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Sumar executiv

Scopul general al acestui studiu este de a analiza cadrul normativ naţional și internaţional de bază 
în vigoare în Republica Moldova care reglementează în prezent comerţul exterior și, în special, 
exportul produselor agricole. Totodată, în cadrul acestui studiu, autorul și-a propus să urmărească 
evoluţia cadrului normativ respectiv pe parcursul ultimilor ani, identi�cînd unele probleme ce ţin 
de procesul de elaborare, adoptare și implementare a politicilor publice din domeniul respectiv, 
precum și propunînd unele soluţii. 

În cadrul studiului, au fost supuse analizei astfel de aspecte precum evoluţia cadrului normativ in-
ternaţional și naţional din domeniul comerţului exterior, politicile actuale în domeniul exportului, 
reglementarea normativă actuală a procedurilor vamale la exportul produselor agricole, sistemul 
calităţii și reglementările tehnice, transportul de produse agricole destinate exportului. 

În rezultatul analizei date, au fost identi�cate unele bariere de ordin organizatoric și normativ, 
care, în opinia autorului, in�uenţează negativ relaţiile economice externe ale producătorilor agri-
coli autohtoni. Printre problemele de bază sunt menţionate: cadrul normativ foarte numeros, 
complex și contradictoriu; elaborarea de documente de politici publice nerealizate în practică, 
carenţe în cadrul procesului de elaborare a politicilor publice, inexistenţa unui sistem e�cient de 
raportare, de monitorizare și de auto-evaluare a implementării politicilor publice etc. 

Pentru a depăși problemele depistate în rezultatul studiului, autorul propune unele soluţii în for-
mă de   recomandări, adresate atît factorilor de decizie, cît și tuturor actorilor interesaţi în edi�ca-
rea unui cadru normativ modern și efectiv, care să faciliteze și să stimuleze activitatea comercială 
externă a agenţilor economici din Republica Moldova. În special, este propusă aplicarea unor 
tehnici de sistematizare a cadrului normativ în domeniul comerţului exterior pentru a facilita ac-
cesul producătorilor și exportatorilor agricoli; implicarea sistematică a tuturor actorilor interesaţi 
în procesul de elaborare și monitorizare a documentelor de politici publice;  elaborarea unui me-
canism e�cient de raportare și control asupra aplicării actelor normative, revizuirea listei actelor și 
documentelor necesare pentru efectuarea unei operaţiuni de export; corelarea cadrului naţional 
la cel internaţional etc. 
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Introducere

Dezvoltarea unei economii competitive și efective într-un stat depinde direct de asigurarea unor 
condiţii favorabile de activitate pentru producători, stimularea exportului de produse autohtone 
și atragerea de investiţii. 

În acest context, adoptarea unui cadru normativ corespunzător, clar, bine corelat, stimulatoriu și 
conform standardelor internaţionale în domeniul comerţului exterior reprezintă unul din elemen-
tele principale care poate in�uenţa pozitiv dezvoltarea economică, în general, și cea a sectorului 
agro-industrial, în special. Mai mult, acest deziderat este stipulat în majoritatea documentelor de 
politici publice adoptate în Republica Moldova în ultimii ani. 

Analiza cadrului legal adoptat în perioada anilor 2005-2008 permite a constata o activitate destul 
de intensivă a Parlamentului, Guvernului și a altor autorităţi publice centrale în domeniul dezvol-
tării și perfecţionării unui cadru normativ adecvat, necesar promovării exporturilor și asigurării 
accesului produselor destinate exportului pe principalele pieţe de desfacere din lume. 

În acest sens, pe parcursul perioadei de referinţă au fost încheiate o serie de acorduri internaţio-
nale importante, au fost adoptate și modi�cate mai multe acte legislative și au fost aprobate un 
număr destul de mare de reglementări normative destinate asigurării conformităţii produselor 
autohtone destinate exportului cu rigorile și standardele tehnice și sanitare etc. 

La aceste acte adoptate în ultimii ani se mai adaugă numeroase reglementări normative naţionale 
și internaţionale adoptate în anii precedenţi și care în vigoare. 

Astfel, în prezent există un cadrul normativ destul de complex, numeros și, uneori, destul de con-
fuz, care în contextul prezentului studiu necesită a � analizat în vederea creării unei imagini ge-
nerale asupra situaţiei din domeniul reglementării activităţii comerciale externe în general, și a 
exportului produselor agricole, în special. 
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CAPITOLUL I. 
Cadrul normativ și strategic actual din dome-
niul exportului
1.1 Cadrul normativ internaţional 

1.1.1 Accesul fără taxe vamale pe pieţele UE în baza sistemului GSP plus
În baza acordului încheiat cu Uniunea Europeană în 2005, Republica Moldova a obţinut 

accesul la Sistemul General de Preferinţe (GSP plus). Conform acestui acord,  începînd cu 1 ianu-
arie 2006, se permite accesul liber pe piaţa UE a circa 9200 poziţii tarifare din cele 10200 (11000) 
poziţii existente în Nomenclatorul combinat de bunuri.  Astfel, 2000 poziţii sunt acordate tuturor 
ţărilor terţe în conformitate cu tariful vamal UE și 7200 conform GSP plus, de care bene�ciază doar 
15 ţări. Aplicarea sistemului GSP plus permite accesul la tariful vamal zero a circa 88% din expor-
turile Republicii Moldova în UE. 

Totodată, punctul nevralgic al acestui acord poate � considerat faptul că o serie de pro-
duse agricole de importanţă strategică pentru Republica Moldova, precum sunt zahărul, carnea, 
băuturile alcoolice etc., nu au fost incluse în sistemul de GSP plus. 

Totuși, încheierea de către Republica Moldova a acordului cu privire la accesul la sistemul 
GSP plus este considerată o evoluţie pozitivă în domeniul promovării exporturilor, fapt care a îm-
bunătăţit considerabil regimul comercial cu UE și a permis majorarea exporturilor pe piaţa UE cu 
20% în 2006. În plus, acest acord a precedat stabilirea și dezvoltarea unor relaţii și mai strînse cu 
UE, fapt con�rmat ulterior prin negocierea și acceptarea din partea UE pentru Republica Moldova 
a unor Preferinţe Comerciale Autonome (2008) și apariţia unor discuţii și negocieri privind înche-
ierea cu UE a unui acord comercial asimetric în viitorul apropiat. 
  
1.1.2  Acordul de comerţ liber pentru Europa Centrală (CEFTA)

La 19 decembrie 2006 Republica Moldova, de rînd cu alte nouă ţări din Europa, a sem-
nat un nou acord de comerţ liber pentru Europa Centrală (CEFTA). Acest acord a fost rati�cat de 
Parlamentul Republicii Moldova la 04.05.2007. 

Acordul de comerţ liber pentru Europa Centrală (CEFTA-2006) prevede un grad extins de 
liberalizare, în special a comerţului cu produse industriale, mecanisme transparente de aplicare a 
măsurilor de protecţie comercială și instituirea unui mecanism propriu de soluţionare a litigiilor 
comerciale sau utilizarea instrumentului OMC. Calitatea de membru al CEFTA, pe termen lung, îi 
deschide Republicii Moldova accesul la fondurile structurale ale UE. Mai mult, aderarea Republicii 
Moldova la CEFTA constituie un cadru excelent de pregătire pentru aderarea la UE și alinierea la 
valorile europene, anume prin deschiderea economiilor și dezvoltarea schimburilor regionale.

În scopul implementării și dezvoltării continue a relaţiilor în cadrul CEFTA, la 21.08.2007 
Guvernul a aprobat Regulamentul privind importul în Republica Moldova al produselor originare 
din ţările-membre ale Acordului Central European de Comerţ Liber (CEFTA), abilitînd Ministerul 
Economiei și Comerţului cu funcţia de gestionare a contingentelor tarifare la importul produselor 
din ţările-membre CEFTA.1La 10.12.2007 Guvernul a aprobat componenţa nominală a părţii mol-
dovenești a Comisiei mixte în cadrul Acordului Central European de Comerţ Liber (CEFTA)2

1  Hotărârea Guvernului nr. 955/21.08.2007 privind reglementarea importului în Republica Moldova a produselor originare din ţările-
membre ale Acordului Central European de Comerţ Liber (CEFTA) //Monitorul O�cial 136-140/996, 31.08.2007
2  Hotărârea Guvernului nr. 1379/10.12.2007 cu privire la aprobarea componenţei nominale a părţii moldave a Comisiei mixte în cadrul 
Acordului Central European de Comerţ Liber (CEFTA) //Monitorul O�cial 198-202/1437, 21.12.2007
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1.1.3 Acordul cu privire la Preferinţele Comerciale Autonome
La 21 ianuarie 2008 Consiliul de Miniștri al UE a adoptat Regulamentul de introducere a unor 

preferințe comerciale autonome pentru Republica Moldova și de modi�care a Regulamentului 
(CE) nr. 980/2005 și a Deciziei 2005/924/CE a Comisiei. 

Potrivit Regulamentului aprobat, o serie de produse agricole și de origine agricolă (pro-
duse animaliere, grîu comun, porumb, orz, zahăr alb și vinuri din struguri proaspeți, cu titru al-
coolic volumic existent de maximum 15%, altele decît vinurile spumoase) vor putea � exportate 
în Comunitate cu scutire de taxe vamale, în limitele contingentelor tarifare comunitare stabilite 
pentru Republica Moldova. Totodată, pentru o serie de produse obţinute în sectorul vegetal, este 
operată exonerarea de elementul ad valorem al taxei de import (pentru struguri și o serie de pro-
duse din legumicultură și pomicultură.).

Potrivit unor experţi,3 contingentele tarifare obţinute pentru produsele din unele sectoa-
re ale economiei sunt semni�cative (zahăr, produse avicole, produse vinicole). În același timp, se 
menţionează că în anii 2005-2006, România și Bulgaria au bene�ciat de cote mult mai mari. De 
asemenea, contingentele tarifare obţinute pentru unele produse din sectorul vegetal sunt consi-
derate destul de mici. De exemplu, pentru grîul comun (codul Nomenclatorului Combinat 1001 
90 91), cota de export va constitui în anul 2008 –25 mii tone, în 2009 – 30 mii tone, în 2010 – 35 
mii tone, 2011 – 40 mii tone și 2012 – 50 mii tone. Pentru orz (codul Nomenclatorului Combinat 
1003 00 90), contingentele de export vor crește în anii 2008 – 2012 de la 20 mii tone pînă la 45 mii 
tone, iar pentru porumb (codul Nomenclatorului Combinat 1005 90) de la 15 mii tone pînă la 40 
mii tone. 

Deși unele cote tarifare acordate Republicii Moldova în cadrul sistemului de Preferinţe 
Comerciale Autonome sunt destul de mici, în opinia experţilor, totuși oferirea accesului pe piaţa 
pentru mai multe produse agricole strategice pentru RM prin intermediul acestui sistem poate 
� apreciată ca o tendinţă pozitivă, care urmează să �e dezvoltată în continuare. La rîndul său, 
Republica Moldova, în raporturile cu partenerii săi comerciali din UE, urmează să con�rme prin ac-
ţiuni concrete dorinţa de a dezvolta relaţiile cu UE prin aprobarea și implementarea standardelor 
tehnice, calitative etc. și demonstrarea capacităţii de a administra efectiv cotele tarifare oferite.  

În prezent, în vederea asigurării implementării Preferinţelor Comerciale Autonome, au-
torităţile publice centrale din Republica Moldova au adoptat mai multe acte normative. Astfel, 
prin ordinul nr.50-0 din 18.02.2008 al Serviciului Vamal, a fost aprobat Regulamentul cu privi-
re la completarea, autenti�carea și eliberarea certi�catelor de origine a mărfurilor exportate în 
cadrul regimurilor de comerţ preferenţiale cu Uniunea Europeană (ATP) și statele care acordă 
Republicii Moldova Sistemul Generalizat de Preferinţe (GSP). La 07.03.08, în scopul punerii în apli-
care a prevederilor Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr.55/2008 din 21 ianuarie 2008 
privind introducerea unor preferinţe comerciale autonome pentru Republica Moldova, Guvernul 
a aprobat Regulamentul privind administrarea cotelor tarifare la exportul mărfurilor în Uniunea 
Europeană, prin care a stabilit mecanismul de distribuire a cotelor la exportul produselor origina-
re din Republica Moldova în ţările Uniunii Europene în cazul cărora au fost stabilite cote tarifare.4 

1.1.4 Acorduri din cadrul CSI
Piaţa CSI a fost și va rămîne în continuare  una din cele mai importante destinaţii de des-

facere a produselor moldovenești și în special a celor agricole, fapt demonstrat de experienţa 
ultimilor ani. Orice dereglare și de�cienţă în raporturile comerciale cu principalii parteneri din 
cadrul CSI poate afecta esenţial economia Republicii Moldova. De aceea, cunoașterea și studierea 
cadrului normativ în vigoare adoptat în cadrul CSI și între membrii ţărilor CSI care reglementează 
raporturile comerciale externe reprezintă un interes deosebit. 

În acest sens, dacă analizăm cadrul normativ adoptat pe parcursul anilor 2005-2008 în 
3   Monitorul Economic: analize și prognoze trimestriale, Nr. 11, IDIS Viitorul, Chișinău 2008 
4  Serviciul Vamal, Ordin nr.50-O din 18.02.2008 referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la completarea, autenti�carea și 
eliberarea certi�catelor de origine a mărfurilor exportate din Republica Moldova în cadrul regimurilor de comerţ preferenţiale cu Uni-
unea Europeană (ATP) și statele care acordă Republicii Moldova Sistemul Generalizat de Preferinţe (GSP) //Monitorul O�cial 40-41/98, 
26.02.2008; Hotărârea Guvernului nr. 262/07.03.2008 privind administrarea cotelor tarifare la exportul mărfurilor în Uniunea Europea-
nă //Monitorul O�cial 51-54/328, 14.03.2008
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duse animaliere, grîu comun, porumb, orz, zahăr alb și vinuri din struguri proaspeți, cu titru al-
coolic volumic existent de maximum 15%, altele decît vinurile spumoase) vor putea � exportate 
în Comunitate cu scutire de taxe vamale, în limitele contingentelor tarifare comunitare stabilite 
pentru Republica Moldova. Totodată, pentru o serie de produse obţinute în sectorul vegetal, este 
operată exonerarea de elementul ad valorem al taxei de import (pentru struguri și o serie de pro-
duse din legumicultură și pomicultură.).

Potrivit unor experţi,3 contingentele tarifare obţinute pentru produsele din unele sectoa-
re ale economiei sunt semni�cative (zahăr, produse avicole, produse vinicole). În același timp, se 
menţionează că în anii 2005-2006, România și Bulgaria au bene�ciat de cote mult mai mari. De 
asemenea, contingentele tarifare obţinute pentru unele produse din sectorul vegetal sunt consi-
derate destul de mici. De exemplu, pentru grîul comun (codul Nomenclatorului Combinat 1001 
90 91), cota de export va constitui în anul 2008 –25 mii tone, în 2009 – 30 mii tone, în 2010 – 35 
mii tone, 2011 – 40 mii tone și 2012 – 50 mii tone. Pentru orz (codul Nomenclatorului Combinat 
1003 00 90), contingentele de export vor crește în anii 2008 – 2012 de la 20 mii tone pînă la 45 mii 
tone, iar pentru porumb (codul Nomenclatorului Combinat 1005 90) de la 15 mii tone pînă la 40 
mii tone. 

Deși unele cote tarifare acordate Republicii Moldova în cadrul sistemului de Preferinţe 
Comerciale Autonome sunt destul de mici, în opinia experţilor, totuși oferirea accesului pe piaţa 
pentru mai multe produse agricole strategice pentru RM prin intermediul acestui sistem poate 
� apreciată ca o tendinţă pozitivă, care urmează să �e dezvoltată în continuare. La rîndul său, 
Republica Moldova, în raporturile cu partenerii săi comerciali din UE, urmează să con�rme prin ac-
ţiuni concrete dorinţa de a dezvolta relaţiile cu UE prin aprobarea și implementarea standardelor 
tehnice, calitative etc. și demonstrarea capacităţii de a administra efectiv cotele tarifare oferite.  

În prezent, în vederea asigurării implementării Preferinţelor Comerciale Autonome, au-
torităţile publice centrale din Republica Moldova au adoptat mai multe acte normative. Astfel, 
prin ordinul nr.50-0 din 18.02.2008 al Serviciului Vamal, a fost aprobat Regulamentul cu privi-
re la completarea, autenti�carea și eliberarea certi�catelor de origine a mărfurilor exportate în 
cadrul regimurilor de comerţ preferenţiale cu Uniunea Europeană (ATP) și statele care acordă 
Republicii Moldova Sistemul Generalizat de Preferinţe (GSP). La 07.03.08, în scopul punerii în apli-
care a prevederilor Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr.55/2008 din 21 ianuarie 2008 
privind introducerea unor preferinţe comerciale autonome pentru Republica Moldova, Guvernul 
a aprobat Regulamentul privind administrarea cotelor tarifare la exportul mărfurilor în Uniunea 
Europeană, prin care a stabilit mecanismul de distribuire a cotelor la exportul produselor origina-
re din Republica Moldova în ţările Uniunii Europene în cazul cărora au fost stabilite cote tarifare.4 

1.1.4 Acorduri din cadrul CSI
Piaţa CSI a fost și va rămîne în continuare  una din cele mai importante destinaţii de des-

facere a produselor moldovenești și în special a celor agricole, fapt demonstrat de experienţa 
ultimilor ani. Orice dereglare și de�cienţă în raporturile comerciale cu principalii parteneri din 
cadrul CSI poate afecta esenţial economia Republicii Moldova. De aceea, cunoașterea și studierea 
cadrului normativ în vigoare adoptat în cadrul CSI și între membrii ţărilor CSI care reglementează 
raporturile comerciale externe reprezintă un interes deosebit. 

În acest sens, dacă analizăm cadrul normativ adoptat pe parcursul anilor 2005-2008 în 
3   Monitorul Economic: analize și prognoze trimestriale, Nr. 11, IDIS Viitorul, Chișinău 2008 
4  Serviciul Vamal, Ordin nr.50-O din 18.02.2008 referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la completarea, autenti�carea și 
eliberarea certi�catelor de origine a mărfurilor exportate din Republica Moldova în cadrul regimurilor de comerţ preferenţiale cu Uni-
unea Europeană (ATP) și statele care acordă Republicii Moldova Sistemul Generalizat de Preferinţe (GSP) //Monitorul O�cial 40-41/98, 
26.02.2008; Hotărârea Guvernului nr. 262/07.03.2008 privind administrarea cotelor tarifare la exportul mărfurilor în Uniunea Europea-
nă //Monitorul O�cial 51-54/328, 14.03.2008
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cadrul CSI și care vizează raporturile comerciale între ţările membre, constatăm că în acest dome-
niu nu s-au produs careva evenimente semni�cative. Principalele acte și acorduri care formează 
cadrul normativ al activităţii comerciale din cadrul CSI au fost adoptate cu mai mulţi ani înainte 
de perioada de referinţă.

Totodată, luînd în consideraţie natura șocurilor externe și relaţiile cu unii parteneri din ca-
drul CSI din anii 2006-2007, constatăm că în po�da existenţei în cadrul CSI a unui cadru normativ 
destul de dezvoltat, el nu întotdeauna este respectat întocmai de către unii parteneri comerciali 
ai Republicii Moldova sau este aplicat într-o manieră neconformă sensului normelor respective și 
bunei credinţe. Astfel, de exemplu, Federaţia Rusă prin modul de impunere a restricţiilor la impor-
tul produselor agricole și vinicole pe parcursul anului 2006, în opinia noastră a încălcat prevederile 
Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Consiliul Miniștrilor - Guvernul Federaţiei Ruse cu 
privire la comerţul liber din  09.02.1993, care în art. 3 prevede că „Partea Contractantă, care aplică 
limitări cantitative va informa din  timp, în  măsura  posibilităţilor, cealaltă Parte Contractantă  des-
pre  aceste limitări și este obligată, la solicitarea celeilalte Părţi Contractante, să ofere informaţia 
necesară referitoare la motivele aplicării, formele și termenele presupuse ale aplicării numitelor 
limitări”. 

De asemenea, trebuie de menţionat faptul că, în cadrul CSI, în domeniul activităţii econo-
mice și comerciale, raporturile comerciale între ţările membre sunt reglementate preponderent 
prin intermediul acordurilor bilaterale de colaborare economică și comerţ liber. În acest sens, la 
momentul actual Republica Moldova are încheiate acorduri de comerţ liber cu toate ţările CSI. 

Totuși, în contextul prezentului studiu, considerăm că prezintă interes deosebit următoa-
rele acte normative principale în vigoare din cadrul CSI, care trebuie să �e luate în consideraţie la 
promovarea intereselor economico-comerciale ale Republicii Moldova:

1.1.4.1  Acordul din 15.04.94 privind crearea zonelor de comerţ liber5  
Printre aspectele importante ale acestui acord pot � menţionate:  

 Interzicerea aplicării tarifelor vamale, impozitelor și plăţilor echivalente, precum și restric-
ţiilor cantitative la intrarea și/sau ieșirea mărfurilor, ce provin din teritoriul vamal al unei 
Părţi Contractante și sunt destinate teritoriului vamal al altei  Părţi Contractante.

 Armonizarea și coordonarea politicilor în domeniul cerinţelor tehnice și altor cerinţe spe-
ciale în scopul lichidării barierelor tehnice și a altor restricţii cu caracter analog în comer-
ţul reciproc;

 Stabilirea coraportului între cheltuielile raţionale și de facto cu mărimea taxelor și plăţilor 
(cu excepţia taxelor vamale, impozitelor și plăţilor echivalente), stabilite de Părţile Con-
tractante în legătură cu  intrarea  sau ieșirea mărfurilor în cadrul comerţului  reciproc,

 Acordul de a-și uni�ca și armoniza procedurile vamale. 
 Transporturile  de  tranzit  nu trebuie supus reţinerilor sau restricţiilor neîntemeiate etc. 

1.1.4.2   Hotărîre cu privire la Bazele legislaţiilor vamale ale statelor membre ale Comunităţii Statelor 
Independente din  10.02.19956

 Bazele legislaţiilor vamale ale statelor membre ale CSI determină  principiile reglemen-
tării de  drept, economice și organizaţionale ale activităţii vamale a statelor membre ale Comuni-
tăţii, care păstrează dreptul aplicării și a altor norme, care nu contravin prezentelor Baze.

1.1.4.3   Acord privind colaborarea și ajutorul reciproc în probleme vamale din 15.04.19947

În baza Acordului dat, serviciile vamale trebuie să colaboreze în scopurile:
    a) perfecţionării comunicaţiilor de pasageri și mărfuri între Părţi;
    b) simpli�cării procedurilor vamale;
    c) asigurării încasării corecte a taxelor, impozitelor și a altor plăţi, precum și aplicării înlesnirilor vamale;

5   Acte C.S.I. Acord din 15.04.94 privind crearea zonei de comerţ liber //Tratate internaţionale 17/157, 1999
6   Publicată în ediţia o�cială “Tratate internaţionale”, 2001, volumul 25, pag.35
7   Acord privind colaborarea și ajutorul reciproc în probleme vamale, din  15.04.1994, Rati�cat prin Hot. Parl. nr.396-XIII din 16.03.95, 
Publicat în ediţia o�cială “Tratate internaţionale”, 1999, volumul 17, pag.101 
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    d) preîntîmpinării, contracarării și cercetării infracţiunilor vamale. 

1.1.4.4  Acordul privind promovarea politicii concordate în domeniul standardizării, metrologiei și cer-
ti�cării din 13.03.19928

Acest acord prevede că, în domeniul standardizării, metrologiei și certi�cării, Părţile: 
 folosesc  regulamentele de bază ale sistemelor de standardizare și metrologie în vigoare 

și le perfecţionează, raportîndu-le la economia de piaţă, armonizîndu-le cu normele și 
reglementările internaţionale; 

 recunosc  standardele în vigoare "GOST" în calitate de standarde interstatale;
 menţin abrevierea "GOST" pentru standardele interstatale reintroduse, prevăzînd armoni-

zarea cerinţelor lor cu standardele internaţionale, regionale și naţionale principale; 
 efectuează activităţi de certi�care în baza regulamentelor metodico-organizaţionale  ge-

nerale prin intermediul organelor  naţionale de certi�care, formate de guverne;
 recunosc etaloanele de stat ale unităţilor mărimilor �zice în vigoare în calitate de intersta-

tale;
 rezolvă, de comun  acord, problemele juridice, economice și organizaţionale ale standar-

dizării, metrologiei și certi�cării inclusiv în baza acordurilor bilaterale sau multilaterale,  
programelor și proiectelor tehnice.

1.1.4.5  Acordul cu privire la perfectarea actelor și controlul vamal a mărfurilor între ţările participante 
la Acordul cu privire la crearea Zonei de Comerţ Liber  din 08.10.99 9

Scopul acordului dat este de a stabili o modalitate simpli�cată de perfectare a documen-
telor și control vamal, precum și de a uni�ca și simpli�ca procedurile vamale în privinţa mărfurilor 
care provin de pe teritoriul statelor CSI.  

1.1.4.6  Acordul cu privire la barierele tehnice din zonele de comerţ liber din 20.06.200110

Prezentul acord de�nește noţiunile și delimitează astfel de termene utilizate în cadrul co-
merţului: măsuri tehnice, bariere tehnice, reglementări tehnice, standarde, standarde internaţi-
onale, interstatale și naţionale etc. De asemenea, se stabilesc cerinţele și condiţiile speciale în 
domeniul elaborării și recunoașterii reglementărilor tehnice.

1.1.4.7 Acordurile și tratate bilaterale
În prezent, Republica Moldova are încheiate tratate și acorduri bilaterale cu toate ţările 

CSI. Prin intermediul acestor acte internaţionale, sunt reglementate diferite aspecte importante 
ale relaţiilor bilaterale între statele CSI și care se referă la comerţul exterior. Totuși, la acest capitol 
menţionăm în mod special Acordurile încheiate de către Republica Moldova cu principalii săi par-
teneri comerciali din cadrul CSI - Federaţia Rusă și Ucraina. 

 Acordurile Republicii Moldova cu Federaţia  Rusă

Pe parcursul ultimilor 15 ani, Republica Moldova a încheiat mai multe acorduri cu Federaţia 
Rusă în domeniul facilitării comerţului exterior, care la momentul de faţă formează cadrul norma-
tiv în vigoare dintre aceste state. Printre acestea, pot � menţionate: 
1) Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Consiliul  Miniștrilor - Guvernul Federaţiei Ruse cu pri-
vire la comerţul liber din  09.02.1993.11 Acest acord prevede, în special, că Părţile:

a) nu vor aplica taxe și impozite vamale cu efect echivalent asupra exportului și/sau  im-

8   Acord privind promovarea politicii concordate în domeniul standardizării, metrologiei și certi�cării din  13.03.1992, Rati�cat prin 
Hot. Parl. nr.1356-XIII din 22.10.97 Publicat în ediţia o�cială, „Tratate internaţionale”, 1999, volumul 16, pag.70
9   Acordul cu privire la perfectarea actelor și controlul vamal a mărfurilor între ţările participante la Acordul cu privire la crearea Zonei 
de Comerţ Liber, din 08.10.99,  Rati�cat prin Legea N 675-XV din 23.11.2001, Publicat în “Tratate internaţionale”, 2006 г., vol. 37, pag. 
291, în vigoare pentru Republica Moldova din 4 ianuarie 2002. 
10   Acord cu privire la barierele tehnice din zonele de comerţ liber din 20.06.2000, Rati�cat prin Legea nr. 787-XV din 28.12.2001
11   Acord din 09.02.93 între Guvernul Republicii Moldova și Consiliul Miniștrilor - Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la comerţul liber 
//Tratate internaţionale 21/37, 1999
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    d) preîntîmpinării, contracarării și cercetării infracţiunilor vamale. 

1.1.4.4  Acordul privind promovarea politicii concordate în domeniul standardizării, metrologiei și cer-
ti�cării din 13.03.19928

Acest acord prevede că, în domeniul standardizării, metrologiei și certi�cării, Părţile: 
 folosesc  regulamentele de bază ale sistemelor de standardizare și metrologie în vigoare 

și le perfecţionează, raportîndu-le la economia de piaţă, armonizîndu-le cu normele și 
reglementările internaţionale; 

 recunosc  standardele în vigoare "GOST" în calitate de standarde interstatale;
 menţin abrevierea "GOST" pentru standardele interstatale reintroduse, prevăzînd armoni-

zarea cerinţelor lor cu standardele internaţionale, regionale și naţionale principale; 
 efectuează activităţi de certi�care în baza regulamentelor metodico-organizaţionale  ge-

nerale prin intermediul organelor  naţionale de certi�care, formate de guverne;
 recunosc etaloanele de stat ale unităţilor mărimilor �zice în vigoare în calitate de intersta-

tale;
 rezolvă, de comun  acord, problemele juridice, economice și organizaţionale ale standar-

dizării, metrologiei și certi�cării inclusiv în baza acordurilor bilaterale sau multilaterale,  
programelor și proiectelor tehnice.

1.1.4.5  Acordul cu privire la perfectarea actelor și controlul vamal a mărfurilor între ţările participante 
la Acordul cu privire la crearea Zonei de Comerţ Liber  din 08.10.99 9

Scopul acordului dat este de a stabili o modalitate simpli�cată de perfectare a documen-
telor și control vamal, precum și de a uni�ca și simpli�ca procedurile vamale în privinţa mărfurilor 
care provin de pe teritoriul statelor CSI.  

1.1.4.6  Acordul cu privire la barierele tehnice din zonele de comerţ liber din 20.06.200110

Prezentul acord de�nește noţiunile și delimitează astfel de termene utilizate în cadrul co-
merţului: măsuri tehnice, bariere tehnice, reglementări tehnice, standarde, standarde internaţi-
onale, interstatale și naţionale etc. De asemenea, se stabilesc cerinţele și condiţiile speciale în 
domeniul elaborării și recunoașterii reglementărilor tehnice.

1.1.4.7 Acordurile și tratate bilaterale
În prezent, Republica Moldova are încheiate tratate și acorduri bilaterale cu toate ţările 

CSI. Prin intermediul acestor acte internaţionale, sunt reglementate diferite aspecte importante 
ale relaţiilor bilaterale între statele CSI și care se referă la comerţul exterior. Totuși, la acest capitol 
menţionăm în mod special Acordurile încheiate de către Republica Moldova cu principalii săi par-
teneri comerciali din cadrul CSI - Federaţia Rusă și Ucraina. 

 Acordurile Republicii Moldova cu Federaţia  Rusă

Pe parcursul ultimilor 15 ani, Republica Moldova a încheiat mai multe acorduri cu Federaţia 
Rusă în domeniul facilitării comerţului exterior, care la momentul de faţă formează cadrul norma-
tiv în vigoare dintre aceste state. Printre acestea, pot � menţionate: 
1) Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Consiliul  Miniștrilor - Guvernul Federaţiei Ruse cu pri-
vire la comerţul liber din  09.02.1993.11 Acest acord prevede, în special, că Părţile:

a) nu vor aplica taxe și impozite vamale cu efect echivalent asupra exportului și/sau  im-

8   Acord privind promovarea politicii concordate în domeniul standardizării, metrologiei și certi�cării din  13.03.1992, Rati�cat prin 
Hot. Parl. nr.1356-XIII din 22.10.97 Publicat în ediţia o�cială, „Tratate internaţionale”, 1999, volumul 16, pag.70
9   Acordul cu privire la perfectarea actelor și controlul vamal a mărfurilor între ţările participante la Acordul cu privire la crearea Zonei 
de Comerţ Liber, din 08.10.99,  Rati�cat prin Legea N 675-XV din 23.11.2001, Publicat în “Tratate internaţionale”, 2006 г., vol. 37, pag. 
291, în vigoare pentru Republica Moldova din 4 ianuarie 2002. 
10   Acord cu privire la barierele tehnice din zonele de comerţ liber din 20.06.2000, Rati�cat prin Legea nr. 787-XV din 28.12.2001
11   Acord din 09.02.93 între Guvernul Republicii Moldova și Consiliul Miniștrilor - Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la comerţul liber 
//Tratate internaţionale 21/37, 1999
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portului mărfurilor cu originea pe teritoriul vamal al uneia dintre Părţile Contractante și 
destinate teritoriului vamal al altei Părţi Contractante, cu anumite excepţii stabilite prin 
documente bilaterale; 

b) nu vor impune, direct sau indirect, mărfurile care nimeresc sub incidenţa  prezentului 
Acord,  impozitelor sau taxelor interne, care depășesc impozitele și taxele respective la 
care se impun  mărfurile analoage de producţie internă sau mărfurile cu originea în ţări 
terţe; 

c) nu vor opera referitor la importul sau exportul mărfurilor care nimeresc sub incidenţa pre-
zentului Acord, careva limitări sau  cerinţe speciale,  care, în situaţii analoage, nu se aplică 
mărfurilor  analoage de producţie internă sau mărfurilor cu originea în ţări terţe;  

d) nu vor aplica  referitor la depozitare, transbordare, păstrare sau transportare a mărfurilor 
cu originea în altă Parte Contractantă, precum și  a metodelor de achitare sau de virare a 
plăţilor, alte reguli, decît cele  care se aplică în situaţii analoage referitor la mărfurile pro-
prii sau la mărfurile cu originea în ţări terţe; 

e) nu vor aplica limitări cantitative sau alte măsuri echivalente acestora faţă de exportul și/
sau importul mărfurilor în cadrul prezentului Acord, cu excepţia cazurilor prevăzute ex-
pres  în prezentul Acord. Totodată, Partea Contractantă, care aplică limitări cantitative în 
condiţiile prezentului Acord va informa din  timp, în  măsura posibilităţilor, cealaltă Parte 
Contractantă  despre aceste limitări și este obligată, la solicitarea celeilalte Părţi Contrac-
tante, să ofere informaţia necesară referitoare la motivele aplicării, formele și termenele 
presupuse ale aplicării numitelor limitări.

 
2) Tratatul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federaţiei Ruse privind colaborarea econo-
mică pentru anii 1999-2008 din 02.09.199912

Prin acest tratat a fost aprobat Programul de colaborare economică dintre Republica Moldova 
și Federaţia Rusă pentru anii 1999-2008 și măsurile de realizare a acestui program. 

În special, printre direcţiile principale de sarcini ale realizării acestui program sunt menţionate: 
ajustarea bazei normative de drept;  elaborarea și semnarea acordurilor de colaborare în dome-
niul protecţiei proprietăţii industriale, de colaborare și ajutor reciproc în  sfera controlului vamal, 
privind cooperaţia de producere; armonizarea bazei normative de drept, care include crearea 
condiţiilor egal avantajoase activităţii agenţilor economici ai ambelor state, și, în primul rînd, care 
privesc:

a) principiile de percepere a impozitelor indirecte la efectuarea operaţiunilor de import-ex-
port în cadrul comerţului reciproc; 

b) formarea unei  ordini unice de efectuare a livrărilor de producţie prin cooperare, inclusiv 
aplicarea impozitelor indirecte;

c) crearea grupurilor  �nanciar-industriale interstatale și a altor structuri comune;
d) realizarea unor metode reciproc coordonate de stabilire a tarifelor  naţionale la transpor-

tarea încărcăturilor, inclusiv pentru tranzitul  resurselor energetice prin conductele magis-
trale, precum și a cerinţelor referitoare la masele maximale permise și gabaritele mijloace-
lor de transport.

 La rîndul său, în domeniul armonizării legislaţiei vamale în vigoare, este prevăzută cola-
borarea în următoarele direcţii:

 simpli�carea procedurilor vamale în comerţul reciproc;
 apropierea procedurilor de elaborare a documentelor vamale în regimuri vamale 

diferite;
 uni�carea declaraţiei vamale pentru încărcături;
 elaborarea modului unic privind problema organizării controlului vamal referitoare 

la elaborarea documentelor și circulaţia mărfurilor supuse accizelor și marcării etc. 

12   Rati�cat prin Legea nr.1066-XIV din 16.06.2000, în vigoare din 11 august 2000, Publicat în ediţia o�cială „Tratate internaţionale”, 
2001, volumul 24, pag.292
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 Analiza mersului realizării Programului se efectuează de către Comisia Interguverna-
mentală de  Colaborare Economică între Republica Moldova  și  Federaţia Rusă, care trebuie să 
se întrunească nu mai rar de o dată - două ori pe an. Totodată, Comisia Interguvernamentală este 
abilitată cu dreptul de a lua decizii referitoare la:

 coordonarea  activităţii organelor de stat privind realizarea Programului:
 controlul mersului realizării Programului și operarea în el, în caz de necesitate, a 

modi�cărilor corespunzătoare;
 organizarea pregătirii planului anual de măsuri pentru realizarea Programului  

pentru  anul  respectiv,  care se aprobă de Președinţii Părţilor naţionale ai Comisiei 
Interguvernamentale;

 organizarea pregătirii proiectelor de acorduri interguvernamentale axate pe pro-
blemele legate de realizarea Programului.

3) Tratatul de prietenie și cooperare între Republica Moldova și Federaţia Rusă din 19.12.200113

Printre angajamentele principale ale părţilor în domeniul economic și comerţului, merită 
atenţie în special următoarele prevederi ale tratatului dat:

 părţile vor promova și vor extinde relaţiile economice bilaterale în baza principiului egali-
tăţii,  avantajului reciproc și a parteneriatului bazat pe încredere;

 direcţiile principale ale colaborării Părţilor în sfera economică vor constitui dezvoltarea și 
funcţionarea pieţei mărfurilor, serviciilor capitalului  și muncii, promovarea unei politici 
coordonate în domeniul �scal, �nanciar-creditor, valutar-�nanciar, comercial, vamal și ta-
rifar,  dezvoltarea reţelelor de transport, energetice și informaţionale; 

 părţile se obligă să asigure agenţilor economici condiţii economice, �nanciare și juridi-
ce favorabile pentru activitatea de antreprenoriat și de altă natură, inclusiv stimularea și 
protejarea reciprocă a investiţiilor, evitarea dublei impuneri, crearea și funcţionarea de 
întreprinderi  și  grupuri �nanciar-industriale  mixte, elaborarea de programe economice  
reciproc avantajoase; 

 vor stimula schimbul de informaţii în domeniul economiei și al practicii de aplicare a nor-
melor de drept, vor înlesni accesul la ele ale persoanelor juridice și cetăţenilor ambelor 
state.

Acordurile Republici Moldova cu Ucraina            
Ucraina, alături de Rusia, este unul din cei mai importanţi partenerii comerciali ai Republicii 

Moldova. Actele normative bilaterale principale care reglementează în prezent relaţiile comercia-
le între Republica Moldova și Ucraina sunt: 
 1) Acordul privind comerţul liber între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri 
al Ucrainei14

În special, acesta prezintă importanţă deosebită, deoarece se referă în mare parte la produsele 
agricole și prevede că: 

a) părţile nu aplică  în comerţul reciproc taxe vamale și plăţi, precum și taxe, care au acţiune 
echivalentă;

b) toate restricţiile cantitative și măsurile cu efect echivalent la importul  și/sau exportul 
producţiei, provenite din teritoriul  statelor Părţi,  vor  � anulate din momentul intrării în 
vigoare  a  prezentului acord;

c) toate normele și reglementările tehnice ale Părţilor, ce ţin de comerţ, vor � elaborate, 
adoptate și implementate în conformitate cu prevederile  Acordului OMC privind bariere-
le tehnice în calea comerţului din momentul aderării Ucrainei la OMC; 

d) părţile vor colabora în domeniul simpli�cării procedurilor și formalităţilor vamale aplica-
te  în comerţul cu mărfuri, care cad sub incidenţa  prezentului Acord, în special privind 
produsele agricole ușor perisabile.  În acest sens, un Grup comun de lucru va elabora și 

13   Rati�cat prin Legea nr.760-XV din 27.12.2001
14  Acord privind comerţul liber între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei, din  13.11.2003, Rati�cat prin 
Legea R.Moldova nr.22-XV din 12.02.2004 
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propune măsurile respective;
e) părţile asigură tranzitul liber al mărfurilor, care își au originea pe teritoriul vamal  al uneia 

dintre Părţi, pe teritoriul statului altei Părţi în corespundere cu regulile OMC;   
f ) părţile vor asigura regimul naţional în ce privește impozitarea și reglementările interne în 

conformitate cu regulile OMC.

2) Protocolul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei cu privire la asigurarea condiţiilor 
preferenţiale pentru transportarea producţiei agricole perisabile în Ucraina și în tranzit prin teritoriul 
Ucrainei spre alte ţări ale C.S.I. din  29.08.199515

Acest document se referă la facilitarea transportării produselor agricole perisabile prin teri-
toriul Ucrainei, stabilind anumite angajamente pentru autorităţile publice din ambele state. În 
special, pot � menţionate următoarele angajamente ale părţilor: 

a) de a  asigura oferirea peste rînd a materialului rulant, navelor și automobilelor  necesare, 
utilate și echipate în modul corespunzător, în scopul   transportării  produselor  agricole 
perisabile  cultivate în Republica Moldova; 

b) se stabilesc punctele de trecere a frontierei; 
c) perfectarea peste rînd a documentelor vamale pentru produsele agricole nominalizate 

mai sus;
d) asigurarea peste rînd a trecerii peste frontiera dintre Republica Moldova și Ucraina a mij-

loacelor de transport, care duc produse agricole perisabile și care trec în tranzit prin teri-
toriul Ucrainei spre alte ţări ale C.S.I. 

e) asigurarea perfectării calitative a documentelor de însoţire a mărfurilor și a documentelor 
de vamă. 

f ) recunoașterea în calitate de documente, care certi�că originea din Republica Moldova a 
produselor legumicole, certi�catul de origine a măr�i  sau  documentul  de origine al ei, 
eliberat și  autenti�cat de organele vamale ale Republicii Moldova, precum  și  certi�catul 
de calitate și certi�catul de carantină ale acestei producţii.

g) în scopul simpli�cării procedurii controlului și creării unor comodităţi maxime  pentru 
cetăţenii  ambelor ţări, dar și ai unor ţări terţe, stabilirea unor puncte de trecere vamale 
unde să se organizeze examenul vamal și de frontieră în comun. 

Totuși trebuie de menţionat că în prezent există anumite incertitudinii referitor la aplicabi-
litatea prezentului protocol între Republica Moldova și Ucraina. Asta �indcă în acest act nu se 
menţionează perioada de acţiune a acordului respectiv și nici posibilitatea prelungirii automate a 
lui în cazul acceptării tacite. Unele prevederi ale acestui document se referă la o anumită perioadă 
de timp. 
În plus, după cum s-a menţionat mai sus, între Republica Moldova și Ucraina a fost încheiat un 
acord de comerţ liber în anul 2003, care, referindu-se la producţia agricolă perisabilă, prevede în 
art. 10 (Simpli�carea formalităţilor comerciale)  doar că  „părţile vor colabora  în  domeniul sim-
pli�cării procedurilor și formalităţilor vamale aplicate  în comerţul cu mărfuri, care cad sub inci-
denţa  prezentului Acord, în special privind produsele agricole ușor perisabile” , prin intermediul 
Grupului de Lucru creat în conformitate cu prezentul acord și care va elabora măsurile necesare 
în aceste scopuri. Însă, din analiza cadrului legal în vigoare, constatăm că un astfel de Grup sau nu 
a fost creat sau decizia privind crearea lui nu a fost dată publicităţii. Menţionăm că din momentul 
rati�cării acordului dat au trecut deja 4 ani.  

Astfel, considerăm că datorită importanţei deosebite a producţiei agricole perisabile pen-
tru economia Republicii Moldova, este necesar de a elabora niște reglementări uni�cate, comple-
xe și clare care să stabilească regimul acestor produse. Se impune de a elabora și încheia cu parte-
nerii noștri comerciali (în special Ucraina) un acord complex și de lungă durată privind simpli�care 
și eliminarea barierelor în exportul și tranzitul producţiei agricole a teritoriilor statelor respective, 
în baza cadrului normativ internaţional de specialitate.    
 

15   Publicat în ediţia o�cială “Tratate internaţionale”, 1999, volumul 22, pag.228
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3) Declaraţie cu privire la principiile de bază ale creării Uniunii Vamale între Republica Moldova și 
Ucraina din 11.03.199716

 Acest acord internaţional, alături de cele menţionate mai sus, de asemenea, conţine un 
șir de prevederi care merită a � supuse atenţiei, în contextul prezentului studiu. În special, pot � 
menţionate următoarele stipulări și principii de care trebuie să se ghideze părţile semnatare:   

 Uniunea Vamală se va baza pe normele internaţionale de drept, aplicate în sistemul 
comercial multilateral GATT/OMC, ţinîndu-se cont de principiile  și normele unanim 
recunoscute ale acestui sistem în ceea ce privește  crearea și funcţionarea zonelor de 
comerţ liber și a uniunilor vamale; 

 determinarea pașilor ce necesită a � întreprinși pentru apropierea principiilor de for-
mare a legislaţiilor naţionale se va face în baza analizei comparabile a rezultatelor 
reformelor economice  și  formării legislaţiei economice de piaţă în ambele ţări, per-
fecţionarea sistemului tarifar-vamal, a sistemului de control vamal, a sistemului de 
statistică și evidenţă vamală,  eliminarea  restricţiilor  din  calea  comerţului bilateral;

 realizarea integrală a regimului de comerţ liber între cele două ţări ca o primă etapă a 
creării uniunii vamale bilaterale; 

 organizarea consultărilor respective cu partenerii străini, faţă de care există angaja-
mente reciproce privind comerţul liber și acorduri de parteneriat; 

 formarea politicii economice externe respective, inclusiv determinarea:
a) modului de aplicare a restricţiilor de protejare a importului;
b) mecanismului  de  aplicare  a unor măsuri de protecţie în  caz  de concurenţă ne-

loială;
c) regulilor de origine a mărfurilor;
d) formelor admisibile și neadmisibile de subvenţionare de către stat a economiei, 

limitelor de activitate a întreprinderilor comerciale de stat;
e) modului de uni�care de�nitivă a legislaţiilor ambelor state în partea ce se referă 

la reglementarea relaţiilor economice (tarifar-vamală, �nanciar-bancară, investiţi-
onală etc.);

f ) apropierea  mecanismelor de reglementare tarifară și netarifară a activităţii eco-
nomice externe;

g) realizarea  unor  măsuri în scopul uni�cării tarifului vamal și coordonării serviciilor 
vamale naţionale în ceea ce privește respectarea regulilor unice ale controlului 
vamal.

1.1.5 Alte acorduri de comerţ liber și cooperare economică internaţionale

Printre alte acorduri internaţionale importante din domeniul comerţului exterior încheia-
te de Republica Moldova, pot � menţionate: 
1.1.5.1 Acordurile din cadrul GUAM: 
 Carta de la Ialta a GUAM din 07.06.200117

 Acordul cu privire la crearea zonei de comerţ liber între statele GUAM din 20.07.2002
 Strategia regională și Planul e acţiuni privind realizarea Proiectului de facilitare a comerţu-

lui și transportului în cadrul GUAM, aprobate la Istanbul, la 28 iunie 2004, de către Consi-
liul miniștrilor afacerilor externe ai statelor-participante la GUAM și Hotărîrea Guvernului 
nr. 178 pentru aprobarea Planului naţional de acţiuni privind realizarea a Proiectului de 
facilitare a comerţului și transportului în cadrul GUAM18

1.1.5.2 Acordurile cu alte ţări:   
1) Acord din 20.05.2004 de comerţ liber între Republica Moldova și Republica Bulgaria.
2) Acord din 27.02.2004 de comerţ liber între Republica Moldova și Republica Croaţia.

16  Publicată în ediţia o�cială “Tratate internaţionale”, 1999, volumul 22, pag.273
17   Rati�cată prin Legea nr.24-XVI din 14.04.05
18   Hotărîrea Guvernului nr. 178  din  15.02.2005 pentru aprobarea Planului naţional de acţiuni privind realizarea Proiectului de facili-
tare a comerţului și transportului în cadrul GUUAM, Monitorul O�cial al R. Moldova nr.30-33/229 din 25.02.2005
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16  Publicată în ediţia o�cială “Tratate internaţionale”, 1999, volumul 22, pag.273
17   Rati�cată prin Legea nr.24-XVI din 14.04.05
18   Hotărîrea Guvernului nr. 178  din  15.02.2005 pentru aprobarea Planului naţional de acţiuni privind realizarea Proiectului de facili-
tare a comerţului și transportului în cadrul GUUAM, Monitorul O�cial al R. Moldova nr.30-33/229 din 25.02.2005

13

REGLEMENTAREA EXPORTULUI DE PRODUSE AGRICOLE ÎN REPUBLICA MOLDOVA: EVOLUŢII ŞI PROBLEME ACTUALE

3) Acord din 23.12.2003 de comerţ liber între Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de 
Miniștri al Bosniei și Herţegovinei.

4) Acord din 13.11.2003 de comerţ liber între Republica Moldova și Republica Albania.
5) Protocol din 21.02.2003 între Ministerul Economiei al Republicii Moldova și Ministerul 

Afacerilor Externe al Republicii Ungare privind crearea Grupului de lucru de colaborare 
economică și dezvoltare a comerţului între Republica Moldova și Republica Ungară.

6) Acord din 28.01.2003 de comerţ liber între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Re-
publicii Macedonia.

7) Acord din 12.08.2002 privind comerţul și colaborarea economică între Republica Moldo-
va și Republica Croaţia.

8) Acord din 11.07.2002 privind comerţul și colaborarea economică între Guvernul Republi-
cii Moldova și Guvernul Republicii Slovenia.

9) Acord din 13.11.2003 de comerţ liber între Consiliul de Miniștri al Serbiei și Muntenegrului 
și Guvernul Republicii Moldova.

10) Acord din 05.04.96 între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Lituania pri-
vind comerţul și cooperarea economică.

11) Acord din 30.11.95 privind comerţul și cooperarea economică între Republica Moldova și 
Confederaţia Elveţiană 

12) Acord din 19.03.93 între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii India cu pri-
vire la comerţ și colaborare economică.

1.2  Cadrul normativ și strategic naţional în domeniul promovării exporturilor

În prezent, este general recunoscut faptul că șocurile externe cu care s-a confruntat R. 
Moldova în domeniul exporturilor produselor agro-alimentare în anii 2005-2007, iar, pe de altă par-
te acordurile semnate cu UE, CEFTA și CSI, au in�uenţat activitatea normativă a Guvernului și struc-
turilor de stat responsabile de promovarea exporturilor și asigurarea condiţiilor normative necesare 
pentru conformarea rigorilor tehnice, sanitare, calitative etc. a produselor destinate exportului și 
accesului în ţările respective. În acest sens, în perioada anilor 2005-2008, pe de o parte, a fost conti-
nuată reforma regulatorie, iar, pe de altă parte, au fost elaborate și adoptate un număr semni�cativ 
de acte normative în scopul asigurării unei reglementări adecvate și conforme standardelor europe-
ne din domeniul exporturilor în general, și a exporturilor produselor agricole, în special. (Vezi Anexa: 
Lista actelor legislative și normative principale din domeniul comerţului exterior) 
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19   Sursa: Legea nr. 295/21.12.2007 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011 //Monitorul O�cial 18-
20/57, 29.01.2008
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1) Strategia de dezvoltare a industriei pînă în anul 2015; 
2) Planul de Acţiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană; 
3) Programul de activitate a Guvernului pentru anii 2005-2009 «Modernizarea ţării - bunăs-

tarea poporului»;
4) Strategia de atragere a investiţiilor și promovare a exporturilor pentru anii-2006-2015;
5) Strategia naţională de dezvoltare pe anii 2008-2011;
6) Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-

2011;
7) Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă a Complexului Agro-industrial al Republicii 

Moldova (2008-2015);
8) Strategia Naţională de dezvoltare pe anii 2008-2011.

Totodată, putem constata că numărul destul de mare a unor documente strategice din 
domeniul dat nu întotdeauna presupune și calitate, e�cacitate și realizare în practică a celor men-
ţionate în textul unor astfel de documente. Astfel, unele din strategii și programe ambiţioase 
adoptate în perioada imediat anterioară celei supuse studiului, așa și au rămas practic neaplicate 
și nerealizate. 

În acest sens, drept exemplu pot � menţionate Strategia pentru promovarea exporturi-
lor pentru perioada 2002-2005; Strategia investiţională a Republicii Moldova (2001-2005). Altele, 
după un efort organizatoric, uman și �nanciar semni�cativ, au fost înlocuite cu altele și mai am-
biţioase, fără careva raporturi și analize, precum de ex. Strategia de dezvoltare a sectorului agro-
alimentar în perioada anilor 2006-2015.  

Totuși, în po�da unor de�cienţe în procesul de elaborare și realizare a documentelor stra-
tegice din Republica Moldova, considerăm că cele actuale ocupă sunt decisive în cadrul proce-
sului de promovare a exporturilor deoarece conţin o auto-evaluare destul de obiectivă a situaţiei 
existente în domeniul comerţului exterior, menţionînd principalele probleme și bariere cu care 
se confruntă producătorii autohtoni în comerţul exterior. Măsurile și acţiunile prevăzute în aceste 
documente de politici �ind realizate în modul corespunzător, pot contribui semni�cativ la îmbu-
nătăţirea situaţiei în domeniul comerţului exterior. Însă, acest lucru se poate întîmpla doar în con-
diţiile existenţei unui sistem de raportări, auto-evaluări și monitorizări sistematice și adecvate.

1.2.1 Strategia Naţională de Dezvoltare şi Planul de acţiuni RM-UE

În prezent, principalul document intern de plani�care strategică pe termen mediu din 
Republica Moldova este Strategia Naţională de dezvoltare (SND) pe anii 2008-201120, care deter-
mină obiectivele de dezvoltare ale Republicii Moldova pînă în anul 2011 și stabilește măsurile și 
acţiunile prioritare pentru atingerea acestor obiective. 

Cu referire la export, acest document strategic conţine o analiză destul de profundă și 
precisă a situaţiei actuale, problemelor și oportunităţilor existente în domeniul exporturilor. În 
contextul asigurării condiţiilor necesare unei dezvoltări durabile pe termen mediu, stabilește ex-
pres un șir de priorităţi, obiective și măsuri care urmează a � realizate în următoarele 3 ani. 

Printre priorităţile, obiectivele și măsurile principale în domeniul promovării exporturilor 
în SND sunt menţionate: 

a) dezvoltarea unui sistem comercial și �nanciar transparent, bazat pe reguli clare, previzibil 
și nediscriminatoriu, prin promovarea exporturilor și atragerea investiţiilor; 

b) extinderea exporturilor prin simpli�carea și e�cientizarea în continuare a controalelor 
mărfurilor la frontieră, în scopul reducerii costului și timpului necesar pentru efectuarea 
operaţiunilor de import și export; 

c) dezvoltarea factoring-ului și a altor instrumente �nanciare pentru intensi�carea exportu-
lui; 

d) intensi�carea relaţiilor comerciale în cadrul iniţiativelor regionale de cooperare (de exem-

20  Legea nr. 295/21.12.2007 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011 //Monitorul O�cial 18-20/57, 
29.01.2008
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20  Legea nr. 295/21.12.2007 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011 //Monitorul O�cial 18-20/57, 
29.01.2008
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plu, CEFTA, GUAM, CEMN etc.) și reluarea relaţiilor comerciale cu partenerii tradiţionali, 
precum și crearea condiţiilor pentru instituirea „ghișeului electronic unic” pentru docu-
mentele comerţului internaţional și ale comerţului electronic;

e) valori�carea deplină a oportunităţilor oferite de sistemul GSP plus, de Sistemul de Pre-
ferinţe Comerciale Autonome și, ulterior, negocierea unui acord de comerţ asimetric cu 
UE; 

f ) consolidarea cadrului normativ și de reglementări speci�ce domeniului tehnologiilor in-
formaţionale și de comunicaţii, în scopul promovării economiei și comerţului electronic.

De asemenea, în contextul promovării exporturilor, merită a � supuse atenţiei obiectivele 
SND referitore la creșterea capacităţilor Întreprinderile Mici și Mijlocii (ÎMM) și consolidarea dialo-
gului public-privat.  În acest sens, se prevede că, în scopul realizării obiectivului creșterii capacită-
ţii ÎMM-urilor de a face faţă presiunilor concurenţiale pe piaţa europeană și internă, urmează a � 
realizate următoarele sarcini:

 încurajarea ÎMM-urilor în implementarea standardelor internaţionale privind mana-
gementul calităţii produselor și asigurarea securităţii la întreprinderi; 

 asigurarea accesului transparent al ÎMM-urilor la procesul de achiziţii publice; 
 evaluarea și compararea competitivităţii internaţionale a Republicii Moldova, inclusiv 

a ÎMM-urilor, în baza unui set riguros de criterii și indicatori cantitativi și calitativi; 
 încurajarea instruirii managerilor ÎMM-urilor în operaţiuni de export, inclusiv prin 

transfer internaţional de experienţă și cunoștinţe.
La rîndul său, în vederea consolidării dialogului public-privat, merită o deosebită atenţie 

recunoașterea în strategie a necesităţii stabilirii dialogului permanent între Guvern și asociaţiile 
naţionale ale antreprenorilor și ÎMM, precum și implicarea activă a sectorului ÎMM-urilor în discu-
tarea cadrului de reglementare în contextul analizei impactului regulatoriu. 

În sfîrșit, referindu-se la creșterea performanţei sectorului agricol și a competitivităţii pro-
duselor agro-alimentare, Strategia naţională de dezvoltare prevede următoarele sarcini: 

 modernizarea infrastructurii de producere și de dezvoltare a infrastructurii de piaţă a pro-
duselor agro-alimentare; 

 reorganizarea serviciilor/sistemelor sanitare veterinare și �tosanitare armonizate la cerin-
ţele Uniunii Europene în scopul asigurării inofensivităţii produselor alimentare și promo-
varea exporturilor; 

 îmbunătăţirea calităţii educaţiei în domeniul agrar, inclusiv a formării profesionale conti-
nue; 

 forti�carea serviciilor de extensiune rurală (servicii de informare și consultanţă în agricul-
tură și dezvoltare rurală); 

 reformarea și consolidarea sistemului de cercetare știinţi�că și dezvoltare tehnologică a 
sectorului agro-alimentar; 

 crearea unui parteneriat e�cient între știinţă, educaţie și extensiune în agricultură.

Pornind de la diagnosticul situaţiei actuale și obiectivele dezvoltării naţionale menţionate 
în SND, planul de acţiuni21 prevede anumite acţiuni, termene, resurse �nanciare și instituţii res-
ponsabile de realizarea  acestora pe parcursul următorilor 3 ani. În particular, este prevăzută:

 Crearea laboratoarelor performante abilitate în certi�carea conformităţii produselor de 
origine animală destinate pieţei interne și exportului comun.  

 Perfecţionarea și e�cientizarea sistemului de veri�care a calităţii producţiei alcoolice, im-
plementarea metodelor de veri�care a inofensivităţii producţiei alcoolice în conformitate 
cu cerinţele internaţionale. ceea ce urmează să conducă la majorarea exporturilor pro-
ducţiei vitivinicole. 

 Revizuirea legislaţiei în vigoare cu referire la atribuţiile organelor de control amplasate la 

21   Hotărîrea Guvernului  nr. 191/25.02.2008 pentru aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de 
dezvoltare pe anii 2008-2011 //Monitorul O�cial 42-44/257, 29.02.2008
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punctele de trecere a frontierei pentru ajustarea acesteia la principiile „ghișeul unic”. 
 Dezvoltarea infrastructurii de marketing în sectorul agrar și crearea Centrului de Informa-

ţie și Marketing Agro-alimentar.
 Implementarea programului de armonizare a legislaţiei la directivele Comisiei Europene 

(elaborarea și implementarea regulamentelor tehnice). 
 Armonizarea legislaţiei sanitar-veterinare conform directivelor Comisiei Europene.
 Crearea Agenţiei sanitar-veterinare și siguranţa produselor alimentare.
 Asigurarea accesului la instruire și informare operaţională. 
 Extinderea accesului la informare și consultanţă. 
 Crearea unui sistem informaţional în marketing agricol.
 Revizuirea și reformarea sistemului existent de subvenţionare; elaborarea, aprobarea și 

implementarea metodologicei de subvenţionare.
 Crearea Agenţiei Agricole pentru Plăţi și Intervenţie

Prin urmare, din cele constatate mai sus rezultă că pentru perioada anilor 2008-2011 
Guvernul RM și-a trasat sarcini și obiective destul de ambiţioase. Această perioadă, �ind consi-
derată una decisivă pentru crearea și dezvoltarea unui cadru normativ și instituţional adecvat 
rigorilor înaintate faţă de sectorul agricol și capabilă să asigure condiţiile necesare în vederea 
creșterii producerii și competitivităţii mărfurilor moldovenești, precum și în scopul dezvoltării  ex-
porturilor.   

1.2.2 Strategia de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2006-2015

Strategia de atragere a investiţiilor și promovare a exporturilor pentru anii 2006-201522 
(SAIPE) reprezintă în prezent unul din documentele principale care stabilește cadrul politicilor de 
stat în domeniul atragerii investiţiilor și promovării exporturilor.

Acest document stabilește, pe de o parte, direcţiile strategie pentru anii 2006-2015 în 
domeniul dezvoltării exporturilor, iar, pe de altă parte, prevede un plan de acţiuni în vederea 
atingerea obiectivelor propuse. 

În special, cu referire la dezvoltarea exportului, SAIPE stabilește pentru anii 2006-2010 
următoarele direcţii strategice și măsuri: 
1. Dezvoltarea regimurilor comerciale preferenţiale prin: 

 acţiuni de dezvoltare a cadrului juridic preferenţial cu Uniunea Europeană;
 realizarea recomandărilor UE pentru obţinerea preferinţelor comerciale autonome;
 activizarea consultărilor și negocierilor pe marginea regimurilor de comerţ liber asimetric 

dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană; 
 intensi�carea contactelor în cadrul iniţiativelor regionale de cooperare; 
 intensi�carea contactelor și în procesul de implementare și utilizare a regimurilor comer-

ciale preferenţiale la care Republica Moldova este parte (de exemplu, Pactul de Stabilitate 
pentru Europa de Sud-Est, CEFTA, GUAM, CEMN etc.); 

 implementarea și valori�carea în continuare a oportunităţilor oferite de acordurile bilate-
rale și multilaterale cu caracter economic la care Republica Moldova este parte; 

 intensi�carea prezenţei Republicii Moldova în cadrul structurilor economice internaţio-
nale, în particular în Organizaţia Mondială a Comerţului (O.M.C.) în scopul identi�cării și 
soluţionării problemelor comerciale în relaţiile bilaterale cu ţările membre.

2. Dezvoltarea infrastructurii calităţi prin: 
a) dezvoltarea unui cadru armonizat legal și de procedură, crearea și implementarea unei 

infrastructuri a calităţii e�ciente și stabilirea unui sistem e�cient de evaluare a calităţii;
b) implementarea Concepţiei infrastructurii calităţi pînă în anul 2020 în baza MSTQ (Metro-

22   Hotărîrea Guvernului nr. 1288  din  09.11.2006, cu privire la aprobarea Strategiei de atragere a investiţiilor și promovare a exportu-
rilor pentru anii 2006-2015, Monitorul O�cial nr.181-183/1391 din 24.11.2006
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logie, Standardizare, Testare, Calitate) și contribuirea prin aceasta la accesul pe pieţele de 
desfacere externe. 

c) compensarea din partea Guvernului a costurilor implementării sistemelor de manage-
ment a calităţii în baza standardelor internaţionale de calitate ISO 9000:2000 pentru unele 
întreprinderi selectate pe bază de concurs. 

3.  Promovarea exporturilor prin asigurarea accesului la informaţie necesară:  
accesul rapid la informaţii despre pieţele străine prin cerere directă, adresată birourilor 
comerciale din cadrul ambasadelor, centrelor de afaceri și reprezentanţelor companiilor; 
crearea bazelor de date privind pieţele interne și externe, tendinţele dezvoltării pieţelor, 
consultanţă etc.; 
elaborarea și publicarea unor materiale analitice privind pieţele de perspectivă pentru 
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Totodată, considerăm că la capitolul asigurare �nanciară, Strategia conţine de�cienţe 
semni�cative. Astfel, formulările sunt prea generale: „ asigurarea �nanciară a Strategiei va � asi-
gurată din contul mijloacelor �nanciare bugetare, asistenţei tehnice și �nanciare străine și din 
alte surse care nu contravin legislaţiei în vigoare.”. Planul de acţiuni nu prevede concret resurse 
�nanciare destinate pentru realizarea acţiunilor respective. În acest sens, se păstrează logica și 
neajunsurile documentelor de politici anterioare, care au rămas nerealizate în mare parte, inclusiv 
din cauza lipsei certitudinii în privinţa mijloacelor �nanciare necesare pentru acoperirea cheltuie-
lilor indispensabile pentru realizarea lor.  

1.2.3  Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă a Complexului Agro-industrial al Republicii 
Moldova (2008-2015)23

Obiectivul principal al Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă a Complexului Agro-
industrial (SNDDCAI) reprezintă asigurarea creșterii durabile a sectorului agro-industrial, precum 
și o ameliorare consecventă a calităţii vieţii în mediul rural, prin sporirea competitivităţii și pro-
ductivităţii sectorului. Obiectivele strategiei date au fost elaborate în concordanţă cu Regulamen-
tul Comunităţii Europene nr.1698/2005, precum și cu Liniile directoare strategice ale Comunităţii 
Europene. De asemenea, SNDDCAI include și un compartiment de politici social-economice ale 
statului, direcţionare spre renașterea și dezvoltarea sectorului agro-industrial al republicii, în care 
sunt speci�cate scopurile și priorităţile de bază expuse în Programul de activitate al Guvernului 
pe anii 2005-2009 “Modernizarea ţării – bunăstarea poporului”, Strategia de creștere economică și 
reducere a sărăciei (SCERS), Programul Naţional “Satul Moldovenesc”, Planul de Acţiuni Republica 
Moldova – Uniunea Europeană, precum și în Planul Naţional de Dezvoltare (2008-2011). 

În cadrul strategiei, este efectuată o analiză  importantă și utilă a situaţiei actuale, a facto-
rilor de in�uenţă, a problemelor și oportunităţilor care vizează sectorul agro-alimentar din Repu-
blica Moldova. De asemenea, sunt prevăzute un șir de acţiuni menite să îmbunătăţească situaţia 
din acest sector al economiei naţionale. 

Astfel, în textul Strategiei se constată că în viitorul apropiat agricultura va continua să �e 
sursa esenţială a exporturilor moldovenești, iar creșterea exporturilor producţiei agricole va per-
mite obţinerea unui impact pozitiv asupra consumului și veniturilor pe termen mediu și lung. În 
acest sens, valori�carea bene�ciilor comerţului agricol poate � una din căile posibile spre o crește-
re economică semni�cativă, majorare a veniturilor populaţiei și reducere consecventă a sărăciei.  
Printre problemele principale din domeniul dat, Strategia menţionează:

 Preţurile locale de care bene�ciază producătorii agricoli sunt cu mult mai scăzute decît 
cele internaţionale, iar acest fapt afectează rentabilitatea agriculturii (care în prezent este 
cea mai puţin preferabilă din toate sectoarele economiei). În urma distorsiunilor politici-
lor, imperfecţiunilor și ine�cienţelor pieţelor, au loc transferuri importante de pro�t de la 
fermieri spre alţi subiecţi ai reţelei comerciale. 

 Pieţele agricole subdezvoltate și distorsionate, ce constituie o barieră majoră în calea co-
merţului și reduc veniturile rezultate din activităţile producătorilor agricoli. De asemenea, 
aceste distorsiuni condiţionează o insu�cienţă de capital circulant și lipsa noilor investiţii, 
care, la rîndul lor, cauzează reducerea productivităţii și o calitate proastă a produselor 
necompetitive pe pieţele de export, fapt ce limitează și mai mult veniturile.

 Din cauza veniturilor joase, sectorul agricol bene�ciază doar de circa 5 procente din inves-
tiţiile totale (2003), în timp ce contribuţia agriculturii la PIB este de cîteva ori mai mare.

 Ritmurile lente de modernizare a întreprinderilor din industria de prelucrare și în conse-
cinţă  - competitivitatea redusă a producţiei acestora atît pe piaţa internă, cît și pe pieţele 
externe. 

 Lipsa sistemelor integrate pe verticală, care reunesc, în baze economice, furnizorii de re-
surse, producătorii agricoli și procesatorii produselor agricole. 

23   Hotărîrea Guvernului nr. 282/11.03.2008 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare durabilă a complexului agro-
industrial al Republicii Moldova (2008-2015) //Monitorul O�cial 57-60/362, 21.03.2008 
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 Antreprenorii și fermierii moderni, în multe cazuri nu dispun de informaţii cu privire la 
standarde, cumpărători, preţuri pe piaţă și mecanisme contractuale. 

 Piaţa serviciilor de logistică se situează deocamdată la etapa incipientă de dezvoltare și 
nu corespunde cerinţelor comerţului modern. Nici un transportator de talie europeană 
nu activează în Moldova, din cauza parametrilor mici a pieţei, procedurilor administrative 
imprevizibile și a altor factori negativi. Costurile logistice excesive reprezintă un factor 
negativ de amploare pentru competitivitatea exporturilor agricole moldovenești.

 Calitatea proastă a drumurilor și lipsa depozitelor, încăperilor frigori�ce moderne și pen-
tru vînzări angro. 

 În mod paradoxal, cele mai sigure pieţe pentru producţia fermierilor sunt pieţele culturi-
lor de valoare joasă, precum cerealele spicoase, porumbul și �oarea-soarelui – culturi tra-
diţionale, de regulă modeste la capitolul investiţii, care necesită cheltuieli minime pentru 
seminţe, mijloace de protecţie a plantelor și îngrășăminte. Pieţele relativ stabile, cunoștin-
ţele tradiţionale privind tehnicile de cultivare și costul mic al investiţiilor determină mulţi 
fermieri din Moldova să cultive în continuare aceste culturi, în po�da pro�turilor tot mai 
mici pe care acestea le generează.

În vederea depășirii problemelor menţionate în strategie sunt trasate anumite obiective și 
este propus un plan de acţiuni. Printre obiective dezvoltării agro-industriale, menţionăm:   

 adaptarea standardelor la cele ale UE și asigurarea inofensivităţii alimentare inclusiv prin: 
revizuirea cadrului legislativ-normativ; elaborarea reglementărilor tehnice în domeniul 
agro-alimentar; perfectarea și aprobarea normelor sanitare și �to-sanitare; crearea, do-
tarea, desemnarea sistemelor de laboratoare de încercări pentru evaluarea conformităţii 
produselor alimentare destinate pieţei interne și exportului comunitar, precum și racor-
darea acestora la standardele și normele europene etc. ; 

 sporirea competitivităţii sectorului agro-industrial; 
 îmbunătăţirea competenţelor producătorilor agricoli și persoanelor care își desfășoară ac-

tivitatea în sectorul agro-alimentar, în vederea asigurării unui management mai e�cient al 
exploataţiilor agricole; 

 îmbunătăţirea competitivităţii gospodăriilor agricole; 
 modernizarea și modi�carea sectoarelor de procesare și comercializare a produselor agri-

cole; conservarea calităţii solului – mijlocul principal de producţie agricolă 
 ridicarea productivităţii prin sporirea investiţiilor și inovaţiilor în sector; 
 dezvoltarea continuă a lanţului valoric în scopul obţinerii valorii adăugate sporite; 
 dezvoltarea pieţei agricole; 
 dezvoltarea infrastructurii de piaţă și îmbunătăţirea canalelor de distribuţie
 perfecţionarea competenţelor producătorilor și antreprenorilor agricoli în domeniul mar-

ketingului. 

La rândul său, la capitolul export și pieţele agricole, în planul de acţiuni de realizare a 
Strategiei sunt prevăzute următoarele acţiuni:  

a) dezvoltarea infrastructurii de marketing în sectorul agrar: crearea pieţelor angro regio-
nale, crearea cooperativelor de marketing, crearea Centrului de Informaţie și Marketing 
Agro-alimentar și implementarea Planului de acţiuni cu privire la dezvoltarea unui sistem 
informaţional de piaţă în cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare pentru 
anul 2008 (acţiune CSRS);

b) dezvoltarea și implementarea sistemului de management al standardelor naţionale în 
conformitate cu cerinţele Uniunii Europene;

c) monitorizarea exportului/importului de produse agricole și agro-alimentare din/în Repu-
blica Moldova și înaintarea propunerilor ce ţin de politica tarifară la importul mărfurilor în 
ţară, în funcţie de situaţia și priorităţile imediate ale sectorului agricol și industriei agro-
alimentare;
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d) editarea materialelor promoţionale despre potenţialul de producere și export din sectorul 
agro-industrial al Republicii Moldova și difuzarea acestora prin intermediul ambasadelor 
și reprezentanţelor comerciale ale Republicii Moldova;

e) intensi�carea negocierilor între serviciile veterinare din Republica Moldova și UE în vede-
rea urgentării includerii Moldovei în lista ţărilor terţe, autorizate să exporte în UE produse 
de origine animală;

f ) determinarea necesităţilor ce ţin de acţiunile ce urmează a � întreprinse în vederea lărgirii 
gamei de produse fabricate în ţară, precum și a exportului de mărfuri agro-alimentare, 
urmînd să �e elaborate proiecte concrete de atragere a asistenţei tehnice;

g) crearea infrastructurii de depozitare, condiţionare și pregătire a producţiei de fructe și 
legume pentru export (crearea caselor de ambalaj) etc.

Totodată, trebuie de constatat că aproximativ în aceleași scopuri și cu aceleași obiective, 
la 17.10.2006, Guvernul a adoptat Strategia de dezvoltare a sectorului agro-alimentar pentru anii 
2006-2015, care a fost în vigoare mai puţin de doi ani. Mai mult, au rămas nerealizate atît Planul de 
acţiuni privind implementarea și realizarea Strategiei de dezvoltare a sectorului agro-alimentar 
în perioada anilor 2006-2015, cît și obligaţia Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare de a 
prezenta semestrial Guvernului rapoarte despre realizarea Strategiei nominalizate. În consecinţă, 
acest important document de politici publice, fără ca să producă efectele scontate și fără ca să �e 
făcute publice careva analize și evaluări, a fost anulat și înlocuit prin H.G. nr. 282/11.03.2008 cu 
privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare durabilă a complexului agro-industrial al 
Republicii Moldova (2008-2015). Aceasta, în opinia noastră, pune sub semnul întrebării calitatea 
procesului decizional și de elaborare și monitorizare a politicilor publice în domeniul respectiv. 
Or, după cum ne-o demonstrează exemplul dat, importante resurse umane și �nanciare utilizate 
în cadrul procesului de elaborare și adoptare a politicilor publice sunt epuizate în zadar, fără ca să 
producă efecte și fără ca cineva să poarte careva răspundere.

Prin urmare, apreciind efortul Guvernului în privinţa elaborării și promovării unui docu-
ment strategic de o astfel de amploare și care oferă o viziune destul de complexă și adecvată 
cerinţelor actuale asupra dezvoltării complexului agro-industrial, constatăm totodată că sarcina 
principală a autorităţilor publice centrale competente este de a asigura realizarea obiectivelor și 
acţiunilor menţionate în planul de acţiuni. Altfel, acest document strategic poate avea aceeași 
soartă pe care au avut-o și alte documente ambiţioase, dar care au rămas nerealizate.  
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CAPITOLUL 2. 
Politicile actuale în domeniul exportului
2.1 Caracteristica retrospectivă a  politicilor publice în domeniul promovării exporturilor

În prezent, este general recunoscut faptul că stimularea și promovarea exportului sunt in-
strumente de bază în politica comercială și au drept obiective principale orientarea sectorului de 
producere spre pieţele externe de desfacere și extinderea relaţiilor comerciale în exterior. 

În acest sens, exportul poate � stimulat prin întreprinderea unor acţiuni de ordin bugetar 
și �nanciar-bancar; de eliminare a unor obstacole de ordin tarifar; de eliminare a unor obstacole de 
ordin �scal și valutar. Totodată, o promovare reală a exportului se realizează prin:

 reprezentarea comercială in străinătate;
 organizarea și participarea la expoziţiile și tîrgurile interne și internaţionale;
 acordarea de servicii de consultanţă și asistenţă;
 acordarea de consultanţă și asistenţă de specialitate;
 încheierea de acorduri comerciale și de cooperare;
 publicitate comercială .24

Potrivit acelorași autori, în perioada anterioară și comparativ cu alte ţări din regiune, sistemul 
de stimulare a exportului în R. Moldova practic nu a fost format și din tot arsenalul măsurilor care pot 
� aplicate în vederea promovării exporturilor, includea numai unele elemente, de ordin �scal. Mai 
mult, exportatorii din Republica Moldova au fost practic lipsiţi de un suport real din partea statului, 
�ind supuși unor proceduri birocratice umilitoare. Toate acestea, datorită unor politici incoerente și 
ine�ciente promovate de autorităţile moldovene în raport cu proprii producători agricoli.  

În acest sens, constatăm că în Republica Moldova, pe parcursul anilor, s-au făcut formal mai 
multe tentative de creare  a unui cadru de politici în domeniul dezvoltării complexului agro-indus-
trial, atragerii investiţiilor și promovării exporturilor.25 

Totuși, pînă nu demult, toate aceste tentative în mare parte s-au soldat cu insucces, fapt re-
cunoscut o�cial în textul Strategiei de Atragere a Investiţiilor și Promovare a Exporturilor pentru anii 
2006-2015, care printre cauzele principale ale eșecului politicilor anterioare, menţionează: 

 axarea pe viziuni de dezvoltare a economiei naţionale, bazate pe structura economică moș-
tenită din sistemul sovietic; 

 dezechilibrele globale și schimbarea conjuncturii regionale;
 abordarea nesistemică la nivelul autorităţilor publice și sectorului privat, manifestată prin 

nivelul insu�cient de coerenţă dintre politicile/acţiunile de dezvoltare a regimurilor comer-
ciale (promovarea exporturilor) și activităţilor investiţionale, inclusiv de asigurare a unei 
oferte de produse și servicii competitive, precum și a celei de dezvoltare a infrastructurii 
calităţii, imperfecţiunea sistemului de subvenţionare a întreprinderilor autohtone, nivelul 
redus al acţiunilor de promovare a exporturilor pe pieţele de desfacere externe. 

La rîndul său, printre alte cauze ale ine�cacităţii politicilor agricole anterioare, unii experţi26 subliniază:  
 lipsa unor abordări realiste a activităţilor legate de creșterea culturilor agricole cu un înalt 

potenţial pentru export din cauza costurilor mari de producere cerute de aplicarea unor 
tehnologii moderne (de exemplu, exploatările agricole din viticultură, pomicultură, legu-
micultură și unele direcţii din �totehnie (cultura tutunului și a sfeclei de zahăr, producerea 
materialului semincer).  În rezultat, suprafeţele culturilor respective s-au diminuat esenţial în 
ultimii ani în favoarea extinderii suprafeţelor agricole, ocupate de culturi cu costuri mici de 
producere, dar ne-agreate pe piaţa internă și externă;  

 lipsa acoperirii �nanciare a unei părţi semni�cative din acţiunile și măsurile �xate în docu-
24    Viorel Chivriga, Barierele tehnice în comerţul cu produsele agricole (conform situaţiei la 01.08.2003), Chișinău 2003  
25    Hotărîrea Guvernului nr. 554/16.06.99 cu privire la Strategia de promovare a exportului de mărfuri din Republica Moldova pe anii 
1999-2001 //Monitorul O�cial 65-66/585, 24.06.1999 Hotărîrea Guvernului nr. 1199/17.10.2006 cu privire la aprobarea Strategiei de 
dezvoltare a sectorului agro-alimentar în perioada anilor 2006-2015 - abrogat //Monitorul O�cial 170-173/1312, 03.11.2006; Hotărîrea 
Guvernului nr. nr. 80  din  29.01.2002 cu privire la aprobarea Strategiei de promovare a exportului pe anii 2002-2005,  Monitorul O�cial 
al R. Moldova nr.21-22/156 din 05.02.2002 
26  Viorel Chivriga, BARIERE TEHNICE ÎN COMERŢUL EXTERIOR CU PRODUSE AGRICOLE (conform situaţiei la 01.08.2003), Chișinău 2003  
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mentele de politici respective, precum și lipsa mecanismelor de aplicare și funcţionare a 
sistemului de stimulare a exporturilor; 

 lipsa unor abordări complexe și multilaterale a problemei exporturilor. Sistemul de stimu-
lare a exportului in R. Moldova practic nu este format și include numai unele elemente de 
ordin �scal. Mai mult, exportatorii,  �ind lipsiţi de un suport real din partea statului, sunt 
supuși unor proceduri birocratice umilitoare. 
În plus, analizând documentele de poziţie a Coaliţiei pentru Dezvoltare Economică Rurală27, 

pot � deduse suplimentar și alte cauze ale ine�cacităţii politicilor anterioare de dezvoltare a agricul-
turii și de promovare a exportului:  

 Îmbinarea ine�cientă a instrumentele și mecanismelor speci�ce economiilor de comandă 
și instrumente, care sunt tradiţional folosite în ţările în curs de dezvoltare și utilizate pentru 
atingerea obiectivelor politicilor agricole aplicate în Republica Moldova. Aceasta a determi-
nat canalizarea importantelor resurse �nanciare publice pentru obiective tranzitorii, multe 
din care nu au fost realizate sau pentru obiective inutile, incompatibile dezvoltări durabile 
a sectorului agrar: salvarea cu orice preţ a întreprinderilor agricole mari ajunse în pragul 
insolvabilităţii prin intermediul vacanţelor �scale și anularea penalităţilor; stimularea între-
prinderilor mari din viticultură, pomicultură și a celor specializate în prestarea serviciilor me-
canizate în detrimentul agenţilor economici mici; deţinerea controlului de către stat asupra 
bunului mers a lucrărilor agricole realizate de întreprinzătorii privaţi din mediul rural etc.

 Existenţa unui sistem de susţinere în agricultură incapabil să in�uenţeze procesele și care 
determină stagnarea actuală în agricultură

 Continuarea politicii de adoptare a unor decizii lipsite de fundamentări economice adecva-
te (Hotărârea Guvernului nr. 834/din 26.07.2004).
În rezultatul unor astfel de politici, constatăm că eforturile privind implementarea Strategiei 

de promovare a exportului pe anii 2002-2005 precum și a Strategiei privind dezvoltarea sectorului 
agro-alimentar pentru anii 2006-201528 au eșuat. Mai mult, în această perioadă au fost observate 
chiar regrese semni�cative, evidenţiate de : 

 accentuarea de�citului balanţei comerciale; 
 restricţii locale la exportul cerealelor și interdicţii, instituite de principalul partener comer-

cial al R. Moldova la exportul celor mai importante tipuri de mărfuri produse în sectorul 
agricol, cum ar � producţia vegetală și de origine animalieră.  
De asemenea, drept dovadă a insuccesului politicilor în domeniul politicilor agro-alimenta-

re, atragerii investiţiilor și promovării exporturilor, poate � considerată lipsa unor rapoarte guverna-
mentale privind rezultatele implementării strategiilor respective. Motivul principal amintit de unii 
experţi este faptul că o parte semni�cativă din acţiunile și măsurile �xate în documentele respective 
nu au avut acoperire �nanciară și nu au fost prevăzute elementele și mecanismele de punere în 
funcţiune a lor. 

Totuși, începând cu anul 2005 și mai ales în anii 2006-2008, la capitolul politici publice în 
domeniul promovării exporturilor, putem constata mai multe schimbări pozitive. Ele se datorează 
printre altele, implicării în procesul de elaborare a unui număr mai mare de actori, efectuării unor 
evaluări obiective și profunde a situaţiei, stabilirii unor indicatori de monitorizare, încercarea de a 
evalua și a prevedea surse �nanciare de acoperire a costurilor exercitării activităţilor plani�cate etc. 

În rezultat, strategiile și planurile de acţiuni actuale sunt mult mai realiste și pot � mai bine 
monitorizate sub aspectul modului realizării atribuţiilor sale de către diferiţi subiecţi responsabili din 
domeniul promovării investiţiilor și exporturilor din Republica Moldova.  

Analizând politicile actuale ale statului în domeniul agricol, trebuie de menţionat caracterul 
lor complex și interdependent. În acest sens, cînd se evaluează politicile în domeniul exporturilor 
producţiei agricole, este necesar de a lua în consideraţie și politicile din domeniul subvenţionării, 
politicile comerciale, investiţionale etc. 

Astfel, conform documentelor de politici agricole adoptate de Guvern în ultimii ani și men-

27   A se vedea : Manifestele Coaliţiei pentru Dezvoltare Economică Rurală (2004 -2006)
28   În prezent ambele aceste documente sunt abrogate 
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mentele de politici respective, precum și lipsa mecanismelor de aplicare și funcţionare a 
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lare a exportului in R. Moldova practic nu este format și include numai unele elemente de 
ordin �scal. Mai mult, exportatorii,  �ind lipsiţi de un suport real din partea statului, sunt 
supuși unor proceduri birocratice umilitoare. 
În plus, analizând documentele de poziţie a Coaliţiei pentru Dezvoltare Economică Rurală27, 

pot � deduse suplimentar și alte cauze ale ine�cacităţii politicilor anterioare de dezvoltare a agricul-
turii și de promovare a exportului:  

 Îmbinarea ine�cientă a instrumentele și mecanismelor speci�ce economiilor de comandă 
și instrumente, care sunt tradiţional folosite în ţările în curs de dezvoltare și utilizate pentru 
atingerea obiectivelor politicilor agricole aplicate în Republica Moldova. Aceasta a determi-
nat canalizarea importantelor resurse �nanciare publice pentru obiective tranzitorii, multe 
din care nu au fost realizate sau pentru obiective inutile, incompatibile dezvoltări durabile 
a sectorului agrar: salvarea cu orice preţ a întreprinderilor agricole mari ajunse în pragul 
insolvabilităţii prin intermediul vacanţelor �scale și anularea penalităţilor; stimularea între-
prinderilor mari din viticultură, pomicultură și a celor specializate în prestarea serviciilor me-
canizate în detrimentul agenţilor economici mici; deţinerea controlului de către stat asupra 
bunului mers a lucrărilor agricole realizate de întreprinzătorii privaţi din mediul rural etc.

 Existenţa unui sistem de susţinere în agricultură incapabil să in�uenţeze procesele și care 
determină stagnarea actuală în agricultură

 Continuarea politicii de adoptare a unor decizii lipsite de fundamentări economice adecva-
te (Hotărârea Guvernului nr. 834/din 26.07.2004).
În rezultatul unor astfel de politici, constatăm că eforturile privind implementarea Strategiei 

de promovare a exportului pe anii 2002-2005 precum și a Strategiei privind dezvoltarea sectorului 
agro-alimentar pentru anii 2006-201528 au eșuat. Mai mult, în această perioadă au fost observate 
chiar regrese semni�cative, evidenţiate de : 

 accentuarea de�citului balanţei comerciale; 
 restricţii locale la exportul cerealelor și interdicţii, instituite de principalul partener comer-

cial al R. Moldova la exportul celor mai importante tipuri de mărfuri produse în sectorul 
agricol, cum ar � producţia vegetală și de origine animalieră.  
De asemenea, drept dovadă a insuccesului politicilor în domeniul politicilor agro-alimenta-

re, atragerii investiţiilor și promovării exporturilor, poate � considerată lipsa unor rapoarte guverna-
mentale privind rezultatele implementării strategiilor respective. Motivul principal amintit de unii 
experţi este faptul că o parte semni�cativă din acţiunile și măsurile �xate în documentele respective 
nu au avut acoperire �nanciară și nu au fost prevăzute elementele și mecanismele de punere în 
funcţiune a lor. 

Totuși, începând cu anul 2005 și mai ales în anii 2006-2008, la capitolul politici publice în 
domeniul promovării exporturilor, putem constata mai multe schimbări pozitive. Ele se datorează 
printre altele, implicării în procesul de elaborare a unui număr mai mare de actori, efectuării unor 
evaluări obiective și profunde a situaţiei, stabilirii unor indicatori de monitorizare, încercarea de a 
evalua și a prevedea surse �nanciare de acoperire a costurilor exercitării activităţilor plani�cate etc. 

În rezultat, strategiile și planurile de acţiuni actuale sunt mult mai realiste și pot � mai bine 
monitorizate sub aspectul modului realizării atribuţiilor sale de către diferiţi subiecţi responsabili din 
domeniul promovării investiţiilor și exporturilor din Republica Moldova.  

Analizând politicile actuale ale statului în domeniul agricol, trebuie de menţionat caracterul 
lor complex și interdependent. În acest sens, cînd se evaluează politicile în domeniul exporturilor 
producţiei agricole, este necesar de a lua în consideraţie și politicile din domeniul subvenţionării, 
politicile comerciale, investiţionale etc. 

Astfel, conform documentelor de politici agricole adoptate de Guvern în ultimii ani și men-

27   A se vedea : Manifestele Coaliţiei pentru Dezvoltare Economică Rurală (2004 -2006)
28   În prezent ambele aceste documente sunt abrogate 
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ţionate mai sus, pot � evidenţiate următoarele direcţii de activitate care caracterizează politicile 
statului în domeniul promovării exporturilor și atragerii investiţiilor din agricultură: politica de sub-
venţionare, politica comercială, politica investiţională, politica în domeniului perfecţionării cadrului 
normativ.   
 
2.2  Politica de subvenţionare și susţinere a producătorilor agricoli

În acest sens, în scopul modernizării sectorului agrar, se prevede ca în mod prioritar să �e 
subvenţionate activităţile investiţionale legate de crearea unităţilor de procesare și manipulare a 
producţiei agricole, dotarea cu tehnică și utilaj agricol, crearea infrastructurii de colectare a produ-
selor agricole, aprovizionarea cu inputuri agricole, în�inţarea plantaţiilor multianuale, unităţilor de 
producere a materialului semincer, săditor și reproductiv, dezvoltarea sferei serviciilor în agricultură, 
precum și restabilirea și construcţia sistemelor de irigare și desecare.

De asemenea, în vederea creșterii productivităţii și competitivităţii în agricultură, dezvol-
tarea producţiei agro-alimentare ecologice, stabilizarea pieţei, asigurarea su�cienţei alimentare și 
a veniturilor echitabile pentru agricultori, este preconizată acordarea de plăţi directe, în funcţie de 
cultura agricolă, speciile de animale și păsări, de randamentul mediu individual, în cazul corespun-
derii cu cel regional, pe suprafaţa actuală efectivă sau efectivul de animale din posesie. Lista cul-
turilor agricole, speciilor de animale și păsări va � extinsă gradual, pentru facilitarea diversi�cării 
producţiei agricole. 

2.3 Politica comercială 
Conform Strategiei de dezvoltare durabilă a complexului agro-industrial pentru anii 2008-

2015, politica în domeniul comerţului agro-industrial va � orientată spre promovarea și stimularea 
exporturilor de produse agricole și agro-alimentare, optimizarea importurilor în vederea dezvoltării 
antreprenorialului, creând condiţii favorabile pentru creșterea competitivităţii produselor agricole și 
agro-industriale etc. De asemenea, politica comercială va � orientată spre liberalizarea în continuare 
a comerţului cu produse agro-alimentare și aplicarea instrumentelor netarifare de protecţie comer-
cială, conform normelor Organizaţiei Mondiale a Comerţului. 

Printre principalele proceduri de realizare a politicii comerciale prevăzute în Strategie, men-
ţionăm în mod special: 
 minimizarea /eliminarea tarifelor vamale pentru poziţiile stimulatorii dezvoltării producţiei și 

exporturilor de produse agro-alimentare și maximizarea lor la poziţiile ce pot pune în pericol 
sectorul autohton de producere; 

 modi�carea listei taxelor vamale consolidate, în conformitate cu procedurile stabilite;
 eliminarea tuturor barierelor în comerţul cu produse agro-alimentare, atît pe piaţa internă, cît și 

pe cea externă; 
 aplicarea instrumentelor netarifare de apărare comercială, prin monitorizarea evoluţiei impor-

turilor de produse agricole și agro-alimentare și evaluarea impactului acestora asupra producă-
torilor agricoli și recurgerea, în caz de necesitate, la măsuri concrete de apărare, conform practi-
cii internaţionale; 

 formarea unui cadru juridic al schimburilor comerciale externe stimulatorii promovării exporturi-
lor, în corespundere cu oportunităţile și evoluţiile înregistrate pe plan regional și internaţional. 

Pe plan extern, pentru a asigura un cadrul juridic favorabil exporturilor, se prevede continu-
area negocierilor bilaterale cu partenerii comerciali principali în vederea respectării integrale a acor-
durilor de comerţ liber și anulării barierelor în comerţul cu ţările CSI la produsele agricole (eliminarea 
taxelor indirecte, tranzitul, taxele la import, procedurile vamale etc.). Totodată, se preconizează sem-
narea de noi acorduri de colaborare în domeniul agro-industrial, în particular, cu ţările care acordă 
regim preferenţial (statele CEFTA). 

În același context, în scopul apărării intereselor agricultorilor autohtoni, Guvernul s-a anga-
jat să participe activ la negocieri în cadrul diferitor organizaţii internaţionale. În rezultat, se dorește 
obţinerea unor �exibilităţi de care vor bene�cia alţi membri ai organizaţiilor respective (de exemplu,  
OMC), cu același nivel de dezvoltare economică, fapt ce ar permite reducerea dezechilibrului între 
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angajamentele membrilor cu același nivel de dezvoltare, precum creșterea sprijinului intern acordat 
sectorului agricol etc. 

În plus, estre prevăzută crearea unei sistem de monitorizare permanentă a evoluţiei im-
porturilor de produse agricole și agro-alimentare, precum și evaluarea impactului acestora asupra 
producătorilor agricoli și recurgerea, în caz de necesitate, la măsuri concrete de apărare, conform 
practicii internaţionale. 

Totodată, în scopul eliminării tuturor barierelor în comerţul intern și extern cu produse agro-
alimentare, se preconizează promovarea vînzărilor pe piaţa internă și peste hotare prin următoarele 
instrumente:
 �xarea condiţiilor-cadru ce vor permite întreprinderilor agricole să livreze produse durabile la 

un preţ rezonabil și să obţină venituri considerabile din comercializarea acestor produse; 
 acordarea de asistenţă pentru promovarea vînzărilor în ţară și peste hotare;
 stimularea transformării produselor la o valoare mai înaltă etc. 
 crearea unei atitudini pozitive din partea cumpărătorilor faţă de produsele agricole autohtone;
 sensibilizarea consumatorilor cu privire la avantajele produselor moldovenești, pentru a stimula 

acordarea preferinţelor; 
 formarea unei reţele de pieţe angro agro-alimentare regionale;
 asigurarea volumelor de produse agro-alimentare pentru export și controlul calităţii și confor-

mităţii acestora; 
 monitorizarea continuă a preţurilor. 

2.4. Politica investiţională 
O regulă general valabilă este că o politică efectivă de promovare și de dezvoltare a ex-

porturilor produselor agro-alimentare poate avea succes numai în condiţiile unui proces intensiv 
de modernizare a complexului agro-industrial, sprijinit de investiţii masive. Conform unor estimări, 
volumul total de investiţii necesar pentru modernizarea sectorului agro-industrial depășește în pre-
zent suma de 4,0 miliarde de euro.

Se consideră că una din sursele de �nanţare a necesităţilor investiţionale ar putea deveni 
fondurile de asistenţă tehnică și �nanciară ale Uniunii Europene. În acest sens, Guvernul speră să 
obţină accesul la sursele respective, inclusiv prin intermediul instrumentului de preaderare și com-
ponenta sa Dezvoltare Rurală. Însă, după cum se știe, pentru a bene�cia de aceste fonduri, Repu-
blica Moldova trebuie să îndeplinească anumite condiţii și să corespundă anumitor criterii, care în 
prezent sunt încă nerealizate.

Conform documentelor de plani�care strategică actuale, politica generală investiţională în 
sectorul agrar va � orientată spre crearea sistemului de stimulente pentru atragerea investiţiilor de 
către producători în implementarea celor mai noi tehnologii și inovări de producere, procesare, depo-
zitare, marketing și realizare avantajoasă a producţiei agro-alimentare pe piaţa internă și cea externă.

Printre politicile și măsurile actuale speci�ce de atragere a investiţiilor în sectorul agro-in-
dustrial, sunt menţionate: 

 susţinerea prioritară a dezvoltării agriculturii intensive durabile;
 direcţionarea investiţiilor către sectoarele de producţie ce asigură o valoare adăugată înaltă 

și sunt solicitate pe pieţele interne și externe, precum și către întreprinderile agricole ce 
manifestă e�cienţă; 

 concentrarea mijloacelor �nanciare ale statului și stimularea investiţiilor private în restabili-
rea și dezvoltarea sistemelor ce asigură obţinerea recoltelor înalte și stabile, irigarea, fertili-
zarea, protecţia plantelor, precum și crearea noilor soiuri, hibrizi de plante, rase și crosuri de 
animale înalt productive și rezistente la factorii biotici și abiotici; 

 stimularea dezvoltării sistemului clusterial de organizare a producţiei agricole bazate pe 
consolidarea eforturilor instituţiilor știinţi�ce de pro�l agrar, �rmelor agricole și structurilor 
de deservire în cadrul parcurilor știinţi�co-tehnologice și incubatoarelor de inovare; 

 facilitarea creării în localităţile rurale a întreprinderilor moderne de procesare a producţiei 
agricole, precum și crearea zonelor agroecologice;
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angajamentele membrilor cu același nivel de dezvoltare, precum creșterea sprijinului intern acordat 
sectorului agricol etc. 

În plus, estre prevăzută crearea unei sistem de monitorizare permanentă a evoluţiei im-
porturilor de produse agricole și agro-alimentare, precum și evaluarea impactului acestora asupra 
producătorilor agricoli și recurgerea, în caz de necesitate, la măsuri concrete de apărare, conform 
practicii internaţionale. 

Totodată, în scopul eliminării tuturor barierelor în comerţul intern și extern cu produse agro-
alimentare, se preconizează promovarea vînzărilor pe piaţa internă și peste hotare prin următoarele 
instrumente:
 �xarea condiţiilor-cadru ce vor permite întreprinderilor agricole să livreze produse durabile la 

un preţ rezonabil și să obţină venituri considerabile din comercializarea acestor produse; 
 acordarea de asistenţă pentru promovarea vînzărilor în ţară și peste hotare;
 stimularea transformării produselor la o valoare mai înaltă etc. 
 crearea unei atitudini pozitive din partea cumpărătorilor faţă de produsele agricole autohtone;
 sensibilizarea consumatorilor cu privire la avantajele produselor moldovenești, pentru a stimula 

acordarea preferinţelor; 
 formarea unei reţele de pieţe angro agro-alimentare regionale;
 asigurarea volumelor de produse agro-alimentare pentru export și controlul calităţii și confor-

mităţii acestora; 
 monitorizarea continuă a preţurilor. 

2.4. Politica investiţională 
O regulă general valabilă este că o politică efectivă de promovare și de dezvoltare a ex-

porturilor produselor agro-alimentare poate avea succes numai în condiţiile unui proces intensiv 
de modernizare a complexului agro-industrial, sprijinit de investiţii masive. Conform unor estimări, 
volumul total de investiţii necesar pentru modernizarea sectorului agro-industrial depășește în pre-
zent suma de 4,0 miliarde de euro.

Se consideră că una din sursele de �nanţare a necesităţilor investiţionale ar putea deveni 
fondurile de asistenţă tehnică și �nanciară ale Uniunii Europene. În acest sens, Guvernul speră să 
obţină accesul la sursele respective, inclusiv prin intermediul instrumentului de preaderare și com-
ponenta sa Dezvoltare Rurală. Însă, după cum se știe, pentru a bene�cia de aceste fonduri, Repu-
blica Moldova trebuie să îndeplinească anumite condiţii și să corespundă anumitor criterii, care în 
prezent sunt încă nerealizate.

Conform documentelor de plani�care strategică actuale, politica generală investiţională în 
sectorul agrar va � orientată spre crearea sistemului de stimulente pentru atragerea investiţiilor de 
către producători în implementarea celor mai noi tehnologii și inovări de producere, procesare, depo-
zitare, marketing și realizare avantajoasă a producţiei agro-alimentare pe piaţa internă și cea externă.

Printre politicile și măsurile actuale speci�ce de atragere a investiţiilor în sectorul agro-in-
dustrial, sunt menţionate: 

 susţinerea prioritară a dezvoltării agriculturii intensive durabile;
 direcţionarea investiţiilor către sectoarele de producţie ce asigură o valoare adăugată înaltă 

și sunt solicitate pe pieţele interne și externe, precum și către întreprinderile agricole ce 
manifestă e�cienţă; 

 concentrarea mijloacelor �nanciare ale statului și stimularea investiţiilor private în restabili-
rea și dezvoltarea sistemelor ce asigură obţinerea recoltelor înalte și stabile, irigarea, fertili-
zarea, protecţia plantelor, precum și crearea noilor soiuri, hibrizi de plante, rase și crosuri de 
animale înalt productive și rezistente la factorii biotici și abiotici; 

 stimularea dezvoltării sistemului clusterial de organizare a producţiei agricole bazate pe 
consolidarea eforturilor instituţiilor știinţi�ce de pro�l agrar, �rmelor agricole și structurilor 
de deservire în cadrul parcurilor știinţi�co-tehnologice și incubatoarelor de inovare; 

 facilitarea creării în localităţile rurale a întreprinderilor moderne de procesare a producţiei 
agricole, precum și crearea zonelor agroecologice;
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 stimularea creării și dezvoltarea obiectelor infrastructurii de piaţă: pieţelor agro-alimentare 
naţionale și regionale, întreprinderilor de prelucrare, ambalare, depozitare și realizare a pro-
ducţiei agro-alimentare pe pieţele interne și externe;

 stimularea dezvoltării infrastructurii cu destinaţie dublă (de producţie și socială): drumuri, 
asigurarea cu apă și canalizare, electri�carea și gazi�carea; 

 promovarea dezvoltării întreprinderilor de cooperare în domeniul acordării serviciilor spe-
cializate de mecanizare, agrochimice, de deservire tehnologică și zooveterinară a întreprin-
derilor agricole, gospodăriilor de fermieri și ţărănești. 

 rolul statului în cadrul procesului la realizarea politicilor menţionate se va efectua atît prin 
participarea directă a organelor de stat la realizarea proiectelor investiţionale în sectorul 
agrar, cît și prin crearea și sprijinirea mecanismului de atragere a investiţiilor autohtone și 
străine în sectorul agrar. 

2.5  Politici în domeniul perfecţionării cadrului regulatoriu
Una din sarcinile de bază ale activităţii Guvernului în domeniul dezvoltării complexului 

agro-industrial, atragerii investiţiilor și promovării exporturilor, constituie crearea unui cadru nor-
mativ și regulatoriu adecvat, care să reglementeze efectiv toate aspectele legate de coordonarea și 
dirijarea dezvoltării durabile a complexului agro-industrial la nivel macroeconomic, asistenţa teh-
nico-știinţi�că, susţinerea producătorilor, inclusiv �nanciară, protejarea producătorului autohton, a 
pieţei interne și a consumatorului. 

În acest sens, politicile declarate ale statului pe termin scurt și mediu constituie:
 continuarea procesului de reducere a barierelor de reglementări administrative la iniţierea 

și desfășurarea activităţii producătorilor agricoli; 
 armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene, în particular, prin elabora-

rea și armonizarea reglementărilor tehnice din domeniul agro-alimentar, normelor sanitar-
veterinare și �tosanitare; 

 efectuarea obligatorie a analizei impactului regulatoriu al proiectelor de acte legislative și 
normative asupra activităţii producătorilor agricoli; 

 de�nitivarea clară a rolului și funcţiilor de bază ale Ministerului Agriculturii și Industriei Ali-
mentare, reducerea numărului acestora și a atribuţiilor ce ţin de reglementarea activităţii 
agenţilor economici din complexul agro-industrial; 

 delimitarea funcţiilor politice, de reglementare, de control și de inspecţie de stat ale Ministeru-
lui Agriculturii și Industriei Alimentare de funcţiile de prestare a serviciilor oferite contra plată; 

 asigurarea transparenţei și predictibilităţii reglementării activităţii de întreprinzător;
 aplicarea prezumţiei respectării actelor normative de către producătorii agricoli; 
 optimizarea procedurilor de licenţiere și certi�care a soiurilor noi de plante și a raselor de 

animale; 
 simpli�carea procedurilor de export-import;
 consolidarea cadrului legal de protejare a contractelor de afaceri și investiţiilor străine pen-

tru atragerea de capital în sectorul agro-alimentar; 
 crearea unui sistem de management al calităţii prin adaptarea legislaţiei la exigenţele inter-

naţionale cu privire la sistemul de siguranţă și calitate a produselor moldovenești. În acest 
sens, se impune, de asemenea, elaborarea unor programe noi de control al calităţii, de im-
plementare a standardelor internaţionale moderne. 
Astfel, după cum desprindem din cele menţionate mai sus, Guvernul și instituţiile specializate 

urmează să desfășoare o activitate foarte intensă în vedere îmbunătăţirii situaţiei din domeniul dezvol-
tării complexului agro-industrial, atragerii investiţiilor și promovării exporturilor producţiei agricole. 

Totodată, în scopul stabilirii politicilor concrete și modului de realizare a documentelor 
de plani�care strategică în domeniul dat, prezintă interes deosebit Hotărîrea Guvernului nr. 1384 
din  10.12.200729, care face referire la implementarea planului de acţiuni al Strategiei de Atragere a 

29  Hotărîrea Guvernului nr. 1384/10.12.2007 Hotărîre cu privire la executarea în anul 2007 a Planului de acţiuni privind realizarea 
Strategiei de atragere a investiților și promovare a exportului pentru anii 2006-2015 //Monitorul O�cial 194-197/1431, 14.12.2007
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Investiţiilor și Promovare a Exporturilor (SAIPE 2006-2015) pentru primele 9 luni ale anului 2007. 
Potrivit acestui act Guvernamental, pe parcursul anului 2007 Guvernul s-a axat pe următoa-

rele direcţii: 

1. Dezvoltarea si perfecţionarea cadrului normativ: 
 în scopul creării unui climat investiţional favorabil, stimularea activităţii de întreprinzător și îm-

bunătăţirea potenţialului de export al ţării: Legea nr.111-XVI din 27 aprilie 2007 (reforma de 
liberalizare a economiei.); au fost introduse modi�cări și completări în Codul �scal, pentru stabi-
lirea unei modalităţi efective de restituire a TVA agenţilor economici care efectuează investiţii în 
capitalul �x (Legea nr.177-XVI din 20 iulie 2007); elaborarea și adoptarea Legii nr.164-XVI din 13 
iulie 2007 cu privire la parcurile industriale; a fost elaborat proiectului Legii privind parteneriatul 
public-privat; 

 pentru stimularea activităţii economice, simpli�carea accesului la credite și la noile instru-
mente �nanciare, au fost elaborate următoarele proiecte de acte legislative: privind regle-
mentarea valutară, privind birourile istoriilor de credit, Legea contabilităţii, Concepţia siste-
mului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anii 2008-2015; prin Legea nr.163-
XVI din 13 iulie 2007 au fost introduse modi�cări și completări în Legea privind societăţile 
pe acţiuni.

 în scopul perfecţionării cadrului legislativ ce reglementează piaţa valorilor mobiliare, confor-
mării acestuia principiilor de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, a fost ela-
borată Legea privind modi�carea și completarea Legii nr.199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu 
privire la piaţa valorilor mobiliare. Prin Legea nr.129-XVI din 7 iunie 2007, Comisia Naţională a 
Valorilor Mobiliare a fost reorganizată în Comisia Naţională a Pieţei Financiare, �ind stabilit ca-
drul juridic de activitate și astfel �ind creat un organ unic de reglementare a pieţei �nanciare 
non-bancare.

 Guvernul a �nalizat lucrările de revizuire și optimizare a cadrului normativ de reglementare a ac-
tivităţii de întreprinzător și a început procesul de revizuire masivă a legilor, conform prevederilor 
Legii nr.235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de 
întreprinzător, �ind create premisele pentru perfecţionarea reală a sistemului reglementării de 
stat. 

 În scopul simpli�cării procedurilor administrative la etapele de înregistrare, desfășurare și lichi-
dare a afacerii în baza aplicării principiului “ghișeului unic”, prin Hotărîrea Guvernului nr.104 din 
1 februarie 2007 a fost aprobată Strategia de reformă a cadrului de reglementare de stat a acti-
vităţii de întreprinzător, cuprinzînd măsuri concrete de simpli�care a acestor proceduri, care vor 
� realizate pe parcursul anilor 2007-2008. 

2. Promovarea și protejarea reciprocă a investiţiilor și evitarea dublei impunerii. Pe parcursul anului 
2007 au fost puse în aplicare șapte acorduri, unul a fost semnat și rati�cat, iar altul parafat.
3. Promovarea imaginii Moldovei pe pieţele internaţionale, promovarea investiţiilor, îmbunătăţirea 
climatului investiţional și consolidarea cooperării cu ţările Europei de Sud-Est:
 au fost stabilite relaţii cu 6 organizaţii internaţionale;
 au avut loc 15 expoziţii internaţionale în cadrul Centrului Internaţional de Expoziţii “Moldexpo” 

S.A., 
 a fost asigurată participarea Moldovei la diverse expoziţii și forumuri internaţionale din străină-

tate;
 prin intermediul ambasadelor și misiunilor economice ale Republicii Moldova, au fost repartiza-

te broșuri precum: “Ghidul investiţional”, “Moldova - în cifre și fapte” și un set de informaţii pentru 
potenţialii investitori străini; 

 cu suportul ambasadelor Republicii Moldova în Italia, Belarus, Polonia, Ungaria, Germania, 
Ucraina, România, Cehia, SUA au fost stabilite relaţii cu oameni de afaceri din ţările respective, 
cărora li s-a oferit sprijinul necesar. 
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3. În domeniul informării și instruirii:
 informaţia referitor la Moldova și la posibilităţile ei investiţionale se actualizează permanent pe 

site-ul o�cial www.miepo.md; 
 pentru oamenii de afaceri rezidenţi se organizează conferinţe, seminare, mese rotunde, trainin-

guri, inclusiv seminare regionale, cu participarea experţilor cali�caţi; 
 pentru atragerea investiţiilor în infrastructura economică, în majoritatea raioanelor au fost or-

ganizate cursuri de instruire privind oportunităţile creării centrelor de marketing, proiect care 
urmează a � implementat în viitorul apropiat;

Potrivit  acestui act normativ, în rezultatul acţiunilor menţionate mai sus:  
 s-a majorat considerabil �uxul investiţiilor în economia naţională. Cota investiţiilor în capitalul 

�x în structura produsului intern brut a sporit de la 11,0% în anul 2000 pînă la 24,7% în anul 2006 
și s-a apropiat de indicatorii stabiliţi în Strategie (25-30%);

 în primul semestru al anului 2007 �uxul investiţiilor străine directe în economia Republicii Mol-
dova a înregistrat o creștere de 1,9 ori, sau cu 94,7 mil. dolari SUA mai mult în comparaţie cu 
perioada analogică din anul 2006;

 volumul producţiei fabricate de către întreprinderile industriale (industria prelucrătoare) a fost 
cu 0,8% mai mult faţă de aceeași perioadă a anului precedent. 

 în lunile ianuarie - septembrie ale anului curent activitatea economică externă s-a caracterizat 
printr-o creștere considerabilă atît a exportului, cît și a importului. Volumul exportului a crescut 
cu 28,4% în comparaţie cu aceeași perioadă a anului trecut, iar importul - cu 37,3%.

 structura exportului pe grupe de produse a înregistrat schimbări considerabile: în volumul total 
al exportului cota producţiei agricole a scăzut pînă la 36,3%, în comparaţie cu 43,6% pentru 
perioada analogică a anului 2006. 

 s-a înregistrat o creștere considerabilă a exportului producţiei textile, mobilei, produselor din 
sticlă, ale industriei constructoare de mașini și prelucrătoare de metal, precum și a unor tipuri de 
produse agro-alimentare din categoria produselor �totehnice, uleiurilor și grăsimilor vegetale 
sau animaliere și a producţiei de fructe și legume. 

 orientarea geogra�că a exportului a suferit schimbări esenţiale: exportul către ţările CSI a scăzut 
cu 24,8%, volumul exportului către ţările Uniunii Europene s-a majorat cu 29,8%, iar către alte 
ţări - cu 39,7%. 

 A crescut competitivitate produselor autohtone, fapt con�rmat prin creșterea volumului expor-
turilor către ţările Uniunii Europene și ale Europei de Vest. 

Prin urmare, din cele menţionate mai sus, putem constata o evoluţie pozitivă a situaţiei în 
domeniul promovării exporturilor și atragerii investiţiilor, mai ales la capitolul activitate normativă 
și cifre. 

Totodată, considerăm că o astfel de formă de raportare este una destul de generală și frag-
mentară, care nu permite de a monitoriza și de a aprecia adecvat și minuţios activitatea structurilor 
guvernamentale în domeniul dat. Se creează impresia că autorii unor astfel de rapoarte se axează 
selectiv pe unele aspecte și domenii unde există progres, uitînd în același timp să re�ecte acele sec-
toare unde progresul nu este atît de evident sau lipsește în totalitate. În acest sens, recomandăm ca 
astfel de rapoarte o�ciale să re�ecte întocmai structura și logica documentelor (Strategii și planuri 
de acţiuni) în baza cărora sunt elaborate, referindu-se sub aspect realizat/nerealizat la toate acţiunile  
care urmau să �e efectuate, precum și o analiză detaliată a succeselor și mai ales a insucceselor.

De asemenea, constatăm că Ministerul Economiei și Comerţului urma să prezinte Guvernului 
pentru examinare și aprobare pînă la 1 martie 2008, Raportul anual privind realizarea Planului de 
acţiuni pentru anul 2007 și pînă la 28 decembrie 2007, proiectul Planului de acţiuni pentru anul 
2008, obligaţii care pînă în prezent nu au fost realizate (octombrie 2008). Neîndeplinirea unor astfel 
de obligaţii din partea instituţiilor guvernamentale a devenit o regulă, ceea ce afectează negativ 
implementarea efectivă a documentelor de politici publice și diminuează gradul de responsabilitate 
a factorilor decizionali.    
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CAPITOLUL 3.
Reglementarea actuală a procedurilor vamale 
la exportul produselor agricole

În cadrul  activităţii comerciale externe, procedurile vamale ocupă un loc deosebit de 
important. 

În acest sens, pentru a evalua situaţia din domeniul dat, prezintă interes analiza regle-
mentărilor normative în vigoare care se referă la procedurile de vămuire, declarare și control, 
aplicabile produselor agricole destinate exportului. 

Trebuie de menţionat că complexitatea procedurilor vamale în raport cu alte ţări din 
regiune, lacunele și imperfecţiunile legislaţiei vamale în domeniul reglementării exportului de 
produse agricole au constitui pe parcursul anilor precedenţi obiectul multiplelor critici din par-
tea mai multor experţi și organizaţii profesionale de specialitate.30

În special, printre problemele speci�ce cu care se confrunta exportatorii, sunt menţio-
nate: 
1) numărul enorm de acte, permisiuni și certi�cate necesar pentru efectuarea unei tranzacţii 
comerciale internaţionale, precum și di�cultăţile în obţinerea acestor acte; 
2) riscurile deosebit de mari ale exporturilor de producţie perisabilă, care se manifestă în urmă-
toarele: 

 tergiversarea procedurilor de perfectare a setului de acte pentru  export și a controlului 
măr�i;

 tergiversarea procedurilor de certi�care a lotului de marfă exportat;
 reţinerea și staţionarea transportului la cele 4 puncte de trecere a frontierelor de stat sub 

diverse pretexte, cum ar � depistarea unor nereguli în actele deja perfectate, plombarea 
încărcăturii etc.;

 reţinerea si staţionarea unităţii de transport sub diferite pretexte de funcţionarii diferitor 
servicii de stat, cum ar � poliţia auto, miliţia ucraineană, serviciul ecologic de stat, servi-
ciul �to-sanitar etc.; 
În plus, amintim lacunele și confuziile legislative privind de�nirea statului juridic al unor 
categorii de produse agricole (de exemplu, al celor perisabile) și aplicarea procedurilor 
vamale simpli�cate. În acest sens, se constată că în po�da faptului că o parte semni�ca-
tivă a exporturilor constituie produsele agricole perisabile, totuși în Republica Moldova 
lipsesc reglementări normative unice și complexe a noţiunii și statutului juridic special 
al acestor produse agricole. De asemenea, deși sunt menţionate de mai mult timp în 
Codul Vamal (art. 137), totuși lipsesc reglementări detaliate și clare a procedurilor vama-
le simpli�cate care urmează a � aplicate în special produselor agricole perisabile și ușor 
alterabile.   
Dacă analizăm situaţia actuală în domeniul procedurilor vamale, putem constata că în 

comparaţie cu perioada anterioară, nu au intervenit schimbări pozitive importante. Cadrul legal 
la acest capitol a rămas neschimbat, numărul de acte și proceduri care urmează a � utilizate 
de exportatori rămânând practic același. De asemenea, de�cienţele și problemele depistate în 
studiile anterioare și recomandările experţilor în acest sens practic nu au fost luate în conside-
raţie. În rezultat, actualmente, pentru efectuarea unei tranzacţii internaţionale comerciale este 
necesar un set exagerat de mare de acte, certi�cate și permisiuni, obţinerea cărora necesită timp 
și cheltuieli �nanciare. Aceasta, în opinia noastră, reprezintă o metodă excesivă, nejusti�cată de 
control și de reglementare a activităţii agenţilor economici și, mai ales, a exportatorilor de pro-
duse agricole perisabile. 

În continuare, pentru a demonstra cele menţionate mai sus, vom analiza cadrul normativ 

30   A se vedea: V. Chivriga, Studiu comparativ al legislaţiei în materia de comerţ exterior, Coaliţia pentru Dezvoltare Economică Rurală, 
Chișinău, 2004   
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CAPITOLUL 3.
Reglementarea actuală a procedurilor vamale 
la exportul produselor agricole

În cadrul  activităţii comerciale externe, procedurile vamale ocupă un loc deosebit de 
important. 
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Trebuie de menţionat că complexitatea procedurilor vamale în raport cu alte ţări din 
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tea mai multor experţi și organizaţii profesionale de specialitate.30
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comerciale internaţionale, precum și di�cultăţile în obţinerea acestor acte; 
2) riscurile deosebit de mari ale exporturilor de producţie perisabilă, care se manifestă în urmă-
toarele: 

 tergiversarea procedurilor de perfectare a setului de acte pentru  export și a controlului 
măr�i;

 tergiversarea procedurilor de certi�care a lotului de marfă exportat;
 reţinerea și staţionarea transportului la cele 4 puncte de trecere a frontierelor de stat sub 

diverse pretexte, cum ar � depistarea unor nereguli în actele deja perfectate, plombarea 
încărcăturii etc.;

 reţinerea si staţionarea unităţii de transport sub diferite pretexte de funcţionarii diferitor 
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categorii de produse agricole (de exemplu, al celor perisabile) și aplicarea procedurilor 
vamale simpli�cate. În acest sens, se constată că în po�da faptului că o parte semni�ca-
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al acestor produse agricole. De asemenea, deși sunt menţionate de mai mult timp în 
Codul Vamal (art. 137), totuși lipsesc reglementări detaliate și clare a procedurilor vama-
le simpli�cate care urmează a � aplicate în special produselor agricole perisabile și ușor 
alterabile.   
Dacă analizăm situaţia actuală în domeniul procedurilor vamale, putem constata că în 

comparaţie cu perioada anterioară, nu au intervenit schimbări pozitive importante. Cadrul legal 
la acest capitol a rămas neschimbat, numărul de acte și proceduri care urmează a � utilizate 
de exportatori rămânând practic același. De asemenea, de�cienţele și problemele depistate în 
studiile anterioare și recomandările experţilor în acest sens practic nu au fost luate în conside-
raţie. În rezultat, actualmente, pentru efectuarea unei tranzacţii internaţionale comerciale este 
necesar un set exagerat de mare de acte, certi�cate și permisiuni, obţinerea cărora necesită timp 
și cheltuieli �nanciare. Aceasta, în opinia noastră, reprezintă o metodă excesivă, nejusti�cată de 
control și de reglementare a activităţii agenţilor economici și, mai ales, a exportatorilor de pro-
duse agricole perisabile. 

În continuare, pentru a demonstra cele menţionate mai sus, vom analiza cadrul normativ 

30   A se vedea: V. Chivriga, Studiu comparativ al legislaţiei în materia de comerţ exterior, Coaliţia pentru Dezvoltare Economică Rurală, 
Chișinău, 2004   
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actual ce reglementează ceea ce se referă la declaraţia vamală, lista actelor suplimentare care 
trebuie prezentate de exportatori și certi�catul de origine. 

3.1  Declaraţia vamală
Conform art. 173 al Codului Vamal31, toate mărfurile și mijloacele de transport care trec 

frontiera vamală trebuie să �e în mod obligatoriu declarate organului vamal, iar termenele și 
condiţiile depunerii declaraţiei de asemenea se stabilesc de Codul Vamal. 

 Declaraţia vamală, conform punctului 23 a art. 1 din Codul Vamal, este actul unilateral 
prin care o persoană manifestă, în formele și modalităţile prevăzute de legislaţia vamală, voinţa 
de a plasa mărfurile sub un anumit regim vamal. 

Conform art. 154, 182 și 183 al Codului Vamal, declaraţiile pot �, după caz: sumare, tem-
porare, incomplete și periodice. Conform regulii generale, declararea mărfurilor poate � efectua-
tă în formă scrisă, verbală sau prin folosirea mijloacelor electronice și, în conformitate cu pun. 1, 
art. 176 din Codul Vamal, este depusă în termen de 72 de zile din momentul trecerii frontierei.

Totodată, în contextual studiului dat, o importanţă deosebită ar prezenta prevederile 
art. 184 al Codului Vamal, conform căruia Serviciul Vamal este în drept să stabilească o procedu-
ră simpli�cată de declarare a mărfurilor și mijloacelor de transport. Aceasta procedură, în mod 
special, ar putea � folosită în cadrul exporturilor de produse agricole perisabile. Însă, la acest 
capitol trebuie de constatat că până în prezent nu există o claritate în privinţa faptului dacă au 
fost sau nu au fost adoptate careva reglementări speciale. Totuși, analizând sursele o�ciale în 
care urmează a � publicate orice act normativ, putem doar constata că în prezent nu există vreun 
regulament sau alte acte normative publicate care ar prevedea lista mărfurilor faţă de care poate 
și trebuie să � aplicată procedura simpli�cată și regulile aplicabile lor.  

De asemenea, merită atenţie faptul că în perioada anilor 2004-2007 activitatea normati-
vă a Serviciului Vamal în privinţa stabilirii regulilor perfectării declaraţiilor vamale poate � carac-
terizată ca una destul de instabilă. În această perioadă, practic în �ecare an au fost adoptate și 
abrogate acte normative care se refereau la declaraţiile vamale și stabileau regulile completării 
lor.32

În prezent, pe lîngă Codul Vamal,  menţionăm actele normative speciale care reglementează 
modul de utilizare și completare a declaraţiei vamale:
 Ordinul Serviciului Vamal nr.438-O din 19.11.2007 referitor la aprobarea Normelor tehnice 

privind imprimarea, utilizarea și completarea declaraţiei vamale în detaliu.33 
 Ordinul Serviciului Vamal nr.480-O din 18.12.2006 cu privire la aprobarea Metodologiei de 

prelucrare a declaraţiei vamale în detaliu //Monitorul O�cial 199-202/697, 29.12.2006; 
 Ordinul Serviciului Vamal nr.185-O din 25.05.2006 referitor la aprobarea Normelor de utiliza-

re a declaraţiei sumare //Monitorul O�cial 116-119/409, 28.07.2006
Analizând actele normative respective, putem constata în primul rînd că ele conţin une-

le discrepanţe cu prevederile Codului Vamal. Astfel, ordinul nr. 438 din 19.11.2007 prevede în 
punctul 8 și de�nește astfel de tipuri de declaraţii precum declaraţia vamală în detaliu, declaraţia 
vamală primară și declaraţia vamală complementară. 

a) declaraţie vamală în detaliu – act unilateral cu caracter public, prin care o persoană ma-
nifestă, în formele și modalităţile prevăzute în reglementările vamale, voinţa de a plasa mărfurile 
sub un anumit regim vamal. Declaraţia vamală în detaliu este alcătuită dintr-un set ce cuprinde 
numărul de exemplare corespunzător �ecărui regim vamal și este format din declaraţia vamală 
primară și, după caz, declaraţia(iile) vamală(e) complementară(e); 

b) declaraţia vamală primară – exemplarele declaraţiei vamale în detaliu utilizate pentru 

31    Legea nr. 1149/20.07.2000 Codul vamal al Republicii Moldova //Monitorul O�cial 160-162/1201, 23.12.2000
32   Ordin nr.296-O din 28.12.2005 referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declaraţiei 
vamale în detaliu - abrogat //Monitorul O�cial 35-38/108, 03.03.2006; Ordin nr.148-O din 06.07.2005 cu privire la aprobarea Metodolo-
giei de prelucrare a declaraţiei vamale în detaliu - abrogat //Monitorul O�cial 107-109/367, 12.08.2005; Ordin nr.199-O din 29.10.2004 
referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declaraţiei vamale în detaliu //Monitorul O�cial 
226-232/482, 10.12.2004; Ordin nr.26-O din 11.02.2004 referitor la aprobarea normelor de completare a declaraţiei vamale - abrogat //
Monitorul O�cial 56-60/142, 09.04.2004
33    Monitorul O�cial 184-187/681, 30.11.2007
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declararea în detaliu a bunurilor clasi�cate la un singur cod tarifar; 
c) declaraţia vamală complementară – exemplarele declaraţiei vamale în detaliu utilizate 

împreună cu exemplarele declaraţiei vamale primare, pentru declararea bunurilor care se clasi-
�că la coduri tarifare diferite sau care, deși se clasi�că la același cod tarifar, prezintă caracteristici 
diferite, în special în ceea ce privește originea și care determină regimuri tarifare preferenţiale 
diferite.

Însă, astfel de tipuri de declaraţii nu sunt prevăzute nici într-o formă de actul legislativ 
principal – Codul Vamal, care în textul său menţionează doar declaraţiile vamale sumare, tempo-
rare, incomplete și periodice. 

În acest sens, putem pune sub semnul întrebării legalitatea introducerii în mod unilateral 
în practica juridică de către Serviciul Vamal printr-un act normativ subordonat legii și destinat 
executării legii, a acestor tipuri de declaraţii. Chiar dacă se dovedește utilitatea practică a aces-
tor declaraţii, considerăm că acestea urmează a � prevăzute mai întâi în Codul Vamal pentru ca, 
ulterior conform regulilor de drept, să �e dezvoltate în acte normative speciale. Altfel, astfel de 
acţiuni pot � considerate ca depășire a atribuţiilor legale din partea unui organ administrativ. 

De asemenea, din analiza prevederilor legale și în special al pct. 12 din Ordinul 438 în par-
tea ce se referă la destinaţia declaraţiei vamale în detaliu conform pct. 12 al ordinului 438, rezultă 
că acest document, în principal, este un document de uz intern, �ind valabil doar în ţara unde 
este emis și destinat efectuării unui control asupra comerţului exterior. 

Din aceste considerente, se consideră că încercările autorităţilor moldovenești de a folosi 
declaraţia vamală drept paravan în combaterea infracţiunilor legate de diminuarea valorii încăr-
căturilor în timpul desfășurării operaţiilor de import – export n-au fost reușite. De aceea, pornind 
de la realităţile existente, probabil ar � necesar de a revedea rolul și statutul declaraţiei vamale în 
cadrul comerţului exterior, în vederea simpli�cării ei și micșorării numărului de exemplare. 

3.2.  Actele și informaţiile necesare de a � prezentate la vămuirea produselor exportate
Pe lîngă declararea obligatorie a mărfurilor destinate comerţului exterior, exportatorii 

trebuie să prezinte un număr destul de mare de acte și informaţii suplimentare. Anume la capi-
tolul documente și informaţii suplimentare necesare vămuirii, Codul Vamal conţine unele for-
mulări și prevederi, care în opinia noastră sunt imprecise, neclare și pot constitui temei pentru 
apariţia abuzurilor din parte reprezentanţilor organelor vamale. 

Art. 179 prevede următoarele: 
a. Declaraţia vamală, care se depune la organul vamal, trebuie sa �e însoţită de 

toate documentele necesare vămuirii.
b. Organul vamal este în drept să ceara informaţii suplimentare pentru a veri�ca 

datele din declaraţia vamală sau din alte documente prezentate.
c. Lista de documente și informaţii, care trebuie prezentate o stabilește 

Departamentul Controlului Vamal.
d. Organul vamal este în drept să stabilească termenele de prezentare a documen-

telor lipsă și a informaţiilor  suplimentare.
e. Cu permisiunea organului vamal, documentele pot � prezentate în limbile străi-

ne vorbite de colaboratorii vamali.
Astfel, considerăm că prima problemă constă în aceea că legea nu stabilește expres ce 

fel de documente trebuie să însoţească declaraţia vamală, dar oferă Departamentului Vamal (în 
prezent, Serviciu Vamal) dreptul de a stabili lista de documente și informaţii suplimentare unui 
organ de specialitate. În plus, serviciul vamal este abilitat cu dreptul de a stabili termene de pre-
zentare a documentelor și informaţiilor care lipsesc.

În opinia noastră, ținând cont de tendinţele actuale de creare a unui cadru juridic clar și 
stimulatoriu pentru comerţul exterior, o astfel de abordare și astfel de prevederi, sunt depășite 
și pot � considerate bariere pentru exportatori. Asta �indcă acordarea dreptului de a stabili lista 
documentelor și informaţiilor suplimentare unui organ administrativ și birocratic, fără a indica 
expres careva limite, reprezintă anumite riscuri suplimentare în ceea ce privește apariţia unor 
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declararea în detaliu a bunurilor clasi�cate la un singur cod tarifar; 
c) declaraţia vamală complementară – exemplarele declaraţiei vamale în detaliu utilizate 

împreună cu exemplarele declaraţiei vamale primare, pentru declararea bunurilor care se clasi-
�că la coduri tarifare diferite sau care, deși se clasi�că la același cod tarifar, prezintă caracteristici 
diferite, în special în ceea ce privește originea și care determină regimuri tarifare preferenţiale 
diferite.

Însă, astfel de tipuri de declaraţii nu sunt prevăzute nici într-o formă de actul legislativ 
principal – Codul Vamal, care în textul său menţionează doar declaraţiile vamale sumare, tempo-
rare, incomplete și periodice. 

În acest sens, putem pune sub semnul întrebării legalitatea introducerii în mod unilateral 
în practica juridică de către Serviciul Vamal printr-un act normativ subordonat legii și destinat 
executării legii, a acestor tipuri de declaraţii. Chiar dacă se dovedește utilitatea practică a aces-
tor declaraţii, considerăm că acestea urmează a � prevăzute mai întâi în Codul Vamal pentru ca, 
ulterior conform regulilor de drept, să �e dezvoltate în acte normative speciale. Altfel, astfel de 
acţiuni pot � considerate ca depășire a atribuţiilor legale din partea unui organ administrativ. 

De asemenea, din analiza prevederilor legale și în special al pct. 12 din Ordinul 438 în par-
tea ce se referă la destinaţia declaraţiei vamale în detaliu conform pct. 12 al ordinului 438, rezultă 
că acest document, în principal, este un document de uz intern, �ind valabil doar în ţara unde 
este emis și destinat efectuării unui control asupra comerţului exterior. 

Din aceste considerente, se consideră că încercările autorităţilor moldovenești de a folosi 
declaraţia vamală drept paravan în combaterea infracţiunilor legate de diminuarea valorii încăr-
căturilor în timpul desfășurării operaţiilor de import – export n-au fost reușite. De aceea, pornind 
de la realităţile existente, probabil ar � necesar de a revedea rolul și statutul declaraţiei vamale în 
cadrul comerţului exterior, în vederea simpli�cării ei și micșorării numărului de exemplare. 

3.2.  Actele și informaţiile necesare de a � prezentate la vămuirea produselor exportate
Pe lîngă declararea obligatorie a mărfurilor destinate comerţului exterior, exportatorii 

trebuie să prezinte un număr destul de mare de acte și informaţii suplimentare. Anume la capi-
tolul documente și informaţii suplimentare necesare vămuirii, Codul Vamal conţine unele for-
mulări și prevederi, care în opinia noastră sunt imprecise, neclare și pot constitui temei pentru 
apariţia abuzurilor din parte reprezentanţilor organelor vamale. 

Art. 179 prevede următoarele: 
a. Declaraţia vamală, care se depune la organul vamal, trebuie sa �e însoţită de 

toate documentele necesare vămuirii.
b. Organul vamal este în drept să ceara informaţii suplimentare pentru a veri�ca 

datele din declaraţia vamală sau din alte documente prezentate.
c. Lista de documente și informaţii, care trebuie prezentate o stabilește 

Departamentul Controlului Vamal.
d. Organul vamal este în drept să stabilească termenele de prezentare a documen-

telor lipsă și a informaţiilor  suplimentare.
e. Cu permisiunea organului vamal, documentele pot � prezentate în limbile străi-

ne vorbite de colaboratorii vamali.
Astfel, considerăm că prima problemă constă în aceea că legea nu stabilește expres ce 

fel de documente trebuie să însoţească declaraţia vamală, dar oferă Departamentului Vamal (în 
prezent, Serviciu Vamal) dreptul de a stabili lista de documente și informaţii suplimentare unui 
organ de specialitate. În plus, serviciul vamal este abilitat cu dreptul de a stabili termene de pre-
zentare a documentelor și informaţiilor care lipsesc.

În opinia noastră, ținând cont de tendinţele actuale de creare a unui cadru juridic clar și 
stimulatoriu pentru comerţul exterior, o astfel de abordare și astfel de prevederi, sunt depășite 
și pot � considerate bariere pentru exportatori. Asta �indcă acordarea dreptului de a stabili lista 
documentelor și informaţiilor suplimentare unui organ administrativ și birocratic, fără a indica 
expres careva limite, reprezintă anumite riscuri suplimentare în ceea ce privește apariţia unor 
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abuzuri și stabilirea unui număr exagerat de mare de documente și informaţii care urmează a �e 
prezentate de către exportatori pentru a efectua operaţiuni de export. 

Această concluzie se con�rmă, în special, prin situaţia care există în prezent în Republica 
Moldova, unde aceasta listă, conform unor studii, este exagerat de mare și complexă comparativ 
cu alte ţări vecine, �ind formată din 27 de acte, din care cea mai mare parte nu au nicio legătură 
cu setul de documente folosit în comerţul exterior sau pentru vămuirea mărfurilor. 

Astfel, în prezent, conform ordinului nr. 276-O din 24.10.2002 al Serviciului Vamal34, la 
vămuirea mărfurilor provenite din tranzacţiile economice externe, agenţii economici trebuie să 
prezinte următoarele acte în original (reieșind din particularităţile tranzacţiei și regimului vamal 
solicitat):
    a) contractul în baza căruia au fost livrate mărfurile;
    b) documentele de transport (actele o�ciale ce însoţesc încărcătura și conţin informaţia despre 
condiţiile și caracterul deplasării, precum și trăsăturile caracteristice de bază ale mărfurilor trans-
portate). Aceste documente diferă în funcţie de tipul de transport.
    c) documentele comerciale (acte o�ciale ce conţin informaţia despre costul  mărfurilor  depla-
sate  (speci�carea lor). În calitate  de acte comerciale pot � folosite facturi comerciale, pro-forme-
le  acestora, precum și alte documente folosite în comerţul exterior);
    d) licenţe;
    e) autorizaţii;
    f ) certi�cate de conformitate;
    g) certi�cate de origine;
    h) declaraţiile de repatriere;
    i) actele de expertiză;
    j) actele de constituire ale agentului economic (certi�catul de înregistrare, statutul /decizia de 
fondare, contractul de constituire, certi�catul   de  atribuire  a  codului  statistic,  certi�catul   de
atribuire a codului �scal, certi�catul de înregistrare ca plătitor al TVA,  actele /ordinele, procese-
le-verbale etc./ cu privire la numirea în funcţie a conducătorului întreprinderii și a contabilului-
șef );
    k) certi�catele ce con�rmă conturile bancare;
    l) actele eliberate de agenţi economici, ce con�rmă mostrele ștampilelor acestora;
    m) actele eliberate de agenţi economici, ce con�rmă mostrele semnăturilor persoanelor ce au  
dreptul de a activa din numele întreprinderii fără împuterniciri suplimentare;
    n) demersurile agenţilor economici;
    o) actele traduse de către persoanele juridice autorizate;
    p) procura eliberată persoanei care va efectua declararea mărfurilor la organele vamale din 
numele agentului economic;
    q) actele de identitate (pașaportul sau buletinul de identitate) ale persoanei care va efectua 
declararea mărfurilor la organele vamale din numele agentului economic;
    r) alte acte necesare în scopuri vamale.

În opinia noastră, din analiza listei menţionate mai sus, pot � deduse două categorii de 
acte și informaţii care trebuie să �e prezentate în prezent de exportatori pentru realizarea tran-
zacţiilor de comerţ exterior. 

Din prima categorie fac parte acele acte și informaţii pe care le considerăm cu adevărat 
necesare și nu pot să nu �e prezentate organelor vamale. Acestea sunt: 

a) contractul în baza căruia au fost livrate mărfurile;
b) documentele de transport;
c) documentele comerciale;
d) licenţe și autorizaţii; 
f ) certi�cate de conformitate și certi�cate de origine etc. 

În același timp, din a doua categorie fac parte actele și documentele, includerea cărora 

34   Ordin nr.276-O din 24.10.2002 cu privire la perfectarea actelor vamale la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacţiile economice 
externe //Monitorul O�cial 162-165/384, 06.12.2002 
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în lista respectivă, alături de alţi experţi, ni se pare iraţională și lipsită de su�cientă argumentare. 
În special, ne referim la: 

 Certi�catul de înregistrare;
 Contractul de constituire;
 Statutul;
 Acte ce atestă numirea în funcţie a conducătorului și a contabilului - șef;
 Certi�catele, ce con�rmă conturile bancare;
 Certi�catul de atribuire a codului �scal;
 Certi�catul de atribuire a codului statistic;
 Certi�catul de înregistrare ca plătitor al TVA;
 Actele de evidenţă contabilă (la cerere, conform alin. e, art. 185 a Codului Vamal); 
 Acte, ce con�rmă mostrele ștampilelor;
 Acte, ce con�rmă mostrele semnăturilor persoanelor împuternicite de a activa în numele 

întreprinderii;
Solicitarea acestui număr exagerat de acte, considerate a � necesare pentru a efectua un 

import sau un export de produse, constituie în opinia unor experţi o încercare destul de nereu-
șită de a limita accesul �rmelor - fantome la comerţul exterior. De fapt, agenţii economici sunt 
nevoiţi să se consume în activităţi birocratice de perfectare a actelor, chiar dacă contribuţia lor la 
bugetul consolidat de stat este de peste 70%.35

Spre deosebire de Republica Moldova, în Uniunea Europeană setul de acte prevăzut 
pentru operaţiile comerciale de import-export este destul de limitat și se referă de regulă la: 

 contractul de vînzare - cumpărare;
 factura comercială;
 documentele de transport;
 documentele de asigurare a măr�i;
 Suplimentar, sunt folosite în funcţie de cazurile enumerate mai sus: facturile consulare, 

buletinul de analiză, certi�catul de greutate, speci�caţia de ambalaj și certi�catul de ori-
gine.

   Prin urmare, considerăm că în scopul simpli�cării procedurilor vamale și luînd în consi-
deraţie experienţa altor ţări (în special, a celor din UE), actualmente este necesară revizuirea listei 
actelor și informaţiilor obligatorii pe care trebuie să le prezinte exportatorii în vederea micșorării 
numărului lor. Mai mult, considerăm că pentru a asigura stabilitatea și siguranţa raporturilor ju-
ridice, pe de o parte, astfel de liste trebuie să � expres și limitativ prevăzute în lege (cod vamal), 
iar, pe de altă parte, atribuţiile organelor administrative (de ex. Serviciului Vamal) să �e limitate 
în ceea ce privește stabilirea unor cerinţe suplimentare decît cele prevăzute de lege. 

3.3  Certi�catul de origine
Certi�catul de origine reprezintă un document care con�rmă ţara de origine a mărfurilor 

și care este eliberat de organul ţării exportatoare abilitat în conformitate cu legislaţia naţională.
Certi�catul de origine este necesar doar în cazul unei tranzacţii comerciale externe între 

două părţi, rezidente în statele care au semnat Acorduri ce prevăd anumite înlesniri în comerţul 
dintre ele. 
Acest document este determinant în mod special în următoarele cazuri:

 la scutirea de taxe vamale în operaţiile de import, care cad sub incidenţa prevederilor 
Acordurilor de liber-schimb;

 în evitarea dublei impuneri, în cazul Acordurilor ce prevăd evitarea dublei impozitări;
 reduceri la produsele exportate, cum ar � în cazul Sistemului Generalizat de Preferinţe, 

datorită clauzei sociale obţinute de R. Moldova;
 la aplicarea unor facilităţi prevăzute de clauza naţiunii celei mai favorizate, conform că-

reia un avantaj oferit de un stat membru altuia trebuie să se răsfrîngă și asupra celorlalte, 
datorită apartenenţei la Organizaţia Mondiala a Comerţului.

35   V. Chivriga ”Barierele tehnice în comerţul exterior”, Chisinau 2004
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în lista respectivă, alături de alţi experţi, ni se pare iraţională și lipsită de su�cientă argumentare. 
În special, ne referim la: 

 Certi�catul de înregistrare;
 Contractul de constituire;
 Statutul;
 Acte ce atestă numirea în funcţie a conducătorului și a contabilului - șef;
 Certi�catele, ce con�rmă conturile bancare;
 Certi�catul de atribuire a codului �scal;
 Certi�catul de atribuire a codului statistic;
 Certi�catul de înregistrare ca plătitor al TVA;
 Actele de evidenţă contabilă (la cerere, conform alin. e, art. 185 a Codului Vamal); 
 Acte, ce con�rmă mostrele ștampilelor;
 Acte, ce con�rmă mostrele semnăturilor persoanelor împuternicite de a activa în numele 

întreprinderii;
Solicitarea acestui număr exagerat de acte, considerate a � necesare pentru a efectua un 

import sau un export de produse, constituie în opinia unor experţi o încercare destul de nereu-
șită de a limita accesul �rmelor - fantome la comerţul exterior. De fapt, agenţii economici sunt 
nevoiţi să se consume în activităţi birocratice de perfectare a actelor, chiar dacă contribuţia lor la 
bugetul consolidat de stat este de peste 70%.35

Spre deosebire de Republica Moldova, în Uniunea Europeană setul de acte prevăzut 
pentru operaţiile comerciale de import-export este destul de limitat și se referă de regulă la: 

 contractul de vînzare - cumpărare;
 factura comercială;
 documentele de transport;
 documentele de asigurare a măr�i;
 Suplimentar, sunt folosite în funcţie de cazurile enumerate mai sus: facturile consulare, 

buletinul de analiză, certi�catul de greutate, speci�caţia de ambalaj și certi�catul de ori-
gine.

   Prin urmare, considerăm că în scopul simpli�cării procedurilor vamale și luînd în consi-
deraţie experienţa altor ţări (în special, a celor din UE), actualmente este necesară revizuirea listei 
actelor și informaţiilor obligatorii pe care trebuie să le prezinte exportatorii în vederea micșorării 
numărului lor. Mai mult, considerăm că pentru a asigura stabilitatea și siguranţa raporturilor ju-
ridice, pe de o parte, astfel de liste trebuie să � expres și limitativ prevăzute în lege (cod vamal), 
iar, pe de altă parte, atribuţiile organelor administrative (de ex. Serviciului Vamal) să �e limitate 
în ceea ce privește stabilirea unor cerinţe suplimentare decît cele prevăzute de lege. 

3.3  Certi�catul de origine
Certi�catul de origine reprezintă un document care con�rmă ţara de origine a mărfurilor 

și care este eliberat de organul ţării exportatoare abilitat în conformitate cu legislaţia naţională.
Certi�catul de origine este necesar doar în cazul unei tranzacţii comerciale externe între 

două părţi, rezidente în statele care au semnat Acorduri ce prevăd anumite înlesniri în comerţul 
dintre ele. 
Acest document este determinant în mod special în următoarele cazuri:

 la scutirea de taxe vamale în operaţiile de import, care cad sub incidenţa prevederilor 
Acordurilor de liber-schimb;

 în evitarea dublei impuneri, în cazul Acordurilor ce prevăd evitarea dublei impozitări;
 reduceri la produsele exportate, cum ar � în cazul Sistemului Generalizat de Preferinţe, 

datorită clauzei sociale obţinute de R. Moldova;
 la aplicarea unor facilităţi prevăzute de clauza naţiunii celei mai favorizate, conform că-

reia un avantaj oferit de un stat membru altuia trebuie să se răsfrîngă și asupra celorlalte, 
datorită apartenenţei la Organizaţia Mondiala a Comerţului.

35   V. Chivriga ”Barierele tehnice în comerţul exterior”, Chisinau 2004
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 la înlesnirile datorate aplicaţiei clauzei tratamentului naţional, care obligă �ecare stat 
membru a OMC să trateze �ecare produs importat în același mod cu produsele naţiona-
le, din punct de vedere al regimului juridic si �scal. 
Trebuie de menţionat că în perioada anilor 2006-2008 au fost introduse mai multe modi-

�cării în cadrul legal existent ce se referă la stabilirea originii mărfurilor exportate. În legătură cu 
obţinerea de către Republica Moldova a unor facilităţi la export în urma semnării unor acorduri 
internaţionale (GSP plus, Preferinţe Autonome etc.), au fost adoptate mai multe acte normative 
noi care completează și îmbunătăţesc semni�cativ cadrul legal existent în domeniul dat. 

Astfel, în rezultatul modi�cărilor aduse la Hotărîrea Guvernului nr. 1599/13.12.2002 cu 
privire la regulile de origine a mărfurilor,36 în perioada anilor 2006-2007, Serviciul Vamal a fost 
desemnat drept autoritate împuternicită cu eliberarea certi�catelor de origine preferenţiale la 
exportul mărfurilor (certi�cate de forma “A”, “CT-1”, “EUR.1”) și cu veri�carea certi�catelor de ori-
gine preferenţiale și nepreferenţiale la import. De asemenea, Serviciul Vamal a fost abilitat cu 
dreptul de a elibera și certi�catele de origine preferenţiale la export forma “CT-1”, începînd cu 
1 ianuarie 2008. La rîndul său, Camera de Comerţ și Industrie a fost desemnată drept autorita-
te împuternicită cu eliberarea certi�catelor de origine nepreferenţiale (de forma generală “C”)”.  
Trebuie de menţionat că aceste modi�cări au fost făcute în scopul ajustării sistemului de certi�-
care a originii mărfurilor, la cerinţele Uniunii Europene.

Drept temei pentru eliberarea certi�catului de origine preferenţial, este cererea com-
pletată de agentul economic exportator sau de reprezentantul său legal, în modul stabilit de 
autoritatea împuternicită.  La cerere trebuie să �e anexate următoarele documente: 

1. certi�catul de înregistrare a întreprinderii în Republica Moldova; 
2. licenţa sau autorizarea (în cazul exportului mărfurilor licenţiate sau cotate); 
3. certi�catul de calitate eliberat de producător; 
4. procura eliberată reprezentantului întreprinderii, ce con�rmă dreptul de a perfecta do-

cumentele de export-import în numele întreprinderii; 
5. actul de expertiză privind determinarea producătorului pentru noile genuri de activita-

te. 
Certi�catele de origine se eliberează contra plată, �ind perfectate și autenti�cate în ter-

men de 3 zile din momentul depunerii cererii, prezentării măr�i și a documentelor solicitate. 
Prezintă interes și modi�carea prin care este prevăzut că formularele certi�catelor de 

origine preferenţiale și nepreferenţiale sunt supuse unui regim special de evidenţă, aprobat de 
autorităţile împuternicite. Evidenţa certi�catelor de origine eliberate este efectuată în versiune 
electronică în conformitate cu modelele de certi�cate stabilite conform acordurilor de comerţ 
liber.

Pe lîngă modi�cările cadrului normativ menţionate mai sus, în ultimii 2 ani au fost adop-
tate cîteva acte normative noi prin care sunt stabilite condiţiile eliberării certi�catelor de origine 
cu principalii parteneri comerciali ai Republicii Moldova în cadrul regimurilor preferenţiale.

Astfel, una din ultimele reglementări în domeniul dat reprezintă Ordinul nr. 50-O din 
18.02.2008 al Serviciului Vamal37, prin care se aprobă Regulamentul cu privire la completarea, 
autenti�carea și eliberarea certi�catelor de origine a mărfurilor exportate în cadrul regimurilor 
de comerţ preferenţiale cu Uniunea Europeană (ATP) și statele care acordă Republicii Moldova 
Sistemul Generalizat de Preferinţe (GSP). 

Prin acest act normativ sunt aprobate formele certi�catelor de origine EUR.1 și A, precum 
și regulile de completare, autenti�care și eliberare a lor. 

Certi�catul de circulaţie a mărfurilor EUR.1 este de�nit în calitate de act justi�cativ care 
con�rmă univoc ţara de origine a mărfurilor exportate în statele Uniunii Europene în cadrul Pre-
ferinţelor Comerciale Autonome (ATP) acordate Republicii Moldova conform prevederilor Re-

36  Hotărîrea Guvernului nr. 866/01.08.2007 cu privire la aprobarea modi�cărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1599 din 13 
decembrie 2002 //Monitorul O�cial 112-116/886, 03.08.2007
37  Ordin nr.50-O din 18.02.2008 referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la completarea, autenti�carea și eliberarea certi�-
catelor de origine a mărfurilor exportate din Republica Moldova în cadrul regimurilor de comerţ preferenţiale cu Uniunea Europeană 
(ATP) și statele care acordă Republicii Moldova Sistemul Generalizat de Preferinţe (GSP) //Monitorul O�cial 40-41/98, 26.02.2008
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gulamentului (CE) nr.55/2008 al Consiliului din 21 ianuarie 2008 de introducere a unor prefe-
rinţe comerciale autonome pentru Republica Moldova și de modi�care a Regulamentului (CE) 
nr.980/2005 și a Deciziei 2005/924/CE a Comisiei. 

Certi�catul de origine Forma A este un act justi�cativ care con�rmă univoc ţara de origi-
ne a mărfurilor exportate în statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene și acordă Repu-
blicii Moldova Sistemul Generalizat de Preferinţe (GSP).

De asemenea, este important faptul că la autenti�carea și eliberarea certi�catelor EUR. 
1, organele vamale trebuie să ţină cont de prevederilor Regulamentului (CE) nr.55/2008 al Con-
siliului din 21 ianuarie 2008 de introducere a unor preferinţe comerciale autonome pentru Re-
publica Moldova și de modi�care a Regulamentului (CE) nr.980/2005 și a Deciziei 2005/924/CE a 
Comisiei pentru mărfurile care corespund regulilor de origine stabilite conform Regulamentului 
(CEE) al Comisiei nr.2454/1993 din 2 iulie 1993 privind dispoziţii de aplicare a reglementării (CEE) 
nr.2913/92 a Consiliului de stabilire a Codului vamal comunitar.

Un alt act normativ adoptat în ultima perioadă în acest domeniu este Ordinul nr.331-O 
din 07.09.200738, prin care a fost aprobat și pus în aplicare, începînd cu 1 ianuarie 2008, Regula-
mentul cu privire la completarea, autenti�carea și eliberarea certi�catelor de origine Forma CT-1 
pentru mărfurile exportate din Republica Moldova în cadrul regimului de comerţ liber cu statele 
membre la Acordul de Creare a Zonei de Comerţ Liber în cadrul Comunităţii Statelor Indepen-
dente (CSI). 

Trebuie de menţionat că adoptarea acestui act normativ a fost necesară pentru a pune 
efectiv în aplicare prevederile Acordului de Creare a Zonei de Comerţ Liber în cadrul Comunităţii 
Statelor Independente (CSI), semnat la Moscova la 15 aprilie 1994 și Regulile de determinare a 
ţării de origine a mărfurilor aprobate prin Decizia Consiliului Șe�lor de Guvern din Comunitatea 
Statelor Independente (CSI) din 30 noiembrie 2000. 

În special, prin acest act normativ se reglementează modul și regulile de completare, 
autenti�care și eliberare a certi�catului,  evidenţa acestor certi�cate,  precum și procedura de 
control posterior al certi�catelor și responsabilitatea colaboratorilor vamali.

În același context, trebuie de menţionat și Ordinul Serviciului Vamal nr.244-O din 
03.07.200739, prin care a fost aprobat Regulamentul cu privire la completarea, autenti�carea și 
eliberarea certi�catelor de transport EUR.1 pentru mărfurile exportate din Republica Moldova 
în cadrul regimului de comerţ liber cu statele membre la Acordul Central European de Comerţ 
Liber (CEFTA). Acest act normativ a fost adoptat în conformitate cu prevederile actelor normative 
în vigoare ale Republicii Moldova, Acordului Central European de Comerţ Liber (CEFTA) și regle-
mentează procedura de completare, autenti�care și eliberare a certi�catelor de transport EUR.1 
pentru mărfurile exportate din Republica Moldova în cadrul regimului de comerţ liber cu statele 
membre la Acordul menţionat.

Prin urmare, constatăm că actualmente, în domeniul stabilirii ţării de origine și certi�cării 
acestui fapt, Republica Moldova, în perioada anilor 2006-2008, a întreprins importante măsuri cu 
caracter normativ, creînd premisele legale necesare pentru aplicare efectivă a tuturor regimuri-
lor comerciale preferenţiale practic cu toţi partenerii comerciali ai săi de bază.   

38   Ordin nr.331-O din 07.09.2007 referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la completarea, autenti�carea și eliberarea certi�-
catelor de origine Forma CT-1 pentru mărfurile exportate din Republica Moldova în cadrul regimului de comerţ liber cu statele mem-
bre la Acordul de Creare a Zonei de Comerţ Liber în cadrul Comunităţii Statelor Independente (CSI) //Monitorul O�cial 161-164/601, 
12.10.2007
39   Ordin nr.244-O din 03.07.2007 referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la completarea, autenti�carea și eliberarea certi�-
catelor de transport EUR.1 pentru mărfurile exportate dn Republica Moldova în cadrul regimului de comerţ liber cu statele membre la 
Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA) și a modi�cărilor în Regulamentul cu privire la completarea, autenti�carea și elibe-
rarea certi�catelor de origine a mărfurilor exportate din Republica Moldova în cadrul regimurilor de comerţ preferenţiale cu Uniunea 
Europeană //Monitorul O�cial 112-116/480, 03.08.2007
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gulamentului (CE) nr.55/2008 al Consiliului din 21 ianuarie 2008 de introducere a unor prefe-
rinţe comerciale autonome pentru Republica Moldova și de modi�care a Regulamentului (CE) 
nr.980/2005 și a Deciziei 2005/924/CE a Comisiei. 

Certi�catul de origine Forma A este un act justi�cativ care con�rmă univoc ţara de origi-
ne a mărfurilor exportate în statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene și acordă Repu-
blicii Moldova Sistemul Generalizat de Preferinţe (GSP).

De asemenea, este important faptul că la autenti�carea și eliberarea certi�catelor EUR. 
1, organele vamale trebuie să ţină cont de prevederilor Regulamentului (CE) nr.55/2008 al Con-
siliului din 21 ianuarie 2008 de introducere a unor preferinţe comerciale autonome pentru Re-
publica Moldova și de modi�care a Regulamentului (CE) nr.980/2005 și a Deciziei 2005/924/CE a 
Comisiei pentru mărfurile care corespund regulilor de origine stabilite conform Regulamentului 
(CEE) al Comisiei nr.2454/1993 din 2 iulie 1993 privind dispoziţii de aplicare a reglementării (CEE) 
nr.2913/92 a Consiliului de stabilire a Codului vamal comunitar.

Un alt act normativ adoptat în ultima perioadă în acest domeniu este Ordinul nr.331-O 
din 07.09.200738, prin care a fost aprobat și pus în aplicare, începînd cu 1 ianuarie 2008, Regula-
mentul cu privire la completarea, autenti�carea și eliberarea certi�catelor de origine Forma CT-1 
pentru mărfurile exportate din Republica Moldova în cadrul regimului de comerţ liber cu statele 
membre la Acordul de Creare a Zonei de Comerţ Liber în cadrul Comunităţii Statelor Indepen-
dente (CSI). 

Trebuie de menţionat că adoptarea acestui act normativ a fost necesară pentru a pune 
efectiv în aplicare prevederile Acordului de Creare a Zonei de Comerţ Liber în cadrul Comunităţii 
Statelor Independente (CSI), semnat la Moscova la 15 aprilie 1994 și Regulile de determinare a 
ţării de origine a mărfurilor aprobate prin Decizia Consiliului Șe�lor de Guvern din Comunitatea 
Statelor Independente (CSI) din 30 noiembrie 2000. 

În special, prin acest act normativ se reglementează modul și regulile de completare, 
autenti�care și eliberare a certi�catului,  evidenţa acestor certi�cate,  precum și procedura de 
control posterior al certi�catelor și responsabilitatea colaboratorilor vamali.

În același context, trebuie de menţionat și Ordinul Serviciului Vamal nr.244-O din 
03.07.200739, prin care a fost aprobat Regulamentul cu privire la completarea, autenti�carea și 
eliberarea certi�catelor de transport EUR.1 pentru mărfurile exportate din Republica Moldova 
în cadrul regimului de comerţ liber cu statele membre la Acordul Central European de Comerţ 
Liber (CEFTA). Acest act normativ a fost adoptat în conformitate cu prevederile actelor normative 
în vigoare ale Republicii Moldova, Acordului Central European de Comerţ Liber (CEFTA) și regle-
mentează procedura de completare, autenti�care și eliberare a certi�catelor de transport EUR.1 
pentru mărfurile exportate din Republica Moldova în cadrul regimului de comerţ liber cu statele 
membre la Acordul menţionat.

Prin urmare, constatăm că actualmente, în domeniul stabilirii ţării de origine și certi�cării 
acestui fapt, Republica Moldova, în perioada anilor 2006-2008, a întreprins importante măsuri cu 
caracter normativ, creînd premisele legale necesare pentru aplicare efectivă a tuturor regimuri-
lor comerciale preferenţiale practic cu toţi partenerii comerciali ai săi de bază.   

38   Ordin nr.331-O din 07.09.2007 referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la completarea, autenti�carea și eliberarea certi�-
catelor de origine Forma CT-1 pentru mărfurile exportate din Republica Moldova în cadrul regimului de comerţ liber cu statele mem-
bre la Acordul de Creare a Zonei de Comerţ Liber în cadrul Comunităţii Statelor Independente (CSI) //Monitorul O�cial 161-164/601, 
12.10.2007
39   Ordin nr.244-O din 03.07.2007 referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la completarea, autenti�carea și eliberarea certi�-
catelor de transport EUR.1 pentru mărfurile exportate dn Republica Moldova în cadrul regimului de comerţ liber cu statele membre la 
Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA) și a modi�cărilor în Regulamentul cu privire la completarea, autenti�carea și elibe-
rarea certi�catelor de origine a mărfurilor exportate din Republica Moldova în cadrul regimurilor de comerţ preferenţiale cu Uniunea 
Europeană //Monitorul O�cial 112-116/480, 03.08.2007
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CAPITOLUL 4. 
Sistemul calităţii și reglementării tehnice 

Una din problemele actuale și importante din domeniul promovării exportului reprezintă 
asigurarea calităţii produselor agricole destinate exportului. Calitatea joasă a produselor moldo-
venești și lipsa unui sistem adecvat de control asupra calităţii a constituit temeiul formal pentru  
unele ţări importatoare importante de a interzice accesul produselor agricole moldovenești pe 
piaţa sa. Această situaţie, precum și lipsa unui sistem e�cient de control al calităţii care să �e ge-
neral recunoscut și acreditat pe plan internaţional constituie pînă în prezent o barieră importantă 
în creșterea exporturilor produselor moldovenești, în special în ţările UE. 

Trebuie de menţionat că în Republica Moldova, pe parcursul anilor, în domeniul calităţii și 
reglementărilor tehnice a fost adoptat un cadru legal destul de dezvoltat și numeros, care la pri-
ma vedere ar trebui să asigure un sistem efectiv de control al calităţii. În special, pînă în anul 2006 
au fost adoptate următoarele acte normative relevante: 

 Legea nr. 647/17.11.95 Legea metrologiei //Monitorul O�cial 13/124, 29.02.1996
 Legea nr. 866/10.03.2000 privind barierele tehnice în calea comerţului - abrogat //

Monitorul O�cial 65-67/462, 08.06.2000
 Legea nr. 186/24.04.2003 cu privire la evaluarea conformităţii produselor //Monitorul 

O�cial 141-145/566, 11.07.2003;
 Legea nr. 590/22.09.95 cu privire la standardizare //Monitorul O�cial 11-12/116, 

22.02.1996;
 Legea nr. 186/24.04.2003 cu privire la evaluarea conformităţii produselor //Monitorul 

O�cial 141-145/566, 11.07.2003;
 Legea nr. 78/18.03.2004 privind produsele alimentare //Monitorul O�cial 83-87/431, 

28.05.2004
 Legea nr. 78/18.03.2004 privind produsele alimentare //Monitorul O�cial 83-87/431, 

28.05.2004;
 Legea nr. 115/09.06.2005 Lege cu privire la producţia agro-alimentară ecologică //

Monitorul O�cial 95-97/446, 15.07.2005 
 Hotărîrea Guvernului nr. 1469/30.12.2004 privind aprobarea Nomenclatorului produselor 

din domeniul reglementat, supuse certi�cării conformităţii obligatorii //Monitorul O�cial 
1-4/14, 07.01.2005;

 Hotărîrea Guvernului nr. 862/26.07.2004 Hotărîre privind perfecţionarea sistemului de 
control de stat specializat //Monitorul O�cial 131/1034, 31.07.2004

 Hotărîrea Guvernului nr. 1646/31.12.2003 cu privire la crearea sistemului de acreditare în 
domeniul evaluării conformităţii produselor //Monitorul O�cial 19-21/153, 30.01.2004

 Hotărîrea Guvernului nr. 1169/29.09.2003 cu privire la aprobarea Programului de dezvolta-
re a Sistemului Naţional de Etaloane pe anii 2003-2008 //Monitorul O�cial 211-214/1220, 
10.10.2003

 Hotărîrea Guvernului nr. 873/30.07.2004 cu privire la aprobarea Programului naţional de 
elaborare a reglementărilor tehnice //Monitorul O�cial 132-137/1046, 06.08.2004

 Hotărîrea Guvernului nr. 702/04.06.2002 privind trecerea la standardizarea voluntară //
Monitorul O�cial 74/796, 11.06.2002 
Însă, în po�da unui cadrul legal numeros, totuși se constată că sistemul de control al cali-

tăţii produselor agricole, edi�cat pe parcursul anilor precedenţi, a fost unul ine�cient și necesită să 
�e perfecţionat și îmbunătăţit. Drept dovadă în acest sens servesc realităţile actuale și problemele 
cu care Republica Moldova s-a confruntat și se confruntă în continuare în domeniul exporturilor 
produselor agricole. 

De aceea, pe parcursul anilor 2006-2008, autorităţile publice centrale din Republica 
Moldova s-au văzut nevoite să întreprindă o serie de acţiuni în vederea perfecţionării, completării 
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și e�cientizării cadrului legal existent în domeniul reglementărilor tehnice și sistemului asigurării 
calităţii produselor agricole.
 
4.1 Concepţia infrastructurii calităţii

Prima măsură importantă întreprinsă de către Guvern în perioada menţionată în vederea 
perfecţionării cadrului lega al sistemului calităţii a fost adoptarea Hotărîrii Guvernului nr. 859 din 
31.07.2006, prin care a fost aprobată Concepţia infrastructurii calităţii în Republica Moldova și 
Planul de acţiuni pentru implementarea ei.40 

Concepţia respectivă a fost elaborată în scopul realizării angajamentelor asumate de Re-
publica Moldova faţă de Organizaţia Mondială a Comerţului, armonizării legislaţiei naţionale cu 
cerinţele Uniunii Europene și asigurării unui nivel adecvat al calităţii produselor autohtone prin 
revizuirea sistemului propriu MSTQ (din engleză Metrology, Standardization, Testing and Quali-
ty-Metrologie, Standardizare și Calitate/Acreditare), care reprezintă unul dintre pilonii de bază ai 
funcţionalităţii relaţiilor comerciale. 

Prin acest act normativ, organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, res-
ponsabile de elaborarea reglementărilor tehnice, au fost obligate să elaboreze în termen de 2 
luni propriile planuri de implementare a concepţiei nominalizate, cu speci�carea obiectivelor, 
acţiunilor și termenelor de implementare. De asemenea, au fost obligate să asigure implemen-
tarea prevederilor concepţiei date. De asemenea, Ministerul Sănătăţii și Protecţiei Sociale, în 
comun cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, au fost obligate să elaboreze și  să 
prezinte Guvernului spre aprobare, până la 1 octombrie 2006, Strategia inofensivităţii produse-
lor alimentare. 

În special, în Concepţie este efectuată o analiză a situaţiei actuale, a cadrului instituţio-
nal și ale punctelor tari și slabe (analiza SWOT) a sistemului infrastructurii calităţii din Republica 
Moldova. De asemenea, în baza analizei respective, sunt stabilite un set foarte larg de obiective și 
direcţii speci�ce de activitate în următoarele domenii: standardizare și reglementări tehnice, me-
trologiei și acreditării, evaluarea conformităţii, supravegherea pieţei și protecţia consumatorului. 

În opinia noastră, un aspect pozitiv al Hotărîrii Guvernului nr. 859/2006 reprezintă faptul 
că pe lîngă concepţia infrastructurii calităţii propriu-zisă, a fost aprobat și un plan de acţiuni destul 
de detaliat pînă în anul 2020, cu indicarea activităţilor concrete și a termenilor de implementare 
a lor. 

În rezultatul adoptării HG nr. 859/2006, a apărut un document destul de calitativ care 
oferă autorităţilor publice centrale și altor actori interesaţi o viziune clară asupra situaţiei actuale 
și a direcţiilor de activitate în domeniul perfecţionării sistemului infrastructurii calităţii din Repu-
blica Moldova. Datorită unui plan de acţiuni detaliat și cu indicarea unor termene concrete de 
implementare a lor, societatea civilă are posibilitatea de a monitoriza modul de implementare a 
prevederilor concepţiei și planului de acţiuni respective, precum și a tuturor prevederilor acestui 
act normativ. 

4.2 Activitatea de reglementare tehnică  
Legea nr. 420 privind activitatea de reglementare tehnică adoptată la 22 decembrie 

200641 este deosebit de importantă în contextul completării și asigurării unui cadrul legal adecvat 
al infrastructurii calităţii din Republica Moldova, care poate determina creșterea competitivităţii 
produselor moldovenești, inclusiv a celor agricole, destinate exportului. Adoptarea acestei legi 
reprezintă una din măsurile importante prevăzute în Concepţia infrastructurii calităţii și în planul 
de acţiuni respectiv. 

Importanţa deosebită a Legii nr. 420/din 22.12.2006 rezidă în faptul că luând în conside-
raţie situaţia actuală și experienţa europeană în domeniul dat, ea stabilește bazele juridice ale ac-
tivităţii de reglementare tehnică și are menirea să înlăture barierele tehnice din calea comerţului. 
În acest sens, menţionăm că această lege a înlocuit Legea nr.866-XIV din 10 martie 2000 privind 
40   Hotărîrea Guvernului nr. 859/31.07.2006 cu privire la aprobarea Concepţiei infrastructurii calităţii în Republica Moldova //Monito-
rul O�cial 134-137/987, 25.08.2006
41   Legea nr. 420/22.12.2006 privind activitatea de reglementare tehnică //Monitorul O�cial 36-38/141, 16.03.2007
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40   Hotărîrea Guvernului nr. 859/31.07.2006 cu privire la aprobarea Concepţiei infrastructurii calităţii în Republica Moldova //Monito-
rul O�cial 134-137/987, 25.08.2006
41   Legea nr. 420/22.12.2006 privind activitatea de reglementare tehnică //Monitorul O�cial 36-38/141, 16.03.2007
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barierele tehnice în calea comerţului, care a fost abrogată.  
În special, Legea nr. 420/22.12.2006 stabilește cerinţele generale faţă de conţinutul și mo-

dul de elaborare, publicare și aplicare a reglementărilor tehnice pentru a asigura transparenţa 
procesului de reglementare și circulaţia liberă a produselor și serviciilor; stabilește drepturile și 
obligaţiile autorităţilor de reglementare, precum și cerinţele faţă de supravegherea pieţei în sco-
pul protecţiei pieţei interne de produsele periculoase, falsi�cate și neconforme cerinţelor prescri-
se și/sau declarate. 

Totodată, cu referire la barierele tehnice în domeniul comerţului, legea în cauză conţine 
mai multe prevederi care merită, în opinia noastră, o atenţie deosebită în contextul prezentului 
studiu. 

În acest sens, în textul legii este de�nită noţiunea de bariere tehnice în calea comerţului, 
stabilindu-se în acest mod că barierele tehnice reprezintă diferenţa dintre cerinţele reglementări-
lor tehnice naţionale, standardelor naţionale și procedurilor naţionale de evaluare a conformităţii 
și ale celor utilizate în practica internaţională sau nerecunoașterea lor, fapt ce implică, în compa-
raţie cu practica comercială obișnuită, cheltuieli suplimentare de mijloace și/sau de timp pentru 
comercializarea produselor pe piaţa internă și cea externă. 

La capitolul cerinţe faţă de elaborarea reglementărilor tehnice (art. 4), se instituie o regulă 
conform căreia reglementările tehnice trebuie să �e elaborate și aplicate fără a crea bariere tehni-
ce în calea comerţului cu ţările cu care sunt încheiate tratatele corespunzătoare. 

De asemenea, în ceea ce privește aplicarea reglementărilor tehnice (art. 9), se stabilește că 
în cazul în care autoritatea de reglementare este atenţionată de o parte interesată asupra faptului 
că o reglementare tehnică adoptată de ea este folosită sau ar putea � folosită în calitate de barieră 
tehnică în calea comerţului, inclusiv a comerţului internaţional, ea trebuie să întreprindă de ur-
genţă măsuri care să excludă o atare folosire. Urmează a � efectuate următoarele acţiuni: 

a) interpretarea, în caz de necesitate, a prevederilor reglementării tehnice respective; 
b) publicarea unui comentariu o�cial, cu argumentarea modului și a condiţiilor de aplicare 

a restricţiilor stabilite prin reglementarea tehnică respectivă, în scopul înlăturării barierelor tehni-
ce din calea comerţului. 

În plus, în art. 11 se prevede instituirea unui punct de informare în domeniul barierelor 
tehnice în calea comerţului. În acest sens, se stabilește că în calitate de sursă de informare în do-
meniul barierelor tehnice în calea comerţului se desemnează Centrul Informaţional, instituit în 
baza Acordului privind barierele tehnice în calea comerţului din cadrul Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului, care, la solicitarea părţilor interesate, furnizează informaţii referitoare la: 

a) reglementările tehnice, standarde sau alte acte normative adoptate sau în curs de elabo-
rare în Republica Moldova; 

b) procedurile de evaluare a conformităţii, aplicate sau preconizate pentru aplicare pe teri-
toriul Republicii Moldova; 

c) apartenenţa și participarea autorităţilor de reglementare la organizaţiile internaţionale 
sau regionale de pro�l, precum și referitoare la acordurile bilaterale și multilaterale în domeniile 
vizate, deja încheiate sau în fază de negociere; 

d) publicarea noti�cărilor.
Printre alte norme ale legii date, care prezintă interes în contextul studiului nostru, putem 

menţiona: 
 stabilirea expresă a regulii conform căreia activitatea de reglementare tehnică constituie pre-

rogativa exclusivă a statului;
 sub incidenţa legii date nu cad reglementările sanitare, cele �tosanitare și normele sanitaro-

veterinare, a căror bază juridică se stabilește prin alte legi speciale;
 prioritatea acordurilor și tratatelor internaţionale asupra legislaţiei naţionale în domeniul re-

glementărilor tehnice în caz de apariţie a contradicţiilor.
 
4.3  Securitatea generală a produselor 

Un alt act legislativ adoptat în ultima perioadă de timp în scopul de�nitivării cadrului 
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normativ al infrastructurii calităţii din Republica Moldova, îl reprezintă Legea nr. 422/22.12.2006 
privind securitatea generală a produselor42. 

Prin această lege se stabilește cadrul legal general pentru asigurarea securităţii produse-
lor plasate pe piaţa Republicii Moldova. În sensul legii date (art.2), prin produs se înţelege orice 
bun material cunoscut sub denumirea de produs, care, inclusiv în cadrul unei prestări de servicii, 
este destinat consumatorilor sau poate � utilizat de consumatori în condiţii previzibile, chiar dacă 
nu le este destinat, și care este furnizat sau pus la dispoziţie în cadrul unei activităţi comerciale 
cu titlu oneros sau gratuit, �e că este în stare nouă, este folosit sau recondiţionat, indiferent de 
metoda de vînzare. 

Legea nr. 422/22.12.2006 reglementează cerinţele generale de securitate și criteriile de 
evaluare a conformităţii produselor, obligaţiile producătorilor și distribuitorilor, răspunderea lor, 
precum și autorităţile competente în supravegherea pieţii și obligaţiile lor speci�ce. În vederea 
coordonării activităţii autorităţilor de supraveghere a pieţei, a fost desemnat Consiliul Coordona-
tor în Domeniul Protecţiei Consumatorilor, care activează pe lîngă Serviciul Standardizare și Me-
trologie și al cărui regulament a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 773 din 06.07.2006.43

Totodată, trebuie de menţionat că prevederile prezentei legi se aplică în măsura în care 
nu există reglementări tehnice speci�ce privind securitatea produselor respective. Iar, în cazul în 
care securitatea produselor este acoperită de reglementări tehnice speci�ce, legea dată se aplică 
numai pentru aspectele și riscurile sau categoriile de riscuri neacoperite de reglementările tehni-
ce speci�ce. 

4.4 Organizarea activităţilor din domeniul infrastructurii calităţii
Alături de actele legislative menţionate mai sus, Hotărîrea Guvernului nr. 13/17.01.2008 

cu privire la unele măsuri ce ţin de organizarea activităţilor din domeniul infrastructurii calităţii44 
se încadrează în procesul de realizare a măsurilor cu caracter normativ și instituţional stabilite în 
Concepţia Infrastructurii Calităţii și planului de acţiuni privind realizarea ei. 

Prin HG nr. 13/17.01.2008 a fost desemnat Serviciul Standardizare și Metrologie în calitate 
de organ central de specialitate al administraţiei publice responsabil de infrastructura calităţii.

De asemenea, a fost acceptată propunerea de a fonda Instituţia publică „Institutul Naţional 
de Standardizare din Moldova” (INSM) și Întreprinderea de Stat „Institutul Naţional de Metrologie 
din Moldova” (INMM) prin reorganizarea (divizarea) Întreprinderii de Stat „Institutului Naţional de 
Standardizare și Metrologie”, conform legislaţiei în vigoare, odată cu crearea condiţiilor necesare 
de activitate adecvată a acestora. 

În plus, au fost operate un șir de modi�cării la Hotărîrea Guvernului nr.586 din 16 iunie 2005 
„Privind aprobarea Regulamentului, structurii și efectivului-limită ale Serviciului Standardizare și 
Metrologie”.

4.5 Alte acte normative adoptate în ultimii ani în domeniul infrastructurii calităţii și reglementărilor 
tehnice

În legătură cu problemele apărute la exportul produselor moldovenești în Rusia, dorinţa 
de a avea un acces mai mare pe piaţa UE și conștientizarea de către producători și autorităţile 
publice din Republica Moldova a necesităţii diversi�cării exporturilor, Parlamentul și Guvernul au 
fost nevoite să întreprindă măsuri efective și energice în domeniul sporirii competitivităţii produ-
selor  autohtone și a controlului calităţii lor. 

În acest sens, constatăm că pe lîngă acţiunile menţionate mai sus, în ultimii 2 ani au fost 
adoptate un număr important de acte normative și legislative în scopul perfecţionării și comple-
tării cadrului legal ce vizează reglementările tehnice și infrastructura calităţii. Pot � menţionate: 
 Legea viei și vinului nr. 57-XVI din10.03.2006, Monitorul O�cial nr. 75-78/314 din 19.05.2006;

42  Legea nr. 422/22.12.2006 privind securitatea generală a produselor //Monitorul O�cial 36-38/145, 16.03.2007 
43  Hotărîrea Guvernului nr. 773/06.07.2006 cu privire la instituirea Consiliului coordonator în domeniul protecţiei consumatorilor //
Monitorul O�cial 112-115/850, 21.07.2006
44  Hotărîrea Guvernului nr. 13/17.01.2008 cu privire la unele măsuri ce ţin de organizarea activităţilor din domeniul infrastructurii 
calităţii //Monitorul O�cial 16-17/80, 25.01.2008
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este destinat consumatorilor sau poate � utilizat de consumatori în condiţii previzibile, chiar dacă 
nu le este destinat, și care este furnizat sau pus la dispoziţie în cadrul unei activităţi comerciale 
cu titlu oneros sau gratuit, �e că este în stare nouă, este folosit sau recondiţionat, indiferent de 
metoda de vînzare. 

Legea nr. 422/22.12.2006 reglementează cerinţele generale de securitate și criteriile de 
evaluare a conformităţii produselor, obligaţiile producătorilor și distribuitorilor, răspunderea lor, 
precum și autorităţile competente în supravegherea pieţii și obligaţiile lor speci�ce. În vederea 
coordonării activităţii autorităţilor de supraveghere a pieţei, a fost desemnat Consiliul Coordona-
tor în Domeniul Protecţiei Consumatorilor, care activează pe lîngă Serviciul Standardizare și Me-
trologie și al cărui regulament a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 773 din 06.07.2006.43

Totodată, trebuie de menţionat că prevederile prezentei legi se aplică în măsura în care 
nu există reglementări tehnice speci�ce privind securitatea produselor respective. Iar, în cazul în 
care securitatea produselor este acoperită de reglementări tehnice speci�ce, legea dată se aplică 
numai pentru aspectele și riscurile sau categoriile de riscuri neacoperite de reglementările tehni-
ce speci�ce. 

4.4 Organizarea activităţilor din domeniul infrastructurii calităţii
Alături de actele legislative menţionate mai sus, Hotărîrea Guvernului nr. 13/17.01.2008 

cu privire la unele măsuri ce ţin de organizarea activităţilor din domeniul infrastructurii calităţii44 
se încadrează în procesul de realizare a măsurilor cu caracter normativ și instituţional stabilite în 
Concepţia Infrastructurii Calităţii și planului de acţiuni privind realizarea ei. 

Prin HG nr. 13/17.01.2008 a fost desemnat Serviciul Standardizare și Metrologie în calitate 
de organ central de specialitate al administraţiei publice responsabil de infrastructura calităţii.

De asemenea, a fost acceptată propunerea de a fonda Instituţia publică „Institutul Naţional 
de Standardizare din Moldova” (INSM) și Întreprinderea de Stat „Institutul Naţional de Metrologie 
din Moldova” (INMM) prin reorganizarea (divizarea) Întreprinderii de Stat „Institutului Naţional de 
Standardizare și Metrologie”, conform legislaţiei în vigoare, odată cu crearea condiţiilor necesare 
de activitate adecvată a acestora. 

În plus, au fost operate un șir de modi�cării la Hotărîrea Guvernului nr.586 din 16 iunie 2005 
„Privind aprobarea Regulamentului, structurii și efectivului-limită ale Serviciului Standardizare și 
Metrologie”.

4.5 Alte acte normative adoptate în ultimii ani în domeniul infrastructurii calităţii și reglementărilor 
tehnice

În legătură cu problemele apărute la exportul produselor moldovenești în Rusia, dorinţa 
de a avea un acces mai mare pe piaţa UE și conștientizarea de către producători și autorităţile 
publice din Republica Moldova a necesităţii diversi�cării exporturilor, Parlamentul și Guvernul au 
fost nevoite să întreprindă măsuri efective și energice în domeniul sporirii competitivităţii produ-
selor  autohtone și a controlului calităţii lor. 

În acest sens, constatăm că pe lîngă acţiunile menţionate mai sus, în ultimii 2 ani au fost 
adoptate un număr important de acte normative și legislative în scopul perfecţionării și comple-
tării cadrului legal ce vizează reglementările tehnice și infrastructura calităţii. Pot � menţionate: 
 Legea viei și vinului nr. 57-XVI din10.03.2006, Monitorul O�cial nr. 75-78/314 din 19.05.2006;

42  Legea nr. 422/22.12.2006 privind securitatea generală a produselor //Monitorul O�cial 36-38/145, 16.03.2007 
43  Hotărîrea Guvernului nr. 773/06.07.2006 cu privire la instituirea Consiliului coordonator în domeniul protecţiei consumatorilor //
Monitorul O�cial 112-115/850, 21.07.2006
44  Hotărîrea Guvernului nr. 13/17.01.2008 cu privire la unele măsuri ce ţin de organizarea activităţilor din domeniul infrastructurii 
calităţii //Monitorul O�cial 16-17/80, 25.01.2008
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 Legea privind activitatea sanitar-veterinară nr. 221-XVI  din  19.10.2007, Monitorul O�cial 
nr.51-54/153 din 14.03.2008;

 Legea nr. 115/09.06.2005 cu privire la producţia agro-alimentară ecologică //Monitorul O�cial 
95-97/446, 15.07.2005; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1056/13.09.2006 cu privire la unele măsuri pentru optimizarea 
sistemului de veri�care a calităţii producţiei alcoolice //Monitorul O�cial 150-152/1142, 
22.09.2006;

 Agenţia Agro-industrială „Moldova-Vin" Ordin nr.21 din 22.03.2005 privind aprobarea 
Regulamentului și componenţei nominale a Comisiei Centrale de Degustare pentru aprecie-
rea calităţii produselor vinicole, alcoolice și berii //Monitorul O�cial 35-38/109, 03.03.2006;

 Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Fructe și legume proas-
pete destinate consumului uman ca atare”, nr. 957 din 21.08.2007, Monitorul O�cial nr.136-
140/997 din 31.08.2007

 Hotărîrea Guvernului pentru implementarea Legii cu privire la producţia agro-alimentară eco-
logică nr. 149 din 10.02.2006 Monitorul O�cial al R. Moldova nr.31-34/199 din 24.02.2006 

De asemenea, trebuie de menţionat că în perioada anilor 2006-2008 a fost adoptat un 
număr considerabil de reglementări tehnice în domeniul sanitar-veterinar.

Prin urmare, constatăm că în perioada anilor 2005-2008 s-au produs schimbări pozitive 
în domeniul perfecţionării și creării unui cadrul normativ adecvat și adaptat la rigorile actuale la 
capitolul reglementări tehnice și infrastructura calităţii din Republica Moldova. 

Totodată, considerăm că adoptarea unui cadru legal bun reprezintă doar prima etapă ne-
cesară dar nicidecum su�cientă. Pentru a se produce cu adevărat schimbări pozitive în cadrul 
sistemului calităţii și eliminării barierelor tehnice, este foarte important de a crea mecanisme-
le necesare și a asigura implementare efectivă a tuturor actelor normative menţionate mai sus. 
Anume la acest capitol, în Republica Moldova există mari de�cienţe și probleme, care urmează a 
� depășite. 
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CAPITOLUL 5. 
Reglementarea transportului de produse 
agricole destinate exportului

Un aspect deosebit de important în cadrul comerţului exterior, în general, și cu bunuri 
agricole, în special, îl reprezintă transportul internaţional de bunuri. În acest sens, constatăm că 
actualmente există un cadru legal internaţional și naţional foarte numeros și complex în vigoare 
pentru Republica Moldova, care prevede un set de reguli și rigori importante faţă de transporta-
tori, de care trebuie să ţină cont toţi exportatorii de bunuri agricole. 

5.1 Cadrul normativ internaţional special 
Analizînd cadrul normativ care actualmente reglementează transportul internaţional de 

bunuri, constatăm că Republica Moldova a aderat practic la toate cele mai importante acorduri și 
convenţii internaţionale din domeniul dat. 

Astfel, printre cele mai importante reglementări de care trebuie să  se ţină seama la efec-
tuarea transporturilor internaţionale, menţionăm:
(1) Convenţia C.M.R.: „Convenţia referitoare la contractul de transport  de  mărfuri  pe  șosele”, care a 
fost  semnată la Geneva la 19 mai 1956. 45 Prin această Convenţie sunt reglementate condiţiile ge-
nerale în care se încheie și se execută contractul de transport rutier de mărfuri. Convenţia C.M.R. 
se compune dintr-un număr de 51 de articole grupate după cum urmează: 

 Domeniul de aplicare;
 Persoanele pentru care răspunde transportatorul;
 Încheierea și executarea contractului de transport;
 Răspunderea transportatorului;
 Reclamaţii și acţiuni;
 Transporturile succesive;
 Nulitatea stipulaţiilor contrare Convenţiei;
 Dispoziţii �nale;

Acordul dat presupune existenţa a trei părţi: expeditorul, transportatorul și destinatarul 
măr�i. Fiecare dintre acești trei participanţi la transport își are propriile obligaţii și drepturi  cores-
punzătoare etapelor la care iau parte și funcţiilor pe care la îndeplinesc. Documentul care atestă  
încheierea unui contract de transport îl reprezintă scrisoarea de transport de tip CMR. De regulă, 
acesta se a�ă în dotarea transportatorului, care îl pune la dispoziţia expeditorului pentru a-l com-
pleta în momentul încărcării. Înscrisul se va face în trei exemplare; unul va rămîne la expeditor, 
unul la transportator și al treilea va � predat destinatarului.

Trebuie de menţionat că la 13.04.2007 Republica Moldova a aderat și la Convenţia cu privire la 
Contractul de transport internaţional al mărfurilor pe șosele (CMR), semnat la Geneva la 5 iulie 1978. 46 

(2) Convenţia T.I.R.-  „Convenţia  vamală  referitoare  la  transporturile internaţionale de mărfuri sub 
acoperirea carnetului T.I.R.”47

Acest acord internaţional reprezintă în prezent un alt instrument care facilitează trans-
porturile rutiere internaţionale. Autovehiculele care circulă sub acoperirea carnetelor T.I.R. be-
ne�ciază de eliminarea operațiilor de deschidere în punctele vamale ale ţărilor de tranzit pentru 
controlul vamal, ceea ce determină scăderea duratei transportului și diminuează posibilitățile de 
degradare a mărfurilor perisabile.
45  Convenţie relativă din 19.05.56 la Contractul de transport internaţional al Mărfurilor pe șosele (C.M.R.), Rati�cată prin Hot. Parl. 
nr.1318-XII din 02.03.93 //Tratate internaţionale 4/147, 1998
46   Legea nr. 98/13.04.2007 Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia cu privire la Contractul de transport internaţional 
al mărfurilor pe șosele (CMR) //Monitorul O�cial 60-63/285, 04.05.2007
47  Convenţie vamală relativă din 14.11.75 la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R //Tratate internaţio-
nale 6/7, 1998, Aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1318/02.03.93 Hotărîre privind aderarea Republicii Moldova la unele convenţii 
internaţionale //Monitor 3/62, 30.03.1993 
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nr.1318-XII din 02.03.93 //Tratate internaţionale 4/147, 1998
46   Legea nr. 98/13.04.2007 Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia cu privire la Contractul de transport internaţional 
al mărfurilor pe șosele (CMR) //Monitorul O�cial 60-63/285, 04.05.2007
47  Convenţie vamală relativă din 14.11.75 la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R //Tratate internaţio-
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În sensul prezentei Convenţii,  prin  „operaţiune  T.I.R.”  se  înţelege transportul mărfurilor 
de la un birou vamal de plecare la un birou vamal de destinaţie,  sub  regimul denumit „ Regimul 
T.I.R.”,  stabilit prin această Convenţie. Convenţia T.I.R. privește  transportul  mărfurilor  efectuate 
fără descărcări și reîncărcări, pe una sau mai multe frontiere, de la un birou vamal de plecare al 
unei părţi contractante, în vehicule rutiere, ansamble de vehicule sau în containere, cu condi-
ţia ca o parte din traseu între începutul operaţiunii T.I.R. și terminarea ei să �e un traseu rutier. 
Transporturile trebuie să aibă loc sub garanţia asociaţiilor agreate și să �e efectuate sub acoperi-
rea unui carnet T.I.R. În Republica Moldova o astfel de garanţie poate � oferită de către Asociaţia 
Internaţională a Transportatorilor Auto (AITA), fondată în 1992. De asemenea, se prevede că 
mărfurile transportate sub regim T.I.R. nu vor � supuse la plată sau la consemnarea drepturilor și 
taxelor de import sau de export la birourile vamale de trecere. În plus, �ecare parte  contractantă  
va putea împuternici anumite asociaţii să elibereze carnete T.I.R., �e direct, �e prin intermediul 
unor asociaţii corespondente și să se constituie garante.

Obiectivul  principal  al  sistemului  T.I.R.  este  acela  de  a  realiza  un echilibru între urmă-
toarele două cerinţe:

 pe de o parte, dorinţa transportatorilor de a reduce cît mai mult formalităţile vamale de 
frontieră, staţionările îndelungate în scopul realizării unor transporturi de calitate într-un 
timp cît mai scurt;

 pe de altă parte, cerinţa organelor vamale din ţările tranzitate de a se realiza un control 
vamal la frontieră în vederea respectării legislaţiei în �ecare ţară.
Pentru atingerea acestor obiective, conform Convenţiei T.I.R., vor putea � agreate pentru 

transportul internaţional de mărfuri sub sigiliu vamal numai vehiculele al căror compartiment 
destinat încărcăturii este construit și amenajat astfel ca:

a. nicio marfă să nu poată � scoasă sau introdusă din partea sigilată a vehiculului 
fără a lăsa urme vizibile de efracţie sau fără ruperea sigiliului vamal;

b. sigiliul vamal să poată � aplicat într-un mod simplu și e�cace;
c. să nu aibă niciun spaţiu ascuns care să permită dosirea mărfurilor;
d. toate spaţiile susceptibile de a conţine mărfuri să �e ușor accesibile pentru con-

trolul vamal.
Carnetul T.I.R. îi scutește pe transportator de depunerea unor garanţii vamale proporţio-

nale ca mărime cu valoarea mărfurilor transportate. În acest sens, sistemul  de  asigurare  interna-
ţională  este  astfel conceput, încît taxele vamale pentru asigurarea transportului pentru perioada 
de tranzit să �e acoperite în orice moment de o asociaţie garantă naţională, dacă transportatorul 
nu poate � responsabil.

Pe lîngă aceasta, un element important din cadrul sistemului T.I.R. îl reprezintă recunoaș-
terea de către ţările tranzitate și de către  ţara  de destinaţie a măsurilor de control vamal aplicat în 
ţara de plecare. În acest sens, se prevede că, de regulă, mărfurile transportate în sistemul T.I.R. sunt 
sigilate de către organele vamale din ţările de expediere după controlul vamal al autovehiculului. 
Organele vamale din ţările de tranzit, la rândul lor, veri�că autovehiculele numai sumar, insistând 
asupra stării sigiliilor, acesta �ind marele avantaj al sistemului T.I.R. pentru transportator. 

Totodată, convenţia prevede o excepţie de la această regulă, care rezidă în dreptul or-
ganelor vamale de a efectua veri�cări ori de cîte ori consideră necesar sau dacă apar suspiciuni 
cu privire la legalitatea unor transporturi. În aceste cazuri extreme, organele vamale pot ordona 
desfacerea sigiliilor și înlocuirea acestora cu altele noi, după efectuarea controlului, a căror serie 
este trecută în carnetele T.I.R. a�ate în posesia conducătorului auto.

În prezent, carnetul T.I.R. se eliberează de către Uniunea  Internaţională a Transportatorilor  
Rutieri (International Road Transport Union - I.R.U.) - Geneva asociaţiilor garante naţionale, în con-
diţiile ce se stabilesc în contractele încheiate în acest sens. Pentru �ecare vehicul rutier se întoc-
mește un carnet T.I.R. valabil pentru o singură călătorie.

În prezent, în baza unor studii și cu unele adaptări la situaţia actuală,48 se observă urmă-

48   Taran Serghei, Perfecţionarea managementului transportului auto în promovarea relaţiilor economice externe ale Republicii Mol-
dova, Teză de doctor în știinţe economice, www.cnaase.md 
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toarele tendinţe în ceea ce privește structura  și  numărul  carnetelor  T.I.R.  eliberate  de  către  
IRU:

 Ţările care fac parte din Uniunea Europeană procură relativ puţine carnete T.I.R. în compa-
raţie cu acele ţări care nu fac parte din UE. Acest lucru se explică prin faptul că operatorii 
de transport din aceste ţări efectuează majoritatea curselor în interiorul UE, ceea ce nu 
necesită procurarea carnetelor T.I.R. Doar în cazurile în care cursele sunt efectuate în afara 
UE, se impune transportatorilor folosirea lor.

 Ţările din Europa Centrală și de Sud-Est, din  momentul cînd  sau decis clar să pășească  
spre aderarea la UE, au început reorientarea economiilor lor în acest context, fapt de-
monstrat  de  numărul  crescînd  al carnetelor  T.I.R.  procurate. Totodată, ţările din această 
regiune, care au reușit să obţină acordul de asociere la UE (Macedonia, Albania, Serbia 
etc.), au început să bene�cieze  de  facilităţile  de  transport  și tranzit, care funcţionează în 
interiorul UE. Ca rezultat, numărul de carnete T.I.R. procurate din acest moment a început 
să scadă.

 A treia grupă de ţări, ţările membre CSI, inclusiv Republica Moldova, procură în continu-
are un număr mare de carnete T.I.R. pentru a efectua transporturi internaţionale. Acest  
lucru  se  explică  și  prin  faptul  că majoritatea  curselor  efectuate între  Europa de Vest 
și ţările CSI sunt realizate de  către ultimii, deoarece puţini operatori străini se încumetă 
să vină în această parte a Europei, din cauza drumurilor proaste, corupţiei și a gradului de 
securitate scăzut.

(3) Convenţia C.E.M.T. 
„C.E.M.T.” reprezintă Conferinţa Europeană a Miniștrilor Transporturilor care este un or-

ganism  interguvernamental, creat în 1953. În prezent, ţări membre al Convenţiei C.E.M.T. sunt: 
Germania, Austria, Belgia, Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Danemarca, Spania, Estonia, 
Finlanda, Franţa, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Moldova, Norvegia,  
Olanda, Polonia, Portugalia, Turcia, Cehia, Slovacia, România, Marea  Britania, Slovenia, Suedia, 
Elveţia și Turcia.

Importanţa Convenţiei C.E.M.T. constă în faptul că în baza ei se eliberează așa-numitele 
„Autorizaţii  C.E.M.T.”, care reprezintă autorizaţii multilaterale pentru transportul internaţional al 
mărfurilor pe drumurile publice folosite de întreprinderile de transport,  stabilite în una dintre 
ţările membre  C.E.M.T., pe baza unui sistem de contigent în relaţiile între ţările membre C.E.M.T., 
pentru vehicule înmatriculate într-o ţară membră a C.E.M.T. 

„Autorizaţia C.E.M.T.” poate � valabilă un an calendaristic (format A4 de culoare verde) 
sau 30  de zile (format A4 de culoare galbenă avînd menţiunea „autorizaţie de scurtă durată”). 
Autorizaţiile de scurtă durată nu sunt valabile pe teritoriul Austriei. Numărul de autorizaţii  puse  
la  dispoziţie de  ţările membre ale CEMT este �xat de Consiliul de Miniștri.

Aceste  autorizaţii nu pot � utilizate decît pentru efectuarea de transporturi cu „camioane 
verzi”. În acest caz, ele poartă o casetă cu silueta camionului. Starea tehnică trebuie să �e con�r-
mată de un certi�cat care, împreună cu carnetul de drum, însoţește vehiculul. Pe autorizaţie nu se 
trece numărul de înmatriculare al vehiculului.

Autorizaţiile pot � retrase în caz de infracţiuni grave sau repetate sau în caz de utilizare 
insu�cientă sau limitată a transporturilor bilaterale. Autorizaţia  nu  poate  �  utilizată decît pentru  
un  singur  vehicul  o  dată.  Dacă  remorca  sau semiremorca  nu este înmatriculată sau admisă în 
circulaţie pe numele întreprinderii căruia îi aparţine vehiculul tractor, autorizaţia este determinan-
tă  pentru  ansamblul  tractor-remorcă  sau tractor-semiremorcă.

Autorizaţia CEMT poate � utilizată pentru vehiculele luate în locaţie de gestiune sau lea-
sing, de întreprinderea de transport căreia i-a fost atribuită autorizaţia pe durata de valabilitate a 
contractului de închiriere sau leasing. În acest caz, la bordul autovehiculului trebuie să se găseas-
că documente care să demonstreze cele de mai sus. 

În perioada valabilităţii autorizaţiei C.E.M.T., operatorul de transport rutier poate efectua 
un număr nelimitat de călătorii pe teritoriile ţărilor membre C.E.M.T. În același timp, ţările membre 
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toarele tendinţe în ceea ce privește structura  și  numărul  carnetelor  T.I.R.  eliberate  de  către  
IRU:
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raţie cu acele ţări care nu fac parte din UE. Acest lucru se explică prin faptul că operatorii 
de transport din aceste ţări efectuează majoritatea curselor în interiorul UE, ceea ce nu 
necesită procurarea carnetelor T.I.R. Doar în cazurile în care cursele sunt efectuate în afara 
UE, se impune transportatorilor folosirea lor.

 Ţările din Europa Centrală și de Sud-Est, din  momentul cînd  sau decis clar să pășească  
spre aderarea la UE, au început reorientarea economiilor lor în acest context, fapt de-
monstrat  de  numărul  crescînd  al carnetelor  T.I.R.  procurate. Totodată, ţările din această 
regiune, care au reușit să obţină acordul de asociere la UE (Macedonia, Albania, Serbia 
etc.), au început să bene�cieze  de  facilităţile  de  transport  și tranzit, care funcţionează în 
interiorul UE. Ca rezultat, numărul de carnete T.I.R. procurate din acest moment a început 
să scadă.

 A treia grupă de ţări, ţările membre CSI, inclusiv Republica Moldova, procură în continu-
are un număr mare de carnete T.I.R. pentru a efectua transporturi internaţionale. Acest  
lucru  se  explică  și  prin  faptul  că majoritatea  curselor  efectuate între  Europa de Vest 
și ţările CSI sunt realizate de  către ultimii, deoarece puţini operatori străini se încumetă 
să vină în această parte a Europei, din cauza drumurilor proaste, corupţiei și a gradului de 
securitate scăzut.

(3) Convenţia C.E.M.T. 
„C.E.M.T.” reprezintă Conferinţa Europeană a Miniștrilor Transporturilor care este un or-

ganism  interguvernamental, creat în 1953. În prezent, ţări membre al Convenţiei C.E.M.T. sunt: 
Germania, Austria, Belgia, Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Danemarca, Spania, Estonia, 
Finlanda, Franţa, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Moldova, Norvegia,  
Olanda, Polonia, Portugalia, Turcia, Cehia, Slovacia, România, Marea  Britania, Slovenia, Suedia, 
Elveţia și Turcia.
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pentru vehicule înmatriculate într-o ţară membră a C.E.M.T. 

„Autorizaţia C.E.M.T.” poate � valabilă un an calendaristic (format A4 de culoare verde) 
sau 30  de zile (format A4 de culoare galbenă avînd menţiunea „autorizaţie de scurtă durată”). 
Autorizaţiile de scurtă durată nu sunt valabile pe teritoriul Austriei. Numărul de autorizaţii  puse  
la  dispoziţie de  ţările membre ale CEMT este �xat de Consiliul de Miniștri.

Aceste  autorizaţii nu pot � utilizate decît pentru efectuarea de transporturi cu „camioane 
verzi”. În acest caz, ele poartă o casetă cu silueta camionului. Starea tehnică trebuie să �e con�r-
mată de un certi�cat care, împreună cu carnetul de drum, însoţește vehiculul. Pe autorizaţie nu se 
trece numărul de înmatriculare al vehiculului.

Autorizaţiile pot � retrase în caz de infracţiuni grave sau repetate sau în caz de utilizare 
insu�cientă sau limitată a transporturilor bilaterale. Autorizaţia  nu  poate  �  utilizată decît pentru  
un  singur  vehicul  o  dată.  Dacă  remorca  sau semiremorca  nu este înmatriculată sau admisă în 
circulaţie pe numele întreprinderii căruia îi aparţine vehiculul tractor, autorizaţia este determinan-
tă  pentru  ansamblul  tractor-remorcă  sau tractor-semiremorcă.

Autorizaţia CEMT poate � utilizată pentru vehiculele luate în locaţie de gestiune sau lea-
sing, de întreprinderea de transport căreia i-a fost atribuită autorizaţia pe durata de valabilitate a 
contractului de închiriere sau leasing. În acest caz, la bordul autovehiculului trebuie să se găseas-
că documente care să demonstreze cele de mai sus. 

În perioada valabilităţii autorizaţiei C.E.M.T., operatorul de transport rutier poate efectua 
un număr nelimitat de călătorii pe teritoriile ţărilor membre C.E.M.T. În același timp, ţările membre 
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își acordă asistenţă mutuală pentru  sancţionarea  infracţiunilor  comise cu ocazia utilizării acestor 
autorizaţii.

În conformitate cu rezoluţiile C.E.M.T., autorizaţia C.E.M.T. nu poate � utilizată:
 Pentru  transportul  la  care  expeditorul  sau  bene�ciarul  menţionat  în scrisoarea de trans-

port internaţional C.M.R. este același cu deţinătorul autorizaţiei multiple C.E.M.T.(transport 
în interes propriu). 

 Pe teritoriul ţărilor membre C.E.M.T., în cazul în care transportul internaţional de mărfuri 
se efectuează într-o ţară membră C.E.M.T. și o ţară nemembră C.E.M.T.

 Pentru efectuarea transporturilor rutiere de mărfuri încărcate pe teritoriul  unei  ţări  mem-
bre  în vederea descărcării pe teritoriul aceleiași ţări (cabotaj). 

(4) Memorandum de înţelegere din 06.03.2002 privind facilitarea transportului rutier de mărfuri în re-
giunea CEMN49

Acest act internaţional a fost semnat la Kiev, la 6 martie 2002, de către Guvernele 
(Autorităţile  Executive) ale Statelor Membre CEMN din cadrul Organizaţiei Cooperării Economice  
în  bazinul  Mării  Negre.

Scopul adoptării Memorandumului dat este de a intensi�ca  cooperarea între Guvernele 
statelor-membre CEMN în ce privește  armonizarea  unor  elemente-cheie  în  domeniul trans-
portului rutier internaţional de mărfuri în regiune, în concordanţă cu acordurile internaţionale, 
regulile și standardele acceptate prin simpli�carea și armonizarea procedurilor, formalităţilor și 
documentaţiei.

În special, prin adoptarea Memorandumului în cauză, Părţile s-au obligat:
 să nu adopte măsuri care prevăd condiţii mai puţin favorabile decît cele incluse în 

Acordurile  bilaterale  existente, Acordurile  Europene,  Acordurile stabilite sub auspiciile 
Rezoluţiilor CEE/ONU și CEMT din domeniul transportului rutier de mărfuri, la  care Părţile 
sunt concomitent părţi;

 să simpli�ce barierele administrative, tehnice, juridice și altele în vederea facilitării  trans-
portului  rutier  internaţional  de  mărfuri, susţinînd un transport bilateral și în tranzit 
e�cient în regiune; 

 să asigure ca taxele aplicate pentru efectuarea transportului să re�ecte costul real al trans-
portului bazat pe politici de taxare armonizate cu elementele standard pentru calcularea 
preţurilor.

(5) Acordul A.T.P.: „Acordul cu privire la transporturile internaţionale de produse alimentare perisabile 
și cu privire la mijloacele de transport speciale destinate acestor transporturi (ATP)”50

Acest act adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970 este unul din ultimele din domeniul 
transporturilor internaţionale la care a aderat Republica Moldova la 19.07.2007. 

El a fost adoptat de către Comisia Economică pentru Europa a O.N.U. în scopul îmbunătăţi-
rii condiţiilor de conservare a calităţii mărfurilor perisabile în cursul transportului și de dezvoltare 
a comerţului cu asemenea bunuri.  Acordul A.T.P. se referă în special la produsele alimentare și alte 
mărfuri perisabile, precum și la instalaţiile ce se folosesc în acest scop. 

În conformitate  cu  această Convenţie, transporturile internaţionale de produse perisa-
bile pot � desemnate ca mijloace de transport izoterme, refrigeratoare, frigori�ce sau calori�ce 
doar acele mijloace de transport care corespund de�niţiilor și normelor enunţate în anexa nr. 1 a 
acordului: (Mijloc de transport izoterm, refrigerator, frigori�c, calori�c ș.a.). Este prevăzut că toate 
instalaţiile cu care sunt dotate mijloacele de transport pentru a asigura un regim  de  temperatură 
dirijată (izoterme, refrigerente, frigori�ce sau calorifere) trebuie să �e controlate de autorităţile 
competente din ţara unde sunt înregistrate și înmatriculate.

49   Hotărîrea Guvernului nr. 1034/25.08.2003 despre aprobarea Memorandumului de Înţelegere privind facilitarea transportului rutier 
de mărfuri în regiunea CEMN //Monitorul O�cial 191-195/1082, 05.09.2003
50   173/19.07.2007 Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul cu privire la transporturile internaţionale de produse alimen-
tare perisabile și cu privire la mijloacele de transport speciale destinate acestor transporturi (ATP), cu amendamentele respective //
Monitorul O�cial 112-116/512, 03.08.2007
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(6) Acorduri bilaterale 
Pe lîngă reglementările internaţionale cu caracter general menţionate mai sus, un rol im-

portant în facilitarea transporturilor internaţionale de mărfuri actualmente îl au acordurile bilate-
rale între diferite ţări. 

În acest sens, se constată că Republica Moldova are încheiate pînă în prezent acorduri 
bilaterale cu circa 32 de ţări privind transportul internaţional de pasageri și mărfuri. 

Pot � menţionate acordurile bilaterale încheiate cu principalii parteneri comerciali ale 
Republicii Moldova precum: 
 Protocolul din 29.08.95 între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei cu privire 

la asigurarea condiţiilor preferenţiale pentru transportarea producţiei agricole perisabile 
în Ucraina și în tranzit prin teritoriul Ucrainei spre alte ţări ale C.S.I. //Tratate internaţionale 
22/228, 1999.

 Protocol din 20.03.93 cu privire la principiile colaborării și condiţiile interacţiunii în dome-
niul transportului feroviar între Republica Moldova și Ucraina //Tratate internaţionale 22/71, 
1999.

 Acord din 20.03.93 între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei cu privire la princi-
piile de colaborare și condiţiile relaţiilor reciproce în domeniul transporturilor //Tratate inter-
naţionale 22/34, 1999. 

 Acord din 20.03.93 între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei cu privire la activi-
tatea transportului feroviar //Tratate internaţionale 22/68, 1999. 

 Acord din 28.10.92 între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României în domeniul 
transporturilor rutiere //Tratate internaţionale 20/180, 1999.

 Acord din 27.05.93 între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la 
principiile de colaborare și condiţiile relaţiilor reciproce în domeniul transporturilor //Tratate 
internaţionale 21/81, 1999.

(7) Alte acorduri internaţionale 
Printre alte acorduri internaţionale importante din domeniul transportului la care Republica 
Moldova a aderat în mare parte în ultimii 2 ani, pot � menţionate:  

 Acordul european privind marile linii de transport internaţional combinat și instalaţii co-
nexe (AGTC);51 

 Acordul cu privire la desfășurarea unei politici coordonate în domeniul tarifelor de 
transport;52

 Acordul european referitor la transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile 
navigabile interne (ADN);53

 Protocolul de amendare a articolului 1 a), a articolului 14 (1) și a articolului 14 (3) b) ale 
Acordul european din 30 septembrie 1957 referitor la transportul rutier internaţional al 
mărfurilor periculoase (ADR);54

 Acordul dintre guvernele statelor părţi la Acordul de bază multilateral privind transportul 
internaţional pentru dezvoltarea coridorului Europa-Caucaz-Asia cu privire la �nanţarea 
comună a Secretariatului Permanent al Comisiei Interguvernamentale TRACECA (SP CIG 
TRACECA);55

 Memorandumul de înţelegere privind dezvoltarea reţelelor de transport maritim în regi-

51  Legea nr. 310/26.07.2002 pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul european privind marile linii de transport internaţional 
combinat și instalaţii conexe (AGTC) //Monitorul O�cial 115-116/934, 08.08.2002
52  Legea nr. 1171/27.06.2002 Lege pentru rati�carea Acordului cu privire la desfășurarea unei politici coordonate în domeniul tarifelor 
de transport //Monitorul O�cial 100-101/753, 11.07.2002
53  Legea nr. 296/21.12.2007 pentru rati�carea Acordului european referitor la transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe 
căile navigabile interne (ADN) //Monitorul O�cial 5-7/21, 11.01.2008
54  Legea nr. 126/18.05.2007 pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul de amendare a articolului 1 a), a articolului 14 (1) și a 
articolului 14 (3) b) ale Acordului european din 30 septembrie 1957 referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase 
(ADR) //Monitorul O�cial 82-85/371, 15.06.2007
55  Legea nr. 328/15.12.2005 pentru rati�carea Acordului dintre guvernele statelor părţi la Acordul de bază multilateral privind trans-
portul internaţional pentru dezvoltarea coridorului Europa-Caucaz-Asia cu privire la �nanţarea comună a Secretariatului Permanent al 
Comisiei Interguvernamentale TRACECA (SP CIG TRACECA) //Monitorul O�cial 1-4/14, 06.01.2006
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bilaterale cu circa 32 de ţări privind transportul internaţional de pasageri și mărfuri. 

Pot � menţionate acordurile bilaterale încheiate cu principalii parteneri comerciali ale 
Republicii Moldova precum: 
 Protocolul din 29.08.95 între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei cu privire 

la asigurarea condiţiilor preferenţiale pentru transportarea producţiei agricole perisabile 
în Ucraina și în tranzit prin teritoriul Ucrainei spre alte ţări ale C.S.I. //Tratate internaţionale 
22/228, 1999.

 Protocol din 20.03.93 cu privire la principiile colaborării și condiţiile interacţiunii în dome-
niul transportului feroviar între Republica Moldova și Ucraina //Tratate internaţionale 22/71, 
1999.

 Acord din 20.03.93 între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei cu privire la princi-
piile de colaborare și condiţiile relaţiilor reciproce în domeniul transporturilor //Tratate inter-
naţionale 22/34, 1999. 

 Acord din 20.03.93 între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei cu privire la activi-
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 Acord din 28.10.92 între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României în domeniul 
transporturilor rutiere //Tratate internaţionale 20/180, 1999.

 Acord din 27.05.93 între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la 
principiile de colaborare și condiţiile relaţiilor reciproce în domeniul transporturilor //Tratate 
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(7) Alte acorduri internaţionale 
Printre alte acorduri internaţionale importante din domeniul transportului la care Republica 
Moldova a aderat în mare parte în ultimii 2 ani, pot � menţionate:  

 Acordul european privind marile linii de transport internaţional combinat și instalaţii co-
nexe (AGTC);51 

 Acordul cu privire la desfășurarea unei politici coordonate în domeniul tarifelor de 
transport;52

 Acordul european referitor la transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile 
navigabile interne (ADN);53

 Protocolul de amendare a articolului 1 a), a articolului 14 (1) și a articolului 14 (3) b) ale 
Acordul european din 30 septembrie 1957 referitor la transportul rutier internaţional al 
mărfurilor periculoase (ADR);54

 Acordul dintre guvernele statelor părţi la Acordul de bază multilateral privind transportul 
internaţional pentru dezvoltarea coridorului Europa-Caucaz-Asia cu privire la �nanţarea 
comună a Secretariatului Permanent al Comisiei Interguvernamentale TRACECA (SP CIG 
TRACECA);55

 Memorandumul de înţelegere privind dezvoltarea reţelelor de transport maritim în regi-

51  Legea nr. 310/26.07.2002 pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul european privind marile linii de transport internaţional 
combinat și instalaţii conexe (AGTC) //Monitorul O�cial 115-116/934, 08.08.2002
52  Legea nr. 1171/27.06.2002 Lege pentru rati�carea Acordului cu privire la desfășurarea unei politici coordonate în domeniul tarifelor 
de transport //Monitorul O�cial 100-101/753, 11.07.2002
53  Legea nr. 296/21.12.2007 pentru rati�carea Acordului european referitor la transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe 
căile navigabile interne (ADN) //Monitorul O�cial 5-7/21, 11.01.2008
54  Legea nr. 126/18.05.2007 pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul de amendare a articolului 1 a), a articolului 14 (1) și a 
articolului 14 (3) b) ale Acordului european din 30 septembrie 1957 referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase 
(ADR) //Monitorul O�cial 82-85/371, 15.06.2007
55  Legea nr. 328/15.12.2005 pentru rati�carea Acordului dintre guvernele statelor părţi la Acordul de bază multilateral privind trans-
portul internaţional pentru dezvoltarea coridorului Europa-Caucaz-Asia cu privire la �nanţarea comună a Secretariatului Permanent al 
Comisiei Interguvernamentale TRACECA (SP CIG TRACECA) //Monitorul O�cial 1-4/14, 06.01.2006
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unea Organizaţiei Cooperării Economice la Marea Neagră; 56 
 Acordul privind interacţiunea statelor-membre ale C.S.I. în domeniul transportării inter-

naţionale a încărcăturilor auto;57

 Hotărîrea Consiliului șe�lor de guverne ale statelor-membre ale Comunităţii Statelor 
Independente privind Concepţia unei politici de transport comune a statelor-membre 
ale C.S.I. pe perioada pînă în anul 2010;58

 Acordul privind punerea în aplicare a certi�catului internaţional de cîntărire a mijloa-
celor de transportat mărfuri pe teritoriul statelor-membre ale Comunităţii Statelor 
Independente59

5.2 Categoriile de  documente folosite în transportul rutier internaţional de marfă
Din analiza actelor internaţionale principale menţionate mai sus, precum și în baza unor 

studii de specialitate, 60 pot � evidenţiate următoarele principale categorii de documente, pe care, 
de regulă, trebuie să le posede transportatorii în cadrul transportului rutier internaţional:
(a) Documente ale conducătorului auto: permis de conducere, pașaport, buletin de identitate, 
asigurare de sănătate + risc de accident, atestat de pregătire profesională.
(b) Documente pentru autovehicul: 

 foaia de parcurs (internă sau internaţională, după caz);
 diagrame tahograf; 
 certi�cat de agreere; 
 autorizaţii tranzit sau Autorizaţie CEMT; 
 licenţa de transport; 
 licenţa de execuţie;
 poliţa de asigurare a autovehiculului;
 „Cartea verde”; 
 certi�cat ATP, ADR (după caz); 
 certi�cat internaţional de inspecţie tehnică; 
 dovada de veri�care a tahografului; 
 certi�cat de conformitate de la producătorul autotractorului și al semiremorcii; 
 certi�catul de înmatriculare; 
 certi�cat zgomot redus, eliberat de producător.

(c) Documente ale măr�i: factura externă; CMR (scrisoarea de trăsură rutieră internaţională); car-
netul T.I.R.; documentul de tranzit T– după caz, certi�cat EUR 1; certi�cat �tosanitar.
d) Alte documente necesare: decont cheltuieli cursă, dispoziţie de plată, card de alimentare.

La rândul  lor, documentele pentru autovehicul sunt caracterizate prin următoarele particulari-
tăţi generale:  
1. Foaia de parcurs este un imprimat cu un regim special, prevăzută  cu serie și număr. Prin 
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56   Hotărîrea Guvernului nr. 576/07.05.2008 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere privind dezvoltarea reţelelor de trans-
port maritim în regiunea Organizaţiei Cooperării Economice la Marea Neagră, semnat la Belgrad la 19 aprilie 2007Monitorul O�cial 
86-87/564, 16.05.2008
57  Hotărîrea Guvernului nr. 525/18.04.2008 pentru aprobarea Acordului privind interacţiunea statelor-membre ale C.S.I. în domeniul 
transportării internaţionale a încărcăturilor auto, semnat la Ialta la 18 septembrie 2003, Monitorul O�cial 81/506, 25.04.2008
58  Hotărîrea Guvernului nr. 227/29.02.2008 pentru aprobarea Hotărîrii Consiliului șe�lor de guverne ale statelor-membre ale Comuni-
tăţii Statelor Independente privind Concepţia unei politici de transport comune a statelor-membre ale C.S.I. pe perioada pînă în anul 
2010, semnată la Astana la 15 septembrie 2004, Monitorul O�cial 49-50/312, 11.03.2008
59  Hotărîrea Guvernului nr. 500/30.05.2005 pentru aprobarea Acordului privind punerea în aplicare a certi�catului internaţional de 
cîntărire a mijloacelor de transportat mărfuri pe teritoriul statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente, semnat în or. Ciol-
pon-Ata la 16 aprilie 2004 //Monitorul O�cial 80-82/548, 10.06.2005
60  Tendinţe privind activitate de transport rutier în perioada globalizării, Studiu.  
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- con�rmarea  de  către  șofer  a  stării  de  funcţionare  a  autovehiculului  la plecarea din locul de 
parcare.
Foaia de parcurs constituie baza evidenţei primare în transporturile  auto. Din ea se culeg  toate 
informaţiile privind activitatea autovehiculului și șoferului. În cazul autovehiculelor echipate 
cu tahograf, datele înscrise în foaia de parcurs se veri�că și se completează cu informaţiile fur-
nizate de diagramele  tahograf. Foaia de parcurs trebuie să se găsească asupra șoferului în tot 
timpul pentru care a fost emisă și în care autovehiculul se a�ă în afara garajului sau locului de 
parcare. 

2.Certificatul de agreere: este documentul care con�rmă că autovehiculul îndeplinește condiţi-
ile  tehnice, conform Convenţiei T.I.R., pentru ca transportul să poată � efectuat sub acoperirea 
carnetului T.I.R. Agreerea vehiculului pentru transport T.I.R. se face de către organele vamale la 
prezentarea vehiculului, împreună cu următoarele documente:

 formularul certi�catului de agreere;
 patru  fotogra�i  ale  vehiculului  (faţă,  spate, lateral dreapta  și  lateral stînga);
 certi�catul de înmatriculare;
 cartea tehnică a vehiculului;
 licenţa de execuţie;
 cerere tip.

În cazul unui autotren, certi�catul se eliberează separat pentru autovehicul și separat 
pentru remorcă sau semiremorcă și are valabilitate 2 ani, perioadă după care trebuie reînnoit. 
Dacă în decursul celor 2 ani s-au modi�cat  unele  caracteristici  ale  vehiculului,  care  au  stat  la  
baza  agreerii acestuia, agreerea trebuie, de asemenea, reînnoită.

3. Tahograful  –  este aparatul care indică și înregistrează deplasarea și staţionarea autovehiculului.61

Elementele furnizate de tahograf sunt: 
a. de indicare: ora și minutul, viteza instantanee, kilometrii parcurși;
b. de înregistrare: a timpului în circulaţie, a timpului în staţionare, kilometrii parcurși într-un 

interval de timp, viteza de circulaţie într-un interval de timp;
c. momentul închiderii și deschiderii aparatului tahograf;
d. schimbarea șoferului.

4. Licenţa  de  transport  se  acordă  operatorului  de  transport  public  care îndeplinește condi-
ţiile
de onorabilitate, competenţă profesională și capacitate �nanciară.

5.  Licenţa  de  execuţie este documentul  care  se  eliberează  la  cererea operatorului  de  transport  
și  care  atestă dreptul acestuia de a efectua transport de mărfuri cu un anumit vehicul, pe numărul 
de circulaţie sau pentru un anumit traseu, în cazul transportului rutier de persoane. 

6.  Autorizaţiile de  tranzit sunt documente eliberate de autorităţile publice centrale pentru 
transportatorii care efectuează sau desfășoară transport  rutier  internaţional  de  marfă  și  care  per-
mit  trecerea printr-o  anumită  ţară,  alta  decît  cea  de  origine,  pe  unde  transportatorul trece.  
Acestea  au  la  bază   un  acord  bilateral  încheiat  între  Ministerul Transporturilor   al   ţărilor   
respective   și   Ministerul   de   Transport   al   ţării noastre. Fără aceste autorizaţii nu ar � posibilă tre-
cerea prin aceste ţări.

7. Cartea Verde se eliberează  operatorului de transport de către societatea de asigurări unde 
acesta a încheiat poliţa de asigurare.

61  http//www.e-transport.ro ; www.cargomagazin.ro (documente necesare transportului)
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Categoria documentelor privind marfa include:

1) Factura  externă,  care  este  un  document  eliberat  de  exportator, însoţește marfa și con-
ţine date despre marfă, cantitate, preţ, date despre exportator, destinatar, modul de transport, 
data expirării, locul de încărcare, locul de descărcare, data expediţiei, condiţiile de plată, banca, 
etc.
2) Carnetul T.I.R., este un document de culoare galbenă, emis de IRU, care e format din: două  
pagini de copertă, manifestul mărfurilor, un număr de  4,  6  ,  14  sau  20  de  volete,  un  proces  ver-
bal  constatator,  la  sfîrșit, și dacă este cazul,  o �lă specială pentru transportul multimodal.

De reţinut este faptul că toate înscrierile în Carnetul T.I.R. se fac de către un comisionar  vamal.  
Carnetul  T.I.R.  nu  se  va  încredinţa  niciodată  unei  alte persoane, transportatorul �ind direct 
responsabil de pierderea acestuia.
3) ˝CMR˝, contractul de transport tip ˝CMR˝ care se prezintă sub forma scrisorii   de   trăsură   
se   consideră   încheiat   atunci   cînd  marfa   a   fost încărcată în camion, iar conducătorul auto a 
semnat CMR-ul de preluare a măr�i. Scrisoarea de transport internaţională  CMR se întocmeș-
te în 5-7 exemplare,  semnate  atît  de  predător,  cît  și  de  cărăuș.  Cuprinde  date referitoare 
la: expeditor, transportator, destinatar, date despre marfă, locul de  expediţie,  ţara,  locul  de  
destinaţie,  menţiuni  ale  expeditorului, semnătura și ștampila transportatorului, modalitatea 
de expediţie.
4) Certificatul de origine (EUR I), arată provenienţa mărfurilor, locul și ţara de origine, însoţește 
marfa. 
5) Poliţa   de   asigurare   a   mărfii,   numită   și   asigurarea  CMR,   este întocmită de către societatea 
de asigurări, unde transportatorul are încheiat un contract de asigurare.

5.3 Cadrul legal naţional
Analizînd evoluţia cadrului normativ din domeniul transporturilor de mărfuri în ultimii 

2-3 ani,  constatăm că el a suferit o serie de schimbări pozitive, �ind perfecţionat sistematic și 
completat cu noi acte normative. 

În prezent, putem vorbi despre existenţa unui cadru legal special destul de dezvoltat și 
de�nitivat, �ecare act normativ avînd semni�caţia sa în cadrul transportului de mărfuri (inclusiv 
a produselor agricole). 

Astfel, în contextului prezentului studiu, actele normative naţionale din domeniul trans-
portului pot � împărţite în trei categorii: 
a) legi speciale, care au fost adoptate de mai mult timp și care stabilesc principiile și regulile ge-
nerale din domeniul dat. La această categorie se referă: Legea cu privire la transporturi62, Codul 
transporturilor auto63, Codul transportului feroviar64 și Codul navigaţiei maritime comerciale65.
b) acte  normative speciale, adoptate de către Guvern în scopul dezvoltării prevederilor legilor 
și asigurării punerii lor efective în practică: Regulamentul transporturilor auto de mărfuri66 și 
Regulamentul transporturilor de mărfuri perisabile67.
c) actele normative adoptate în ultimii 2 ani și care re�ectă politicile actuale ale statului în dome-
niul transportului de mărfuri.   

Analiza generală a actelor legislative și normative din primele două categorii permite a 
constata că în ultimii ani ele nu au suferit schimbări esenţiale. Mai mult, din textul acte normative 
rezultă că ele nu reglementează transportul internaţional de mărfuri, care sunt reglementate de 
către acordurile internaţionale și bilaterale semnate de către Republica Moldova și menţionate 
mai sus.   

Totuși, considerăm că în contextul prezentului studiu o atenţie deosebită merită 

62   Monitorul O�cial 67-68/553, 16.10.1997
63   Legea nr. 116/29.07.98  pentru aprobarea Codului transporturilor auto //Monitorul O�cial 90-91/581, 01.10.1998
64   Legea nr. 309/17.07.2003 pentru aprobarea Codului transportului feroviar //Monitorul O�cial 226-228/892, 14.11.2003
65   Legea nr. 599/30.09.99 pentru aprobarea Codului navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova //Monitorul O�cial 1-4/2, 
11.01.2001
66  Regulamentul transporturilor auto de mărfuri din 09.12.99 //Monitorul O�cial 42-44/141, 20.04.2000
67  Ordinul Ministrului Regulamentul transporturilor de mărfuri perisabile din 09.12.99 //Monitorul O�cial 39-41/130, 13.04.2000
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Regulamentul transporturilor de mărfuri perisabile, deoarece el este practic unicul act normativ 
care stabilește particularităţile produselor perisabile și re�ectă speci�cul transporturilor lor, din 
categoria dată, făcînd parte majoritatea produselor agricole destinate exporturilor. 

Acest act normativ de�nește noţiunea de mărfuri perisabile, stabilind că în respectiva ca-
tegorie pot � incluse produsele supuse unei alterări rapide în condiţiile mediului  și  care  cer  con-
diţii speciale de  transportare și protecţie de  acţiunea  asupra  lor  a temperaturilor  înalte  și  joase 
ale aerului exterior și un termen de realizare în conformitate cu documentele normative pentru 
acest gen de produse.  

Astfel, la mărfurile perisabile sunt atribuite: 
 produsele de  provenienţă  vegetală:  fructe, pomușoare, legume, ciuperci, plante vii: pu-

ieţi, material de înmulţire și săditor, pomicol, viticol  și arbuști fructiferi, stoloni de căpșuni, 
�ori vii și  tăiate etc.;

 produsele de  provenienţă animală: carnea și produsele din carne de diferite animale și 
păsări, pește, icre, lapte, ouă, etc.;

 produsele prelucrate: produse lactate, grăsimi, diferite fructe congelate, mezeluri, cașca-
val, unt, etc.;

    De asemenea, în Regulament se prevede că transportarea mărfurilor perisabile între state 
se efectuează în temeiul coordonării preliminare cu organul de stat al Republicii Moldova și cu 
Serviciul Veterinar de Stat al  Republicii  Moldova, incluzînd regulile corespunzătoare  de  încăr-
care a mărfurilor și  perfectarea certi�catelor  veterinare  (pentru produsele de origine animală)  
și a certi�catelor igienice. Produsele alimentare importate în Republica Moldova pot � transpor-
tate  pe teritoriul ei după achitarea taxelor vamale, cu condiţia ca termenul lor de valabilitate să 
nu depășească 2/3 din termenul stabilit de standarde, avînd  pe  etichete și ambalaj informaţia 
respectivă în limba o�cială.

În plus, se stabilește că, în cazul transportării mărfurilor perisabile, sunt obligatorii: certi�-
catul de conformitate, de calitate, igienic și �tosanitar, factura de expediţie și certi�catul veteri-
nar (pentru produsele de origine animală), în care sunt indicate data și ora încheierii  procesului 
tehnologic, data și ora expirării termenului de realizare, temperatura păstrării.

Totodată, analizînd actele normative adoptate în ultimii ani, care convenţional fac parte 
din a treia categorie, pot � stabilite anumite tendinţe privind politicile publice în domeniul trans-
portului de mărfuri. 

În acest sens, pot � menţionate:  
(1) Hotărîrea Guvernului nr. 1126/28.08.200268, prin care au fost aprobate Concepţia și Re-
gulamentul cu privire la sistemul informaţional automatizat de evidenţă și control a persoane-
lor, mijloacelor de transport și mărfurilor (încărcăturilor), care trec frontiera de stat și/sau vamală 
“FRONTIERA”

Conform acestui document, începînd cu anul 1999, în Republica Moldova s-a început apli-
carea diferitor sisteme de evidenţă și control a persoanelor, transporturilor și mărfurilor care trec 
frontiera. Astfel, a fost elaborat un sistem automatizat de evidenţă și control a persoanelor �zice și 
mijloacelor de transport în punctele de trecere a frontierei – Sistemul automatizat de prelucrare a 
informaţiei “CONTROL-D”, care a fost instalat în punctele de trecere Leușeni și Sculeni în anul 1999 
și exploatat timp de un an. Apoi, a fost elaborat și implementat la vama Sculeni Sistemul auto-
matizat de evidenţă și control al încărcăturilor – S.I.A. “FRONTIERA”, speci�cul căruia îl constituie 
introducerea bonului unic de plată. În anul 2001, Departamentul Tehnologii Informaţionale a ela-
borat și a introdus în aplicare sistemul de control al încărcăturilor în tranzit, cu utilizarea “plombei 
intelectuale”, în baza unui CIP digital. 

Folosirea sistemelor sus-menţionate a scos în evidenţă necesitatea creării unui sistem in-
tegrat de evidenţă a persoanelor, mijloacelor de transport și încărcăturilor, care ar realiza interco-
nexiunea tuturor punctelor de trecere ale frontierei de stat, vămilor interne și depozitelor vamale, 
precum și a Departamentului Vamal, Departamentului Trupelor de Grăniceri și altor instituţii, ac-
68   Hotărîrea Guvernului nr. 1126/28.08.2002 cu privire la aprobarea Concepţiei și Regulamentului cu privire la sistemul informaţional 
automatizat de evidenţă și control al persoanelor, mijloacelor de transport și mărfurilor (încărcăturilor), care trec frontiera de stat și/
sau vamală “FRONTIERA” //Monitorul O�cial 124-125/1251, 05.09.2002
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68   Hotărîrea Guvernului nr. 1126/28.08.2002 cu privire la aprobarea Concepţiei și Regulamentului cu privire la sistemul informaţional 
automatizat de evidenţă și control al persoanelor, mijloacelor de transport și mărfurilor (încărcăturilor), care trec frontiera de stat și/
sau vamală “FRONTIERA” //Monitorul O�cial 124-125/1251, 05.09.2002
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tivitatea cărora vizează într-un fel sau altul trecerea frontierei. 
Sistemul informaţional automatizat “FRONTIERA” (în continuare – S.I.A. “FRONTIERA”) este 

sistemul informaţional unic integrat și automatizat de evidenţă și control al persoanelor, mijloace-
lor de transport și mărfurilor (încărcăturilor), care trec frontiera de stat și/sau vamală a Republicii 
Moldova. Scopul general al creării acestui sistem reprezintă asigurarea securităţii Republicii Mol-
dova, în special, prin combaterea exportului și importului ilicit de mărfuri, prevenirea falsi�cării 
mărfurilor și documentelor, exercitarea controlului asupra migraţiei ilicite, depistarea persoanelor 
și mijloacelor de transport cărora le-a fost interzisă intrarea în și ieșirea din ţară.

Sarcinile principale ale SIA “FRONTIERA” sunt: 
 asigurarea evidenţei și controlului automatizat al persoanelor, mijloacelor de trans-

port și mărfurilor ce trec frontiera; 
 asigurarea evidenţei și controlului automatizat al documentelor prezentate; 
 asigurarea evidenţei și controlului automatizat al decontărilor cu bugetele de toate 

nivelurile; 
 sporirea capacităţii de tra�c a punctelor de trecere – prin introducerea documente-

lor mecanolizibile și cataloagelor electronice; 
 sporirea nivelului de servire prin accelerarea procedurii de înregistrare, control și 

percepere a taxelor vamale și impozitelor stabilite; 
 crearea băncii integrate unice de date privind trecerea frontierei de către persoane, 

mijloace de transport și mărfuri; 
 asigurarea sistemelor informaţionale departamentale cu informaţii veridice și ope-

rative privind trecerea frontierei de către persoane, mijloace de transport și măr-
furi;

 asigurarea bunei funcţionări în regim permanent.

În special, documentul în cauză merită atenţie deoarece stabilește și clasi�că categoriile 
de documente care sunt prezentate de către exportatori.  Documentele, care se iau la evidenţă în 
S.I.A. "FRONTIERA", se divizează în următoarele categorii: 

1) documentele de identi�care a persoanei; 
2) documentele privind regimul vizelor; 
3) documentele unităţii de drept; 
4) documentele conducătorului de vehicul; 
5) documentele privind mijlocul de transport; 
6) documentele ce însoţesc mărfurile (încărcăturile); 
7) bonul unic de plată a încasărilor vamale; 
8) documentele Serviciului sanitaro-epidemiologic de stat; 
9) documentele Serviciului veterinar de stat; 
10) documentele Serviciului de carantină �tosanitară de stat; 
11) documentele Inspectoratului Ecologic de Stat; 
12) documentele tehnologice. 

Astfel, în cazul trecerii frontierei cu un mijloc de transport, pentru acesta trebuie să �e 
prezentă următoarele documente: 

 certi�catul de înregistrare a mijlocului de transport; 
 talonul de trecere a testului tehnic; 
 certi�catul asigurării de răspundere civilă auto; 
 certi�catul vamal (eliberat la introducerea iniţială a mijlocului de transport în Republica 

Moldova). 
În cazul transporturilor auto internaţionale (inclusiv tranzitul), conducătorul vehiculului 

prezintă suplimentar pentru mijlocul de transport următoarele documente: 
a) certi�catul de conformitate a mijlocului de transport pentru transportarea internaţională a 

mărfurilor (încărcăturilor), eliberat în baza condiţiilor convenţiei T.I.R. (cu fotogra�i); 
b) autorizaţia pentru executarea transporturilor în teritorii străine; 
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c) certi�catul de admitere a mijlocului de transport la transportarea încărcăturilor periculoase 
(numai în cazul transportării acestui tip de încărcături); 

d) cartela mecanolizibilă de licenţă; 
e) foaia de parcurs (copia contractului de transport sau caietul de evidenţă a pro�tului); 
f ) carnetul de pasaj (pentru statele în care acesta este necesar). 

La trecerea frontierei cu transportul feroviar se prezintă autorizaţia de însoţire (pentru 
�ecare garnitură de tren). 

Printre documentele de însoţire a încărcăturilor, sunt menţionate: 
1) cererea pentru inspectarea înainte de expediţie a producţiei ce urmează să �e importa-
tă; 
2) raportul de constatări pozitive sau raportul de discrepanţe al inspecţiei (utilizate de orga-
nele vamale ale Republicii Moldova pentru facilitarea perfectării documentelor vamale la intrarea 
bunurilor în ţară) și bonul de protecţie (pentru achitare); 
3) declaraţia vamală pentru persoana juridică; 
4) declaraţia vamală pentru persoana �zică; 
5) certi�catul despre originea, calitatea și conformitatea mărfurilor; 
6) contul-factură (invoice) care atestă volumele și valoarea mărfurilor; 
7) foaia de însoţire pentru mărfurile transportate, în care se indică tipul transportului (rutier, 
aerian, feroviar etc.); 
8) procura, eliberată persoanei �zice care se ocupă de importul/exportul mărfurilor; 
9) foile de însoţire a mărfurilor de tip CMR, cu speci�cările și alte documente de însoţire ne-
cesare; 
10) carnetele T.I.R. perfectate; 
11) asigurarea de răspundere a transportatorilor (copia poliţei de asigurare); 
12) certi�catul Camerei de Comerţ și Industrie. 

Pe lîngă aceste acte menţionate mai sus, exportatorii trebuie să mai prezinte: 
 Bonul unic de plată a încasărilor vamale;
 Documentele Serviciului sanitaro-epidemiologic de stat (diverse certi�cate): 
 Documentele Serviciului veterinar de stat (certi�catul veterinar; autorizaţia sanitară);
 Documentele Serviciului de stat pentru carantină �tosanitară (permisul �tosanitar; autorizaţia 

sanitară);. 
 Documentele Inspectoratului Ecologic de Stat (certi�catul ecologic); 
 Documentele tehnologice (diverse certi�cate; diverse rapoarte analitice și statistice.

(2) Hotărîrea Guvernului nr. 507/07.05.200769, prin care a fost aprobat planul de măsuri în 
domeniul transportului auto.

Cu referire la transportul internaţional de mărfuri, în acest act normativ se menţionează 
în calitate de rezultat pozitiv faptul că a fost introdusă licenţierea obligatorie a transportului auto 
internaţional de mărfuri; printre măsurile de îmbunătăţire a situaţiei din domeniul transportului 
auto, elaborarea proiectului hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 
evidenţa și utilizarea autorizaţiilor CEMT. 

În special, se propune a prevedea în Regulament modalitatea de ţinere a evidenţei auto-
matizate a autorizaţiilor CEMT eliberate prin intermediul Programului unic computerizat, inclusiv 
la trecerile frontierei de stat. 

Responsabili de elaborarea acestui act normativ au fost desemnate  Ministerul 
Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor și Î.S. “Agenţia Moldovei Tra�c Auto Internaţional”. 
Termenul de elaborare a fost �xat pentru semestrul II al anului 2007. 

O altă măsură prevăzută de acest act normativ este elaborarea Strategiei (Programului) 
de dezvoltare a transportului auto în Republica Moldova în contextul realizării Planului de Acţiuni 

69   Hotărîrea Guvernului nr. 507/07.05.2007 privind unele măsuri de îmbunătăţire a situaţiei în domeniul transportului auto //Moni-
torul O�cial 67-69/538, 18.05.2007
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Republica Moldova – UE, termen de elaborare �ind semestrul II al anului 2007, iar responsabil - 
Ministerul Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor.

Însă, analizînd cadrul legal actual (în vigoare la data de 5 iunie 2008), constatăm că ambe-
le aceste măsuri nu au fost realizate pînă în prezent. 

3) Hotărîrea Guvernului nr. 1073/01.10.2007 70, prin care a fost aprobat Regulamentul cu privi-
re la autorizarea, controlul și efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu greutăţi și/sau 
gabarite ce depășesc limitele admise.   

Scopul principal al Regulamentului dat este realizarea unui sistem e�cient de reglementa-
re și supraveghere administrativă a transporturilor cu greutăţi și/sau gabarite ce depășesc limitele 
admise.

Prin acest act normativ se stabilește că circulaţia pe drumurile publice a transporturilor cu 
greutăţi și/sau gabarite ce depășesc limitele admise este posibilă numai în cazuri excepţionale, 
pentru transportul obiectelor indivizibile, în baza autorizaţiei speciale de transport eliberată de 
organul abilitat al administraţiei publice centrale. 

De asemenea, Regulamentul dat stabilește particularităţile, condiţiile și regulile de elibe-
rare a unor astfel de autorizaţii speciale.  

(4) Hotărîrea Guvernului nr. 85/01.02.200871 prin care este aprobată Strategia infrastructurii 
transportului terestru pe anii 2008-2017.

Prezenta Strategie prezintă o importanţă deosebită, deoarece cum s-e menţionează în 
toate documentele strategice și de politici adoptate în ultimii ani în Republica Moldova, lipsa unei 
infrastructuri dezvoltate și moderne a transportului terestru reprezintă unul din factorii negativi 
în dezvoltarea comerţului exterior. 

Mai mult, însuși în textul Strategiei este menţionat că „nivelul scăzut al infrastructurii dru-
murilor constituie un impediment semni�cativ pentru extinderea comerţului, prin impunerea 
unor costuri adiţionale exportatorilor și importatorilor: peste 30% din companiile respondente au 
menţionat că infrastructura transportului din Moldova a devenit un obstacol în calea operaţiuni-
lor comerciale, efectuate de ei pe parcursul ultimilor cincisprezece ani. Costurile de transport pot 
afecta creșterea economică în mod diferit. În primul rând, costurile mai înalte pentru transport re-
duc câștigurile de la exportul produselor primare, diminuând mijloacele economisite disponibile 
pentru investiţii. Pe de altă parte, costurile de transport majorează preţurile de import al bunurilor 
de capital, diminuând în mod direct investiţiile reale.” 

Pe lîngă faptul că în textul strategiei este efectuată o analiză destul de obiectivă a situ-
aţiei actuale din domeniul infrastructurii transportului terestru, în contextul prezentului studiu 
merită atenţie specială obiectivul de bază urmărit - de a oferi ţării un asemenea sistem e�cient 
care ar satisface necesitatea cetăţenilor în mobilitate și ar facilita comerţul pe pieţele autohtone 
și internaţionale, ținînd cont de rolul pe care Moldova îl poate avea în calitate de punte dintre UE 
și ţările Comunităţii Statelor Independente (CSI). Printre alte obiective generale sunt menţionate: 
perfecţionarea cadrului economic prin facilitarea operaţiunilor comerciale pe pieţele autohtone 
și internaţionale, precum și integrarea Moldovei în principalele artere internaţionale de transport 
care traversează Europa.

În strategie sunt stabilite obiectivele pe termen scurt și mediu, direcţiile de prioritare de 
activitate și sunt de�nite acţiunile pe termen scurt și lung. 

Un element important al Strategiei date îl constituie programul pe zece ani de reabilitare a 
drumurilor existente, al cărui obiectiv este asigurarea unui nivel acceptabil al calităţii drumurilor, cel 
puţin pentru reţeaua de bază a drumurilor din Moldova. Programul menţionat este considerat unul 
din factorii-cheie pentru asigurarea coeziunii sociale în ţară și a unui nivel mai înalt de competitivita-
te, precum și reintegrarea teritoriului Moldovei pe principalele axe internaţionale comerciale.
70   Hotărîrea Guvernului nr. 1073/01.10.2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea, controlul și efectuarea pe dru-
murile publice a transporturilor cu greutăţi și/sau gabarite ce depășesc limitele admise //Monitorul O�cial 161-164/1121, 12.10.2007
71   Hotărîrea Guvernului nr. 85/01.02.2008 cu privire la aprobarea Strategiei infrastructurii transportului terestru pe anii 2008-2017 //
Monitorul O�cial 30-31/159, 12.02.2008 
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În general, Strategia dată reprezintă un document destul de solid și ambiţios, care încercă 
să abordeze problematica infrastructurii rutiere într-un mod complex și multilateral. În acest sens, 
sunt prevăzute o serie de acţiuni destul de ambiţioase: planuri de reabilitare a drumurilor și reţelei 
de cale ferate, restructurarea CFM, aranjamente pentru întreţinerea drumurilor planuri de dezvol-
tare a infrastructurii drumurilor, susţinerea strategiilor din domeniul transportului urban. Nu se 
uită nici de realităţile existente și necesitatea acoperirii �nanciare, la acest capitol �ind propuse 
schimbarea sistemului actual de �nanţare a infrastructurii rutiere și modi�carea fondului rutier. În 
plus, în baza unei analize situaţiei actuale și a oportunităţilor de �nanţare existente, în strategie se 
propune un scenariu �nanciar pentru 10 ani. 

(5) Hotărîrea Guvernului nr. 453/24.03.200872, prin care este aprobată Concepţia dezvoltării 
transportului naval în Republica Moldova. 

Concepţia dată determină criteriile generale de dezvoltare a transportului naval, precum 
și scopurile și metodele de reglementare, avînd în vedere dezvoltarea ţării și tendinţa de aderare 
a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Unul din obiectivele de bază al dezvoltării transportului naval constă în racordarea la ca-
drul complexului ramurii de transport. Soluţionarea problemelor transportului naval intern se 
propune a � efectuată în cîteva etape.

La prima etapă (2008 – 2009), urmează a � soluţionate problemele dezvoltării și reformării 
transportului naval intern prin coordonarea și interacţiunea activităţii autorităţilor administraţiei 
publice și agenţilor economici: 

a) păstrarea și dezvoltarea căilor navigabile interne și a construcţiilor hidrotehnice; 
b) supravegherea și controlul asupra siguranţei navigaţiei și siguranţei ecologice; 
c) crearea și modernizarea regulilor unice de activitate pe căile navigabile interne și contro-

lul respectării acestora; 
d) apărarea intereselor economice ale armatorilor din Republica Moldova pe plan mondi-

al; 
e) asigurarea cu cadre din domeniul transportului naval. 
La etapa a doua (2009-2011), se presupune intrarea în sistemul european și mondial de 

transport prin organizarea transportării mărfurilor pe coridoarele internaţionale de transport. 
De asemenea, în Concepţie se prevăd metodele și mecanismele de dezvoltare a transpor-

tului naval, aspectele regionale ale dezvoltării naval intern și rezultatele scontate ale realizării pre-
vederilor concepţiei.  

(6) Hotărîrea Guvernului nr. 539/23.04.200873 prin care a fost creată Instituţia publică “Agenţia 
Naţională Transport Auto”. 

Agenţia Naţională Transport Autor (ANTA) a fost în�inţată în rezultatul reformei administra-
ţiei publice centrale și optimizării structurilor administrative. Potrivit propriului regulament, ANTA 
este o instituţie publică cu statut de persoană juridică în subordinea Ministerului Transporturilor 
și Gospodăriei Drumurilor, care dispune de bilanţ autonom, cont trezorerial, ștampilă cu Stema 
de Stat și denumirea sa în limba o�cială, de formulare cu antet. Agenţia își desfășoară activitatea 
cu �nanţare de la bugetul de stat.

Funcţia de bază ANTA este de a monitoriza și de a asigura realizarea prevederilor legisla-
ţiei, actelor normative naţionale și actelor internaţionale în domeniul transportului auto la care 
Republica Moldova este parte. 

Conform regulamentului, pentru ANTA sunt prevăzute un număr considerabil de atribuţii. 
Însă, în contextul studiului nostru, prezintă interes următoarele atribuţii ale ANTA: 

1) implementarea prevederilor și cerinţelor acordurilor internaţionale și convenţiilor în do-

72   Hotărîrea Guvernului nr. 453/24.03.2008 cu privire la aprobarea Concepţiei dezvoltării transportului naval în Republica Moldova 
//Monitorul O�cial 66-68/433, 01.04.2008
73   Hotărîrea Guvernului nr. 539/23.04.2008 cu privire la crearea Instituţiei publice “Agenţia Naţională Transport Auto” //Monitorul 
O�cial 82/521, 29.04.2008
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propune a � efectuată în cîteva etape.

La prima etapă (2008 – 2009), urmează a � soluţionate problemele dezvoltării și reformării 
transportului naval intern prin coordonarea și interacţiunea activităţii autorităţilor administraţiei 
publice și agenţilor economici: 

a) păstrarea și dezvoltarea căilor navigabile interne și a construcţiilor hidrotehnice; 
b) supravegherea și controlul asupra siguranţei navigaţiei și siguranţei ecologice; 
c) crearea și modernizarea regulilor unice de activitate pe căile navigabile interne și contro-

lul respectării acestora; 
d) apărarea intereselor economice ale armatorilor din Republica Moldova pe plan mondi-

al; 
e) asigurarea cu cadre din domeniul transportului naval. 
La etapa a doua (2009-2011), se presupune intrarea în sistemul european și mondial de 

transport prin organizarea transportării mărfurilor pe coridoarele internaţionale de transport. 
De asemenea, în Concepţie se prevăd metodele și mecanismele de dezvoltare a transpor-

tului naval, aspectele regionale ale dezvoltării naval intern și rezultatele scontate ale realizării pre-
vederilor concepţiei.  

(6) Hotărîrea Guvernului nr. 539/23.04.200873 prin care a fost creată Instituţia publică “Agenţia 
Naţională Transport Auto”. 

Agenţia Naţională Transport Autor (ANTA) a fost în�inţată în rezultatul reformei administra-
ţiei publice centrale și optimizării structurilor administrative. Potrivit propriului regulament, ANTA 
este o instituţie publică cu statut de persoană juridică în subordinea Ministerului Transporturilor 
și Gospodăriei Drumurilor, care dispune de bilanţ autonom, cont trezorerial, ștampilă cu Stema 
de Stat și denumirea sa în limba o�cială, de formulare cu antet. Agenţia își desfășoară activitatea 
cu �nanţare de la bugetul de stat.

Funcţia de bază ANTA este de a monitoriza și de a asigura realizarea prevederilor legisla-
ţiei, actelor normative naţionale și actelor internaţionale în domeniul transportului auto la care 
Republica Moldova este parte. 

Conform regulamentului, pentru ANTA sunt prevăzute un număr considerabil de atribuţii. 
Însă, în contextul studiului nostru, prezintă interes următoarele atribuţii ale ANTA: 

1) implementarea prevederilor și cerinţelor acordurilor internaţionale și convenţiilor în do-

72   Hotărîrea Guvernului nr. 453/24.03.2008 cu privire la aprobarea Concepţiei dezvoltării transportului naval în Republica Moldova 
//Monitorul O�cial 66-68/433, 01.04.2008
73   Hotărîrea Guvernului nr. 539/23.04.2008 cu privire la crearea Instituţiei publice “Agenţia Naţională Transport Auto” //Monitorul 
O�cial 82/521, 29.04.2008
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meniul transportului auto la care Republica Moldova a aderat, a actelor legislative și normative 
naţionale ce reglementează activitatea transportului auto de mărfuri și călători; 

2) monitorizarea procesului de comandare, primire, eliberare și perfectare a autorizaţiilor 
multilaterale CEMT (Conferinţa Europeană a Miniștrilor de Transport), utilizate de către agenţii 
transportatori autohtoni și elaborarea dărilor de seamă pentru prezentarea acestora către Secre-
tariatul CEMT; 

3) monitorizarea procesului de editare, efectuare a schimbului de autorizaţii internaţionale 
unitare cu ţările străine în conformitate cu acordurile bilaterale și eliberarea acestora agenţilor 
transportatori din Republica Moldova; 

4) veri�carea și sistematizarea informaţiei privind utilizarea autorizaţiilor internaţionale uni-
tare de către agenţii transportatori autohtoni; 

5) comandarea, eliberarea și monitorizarea utilizării cartelelor pentru tahografele digitale 
de către persoanele �zice și juridice, în cazurile prevăzute de lege; 

6) monitorizarea respectării de către agenţii transportatori a prevederilor și cerinţelor acor-
durilor internaţionale ADR (Acordul european referitor la tra�cul rutier internaţional de mărfuri 
periculoase) și ATP (Acordul cu privire la transporturile internaţionale de produse alimentare peri-
sabile și cu privire la mijloacele de transport speciale destinate acestor transporturi), Regulamen-
tului transportului mărfurilor periculoase pe teritoriul Republicii Moldova; 

7) eliberarea certi�catelor de conformitate CEMT în baza rapoartelor de veri�care eliberate 
de către staţiile de testare; 

8) eliberarea blanchetelor certi�catelor de agreare ADR, certi�catelor pentru condiţiile con-
trolului tehnic și certi�catelor de corespundere a remorcilor și semiremorcilor cerinţelor tehnice 
pentru camion sigur; 

9) monitorizarea procesului tehnologic efectuat de către agenţii transportatori, gările și sta-
ţiile auto; 

10) eliberarea actelor în conformitate cu Nomenclatorul permiselor și certi�catelor, aprobat 
în modul stabilit de Guvern; 

11) monitorizarea și implementarea prevederilor protocoalelor ședinţelor comisiilor mixte 
desfășurate; 

12) reprezentarea Ministerului Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor în relaţiile cu 
transportatorii străini pe teritoriul republicii și transportatorii autohtoni în organele de stat ale 
altor state, precum și conlucrarea cu organismele similare din alte state; 

13) reprezentarea și apărarea intereselor agenţilor transportatori autohtoni în relaţiile cu 
organele similare din alte state; 

14) desfășurarea sondajelor și efectuarea analizei tendinţelor de dezvoltare a transportului 
internaţional.

În același timp, conform regulamentului, pentru a-și realiza efectiv atribuţiile respective, 
ANTA este abilitată cu următoarele drepturi: 

 să acorde, să suspende și să retragă, parţial sau total, permisele de activitate pe rutele 
regulate în modul stabilit de lege;

 să participe la lucrările organismelor internaţionale din domeniul său de activitate;
 să încheie contracte, conform competenţei, cu persoane juridice și �zice atît pe teritoriul 

Republicii Moldova, cît și după hotarele ei; 
 să perfecteze și să elibereze documentele necesare transportatorilor auto pentru efectu-

area tra�cului de mărfuri și călători, în conformitate cu legislaţia; 
 să întocmească procese-verbale agenţilor transportatori (persoane �zice și juridice, după 

caz), ca rezultat al nerespectării legislaţiei în vigoare din domeniul transportului auto.

Astfel,  constatăm că ANTA va avea un rol foarte important în cadrul sistemului administrativ al 
transportului internaţional de mărfuri, deoarece majoritatea atribuţiilor și drepturilor se referă 
anume la diferite aspecte din domeniul transportului internaţional. 
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(7) Ordinul nr.186 din 19.12.2005 al Ministerului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor 

74 prin care se stabilește costul unei autorizaţii unitare pentru transporturi rutiere internaţionale. 
Conform acestui act normativ, începînd cu 1 ianuarie 2006, a fost stabilit costul unei autorizaţii 
unitare pentru transporturi rutiere internaţionale:

 în mărime de  10 euro pentru Belarus și Ucraina (cu plata  taxelor de drum). 
 în mărime de 30 euro pentru următoarele ţări: Austria, Azerbaidjan, Belgia, Belarus  (fără 

plata taxelor de drum), Bulgaria, Cehia, Croaţia, Danemarca, Spania, Elveţia, Estonia, 
Finlanda, Franţa, Germania, Georgia, Grecia, Italia, Kazahstan, Kirghizia, Letonia, Lituania,  
Luxemburg,  Macedonia,  Olanda,  Polonia,  România,   Rusia, Slovacia,  Slovenia,  Turcia,  
Ucraina  (fără plata  taxelor  de  drum), Ungaria, Uzbekistan  și  autorizaţiile unitare ale  
Republicii  Moldova pentru  transportatorii  străini care efectuează cursele bilaterale  sau 
tranzit pe teritoriul Republicii Moldova;

 în mărime de  150  euro  - autorizaţiile  unitare  ale  Republicii Moldova  pentru  transpor-
tatorii străini, care efectuează  transportarea mărfurilor în/din ţările terţe în/din Republica 
Moldova.

74  Ministerul Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor Ordin nr.186 din 19.12.2005 cu privire la aprobarea preţurilor autorizaţiilor 
pentru transporturile rutiere internaţionale //Monitorul O�cial 25-27/66, 10.02.2006
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Concluzii:
1. Cadrul normativ actual care reglementează exportul produselor autohtone, în general, 

și a celor agricole, în special, este unul foarte numeros și complex, �ind perfecţionat și 
completat semni�cativ în ultimii 2-3 ani.

2. Numărul mare, complexitatea și caracterul dispersat al reglementărilor normative ce re-
glementează diferite aspecte ale comerţului exterior ridică unele probleme practice:

 di�cultăţi în calea cunoașterii, orientării și informării adecvate a exportatorilor cu privire 
la procedurile, particularităţile, facilităţile, preferinţele etc. 

 lipsa unei corelări adecvate între diferite acte normative departamentale (speciale);
3. Începând cu anul 2005 și mai ales în anii 2006-2008, politicile publice (strategiile și planu-

rile de acţiuni) actuale sunt mult mai realiste și pot � mai bine monitorizate sub aspectul 
modului realizării lor.

4. În cadrul procesului de adoptare a noilor reglementări în conformitate cu standardele UE, 
apare o problemă – reglementările respective se adoptă și se pun în aplicare înainte ca să 
�e create condiţiile necesare și fără ca producătorii și exportatorii să �e pregătiţii pentru 
aceasta;  

5. În prezent, se păstrează o anumită incertitudine și rezerve privind capacitatea structurilor 
guvernamentale de a implementa documentele de politici publice în termenele stabilite 
și în modul adecvat.  

6. Sistemul de auto-evaluare și de raportare din partea autorităţilor publice centrale a pro-
cesului de implementare a documentelor de politici și a cadrului legal este imperfect, 
ceea ce in�uenţează negativ modul de realizare a prevederilor normative, generînd întîr-
zieri, realizări parţiale și formale sau chiar nerealizări totale.

7. Forma de raportare aplicată în prezent este destul de generală, fragmentară și selectivă, 
ceea ce nu permite de a monitoriza și de a aprecia adecvat și minuţios activitatea structu-
rilor guvernamentale în domeniul dat și modul de realizare a obligaţiilor sale legale. 

8. Datorita carenţelor în procesul de elaborare, în practica juridică din Moldova sunt pre-
zente cazuri de nerealizare totală a documentelor de politici publice sau înlocuirea unor 
documente relativ noi cu altele, fără a se ţine cont de faptul că importante resurse umane 
și �nanciare utilizate sunt epuizate în zadar, fără ca să producă efecte și fără ca cineva să 
poarte careva răspundere. 

9. Lipsa acoperirii �nanciare a unei părţi semni�cative din acţiunile și măsurile �xate în do-
cumentele de politici respective, precum și lipsa mecanismelor de aplicare și funcţionare 
a sistemului de stimulare a exporturilor, face ca documentele de politici să nu poată � 
aplicate.

10.  Sistemul de control al calităţii produselor agricole edi�cat pe parcursul anilor precedenţi 
a fost unul ine�cient și necesită să �e perfecţionat și ajustat. 

11. Pentru efectuarea unei tranzacţii internaţionale comerciale este necesar un set exagerat 
de mare de acte, certi�cate și permisiuni, obţinerea cărora necesită timp și cheltuieli �-
nanciare. Unele acte normative departamentale, care prin esenţă sunt destinate punerii 
în aplicare a legilor, în unele cazuri stabilesc norme noi care nu sunt prevăzute în legi 
(Codul Vamal). (pct. 8 din Ordinul Departamentului Vamal nr. 438 din 19.11.2007). La capi-
tolul documente și informaţii suplimentare necesare vămuirii, Codul Vamal conţine unele 
formulări și prevederi, imprecise, neclare,  ceea ce ar putea favoriza apariţia abuzurilor din 
partea reprezentanţilor organelor vamale. 
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Recomandări
1. Crearea mecanismelor necesare pentru a asigura implementarea efectivă și punctuală a 

tuturor actelor normative adoptate pe parcursul ultimilor ani. 
2. Aplicarea unor tehnici de sistematizare a cadrului normativ respectiv, în așa fel încât să 

�e asigurat și facilitat accesul la informaţie a exportatorilor (codi�care, instrucţiuni pe ex-
portul anumitor categorii de produse, regulamente, elaborarea de ghiduri, manuale de 
proceduri etc.). 

3. Simpli�carea procedurilor vamale prin revizuirea listei actelor și informaţiilor obligatorii 
pe care trebuie să le prezinte exportatorii în vederea micșorării numărului lor. 

4. Formarea grupurilor mixte de lucru, cu implicarea specialiștilor tuturor instituţiilor intere-
sate, a mediului academic și societăţii civile, în  scopul racordării carului legal intern la cel 
european.

5. Revizuirea mecanismului de elaborare și implementare a documentelor de politici pu-
blice și a cadrului normativ, prin utilizarea la maximum a potenţialul enorm existent și 
practic neutilizat actualmente al mediului academic, mediului de afaceri, societăţii civile 
și experţilor independenţi.

6. Crearea unui sistem obiectiv, e�cient și transparent de raportare și de monitorizare siste-
matică a procesului de implementare a documentelor de politici și a cadrului legal, care să 
asigure re�ectarea în rapoartele guvernamentale întocmai a structurii și logicii documen-
telor în baza cărora sunt elaborate., referindu-se sub aspect realizat/nerealizat la toate 
acţiunile care urmau să �e efectuate, precum și o analiză detaliată a succeselor, și mai ales 
a insucceselor.   

7. Aplicarea în practică și întocmai a prevederilor legale privind obligativitatea prevederii 
acoperirii �nanciare a actelor normative elaborate și adoptate. 

8. Adoptarea unor reglementări speciale, detaliate și complexe a statului juridic al produ-
selor agricole perisabile, precum și a particularităţilor legate de păstrarea, transportarea, 
certi�carea, perfectarea documentelor  etc. 

9. Adoptarea unor reglementări normative detaliate și clare care să prevadă, pe de o parte, 
lista mărfurilor faţă de care să �e aplicate procedurile vamale simpli�cate, iar, pe de altă 
parte, să reglementeze clar și detaliat procedurile simpli�cate de vămuire, care urmează a 
� aplicate în special produselor agricole perisabile și ușor alterabile. 

10. Eliminarea discrepanţelor existente între unele acte ale Serviciului Vamal și prevederile 
Codului Vamal. Propunem ca la capitolul documente și informaţii suplimentare necesare 
vămuirii, Codul Vamal să prevadă expres și limitativ lista documentelor care trebuie să 
însoţească declaraţia vamală și termenele de prezentare a documentelor și informaţiilor 
care lipsesc.  
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