să fie garantate pe întreg teritoriul țării.  
 
III. Cerințe minime pentru asigurarea implementării ZLSAC în regiunea transnistreană 
 
În contextul celor menționate, trebuie să avem în vedere că autoritățile UE și cele moldovenești sunt 
cel mai probabil conștiente că asigurarea deplină a aplicabilității ZLSAC în regiunea transnistreană 
într-un termen de mai puțin de două luni este o provocare. În această situație, pregătirea și asigurarea 
implementării prevederilor ZLSAC depinde de nivelul de interacțiune între autoritățile RM și UE cu 
autoritățile de la Tiraspol. În acest context, obiectivul principal este de a identifica și asigura 
implementarea unui set de cerințe minime care ar permite lansarea realizării de facto a ZLSAC în 
regiunea transnistreană. Astfel, dacă să ne concentrăm pe cerințele minime obligatorii cu 
aplicabilitate imediată, care ar fi sensibile pentru UE, atunci am putea menționa trei chestiuni 
principiale, care, dacă nu vor fi asigurate, ar putea atrage după sine violarea gravă a prevederilor 
Acordului de Asociere și anume: 
 
1. Excluderea tarifelor la importul bunurilor din Uniunea Europeană care la moment se 

aplică de către autoritățile din regiunea transnistreană. Aici subiectul cheie care urmează a 
fi clarificat este dacă se va reuși convenirea cu autoritățile de la Tiraspol excluderea imediată a 
tarifelor la import sau, totuși, se va merge pe o abordare de excludere graduală a acestora. Cel 
puțin, pentru pe termen scurt, excluderea imediată a tarifelor la import nu ar genera un impact 
simțitor pentru bugetul regiunii, având în vedere că ponderea UE în volumul total de importuri 
în regiunea transnistreană pentru anul curent este unul modest, de aproximativ 8%13. Totodată, o 
soluție durabilă care ar permite compensarea veniturilor la bugetul regiunii ar putea fi instituirea 
taxei pe valoarea adăugată (TVA) care la moment nu se percepe în regiunea transnistreană.  

 
2. Asigurarea certificării originii bunurilor de către autoritățile vamale ale Republicii 

Moldova pentru exportatorii din regiunea transnistreană. Partea bună este că procedura de 
certificare a originii bunurilor din regiunea transnistreană deja se aplică de mai mulți ani în 
condițiile valorificării preferințelor comerciale autonome. Astfel, sarcina cheie aici ar fi 
consolidarea cooperării între autoritățile vamale și agenții economici din regiunea transnistrene 
și, respectiv, să fie, în continuare, asigurate condițiile de acces nestingherit pentru autoritățile 
vamale la operatorii din regiunea transnistreană.  

 
3. Evaluarea de către autoritățile competente ale Republicii Moldova a standardelor sanitare 
și fito-sanitare și respectiv eliberarea certificatelor de conformitate pentru bunurile 
exportate din regiunea transnistreană spre UE. Iarăși, condițiile utilizării preferințelor 
comerciale autonome în procesul de certificare a standardelor sanitare și fito-sanitare din partea 
autoritățile moldovenești este realizat de facto în regiunea transnistreană. Aici, obiectivul 
principal este de a găsi mecanismul necesar care să ușureze procedura de eliberare a 
certificatelor sanitare și fito-sanitare pentru operatorii din regiunea transnistreană. 

 
																																																													
13	http://mepmr.org/novosti/2724-kratkie-itogi-soczialno-ekonomicheskogo-razvitiya-pmr-v-yanvare-sentyabre-2015-
goda-	
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IV. În loc de concluzii - Care ar fi scenariile posibile care ar viza aplicarea sau neaplicarea 
deplină a Acordului de Asociere în regiunea transnistreană? 
 
Luând în considerație cele descrise mai sus, am putea prefigura cel puțin trei scenarii cu privire la 
aplicarea ZLSAC în regiunea transnistreană: 
1. Întrunirea condițiilor minime convenite și adoptarea de către Consiliul de Asociere RM-UE a 

deciziei cu privire la extinderea implementării ZLSAC în regiunea transnistreană pînă la 31 
decembrie 2015. 

2. Amânarea condiționată a implementării ZLSAC în regiunea transnistreană și extinderea 
(limitată) a aplicării preferințelor comerciale autonome eventual pînă la sfârșitul anului 2016. 

3. Aplicarea ZLSAC să nu se extindă în regiunea transnistreană începând cu 1 ianuarie 2016, iar 
aplicarea preferințelor comerciale autonome oferite de UE nu mai este prelungită pentru o nouă 
perioadă. 

 
Cu siguranță cea mai nedorită opțiune, având în vedere implicațiile și efectele negative pentru 
economia regiunii transnistrene, este neaplicarea ZLSAC în lipsa oportunităților oferite de 
preferințele comerciale autonome din 1 ianuarie 2016. Unica oportunitate rămasă în această situație 
va fi utilizarea clauzei națiunii celei mai favorizate pentru exporturile din regiunea transnistreană 
spre Uniunea Europeană. Această soluție oricum va genera pierderi, având în vedere că majoritatea 
exporturilor din regiune sunt orientate spre UE.  
 
În aceste condiții, autoritățile moldovenești, în cooperare cu experții Uniunii Europene, 
urmează să continue să se orienteze în dialogul cu autoritățile de la Tiraspol pe crearea 
condițiilor necesare pentru realizarea primului scenariu. Aceasta ar implica o abordare mai 
creativă din partea tuturor actorilor vizați, punând accentul primordial pe asigurarea cerințelor 
minime descrise mai sus, în același timp fără a insista mult pe forma procesului de realizare a 
prevederilor Acordului de Asociere.  
 
Astfel cea mai mare miză, va fi identificarea unui mecanism de excludere a tarifelor la importul 
bunurilor UE în regiunea transnistreană, prin armonizarea graduală a politicii vamale a aplicabilă 
pe teritoriul ambelor maluri ale rîului Nistru. Soluția compensării veniturilor la bugetul regiunii prin 
introducerea taxei pe valoare adăugate pare a fi o abordare pragmatică, care ar putea fi luată în 
considerație de administrația transnistreană.  
 
Totodată, pentru ca acest scenariu să aibă mai multe șanse să se realizeze urmează să întrunească 
minim două condiții cheie. În primul rând, ar fi necesar ca, pînă la adoptarea deciziei de către 
Consiliul de Asociere RM-UE, autoritățile moldovenești să convină cu administrația de la Tiraspol 
asupra unui plan de acțiuni care să prevadă (1) realizarea cerințelor minime; (2) procesul de 
uniformizare a barierelor tarifare, (3) armonizarea treptată a prevederilor tarifare și a celor de 
aplicabilitate orizontală stabilite în Acordul de Asociere. Planul respectiv ar include de asemenea și 
anumite perioade de tranziție convenite prealabil cu experții UE. A doua condiție, trebuie să fie 
asigurarea unui suport financiar condiționat din partea Uniunii Europene care ar putea fi oferit 
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inclusiv autorităților de la Tiraspol și agenților economici din regiune pentru valorificarea 
oportunităților ZLSAC și asigurarea implementării condițiilor din acord. Acest suport ar putea fi 
orientat și asupra consolidării politicii fiscale din regiune, pregătind trecerea la implementarea taxei 
pe valoare adăugată în regiunea transnistreană.  
 
Cu toate acestea, în condițiile în care, totuși, nu se va reuși convenirea asupra unui mecanism 
necesar pentru a asigura implementarea ZLSAC în regiunea transnistreană pînă la sfârșitul anului 
curent, mai există cel puțin din punct de vedere teoretic un plan „B”, și anume, cel de-al doilea 
scenariu menționat în prezenta analiză. Însă, având în vedere poziția reticentă a Comisiei Europene 
de a prelungi preferințele comerciale autonome pentru o nouă perioadă, este puțin probabil ca 
Uniunea Europeană să ia o decizie în acest sens, având în vedere că instrumentul preferințelor 
comerciale autonome este de fapt o excepție. 
 
În consecință, realizarea acestor cerințe minime, dar și procesul de uniformizare a barierelor tarifare, 
precum și armonizarea treptată a prevederilor tarifare și a cele de aplicabilitate orizontală ar putea 
face parte dintr-un plan de acțiuni convenit cu autoritățile de la Tiraspol. Totodată, sarcina pe termen 
scurt ar fi identificarea în dialog cu autoritățile de la Tiraspol a unei soluției pentru excluderea 
eventual graduală a tarifelor la importul bunurilor din UE. Pînă la urmă ceea ce contează mai mult 
este interesul economic a agenților economici din regiune. Provocarea cheie va ține și de 
dimensiunea politică a acestui proces. La moment realitatea este că pînă la expirarea PCA mai rămân 
mai puțin de două luni, iar un mecanism clar nu este definit deocamdată. În același timp, subiectul 
implementării Acordului de Asociere este puternic influențat de propaganda anti-europeană din 
regiune, care cel mai probabil nu are nimic în comun cu adevăratele interese ale agenților economici 
de pe malul stâng al râului Nistru.  
 


