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DCFTA – parte a Acordului de Asociere
ZLSAC/DCFTA este un acord:
Liber (Free)
Acces mai bun pe piață, eliminarea taxelor de
import și export, eliminarea altor bariere în
comerțul cu produse și servicii
Aprofundat (Deep)
Statut avansat de parteneriat cu UE, orientat să
creeze legături politice și economice mai strânse
cu UE
Cuprinzător (Comprehensive)
Include și achizițiile publice, concurența,
proprietatea intelectuală, dezvoltarea durabilă
ș.a.

ZLSAC/DCFTA este absolut compatibil cu alte acorduri:
CSI, CEFTA, Turcia

Beneficii DCFTA
• Acces la cea mai mare si bogată piață din lume (peste 500 mil de
consumatori);
• Modernizarea economiei (eliminarea barierelor tehnice, masuri de
facilitare a comerțului, aproximarea legislativă);
• Reducerea costurilor de afaceri, accesul la resurse financiare, reguli
echitabile de concurență;
• Suport din partea UE oferit sectorului privat pentru incorporarea
standardelor si cerințelor pentru exportul produselor pe piața europeana
• Ridicarea nivelului de calitate al produselor, ceea ce va permite
producătorilor moldoveni:
sa exporte pe orice piață (nu doar în UE) si
sa facă fata concurentei produselor de import;

Suportul financiar oferit de UE
72 mil euro contribuția financiară UE pentru crearea
locurilor de muncă
• peste 12 mii locuri de muncă create
• peste 1600 întreprinderi au beneficiat de suport
pentru dezvoltare
• peste 3200 granturi au fost acordate pentru
dezvoltarea afacerilor în zona rurală
• 10 incubatoare create

PARE 1+1:
• 163,78 mil lei acordate sub formă de
grant
• 540 mil lei investiții atrase
Fiecare leu acordat sub formă de grant
a generat 3,3 lei investiții în economie

UE - principalul partener comercial al RM
Export

Import

• peste 1,5 miliarde USD export în UE (doar în
anul 2017)

• peste 2,3 miliarde USD

• 65,8% ponderea UE în totalul exporturilor
moldovenești

• 49,4% ponderea UE în totalul

• 1360 companii moldovenești exportă în UE
• peste 60% din numărul total de companii
exportatoare exportă în UE
• peste 2100 poziții tarifare exportate în UE

import din UE

importurilor Republicii
Moldova

Măsuri și beneficii în cadrul Acordului de Liber Schimb cu UE
1. Măsuri în domeniul standardizării și oportunități:
• Integrarea în spațiul economic european. Prin standardele europene se asigură
o compatibilitate a procesului de producție, livrare și vânzare a produselor și
serviciilor în UE.

• Oportunități de afaceri. Standardele europene sunt recunoscute de către
organismele naționale a statelor membre ale UE, inclusiv state non-UE, precum
Elveția, Norvegia, Islanda, Macedonia și Turcia.
• Diversificarea piețelor de desfacere. Adoptarea și aplicarea standardelor
europene va crea condiții favorabile pentru o legătură mai strânsă între
economia moldovenească și cea europeană, ceea ce va contribui la creșterea
competitivității produselor și accesul lor sporit pe diverse piețe internaționale.
• Produse mai sigure și mai calitative. Produsele conforme cu aceste standarde
sunt sigure și calitative. Piața europeană este considerată una din cele mai
exigente piețe din lume.
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2. Măsuri în domeniul reglementărilor tehnice și beneficii
• Protecția sănătății consumatorului și a mediului. Reglementările
tehnice referitoare la acreditare, supravegherea pieței, verificarea
produselor provenite din țările terțe și marcajul CE va oferi un nivel
ridicat de protecție a intereselor publice (sănătatea și siguranța în
general, protecția consumatorilor, protecția mediului și securitatea)
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3. Proceduri sanitare și fitosanitare și beneficii
• Acces mai ușor pe piețele UE a produselor agricole și alimentare.
• Asigurarea siguranței produselor de origine vegetală și animală, precum și
prevenirea răspândirii bolilor și dăunătorilor.
• Republica Moldova va elabora şi implementa un Sistem Naţional de Alertă
Rapidă pentru alimente şi furaje (SARAF) şi un Mecanism Naţional de Avertizare
Timpurie (MNAT) compatibile cu cele ale UE.
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4. Proceduri vamale
• Eliminarea taxelor de import și simplificarea cerințelor și formalităților
vamale
• Alinierea legislaţiei vamale se va efectua prin ajustarea Codul Vamal
Comunitar
• Republica Moldova va deveni stat membru al sistemului de tranzit
electronic (NCTS) care este un sistem european, bazat pe depunerea
declaraţiei de tranzit în format electronic şi pe schimburi electronice de
date între birourile vamale implicate într-o operaţiune de tranzit.

Accesul mărfurilor moldovenești pe piața UE
Sunt eliminate toate taxele vamale, cu excepția celor prevăzute în anexa XV:
• Anexa XV-A – scutire în limita unor cote anuale (6 poziții: tomate, usturoi,
struguri de masă, mere, prune, suc de struguri)
• Anexa XV-B – produse care fac obiectul unui preț de intrare (20 poziții:
castraveți, dovlecei, caise, cireșe, vișine, piersici, portocale, clemantine, etc.)
• Anexa XV-C – produse care fac obiectul unui mecanism împotriva eludării (14
poziții: carne de porc, carne de pasăre, produse lactate, ouă, cereale, cereale
prelucrate, etc.)

Pentru moment nu avem drept de export a produselor de origine animală.
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Anexa XV-D prevede concesii tarifare pentru 620 poziții tarifare
Pentru produsele industriale, majoritatea taxelor la importul în Moldova au
fost eliminate, cu excepția unor produse din industria de textile, mobilă,
construcții, chimice
Pentru produsele agricole, anularea taxelor va avea loc:
• Imediat - nu se produc /materii prime
• Tranziție 5-10 ani - cele mai puțin sensibile, competitive – fructe,
legume, băuturi alcoolice, cașcavaluri, ...
• Cote tarifare la import pentru produse sensibile –– carne și produse
din carne, lapte și produse din lapte, dulciuri, etc.
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Crearea zonei de Liber schimb între Moldova și UE implică de asemenea:

• Îmbunătățirea cadrului legal în domeniul dreptului de proprietate
intelectuală
• Eliminarea barierelor pentru companiile care doresc să ofere servicii
transfrontaliere (libertatea de a stabili o companie într-o altă țară a UE,
precum și prin libertatea de a furniza sau beneficia de servicii într-o țară din
UE).
• Un sistem de achiziţii publice funcţionând corespunzător, în conformitate cu
standardele UE
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