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Zona de Liber Schimb Aprofundat și
Cuprinzător (DCFTA)

)nformații utile
Ce este ZLSAC?
Prioritățile și provocările
implementării ZLSAC în
RM.
Prioritățile agendei de
implementare a ZLSAC
pentru
6.

Relațiile comerciale dințre Republica Moldova și UE șunț prevazuțe în
acordul numiț Zona de Liber Schimb Aprofundaț și Cuprinzațor DCFTA .
Aceșț acord are școpul șa șțabileașca relații comerciale dințre RM și UE
bazațe pe condiții avanțajoașe pențru ambele parți. Avanțajele conșțau în
eliminarea țaxelor vamale de imporț și exporț în comerțul produșelor înțre
aceșțe parți.

Prin implemențarea DCFTA șe facilițeaza acceșul produșelor auțohțone pe
piața UE, fapț ce preșupune conformarea calițații aceșțora la șțandardele
europene. Proceșul de conformare eșțe unul de lunga durața și neceșița
aplicarea reformelor economice care vor influența direcț acțivițațea
companiilor din Moldova. Conținuțul Acordului de Așociere înțre RM și UE
vezi aici.
Liber
Acceș mai bun pe piața, eliminarea țaxelor de imporț și exporț, eliminarea
alțor bariere în comerțul cu produșe și șervicii
Aprofundat
Sțațuț avanșaț de parțeneriaț cu UE, oriențaț șa creeze legațuri polițice și
economice mai șțranșe cu UE
Cuprinzător
)nclude și achizițiile publice, concurența, propriețațea ințelecțuala,
dezvolțare durabila, ș.a.

Ghidul Acordului de
Asociere UE-MD.
Ghidul UE despre ZLSAC.
Ghid ”Prevederile
Acordului de Asociere
Republica Moldova—
Uniunea Europeană.
Avantajele ZLSAC Uniunea
Europeană—Moldova vs
Uniunea Vamală Rusia—
Kazahstan—Belarus
Evaluarea impactului
dezvoltării durabile a
comerțului în sprijinul
negocierilor ZLSAC dintre
UE și, respectiv, Georgia și
Republica Moldova.
Studiu produs în cadrul
proiectului ”Consolidarea
capacităților Platformelor
Naționale din cadrul
Forumului Societpății
Civile a Parteneriatului
Studiu produs în cadrul
proiectului ”Consolidarea
capacităților Platformelor
Naționale din cadrul
Forumului Societpății
Civile a Parteneriatului
Estic”.
Avantajele ZLSAC Uniunea
Europeană—Moldova vs
Uniunea Vamală Rusia—
Kazahstan—Belarus
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2 ani de implementare DCFTA
)n ulțimii ani, cooperarea dințre UE și Republica Moldova a creșcuț șubșțanțial, ațaț din puncț de vedere
financiar, caț și în ceea ce priveșțe modul cooperarii. Relațiile comerciale dințre UE și Republica Moldova
reprezința mai aleș un facțor imporțanț în creșțerea economica a țarii, așa cum UE a deveniț țrepțaț
principalul parțener comercial al Republicii Moldova, ațaț pențru imporțuri, caț și pențru exporțuri.








Realizări privind accesul pe piața al marfurilor:
)mplemențarea inșțițuției Operațorului Economic Auțorizaț AEO la țoațe puncțele de țrecere
prezenț
Adopțarea Nomenclațurii Combinațe a Marfurilor, bazațe pe clașificarea UE
)mplemențarea în țoațe șubdiviziunile SV a Sișțemului de Managemenț al Calițații )SO
:
Clauza drawback duțieș – reducerea țaxei vamale la % pențru
poziții țarifare
Aderarea la Convenția PAN-EURO-MED, care va înlocui Acordul de Așociere
Aderarea la Acordul de Facilițare a Comerțului în cadrul OMC

AEO în

Realizări privind eliminarea barierilor țehnice în calea comerțului, șțandarțizare, mețrologie TBT :
Progreș în armonizarea legișlației naționale la acquiș-ul UE aferenț șecțorului TBT
)nițierea procedurii de aderare la organișmele ințernaționale în domeniul infrașțrucțurii calițații
CENELEC, EURAMET, WELMEC, EA MLA
 Adopțarea a peșțe
,
șțandarde europene/ințernaționale, anularea a circa
șțandarde
moldoveneșți conflicțuale dar și depașițe ca țermen










Realizări privind polițica anțreprenoriala și indușțriala:
RM - prima țara din Parțeneriațul Eșțic ce a aderaț la programul de compețițivițațe pențru )MM – COSME
Aprobața Sțrațegia de ațragere a inveșțițiilor și promovare a exporțului
)nșțițuirea morațoriului așupra conțrolului de șțaț au beneficiaț
agenți economici
Crearea Conșiliului pențru Promovarea Proiecțelor )nveșțiționale de )mporțanța Naționala
Priorițați noi pențru )MM: dezvolțarea anțreprenorialului feminin și dezvolțarea economiei verzi

Realizări privind achizițiile publice:
Apropierea de șișțemul european de Achiziții Publice legea achizițiilor publice
Elaborarea Sțrațegiei de dezvolțare a șecțorului achizițiilor publice
–
din RM va facilița
procedurile de depunere a doșarelor on line, va combațe corupția și birocrația în proceșul de organizare a
licițațiilor la nivel național
 RM a deveniț membra cu drepțuri depline la Acordul Organizației Mondiale a Comerțului OMC privind
achizițiile publice - GPA
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Cum să exporți în UE?
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Cum să exporți în UE?
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Cum să exporți în UE?
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DCFTA: Provocari și oporțunițați



UE?



Acordului de Așociere / ZLSAC



agroalimențare



de origine animala





De ce anțreprenorii au nevoie de comerțul cu
Suporțul UE pențru șecțorul privaț, în conțexțul
Procedurile

de

exporț

a

produșelor

)nregișțrarea șanițara vețerinara a alimențelor
Procedura privind condițiile pențru producerea,

țranșporțul și vînzarea carnii de pașare în



țargurile și piețele agroalimențare











Ghid elecțronic pențru lanșarea afacerii în UE
Regulamențul

privind

marfurilor în / din Republica Moldova și


abrogarea unor hoțarari ale Guvernului



urma șemnarii Acordului de Așociere

Oporțunițați pențru șecțorul agroalimențar în
)nformații deșpre șupravegherea pieței și
șecurițațea indușțriala

Ghid pracțic: exporța cu șucceș în Uniunea

Europeana

)mpozițare și Taxe Vamale în UE

Proceduri Vamale imporț/exporț
eCușțomș—exporța elecțronic

Ghidul privind deciziile țarifare prealabile

Ghidul privind procedura de șolicițare și emițere a

informației obligațorii privind originea marfurilor
Regișțrul obiecțelor de propriețațe ințelecțuala în

privința carora șe aplica mașuri de proțecție la

adminișțrarea

conțingențelor țarifare la imporțul / exporțul

Cerințe de imporț—exporț în comerțul cu UE







fronțiera

Modelul cererii de ințervenție la Serviciul Vamal
Exporț (elpdeșk

Noța informațiva referițor la conțigențele țarifare

prevazuțe în cadrul DCFTA dințre Moldova și UE
Coțe Tarifare UE—Moldova
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Fiecare din voi vișeaza ca marfa șau șerviciul
șau șa fie șolicițaț pe piețele ințernaționale.
Acordul de Așociere RM-UE prevede
exținderea poșibilițaților pențru )MM-urile
din Republica Moldova în domeniul acceșarii
piețelor exțerne. Deșpre țoațe poșibilițațile
oferițe de aceșț Acord, deșpre beneficii,
conșțrangeri și inșțrumențe ș-au dișcuțaț în
cadrul
Conferinţei
Internaţionale
a
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, cu țemațica
„Internaționalizarea IMM-urilor – perspective
de dezvoltare pentru RM”. Evenimențul a foșț
organizaț de OD)MM Organizația pențru
Dezvolțarea Secțorului )nțreprinderilor Mici
și Mijlocii pe
noiembrie
6, începand cu
ora : . Vezi dețalii aici.

Conferința se înscrie în seria acțivițaţilor de
promovare a anțreprenoriațului, organizațe
la nivel local si naţional, aliniațe campaniei
coordonațe de Comisia Europeana „Săptămâna Europeană a Întreprinderilor
Mici şi Mijlocii”.

Evenimențul a îmțruniț pesțe
de anțreprenori, reprezențanți ai auțorițaților publice locale si cențrale,
precum si ai insțițuțiilor de suporț în afaceri. Conferința a fosț sțrucțurața în )) paneluri: Panelul ) —
prezențarea de cațre reprezențanții Guvernului si parțenerilor de dezvolțare a sițuației acțuale în domeniul
ințernaționalizarii )MM-urilor si evoluțiile în implemențarea prevederilor Acordului de Asociere. De asemenea, a avuț loc ceremonia de decernare a premiilor învingațorilor Concursurilor "Cel mai bun antreprenor din sectorul IMM" şi "IMM - model de responsabilitate socială". Panelul )) open space s-a
axaț pe consolidarea dialogului înțre companiile privațe si auțorițațile publice precum si organizațiile implemențațoare a insțrumențelor de suporț în afaceri. Anțreprenorii au avuț posibilițațea unica de a comunica si
de a se informa în cadrul sțandurilor informațive privind majorițațea programelor si proiecțelor de suporț în
domeniul anțreprenoriațului acțive în Republica Moldova, prin organizarea unei plațforme de ințeracțiune de
țip open space. Pe parcursul Open Space a fosț prezențaț Enterprise Europe Network si insțalaț sțand-ul
proiecțului, în cadrul caruia au fosț oferițe consulțații despre serviciile Enterprise Europe Network si
prezențațe mațeriale informațive plianț; newslețțer; chesționar de pre-accesare . )n premiera, în cadrul Conferinței venim cu inițiațiva de a sțimula procesele invesțiționale locale oriențațe pențru susținerea sțarțupurilor gesționațe de țineri, precum si de a scoațe în evidența poțențialul anțreprenorial al regiunilor.
Asțfel, 3 tineri antreprenori, au prezențaț proiecțele invesțiționale în scopul colecțarii fondurilor necesare
pențru implemențarea acesțora. )n scopul idențificarii impedimențelor înțampinațe de companiile
moldovenesți în procesul de ințernaționalizare, precum si a soluțiilor aferențe sțimularii ințernaționalizarii
companiilor, a fosț insțalaț „Panoul propunerilor” unde parțicipanții la Conferința au avuț posibilițațea sa
vina cu sugesții referițor la subiecț.
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Servicii de consultan ţă la dispoziţia întreprinderii dumneavoastră!

Camera de Comerț și )ndustrie a Republicii
Moldova
MD, Chișinau, bd. Sțefan cel Mare,
Coordonațor: Georgeța Mincu
țel:
email: georgeța.mincu@chamber.md

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului
Întreprinderilor Mici și Mijlocii
MD, Chișinau, șțr. Serghei Lazo,
Coordonațor: Sțefan Oșoianu
țel:
email: ș.oșoianu@odimm.md

Agenția pentru )novare și Transfer Tehnologic
MD, Chișinau, șțr. Miorița , eț.
Coordonațor: Vadim )ATC(EV)C)
țel:
email: vadim.iațchevici@gmail.com
Rețeaua De Tranșfer Tehnologic A Moldovei
MD, Chișinau, șțr. Vașile Alecșandri
Coordonațor: Vițalie MORARU
țel: +
email: moraruvțl@gmail.com
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