Sumar

DCFTA
Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC/DCFTA)*
dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană este parte a
Acordului European de Asociere și presupune liberalizarea graduală
(până la 10 ani din momentul semnării) a comerțului cu bunuri și
servicii, libera circulație a forței de muncă, reducerea taxelor vamale,
a barierelor tehnice și netarifare, abolirea restricțiilor cantitative și
armonizarea legislației RM la Acquis UE. Prin urmare, se preconizează
ca DCFTA să contribuie la o îmbunătățire a balanței comerciale pentru
Republica Moldova pe termen scurt. Pe termen lung, reducerea
măsurilor netarifare ar trebui să rezulte în obținerea de beneficii
pentru Republica Moldova în valoare de circa 283 milioane euro.

* ZLSAC - Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (RO)
DCFTA - The Deep and Comprehensive Free Trade Area (EN)
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NOTĂ:

Suportul informațional DCFTA este o culegere de surse informaționale online. Prin urmare,
autorii materialelor își asumă în deplină măsură dreptul de autor şi drepturile conexe.
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Ce este DCFTA?

Click aici

Primele rezultate ale implementării DCFTA

Click aici

Prioritățile și provocările implementării DCFTA
în Republica Moldova

Click aici

Priorităţile agendei de implementare a DCFTA pentru
anul 2016

Click aici

AUTOR: Viorel Chivriga / Expert Asociat APE
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Regulamente și
acte legislative DCFTA
Click aici

Conținutul Acordului de Asociere dintre RM și UE

Click aici

Ghidul Acordului de Asociere UE - Moldova

Click aici

Ghidul UE despre DCFTA

Click aici

Ghid „Prevederile Acordului de Asociere Republica
Moldova - Uniunea Europeană”

Viceprim - ministru,
Ministru al Economiei
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‘‘

Republica Moldova şi Uniunea Europeană – Acordul de Asociere și
Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Comprehensiv, pentru mine
înseamnă competitivitate și creștere în toate domeniile, oportunități
și provocări în același timp. Este începutul unei noi etape în economia
naţională, cea a performanței, a regulilor clare de business, a unui
mediu de afaceri calitativ, ancorat în industrii sustenabile şi competitive
pe piaţa internă și externă. Mai mult ca atât, pentru autorități, aceasta
mai înseamnă curajul de a accepta competiţia cu mediul economic
european, determinare și consecvență în implementarea tuturor
reformelor, valorificarea deplină a potenţialului național. În acest sens
avem la dispoziție toate instrumentele, politicile necesare şi susținerea
partenerilor externi.

‘‘

Octavian
CALMÂC

Avantajele și
impactul DCFTA
Avantajele Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător
UE - Moldova vs Uniunea Vamală (Rusia - Kazahstan - Belarus)

Click aici

Studiu produs în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților
Platformelor Naționale din cadrul Forumului Societății Civile a
Parteneriatului Estic”

Click aici

Evaluarea impactului dezvoltării durabile a comerțului în sprijinul
negocierilor ZLSAC dintre UE și, respectiv, Georgia și Republica
Moldova

Click aici
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Resurse pentru
antreprenori
Click aici

DCFTA: Provocări și Oportunități

Click aici

De ce antreprenorii au nevoie de comerțul cu UE?

Click aici

Suportul UE pentru sectorul privat, în contextul Acordurilor de Asociere / ZLSAC

Click aici

Procedurile de export a produselor agroalimentare

Click aici

Înregistrarea sanitară veterinară a alimentelor de origine animală

Click aici

Procedura privind condiţiile pentru producerea, transportul şi vânzarea cărnii
de pasăre în târgurile şi pieţele agroalimentare

Click aici

Ghid electronic pentru lansarea afacerii în UE

Click aici

Regulamentul privind administrarea contingentelor tarifare la importul / exportul
mărfurilor în / din Republica Moldova şi abrogarea unor hotărâri ale Guvernului

Click aici

Oportunități pentru sectorul agroalimentar în urma semnării Acordului
de Asociere

Click aici
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AUTOR: Nicolae Dumbrăveanu

AUTOR: Sergiu Țirigan, Marieta Okenková

Informații despre supravegherea pieței și securitatea industrială
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Resurse
pentru exportatori
Cerinţe de import - export în comerţul cu UE

Click aici

Ghid practic: exportă cu succes în Uniunea Europeană

Click aici

Impozitare și Taxe Vamale în UE

Click aici

Proceduri Vamale (import / export)

Click aici

eCustoms – exportă electronic

Click aici

Ghidul privind deciziile tarifare prealabile

Click aici

Ghidul privind procedura de solicitare și emitere a informației
obligatorii privind originea mărfurilor

Click aici

Registrul obiectelor de proprietate intelectuală în privinţa cărora se
aplică măsuri de protecţie la frontieră

Click aici

Modelul cererii de intervenţie la Serviciul Vamal

Click aici

EXPORT HELPDESK

Click aici

AUTOR: Georgeta Mincu

AUTOR: Uwe Konst

Sumar
informational
,

2016

7

Tarife
Click aici
EN

/

RO

Click aici

Mila
MALAIRAU
Director executiv Camera
de Comerț Americană
(AmCham Moldova)

Notă informativă referitor la contingentele tarifare prevăzute în
cadrul DCFTA dintre Moldova şi UE
Cote Tarifare UE - Moldova

‘‘

OOAcordul de Liber Schimb cu Uniunea Europeană
oferă Republicii Moldova oportunităţi şi perspective și,
cu siguranţă, odată valorificat, va aduce țării noastre
prosperitate și dezvoltare economică. În primul rând,
DCFTA oferă antreprenorilor accesul la o piaţă mai mare,
diversificată, dar și extrem de competitivă și provocatoare.
Pe lângă oportunitățile oferite, DCFTA implică și cerințe
riguroase, cum ar fi conformarea mărfurilor exportate din
Moldova la standardele de calitate europeană. Indiscutabil,
DCFTA este o premisă a unui progres economic de
care Republica Moldova are nevoie. Rămâne ca agenții
economici să conștientizeze valoarea adăugată a acestui
acord, să învețe regulile de joc și să valorifice la maximum
potențialul acestuia.

‘‘
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Totul despre UE
Accesarea online a legislației Uniunii Europene

Click aici

Siguranța produselor: norme generale în UE

Click aici

Principiile de bază ale politicii de standardizare a UE

Click aici

Lista Ministerelor de Finanțe din UE

Click aici

‘‘

Acordul, prin prevederile sale, oferă multe oportunități
pentru producătorii de bunuri și servicii prin diversificarea
pieței, astfel intensificând vânzările pe o piață imensă și
competitivă. Producătorii își vor asuma responsabilitatea
și implicațiile necesare pentru tot ce presupune asigurarea
calității bunurilor și serviciilor, aliniindu-le la rigorile și
exigențele standardelor UE. În toate statele emergente,
o astfel de paradigmă de dezvoltare economică a generat
asigurarea unui nivel mai bun de viață pentru cetățeni.

2016

‘‘
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Mariana
RUFA
Director executiv
Asociația Businessului
European (EBA)
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‘‘
UE este principala sursă de investiții străine, asistență externă,
precum și exporturi și importuri pentru Republica Moldova.
Prin urmare, eliminarea în continuare a barierelor tarifare și
non-tarifare din calea comerțului va permite producătorilor din
Republica Moldova să-și extindă mai rapid prezența pe cea mai
importantă piață de desfacere din lume și, în același timp, să
beneficieze de acces la materii prime, tehnologii și investiții din
UE.
Pentru a beneficia din plin de oportunitățile DCFTA, companiile
din țara noastră trebuie să fie proactive, să-și modernizeze
activitățile de producere și procedurile interne, să-și eficientizeze
strategiile de marketing și să implementeze standardele UE.
În acest sens, UE oferă suport informațional, tehnic și financiar,
de care firmele pot beneficia.

Adrian
LUPUȘOR
Director executiv
Expert-Grup Independent
Think-Tank

‘‘

Sumarul informațional DCFTA a fost creat în cadrul Programului
UK – MD: Asistență pentru reforme. Programul de asistență
în domeniul reformelor Marea Britanie – Republica Moldova a
început în octombrie 2015 și este finanțat de către Guvernul Marii
Britanii. În cadrul acestuia este oferită asistență tehnică Moldovei
pentru ca țara să devină mai rezistentă la șocurile interne și
externe, în vederea susținerii creșterii economice și a stabilității.
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