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iniţiativa creării acestei asociaţii de state a apărut 
la mijlocul anilor ‘90 . ulterior, în cadrul GuAm 
(Georgia, ucraina, uzbekistan, Azerbaidjan, 
moldova) au fost semnate, la nivel de şef de stat, 
trei declaraţii politice - la 10 octombrie 1997 
(strasbourg), la 24 aprilie 1999 (Washington) şi 
la 6 septembrie 2000 (new York), în conformi-
tate cu care GuAm-ul s-a afirmat în calitate de 
iniţiativă regională, având drept scop promovarea 
cooperării în domeniul problemelor de securita-
te europeană şi regională, în particular, în cadrul 
osce . republica moldova a aderat la iniţiativa 
respectivă în vederea realizării unor proiecte con-
crete în domeniul facilitării comerţului şi dezvol-
tării reţelelor de transport eurasiatice, precum şi 
securizării frontierelor, luptei cu terorismul, cri-
ma organizată şi traficul ilicit de droguri şi fiinţe 
umane . cooperarea în cadrul GuAm este spriji-
nită politic şi financiar de către suA şi uniunea 
europeană . 

Principalele acte semnate în cadrul GuAm 
sunt:

carta de la ialta a GuAm din 07 .06 .2001•	 1 .

statutul din 20 .07 .2002 Provizoriu al ofi-•	
ciului informaţional GuAm la Kiev .

strategia regională şi Planul de acţiuni pri-•	
vind realizarea Proiectului de facilitare a co-
merţului şi transportului în cadrul GuAm, 
aprobate la istanbul, la 28 iunie 2004, de că-
tre consiliul miniştrilor afacerilor externe ai 
statelor-participante la GuAm şi Hotărârea 
Guvernului nr . 178 pentru aprobarea Pla-

1  Ratificată prin Legea nr.24-XVI din 14.04.05.

nului naţional de acţiuni privind realizarea a 
Proiectului de facilitare a comerţului şi trans-
portului în cadrul GuAm2 .

Acordul cu privire la crearea zonei de comerţ •	
liber între statele GuAm din 20 .07 .2002 . 
Acordul cu privire la crearea zonei de comerţ 
liber între statele GuAm are drept scop cre-
area unei zone de comerţ liber care va cu-
prinde majoritatea schimburilor comerciale 
dintre republica moldova şi statele membre 
GuAm .

cadrul juridic al r . moldova, în vederea dezvol-
tării cooperării economice în cadrul GuAm, este 
bazat pe Acordul privind crearea zonei de comerţ 
liber între statele membre GuAm, ratificat de 
r . moldova prin legea nr .25-xvi din 14 .04 .05 . 
în perioada 2002-2005 în r . moldova au fost 
aprobate şi un şir de acte normative cu scopul 
extinderii colaborării economice dintre statele 
membre ale GuAm . Prin dispoziţia Guvernului 
nr . 180/02 .12 .2004 cu privire la instituirea Gru-
pului de lucru pentru elaborarea şi implementa-
rea Planului naţional privind realizarea Proiectu-
lui de facilitare a comerţului şi transportului în 
cadrul GuuAm3, dispoziţia Guvernului nr . 85 
din 05 .09 .2002 cu privire la extinderea şi apro-
fundarea colaborării în diverse domenii în cadrul 
GuuAm4, Hotărârea Guvernului nr . 1217 din 
28 .11 .2005 pentru aprobarea Acordului cu pri-
vire la asistenţă reciprocă şi cooperare în dome-

2  Hotărârea Guvernului nr. 178 din 15.02.2005 pentru apro-
barea Planului naţional de acţiuni privind realizarea Proiectului 
de facilitare a comerţului şi transportului în cadrul GUUAM, 
Monitorul Oficial al R. Moldova nr.30-33/229 din 25.02.2005 
3  Monitorul Oficial 226-232/1537, 10.12.2004.
4  Monitorul Oficial 126-127/1319, 12.09.2002.

ANALIzA SITUAţIEI CURENTE:



7Studiu de caz de îmbunătăţire a relaţiilor comerciale 
în cadrul Guam (valabil şi pentru ceFta)

niul vamal între guvernele statelor-participante la 
GuuAm, semnat la ialta la 4 iulie 20035 şi Ho-
tărârea Guvernului nr . 178 din 15 .02 .2005 pen-
tru aprobarea Planului naţional de acţiuni privind 
realizarea Proiectului de facilitare a comerţului şi 
transportului în cadrul GuuAm .6 din aceste 
acte normative, în mod special poate fi remarca-
tă Hotărârea Guvernului rm nr . 178, prin care 
sunt specificate 99 de activităţi ale instituţiilor 
publice ce ţin de armonizarea legislaţiei naţionale 
cu standardele internaţionale, extinderea şi dez-
voltarea capacităţilor instituţionale ale departa-
mentului vamal şi departamentului trupelor de 
Grăniceri, selectarea, instruirea şi ridicarea califi-
cării personalului departamentul vamal, depar-
tamentul trupelor de Grăniceri, perfecţionarea 
formelor de stimulare, implementarea politicii 
anticorupţie, combaterea terorismului, crimina-
lităţii transfrontaliere, contrabandei, încălcărilor 
regulilor vamale şi migraţiunii ilegale, protecţia 
drepturilor proprietăţii intelectuale la frontie-
ră, armonizarea procedurilor ce ţin de controlul 
grăniceresc şi vamal, precum şi a procedurilor de 
vămuire, cu standardele internaţionale, aplicarea 
sistemelor informaţionale, a tehnologiilor şi co-
municaţiilor, asigurarea compatibilităţii reciproce 
a sistemelor de tranzit, dezvoltarea infrastructurii 
şi dotarea cu mijloacele tehnice de control, relaţii 
cu publicul . evaluarea Proiectului de facilitare a 
comerţului şi transportului în cadrul GuuAm 
urma a fi efectuată ulterior, cu participarea do-
natorilor din contul cărora Proiectul în cauză va 
fi implementat . executarea măsurilor ce necesită 
finanţare externă urma să înceapă din momentul 
finanţării respective .

Printre obiectivele specifice ale Acordului sunt: 

promovarea prin expansiune a comerţului re-	

5  Monitorul Oficial 164-167/1323, 09.12.2005.
6  Monitorul Oficial 30-33/229, 25.02.2005.

ciproc, dezvoltarea relaţiilor economice, îm-
bunătăţirea nivelului de trai şi a condiţiilor 
de muncă, creşterea productivităţii şi stabili-
tăţii financiare; 

asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea 	

unei concurenţe loiale în comerţul dintre 
Părţi; 

contribuirea la înlăturarea barierelor tarifare 	

şi netarifare din calea comerţului, la dezvol-
tarea armonioasă şi la expansiunea comerţu-
lui în regiune; 

crearea premiselor necesare pentru dezvolta-	

rea cadrului juridic, cooperării şi colaborării 
multilaterale în diferite domenii de activita-
te; 

abolirea tuturor taxelor vamale la import, ex-	

port şi a acelora cu efecte echivalente; 

crearea unui cadru juridic previzibil şi stabil 	

pentru dezvoltarea relaţiilor comercial-eco-
nomice multilaterale; 

garantarea tranzitului liber; 	

protejarea drepturilor de proprietate intelec-	

tuală; 

reglementarea introducerii şi aplicării măsu-	

rilor antidumping, compensatorii şi salvgar-
dare în conformitate cu regulile omc; 

delimitarea strictă a termenilor şi cazurilor 	

de aplicare a tehnicilor de apărare comerci-
ală, precum şi a mecanismului de aplicare a 
acestora; 

impozitele şi taxele indirecte nu vor fi impu-	

se mărfurilor exportate de pe teritoriul vamal 
al uneia din Părţile contractante pe teritoriul 
vamal al altei Părţi7 .

7  http://www.e-democracy.md/comments/
legislative/20050420/
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COMERţUL ExTERIOR 
AL R. MOLDOVA CU STATELE GUAM:

Pe de altă parte, schimburile comerciale între sta-
tele membre ale GuAm sunt sub aşteptări . Pe 
fundalul reducerii ponderii comerţului exterior 
cu statele csi în totalul volumului comerţului 
exterior al r . moldova, schimburile comerciale 
cu statele GuAm au avansat destul de neuni-
form (la export, cota exporturilor în csi sa re-
dus de la 60,9% în anul 2001 la 39,2% în anul 
2008, iar la import, ponderea importurilor din 
csi a variat de la 38,1% în anul 2001 la 35,2 
în anul 2008) . de exemplu, exporturile r . mol-
dova în Azerbaidjan au crescut de la 328,3 mii 
usd în anul 2001 (0,1%) la 7128,0 mii usd 
(0,5%) în anul 2008, iar importurile în această 
perioadă au înregistrat o creştere de numai 306 
mii usd . exporturile în Georgia au crescut de la 
663,6 mii usd în anul 2001 (0,1%) la 6349,8 
mii usd în anul 2008 (0,4%), iar importurile 
din această ţară au înregistrat un avans de circa 
300 mii usd . exporturile în ucraina au înre-

Comerţul exterior al R. Moldova cu statele GUAM (mii USD). 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Total, CIS 684575,8 759293,4 1016917 1267187,4 1456574,8 1444923,3 1883942,6 2360308,3
Export 344377,1 350421,7 423564,7 502422,3 551367,0 424142,6 550244,5 623047,0
Import 340198,7 408871,7 593352,3 764765,1 905207,8 1020780,7 13336981 1737261,3
Balanţa comercială 4178,4 -58450,0 -169787,6 -262342,8 -353840,8 -596638,1 -783453,6 -1114214,3
Azerbaidjan 360,8 1203,2 1043,6 1295,0 8244,7 6606,3 8936,1 7466,5
Export 328,3 1098,7 993,4 1232,1 3718,2 4765,8 8739,9 7128,0
Import 32,5 104,5 50,2 62,9 4526,5 1840,5 196,2 338,5
Balanţa comercială 295,8 994,2 943,2 1169,2 -808,3 2925,3 8543,7 6789,5 
Georgia 772,4 505,5 1204,1 2173,0 5423,6 4407,2 4294,6 6877,4
Export 663,6 406,8 1078,3 2066,9 5248,5 4060,7 3406,8 6349,8
Import 108,8 98,7 126,8 107,1 275,1 346,5 887,8 427,6
Balanţa comercială 554,8 308,1 951,5 1959,8 4973,4 3714,2 2519,0 5922,2
Ucraina 209738,9 265012,8 365387,8 501081,6 579625,5 645237,5 854860,3 981799,0
Export 57168,2 61370,0 56135,1 64752,2 99908,6 128783,7 167862,7 142814,8
Import 152570,7 203642,8 309252,7 436329,4 479726,9 516454,8 686997,6 838984,2
Balanţa comercială -95402,5 -142272,8 -253117,6 -371577,2 -379818,3 -387671,1 -519134,9 -696169,4

gistrat o creştere de la 57168,2 mii usd în anul 
2001 (10,1%) la 142814,8 mii usd (9,0%), iar 
importurile de la 152570,7 mii usd (17,1%) la 
838984,2 mii usd (17,1%) . 

datele recente ale ministerului economiei şi co-
merţului atestă faptul că schimburile comerciale ale 
republicii moldova cu statele membre ale GuAm 
au scăzut în 2009 de aproximativ două ori, compa-
rativ cu anul 2008, constituind 553 milioane usd . 
exportul republicii moldova în ţările GuAm a 
constituit 93,67 milioane . usd . Astfel, cota par-
te a exportului în ucraina a constituit cca 86,8%, 
Georgia – 9,1% şi Azerbaidjan – 4,1% . totodată, 
republica moldova a importat în 2009, mărfuri 
din statele membre GuAm în sumă de 489,38 mi-
lioane usd, cu 42% mai puţin în raport cu anul 
2008 . ucraina deţine locul întâi, cu cota parte de 
99,86% din importul republicii moldova din ţă-
rile GuAm . conform datelor prezentate mai sus, 
partenerul de bază a republicii moldova în relaţi-
ile comercial-economice este ucraina, valoarea ex-
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portului în această ţară constituind 81,32 milioane 
usd, iar cea a importului - 458,76 milioane usd . 
Aceasta se datorează aşezării geografice a statelor şi 
relaţiilor stabilite pe parcursul secolelor . cooperarea 
economică în cadrul GuAm este destul de modestă, 
datorită cadrului juridic limitat, republica moldova 

colaborând preponderent în plan bilateral cu statele 
membre ale acestei organizaţii . în cadrul odde-
GuAm, reprezentanţii ministerului economiei 
participă la lucrările Grupului de lucru în domeniul 
economiei şi comerţului, precum şi Grupului de lu-
cru în domeniul energetic8 .

8  Conform datelor Ministerului Economiei.

Comerţul exterior al R. Moldova cu statele GUAM, % din total.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Total, CIS
Export 60,9 54,4 53,6 51,0 50,5 40,3 41,0 39,2
Import 38,1 39,4 42,3 43,2 39,5 37,9 36,1 35,5
Balanţa comercială x 14,8 27,7 33,5 29,5 36,3 33,4 33,7
Azerbaidjan         
Export 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,5 0,6 0,5
Import 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0
Balanţa comercială x x x x 0,1 x x x
Georgia         
Export 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0,4 0,3 0,4
Import 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Balanţa comercială x x x x x x x x
Ucraina         
Export 10,1 9,5 7,1 6,6 9,2 12,2 12,5 9,0
Import 17,1 19,6 22,0 24,7 20,9 19,2 18,6 17,1
Balanţa comercială 29,2 36,1 41,3 47,4 31,6 23,6 22,1 21,0
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crearea cadrului instituţional şi juridic al GuAm 1 . 
a pus temelia pentru o cooperare mai temeini-
că a statelor-membre în domeniul economic, şi 
în special în comerţul exterior, care urmează a 
fi abordată şi dezvoltată multilateral ulterior, în 
comun de către instituţiile de stat implicate, cu 
instituţiile care reprezintă sectoarele asociative şi 
comunităţile de afaceri din ţările membre . 

în cadrul GuAm nu este cunoscută existenţa 2 . 
unei baze de date privind pieţele externe de 
desfacere, modul de obţinere a vizelor şi al-
tor autorizaţii, informaţii privind stimularea 
importurilor tehnologiilor noi, utilajului şi 
echipamentului industrial prin oferirea sti-
mulentelor fiscale şi vamale la import, pre-
gătirea şi efectuarea investigaţiilor sociologice 
privind respectarea de către organele de stat a 
procedurilor de înregistrare, eliberare a certi-
ficatelor, licenţelor şi autorizaţiilor, eficienţa 
politicilor promovate de state în domeniul 
climatului investiţional, ect 9 .

în prezent este remarcată ineficienţa totală a 3 . 
,,coridoarelor libere’’ în comerţul exterior cu 
produse agroalimentare, prevăzute de preve-
derile Acordurilor semnate in cadrul csi . 

barierele netarifare sunt instrumente utiliza-4 . 
te frecvent de către autorităţile statelor în rea-
lizarea politicilor comerciale şi în mod direct 
sau indirect ţintesc participanţii la activitatea 
comercială externă . în prezent, astfel de in-

9  Chivriga V., Furdui V. Evoluţii curente în comerţul exterior 
cu produse agricole. Federaţia Naţională a Fermierilor din 
Moldova (FNFM), Chişinău, 2008.

strumente sunt prezente şi în reglementarea 
tranzacţiilor comerciale de către unele state 
membre ale GuAm . câteva exemple: 

unele analize remarcă prezenţa în a . 
uz a unui număr semnificativ de 
elemente de acest gen din contextul 
politicilor comerciale, cum ar fi: li-
cenţierea activităţilor comerciale (în 
r . moldova sunt stabilite 22 de acti-
vităţi ce ţin de domeniul comerţului 
exterior)10, politici de achiziţii publi-
ce discriminatorii, restricţii voluntare 
la export, etc .

majoritatea acordurilor de liber b . 
schimb semnate de către r . mol-
dova prevăd abţinerea părţilor de la 
aplicarea măsurilor discriminatorii 
în comerţul bilateral, introducerea 
limitelor cantitative sau a măsurilor 
echivalente referitor la exportul şi/
sau importul mărfurilor în cadrul 
acordurilor . însă, părţile pot stabili 
în mod unilateral restricţii cantita-
tive, dar care să nu depăşească limi-
ta rezonabilă sau pentru un termen 
determinat concret . cu toate acestea, 
cotele la import sunt introduse vo-
luntar . un exemplu de acest gen le 
constituie cotele la importul cărnii 
în r . moldova, care derivă din meca-

10  Legea nr. 451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea 
prin licenţiere a activităţii de întreprinzător. Monitorul Oficial al 
R. Moldova nr. 108-109/836 din 06.09.2001.

PROBLEME ExISTENTE îN DOMENIUL 
COMERţULUI ExTERN îN CADRUL GUAM:
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nismul reglementării importurilor de 
carne instituit prin Hotărârea Guver-
nului nr . 1363 din 29 . 11 . 200611 .

barierele netarifare, cum ar fi tranzi-c . 
tarea scumpă şi procedurile vamale de 
lungă durată, reduc cu mult efectele 
pozitive ale protocoalelor de comerţ 
bilateral şi regional, semnate pentru 
facilitarea comerţului extern . unele 
cercetări efectuate de organizaţiile 
neguvernamentale din r . moldova 
demonstrează, că agenţii economici 
se confruntă cu probleme serioase 
la tranzitarea teritoriului unor sta-

11  Este abrogata la finele anului 2009.

te membre al GuAm . de exemplu, 
în cadrul unui diagnostic realizat de 
idis „viitoru”l în anul 2008 în ca-
drul proiectului „campanie de ad-
vocacy în susţinerea exportatorilor 
de produse agroalimentare” pe ruta 
chişinău – moscova , s-a constat, că 
o tranzacţie de acest gen durează cir-
ca 4 zile, dintre care mai mult de 32 
de ore au fost consumate la tranzitul 
teritoriului ucrainei . Plăţile neoficia-
le achitate în perioada tranzitării teri-
toriului acestui stat au constituit 260 
de hrivne .
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luând în consideraţie obiectivele comune propuse 
de statele aderente la acordurile GuAm şi ceFtA, 
dar şi problemele similare care diminuează eforturi-
le Părţilor de a realiza integral şi cu maximă eficienţă 
obţinerea unor performanţe la aplicarea prevederi-
lor acestor Acorduri, credem că este oportună crea-
rea unor platforme comune care să coopteze repre-
zentanţi a instituţiilor de stat, sectoarele asociative 
şi a comunităţilor de afaceri . Platformele comune 
pot fi privite în calitate de un instrument excelent 
de interconexiune şi integrare europeană pentru au-
torităţile statelor membre, utilizat pentru impulsio-
narea cooperării în domeniul comerţului exterior . 
un prim pas spre crearea Platformei comune ar fi 
cooptarea reprezentanţilor societăţii civile şi a secto-
rului economic privat în comisiile mixte (grupurile 
interguvernamentale de lucru) în cadrul GuAm . 
Prin aceasta, reprezentanţii societăţii civile şi a sec-
torului privat ar contribui în scurt timp la:

dezvoltarea şi implementarea în comun de către 1 . 
republica moldova şi ţările din regiune a unor 
investiţii strategice în domeniul infrastructurii 
rutiere, feroviare, energetice şi de telecomuni-
caţii, pentru accesul rapid al transporturilor de 
mărfuri, spre culoarele de transport europene şi 
euro-asiatice;

crearea bazelor de date privind pieţele externe 2 . 
de desfacere, simplificarea modului de obţinere 
a vizelor şi altor autorizaţii, stimularea importu-
rilor tehnologiilor noi, utilajului şi echipamen-
tului industrial prin oferirea stimulentelor fis-

cale şi vamale la import, pregătirea şi efectuarea 
investigaţiilor sociologice privind respectarea de 
către organele de stat a procedurilor de înregis-
trare, eliberare a certificatelor, licenţelor şi auto-
rizaţiilor, eficienţa politicilor promovate de stat 
în domeniul climatului investiţional, etc . 12 . 

crearea şi punerea în aplicare a unor instrumen-3 . 
te similare cu cele utilizate de către ue („trade 
barriers regulation” -tbr) pentru identifica-
rea şi eliminarea obstacolelor şi practicilor co-
merciale neloiale cu care se confruntă exporta-
torii moldoveni pe terţe pieţe .

crearea şi aplicarea instrumentelor interactive 4 . 
de sprijinire a exportatorilor din r . moldova 
(baze de date în sprijinul accesului companii-
lor moldoveneşti pe pieţele terţe: date statistice, 
legislaţie, tarif vamal, furnizarea gratuita de stu-
dii, consultaţii) .

elaborarea şi aprobarea unor reglementări pri-5 . 
vind procedurile simplificate de vămuire, după 
exemplul reglementărilor comunitare (procedura 
declaraţiei incomplete, procedura declaraţiei sim-
plificate şi procedura de vămuire la domiciliu) .

încurajarea creării de întreprinderi mixte în par-6 . 
curile industriale şi zonele economice libere .

crearea condiţiilor pentru participarea firmelor din 7 . 
statele membre la realizarea programelor de reabi-
litare a infrastructurii rurale: construcţii locative, 
construcţia infrastructurii rutiere, gazificare, etc . 

12  Chivriga V., Furdui V. Evoluţii curente în comerţul exterior 
cu produse agricole. Federaţia Naţională a Fermierilor din 
Moldova (FNFM), Chişinău, 2008.

SOLUţII PENTRU IMPULSIONAREA 
COOPERăRII ECONOMICE, 
INCLUSIV A COMERţULUI ExTERIOR 
îN CADRUL GUAM (CEFTA):



13Studiu de caz de îmbunătăţire a relaţiilor comerciale 
în cadrul Guam (valabil şi pentru ceFta)
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