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Politica comercială a Republicii Moldova este componenta politicii 

economice care vizează sfera relaţiilor economice externe şi presupune 
totalitatea reglementărilor, instrumentelor şi măsurilor de politică 
comericală care urmăresc promovarea schimburilor comerciale externe şi 
stimularea dezvoltării economiei naţionale la adăpost de concurenţa 

străină. În această ordine de idei, politica comercială a Republicii Moldova 
are drept scop promovarea relaţiilor economice externe, în special prin 
impulsionarea exporturilor, protejarea economiei naţionale de concurenţa 

străină, prin reglementarea şi monitorizarea importului, precum şi 
menţinerea echilibrului balanţei comerciale. Ghidul este orientat spre uzul 
studenţilor, masteranzilor, businessmanilor etc. 
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Introducere 
 

Acest material instructiv-metodic reprezintă o sinteză a cerinţelor 

înaintate către mărfurile destinate importului în statele Uniunii Europene 
(UE) din state terţe, inclusiv din estul european. Din punct de vedere al 
structurii, materialul include două blocuri conceptuale. În secţiunea întâi 
este prezentată informaţia despre Uniunea Europeană, piaţa comună şi 

cerinţele de bază, înaintate faţă de produsele introduce în UE. Secţiunea a 
doua include cerinţe concrete în raport cu diverse grupuri de produse din 
punct de vedere al certificării acestora, asigurării securităţii, standardizării, 

ambalării şi marcării. Informaţia este prezentată în conformitate cu 
normele de drept actuale aplicate în Uniunea Europeană. 

În cadrul acestui material didactic sunt elucidate aspectele de bază şi 

procedurile de introducere a produselor în statele UE, care ar permite 
businessman-ului – potenţial exportator să-şi creeze un concept integru, să 
perceapă specificul actelor normative ale UE. Fără a pretinde la 
cuprinderea tuturor cerinţelor către toate categoriile de produse introduse 

în UE, materialul conţine referinţe la informaţii mai detailate pentru 
fiecare compartiment, publicată pe site-urile Comisiei Europene şi altor 
organizaţii internaţionale (WTO – Organizaţia Mondială a Comerţului). 

Datele expuse în material sunt confirmate prin referinţe la acte normative 
în vigoare ale UE.  

Auditoriul ţintă al materialului sunt îtreprinderile de talie mică şi 

medie (ÎMM), care dispun de parteneri în statele Uniunii Europene sau 
care dezvoltă relaţii economice externe. 

Actualitatea problemei abordate este confirmată de informaţiile 

statistice, portivit cărora UE este unul din principalii parteneri de afaceri al 
R. Moldova. Relaţiile comerciale dintre UE şi Republica Moldova 
reprezintă un factor important în procesul de consolidare a economiei ţării. 
În ultimii ani, comerţul bilateral dintre UE şi Republica Moldova s-a 

intensificat rapid graţie deciziei UE din 2008 de a-şi deschide piaţa 
unilateral faţă de Republica Moldova în cadrul Preferinţelor Comerciale 
Autonome. Începând cu 2008, Uniunea Europeană (UE) a devenit în mod 

progresiv cel mai important partener comercial al Moldovei atât pentru 
import, cât şi pentru export, şi care astăzi acoperă aproape o jumătate din 
comerţul anual extern al Moldovei (46.6%).Această tendinţă va continua 

în special datorită recentei semnări a Acordului de Asociere, care include 
Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (DCFTA) între UE şi 
Republica Moldova. Acordul, care a consolidat relaţia politică şi 
economică dintre UE şi Republica Moldova, a intrat în vigoare din luna 

septembrie 2014. 
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Tabelul 1. COMERŢUL EXTERIOR AL REPUBLICII MOLDOVA 
în ianuarie-septembrie 2014 (mii dolari SUA) 

Denumirea 
ţării 

EXPORT IMPORT Balanţa 
comercială    

(export-

import) 
total 

Ponde-
rea, % 

total 
Ponde-
rea, % 

   TOTAL 1737471,
1 

100,0 3865768,8 100,0 -2128297,7 

Ţările CSI - 
total 

569634,8 32,79 1038868,9 26,87 -469234,1 

Armenia 1248,4 0,07 309,1 0,01 939,3 

Azerbaidjan 4372,0 0,25 114,5 0,00 4257,5 

Belarus 97983,4 5,64 105101,4 2,72 -7118,0 

Federaţia 

Rusă 

344873,8 19,85 484725,9 12,54 -139852,1 

Kazahstan 27936,3 1,61 20099,3 0,52 7837,0 
Kîrgîzstan 2271,7 0,13 175,1 0,00 2096,6 

Tadjikistan 1659,5 0,10 10,9 0,00 1648,6 

Turkmenista

n 

877,4 0,05 6,4 0,00 871,0 

Ucraina 82448,3 4,75 418280,9 10,82 -335832,6 

Uzbekistan 5964,0 0,34 10045,4 0,26 -4081,4 

Ţările 
Uniunii 
Europene - 

total 

904773,0 52,07 1912938,4 49,48 -1008165,4 

Austria 13748,5 0,79 86862,8 2,25 -73114,3 
Belgia 8736,1 0,50 30029,6 0,78 -21293,5 

Bulgaria 28744,1 1,65 54921,9 1,42 -26177,8 

Cipru 4622,2 0,27 742,8 0,02 3879,4 

Croaţia 198,3 0,01 1315,8 0,03 -1117,5 

Danemarca 897,9 0,05 11935,2 0,31 -11037,3 

Estonia 3373,9 0,19 4900,4 0,13 -1526,5 

Finlanda 361,5 0,02 10309,9 0,27 -9948,4 

Franţa 23219,3 1,34 69118,8 1,79 -45899,5 

Germania 104432,0 6,01 318784,2 8,25 -214352,2 

Grecia 20949,4 1,21 28690,4 0,74 -7741,0 

Irlanda 10,0 0,00 6033,5 0,16 -6023,5 

Italia 184788,2 10,64 262147,4 6,78 -77359,2 

Letonia 5730,2 0,33 5079,3 0,13 650,9 
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Lituania 11934,8 0,69 8329,2 0,22 3605,6 

Luxemburg 0,2 0,00 2564,6 0,07 -2564,4 

Malta 25,1 0,00 109,2 0,00 -84,1 

Olanda 14025,0 0,81 41048,1 1,06 -27023,1 

Polonia 46200,0 2,66 115117,7 2,98 -68917,7 

Portugalia 159,7 0,01 5572,5 0,14 -5412,8 

Marea 
Britanie, 

Irlanda 
Nord 

74609,6 4,29 50995,8 1,32 23613,8 

Republica 
Cehă 

20653,8 1,19 48671,0 1,26 -28017,2 

România 316324,7 18,21 604953,6 15,65 -288628,9 

Slovacia 5783,2 0,33 15074,4 0,39 -9291,2 

Slovenia 609,3 0,04 13162,5 0,34 -12553,2 

Spania 8518,8 0,49 35871,2 0,93 -27352,4 

Suedia 1439,7 0,08 14327,0 0,37 -12887,3 

Ungaria 4677,5 0,27 66269,6 1,71 -61592,1 

Sursa: www .statistica. md / category.php?l=ro&idc=336 
 

Date importante: 
• În primele 8 luni ale anului 2014 comerţul dintre UE şi Republica 

Moldova a ajuns la cota de 2,28 miliarde; în 2013 cota comerţului bilateral 

total a ajuns la 3,24 miliarde. Totalul cotei parte a exporturilor 
moldoveneşti spre UE din primele nouă luni au reprezentat 52,1 % din 
exporturile totale ale ţării, în timp ce importurile din UE în Moldova au 

ajuns la 49,5% din totalul importului ţării. 
• Exporturile UE în Moldova constau în special din maşinării şi 

echipamente, precum şi din combustibili minerali şi echipamente de 
transport şi produse chimicale. Aceste produse constituie şi principalele 

importuri UE din Moldova, împreună cu produsele textile şi 
îmbrăcămintea, produsele animaliere şi vegetale, inclusiv grăsimile şi 
uleiurile, precum şi băuturile. 

Pentru o prezentare mai detaliată a conţinutului şi a aspectelor 
practice ale DCFTA, precum şi a impactului DCFTA asupra vieţii de zi cu 
zi din Republica Moldova şi a oportunităţilor oferite de către acest acord 

sectorului privat din Moldova, vă rugăm să consultaţi capitolul cu privire 
la DCFTA. 

Acest ghid este orientat la stimularea dezvoltării activităţii de comerţ 
extern a întreprinderilor mici şi medii din Regiunea Novosibirsk. Ghidul a 



7 
 

fost elaborat cu asistenţa Ministerului industriei, comerţului şi dezvoltării 
activităţii de înntreprinzător al Regiunii Novosbirsk. Informaţia utilizată la 
elaborarea ghidului a fost obţinută de pe site-ul oficial al Comisiei 

Europene, site-ului Serviciului de asistenţă a exportului (Export Helpdesc), 
site-ul Serviciului statistic al Uniunii Europene (Eurostat), site-ul 
Reprezentenţei Uniunii Europene în R.Moldova şi alte surse oficiale.      
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 Subiecţii infrastrcturii de asistenţă ÎMM, ce acordă servicii 
informare şi consultanţă întreprinderilor mici şi mijlocii ale Regiunii 
Novosibirsk la tematica activităţii de comerţ extern 

 
1. Centrul Euro Info Consultativ al Republicii Moldova, MIEPO, 

Camera de Comerţ şi Industrie  
Centrul Euro Info Consultativ prestează servicii pe bază 

necomercială acordă servicii de informare şi consultare companiilor pe 
diverse direcţii: cerinţe specifice ale statelor UE către importatori; 
specificul legislaţiei şi cerinţele pieţei europene pentru anumite categorii 

de produse; aspectele de certificare a produselor în conformitate cu 
cerinţele UE; datele statisticii comerciale (informaţiile privind volumele 
valutare şi naturale ale exportului-importului a anumitor produse în statul 

concret al UE). În caz de necsitate, este acordată asistenţă în stabilirea 
relaţiilor cu agenţiile de certificare ale UE.   
 Centrul Euro Info Consultativ prestează servicii subiecţilor ÎMM ale 
RNS privind identifcarea partenerilor pentru business şi tehnologici, 

precum şi servicii de identificare a partenerilor pentru măsuri preconizate 
de brokeraj şi negocieri cu utilizarea instrumentelor Reţelei Europene de 
asistenţă antreprenoriatului.   

2. Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a 
Exportului din Moldova (MIEPO) este instituţia publică coordonatoare 
în domeniul implementării politicilor dedicate competitivităţii, promovării 

exportului din Republica Moldova şi atragerii investiţiilor, în care 
Ministerul Economiei are calitatea de fondator. MIEPO îşi desfăşoară 
activitatea în cooperare cu organizaţiile internaţionale de specialitate, 

autorităţile publice centrale şi locale, agenţii economici, asociaţii, 
indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare, partenerii de 
dezvoltare, cu alte persoane fizice şi juridice din Republica Moldova şi din 
străinătate. 

Conform Hotărîrii de Guvern Nr. 105 din 02.02.1999 a fost luată 
decizia cu privire la crearea Organizaţiei de Promovare a Exportului din 
Moldova (MEPO). 

În anul 2014 a avut loc reorganizarea instituţiei, astfel, conform 
Hotărîrii de Guvern Nr. 109 din 12.02.2014 se decide transformarea 
Organizaţiei de Promovare a Exportului din Moldova în Organizaţia de 

Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO). 
Misiunea 
MIEPO are misiunea să contribuie, în mod sustenabil, la dezvoltarea 

economică a Republicii Moldova, prin consolidarea competitivităţii 

companiilor ce activează sau care intenţionează să-şi iniţieze activitatea pe 
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teritoriul Republicii Moldova în diversificarea pieţelor, creşterea 
exporturilor şi dezvoltarea proiectelor investiţionale pe teritoriul ţării, în 
conformitate cu priorităţile Ministerului Economiei. 

Atribuţii de bază 
În vederea realizării misiunii sale MIEPO are următoarele atribuţii de 

bază: 
• formarea imaginii pozitive a Republicii Moldova pe arena 

internaţională; 
• contribuirea la creşterea gradului de conştientizare a Republicii 

Moldovei ca destinaţie de investiţii; 

• contribuirea la procesul de atragere a investiţiilor; 
• facilitarea dialogului public-privat, în scopul creării unui mediu de 

afaceri mai bun şi mai prosper pentru dezvoltarea sectorului privat şi 

dezvoltarea economică a ţării; 
• sprijinirea investiţiilor şi investitorilor, înainte, în timpul şi după 

procesul de investiţii; 
• susţinerea întreprinderilor în găsirea de parteneri străini şi 

explorarea de noi pieţe; 
• susţinerea întreprinderilor în implementarea proiectelor 

investiţionale în Republica Moldova, precum şi a celor interesate în 

exportul produselor moldoveneşti; 
• implementarea politicilor statului în domeniul atragerii investiţiilor, 

promovării exportului şi creşterii competitivităţii, în conformitate cu 

priorităţile Guvernului, stabilite în strategii şi programe naţionale; 
• promovarea climatului investiţional şi oportunităţilor investiţionale 

şi de export ale Republicii Moldova; 

• promovarea intereselor Republicii Moldova în relaţia cu instituţiile 
şi asociaţiile internaţionale în domeniul atragerii investiţiilor străine şi 
promovării exportului; 

• colaborarea cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova, 

precum şi furnizarea informaţiilor necesare acestora în domeniul 
promovării exportului şi atragerii investiţiilor; 

• gestionarea eficientă a mijloacelor financiare alocate din bugetul de 

stat şi din alte surse, în vederea atragerii investiţiilor, promovării 
exportului şi imaginii ţării, precum şi administrării patrimoniului propriu, 
conform legislaţiei în vigoare. 

Sarcini de bază 
MIEPO are următoarele sarcini de bază: 
• implementarea Programului „Promovarea Exporturilor”, precum şi 

ale altor programe şi proiecte din domeniul său de activitate; 
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• susţinerea potenţialilor investitori în procesul de lansare şi 
dezvoltare a proiectelor acestora, prin interacţiunea MIEPO cu autorităţile 
publice centrale şi locale, cu autorităţile publice autonome, instituţiile 

publice, societăţile comerciale şi organizaţiile necomerciale, organele 
autoguvernării locale, agenţiile teritoriale, fiscale şi autorităţile vamale, 
birourile statistice, camerele naţionale şi regionale de comerţ, precum şi cu 
Banca Naţională a Moldovei în domeniul investiţiilor străine directe şi cele 

locale; 
• acordarea serviciilor potenţialilor investitori şi celor existenţi, în 

etapa preinvestiţională, investiţională şi postinvestiţională; 

• promovarea de bunuri şi servicii moldoveneşti pe pieţele externe în 
activităţile legate de export, fiind realizate prin: 

o identificarea partenerilor şi furnizorilor locali, inclusiv facilitarea 

întrevederilor cu aceştia; 
o furnizarea informaţiei privind analizele şi studiile sectoriale; 
o sprijinirea exportatorilor de servicii autohtone pe pieţele 

internaţionale; 

o acordarea asistenţei în promovarea produselor autohtone la tîrgurile 
internaţionale; 

o partajarea eficientă a costurilor pe programe în vederea ameliorării 

competitivităţii companiilor moldoveneşti; 
• organizarea seminarelor, cursurilor de instruire pentru companiile 

autohtone în domeniul investiţional şi de export în conformitate cu cele 

mai bune practici internaţionale; 
• organizarea evenimentelor în ţară şi peste hotare în scopul facilitării 

promovării exportului şi atragerii investiţiilor, precum: conferinţe, 

forumuri, întrevederi bilaterale şi multilaterale, misiuni ale producătorilor 
autohtoni în străinătate, participarea agenţilor economici din Republica 
Moldova la expoziţii şi tîrguri; 

• purtarea dialogului deschis cu sectorul privat în vederea analizei 

problemelor ce afectează activităţile de export şi investiţionale şi 
formularea recomandărilor către Ministerul Economiei şi alte instituţii 
responsabile pentru promovarea politicilor economice privind soluţionarea 

acestora; 
• gestionarea datelor resurselor electronice disponibile în domeniul 

atragerii investiţiilor, promovării exportului şi imaginii ţării; 

• efectuarea studiilor de cercetare în vederea elaborării propunerilor 
pentru strategia de promovare a exportului şi atragere a investiţiilor. 
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3. Camera municipală de Comerţ şi Industrie 
Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova este o 

organizaţie nonguvernamentală, cu statut special, care reprezintă interesele 

mediului de afaceri din Moldova, atât în relaţiile cu autorităţile publice, cât 
în sistemul relaţiilor economice externe şi cel al cercurilor de afaceri de 
peste hotare. 

În prezent (anul 2014), Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii 

Moldova (CCI a RM) este condusă de preşedintele Valeriu Lazăr. 
CCI a R. Moldova oferă asistenţă şi consultanţă pentru dezvoltarea 

diferitelor genuri ale activităţii de întreprinzător. 

Pe lângă structura de bază, aflată în Chişinău, CCI a R. Moldova are 
10 subdiviziuni teritoriale: în Bălţi, Cahul, Edineţ, Găgăuzia, Hânceşti, 
Orhei, Râbniţa, Soroca, Tighina, Ungheni, care, la rândul lor, au mai multe 

reprezentanţe în regiunile deservite. Acest fapt le oferă antreprenorilor din 
localităţile rurale posibilitatea de a beneficia de serviciile Camerei, de a se 
informa operativ cu noutăţile şi activităţile CCI. 

Fiind reprezentant oficial al mediului de afaceri, CCI participă la 

elaborarea actelor normative care abordează interesele întreprinzătorilor 
sau care sunt orientate spre înlăturarea barierelor şi restricţiilor în 
funcţionarea economiei de piaţă, ce nu sunt determinate de normele 

dreptului public. Specialiştii Camerei iau parte activă la şedinţele 
săptămânale ale Grupului Naţional de Lucru (comisie cu caracter 
consultativ de pe lângă Guvernul R. Moldova), reprezentând interesele în 

ansamblu ale comunităţii de afaceri. Astfel, Camera de Comerţ şi Industrie 
contribuie la stabilirea relaţiilor dintre subiecţii activităţii de întreprinzător 
şi la organizarea cooperării acestora cu organele de stat. 

Una dintre funcţiile de bază ale CCI este organizarea învăţământului 
profesional şi sporirii calificării de întreprinzător. La Centrul de Formare 
Continuă al CCI sunt organizate seminare, cursuri şi traininguri pentru 
antreprenorii, angajaţii, precum şi toate persoanele ce doresc să-şi 

sporească nivelul de calificare profesională. În calitate de experţi, la aceste 
evenimente sunt invitaţi şi traineri de peste hotare. 

Printre alte servicii ale CCI a R. Moldova se numără şi organizarea 

prezentărilor de companii, forumurilor de afaceri şi misiunilor economice 
în ţară şi peste hotare, căutarea potenţialilor parteneri de business. De acest 
compartiment se ocupă Direcţia Relaţii Externe şi Colaborare 

Internaţională, Centrul de Marketing al CCI a R. Moldova. Menţionăm 
faptul, că CCI a RM îşi dezvoltă fructuos relaţiile de colaborare cu 
instituţiile similare de peste hotare. CCI moldovenească are semnare 
acorduri bilaterale cu camere de comerţ din Austria, Belarus, Bulgaria, 

Cehia, Germania, Italia, România, Rusia, Turcia, Ucraina, et: în total, cca 
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90 de acorduri de colaborare. La fel, CCI a R. Moldova este membră a mai 
multor asociaţii şi organizaţii internaţionale. 

Direcţia Expoziţii şi Târguri a CCI a R. Moldova le oferă 

antreprenorilor posibilitatea să-şi promoveze produsele şi serviciile în 
cadrul târgurilor şi expoziţiilor desfăşurate în republică şi peste hotare. 
Printre cele mai renumite expoziţii organizate de CCI a R. Moldova se 
numără: Fabricat în Moldova, Consumexpo, Accentele Primăverii, etc. 

De asemenea, CCI a Moldovei oferă servicii de evaluare, broker 
vamal, certificare, expertiză, eliberează carnele ATA. 

Similar instituţiilor camerale de peste hotare, pe lângă CCI a 

R.Moldova activează Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional, care 
prestează servicii de mediere şi arbitraj - metode alternative de soluţionare 
a litigiilor comerciale. 

CCI a R.Moldova este activă şi în vederea colaborării şi desfăşurării 
proiectelor internaţionale. În cadrul acestora, antreprenorii moldoveni sunt 
instruiţi, informaţi, consultaţi şi asistaţi financiar. 
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Informaţii generale privind Uniunea Europeană şi piaţa comunitară  
Uniunea Europeană: Informaţii generale 

 

Uniunea Europeană – este o asociaţie integrată economică şi 
politică a 28 state europene1. 

Din punct de vedere juridic Uniunea Europeană a fost încheiată 
prin Tratatul din Maastriht din anul 1992. 

Temei au servit acordurile privind Comunitatea Economică 

Europeană şi Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică, 
aplicate din anul 1957. Numărul total al locuitorilor Uniunii 
Europene constituie circa 500 mln. persoane.     

Pentru aderarea la Uniunea Europeană este necesar de a urma 
procedura de aderare, care este precedată de justarea normelor de 
drept ale statului-candidat în raport cu aşa-numitul acquis 

communautaire2 şi respectarea de către candidat a criteriilor de 
Kopenhaga (cu alte cuvinte, garantarea unui larg spectru de dreptturi 
şi libertăţi, economia de piaţădezvoltată şi indicatori economici 
stabili). 

 

Realizările Uniunii Europene: 
Formarea unei pieţe interne unice al UE – spaţiu „fără frontiere 

interne, în care […] este asigurată deplasarea liberă a produselor, 

persoanelor, serviciilor şi capitalurilor” (art.14 din Acordul de constituire a 
Comunităţii Europene); 

 Edificarea uniunii economice şi valutare. Moneda unică pentru zona 

UE serveşte „euro”. În Zona UE intră 19 state ale Uniunii Europene; 
Tabelul 2. CARACTERISTICA ŢĂRILOR-MEMBRE DIN ACORDUL 

SCHENGEN, 2015 

Stat 
Suprafaţă 

(km²) 
Populaţie 

Austria 83.871 8.372.930 

Belgia 30.528 10.827.519 

Republica 

Cehă 
78.866 10.512.397 

Danemarca 43.094 5.547.088 

Elveţia 41.285 7.760.477 

Estonia 45.226 1.340.274 

                                                                 
1   Datele pentru 10 decembrie 2015 
2 Acte normative, norme şi hotărîri judecătoreşti, emise de Curtea Europeană pentru întreaga 
perioadă anterioară aderării unui nou stat. 
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Finlanda 338.145 5.350.475 

Franţa 674.843 64.709.480 

Germania 357.050 81.757.595 

Grecia 131.990 11.125.179 

Islanda 103.000 318.755 

Italia 301.318 60.397.353 

Letonia 64.589 2.248.961 

Lituania 65.303 3.329.227 

Luxembourg 2.586 502.207 

Malta 316 416.333 

Olanda 41.526 16.576.800 

Norvegia 385.155 4.854.824 

Polonia 312.683 38.163.895 

Portugalia 92.391 10.636.888 

Slovacia 49.037 5.424.057 

Slovenia 20.273 2.054.119 

Spania 506.030 46.087.170 

Suedia 449.964 9.347.899 

Ungaria 93.030 10.013.628 

Spaţiul 
Schengen 

4.312.099 419.392.42 

 
Crearea spaţiului Schengen pentru deplasarea liberă fără viză, 

eliominarea frontierelor în interiorul zonei Schengen. Membre ale zonei 
Schengen sunt 26 state ale Europei:  

Elaborarea şi promovarea de către instituţiile Uniunii Europene a unei 

politici comune în domeniul agriculturii, migraţiei, transporturilor, 
ecologiei, formarea unei politici externe comune de securitate şi apărare; 

Formarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene în calitate de sistem 
de drept de sine stătător;      

Introducerea institutului de cetăţenie a Uniunii Europene. 
În anul 2012 Uniunii Europeane i-a fost acordat Premiul Nobel pentri 

Pace pentru aportul în consolidarea păcii şi democraţiei în Europa.  

 
 
 

 
 
 
 



15 
 

Uniunea vamală şi piaţa comunitară  
 

Cele 28 state-mebre ale UE formează un teritoriu vamal unic. 
Astfel, UE reprezintă o uniune vamală: între statele-membre lipsesc 
bariere vamale, este stabilit un tarif vamal unic  pentru toţi membrii 

la produsele importate.    
După achitarea taxelor vamale şi verificarea corespunderii 

cerinţelor stabilite de import, produsele importate sunt admise în 

liberă circulaţie pe întreg teritoriul UE, fără aplicarea a careva 
măsuri suplimentare de control vamal. 

 
Din Teritoriul Vamal al UE fac parte următoarele state-membre: 

Regatul Belgiei; 
Republica Bulgaria; 
Republica Cehă; 

Regatul Danemarcei, cu excepţia Insulelor Feroe şi a Groenlandei; 
Republica Federală Germania, cu excepţia Insulelor Helgoland şi al 

teritoriului Büsingen; 
Republica Estonia; 

Irlanda; 
Republica Elenă; 
Regatul Spaniei, exceptând enclavele Ceuta şi Melilla; 

Franţa, cu excepţia insulei Maiott, Saint-Pierre şi Miquelon, insulelor 
Walles şi Foutouna, Polinezia Franceză şi teritoriilor Sudice şi Antarctice 
Franceze, dar inclusiv departamentele de peste mare Guadelupa, Guiana 

Franceză, insulele Martinique şi Reunion; 
Republica Italiană, cu excepţia localităţilor Livigno şi Campione 

d’Italia, precum şi a apelor naţionale ale lacului Lugano, care se află între 
mal şi frontiera politică a zonei situate între Ponte Tresa şi Porto Ceresio;    

Cipru (în aşteptarea soluţionării problemei Ciprului, acţiunea 
legislaţiei Comunitare este sistată în raioanele, ce nu se află sub controlul 
real al autorităţilor Republicii Cipru);  

• Republica Letonia; 

• Republica Lituania; 

• Marele Ducat al Luxemburgului; 

• Republica Ungaria; 

• Republica Malta; 

• Regatul Ţărilor de Jos din Europa; 

• Republica Austria; 

• Republica Polonia ;  
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• Republica Portugheză; 

• România; 

• Republica Slovenia; 

• Republica Slovacă; 

• Republica Finlanda; 

• Regatul Suediei; 

• Marea Britanie şi Irlanda de Nord.  
Următoarele teritorii, inclusiv apele teritoriale, apele interne maritime 

şi spaţiul aerian, amplasate în afara limitelor statelor-membre, de 
asemenea sunt examinate în calitate de părţi ale teritoriului vamal 
Comunitar:  

• teritoriul Principatului Monaco; 

• teritoriul Regatului Unit Akrotiri si Dhekelia, aparţinînd Marii 
Britanii pe insula Cipru.   

• Schimburile comerciale dintre UE şi Turcia sunt acoperite de 
două tipuri diferite de prevederi şi două tipuri diferite de documente ce 

trebuie să însoţească mărfurile pe durata transportului. 

• La 31 decembrie 1995 a fost realizată Uniunea Vamală între 
Comunitatea Europeană şi Turcia, ca o consecinţă a Acordului de Asociere 
de la Ankara din anul 1963. Scopul acestei Uniuni Vamale este limitat la 

produsele industriale şi produsele agricole procesate. 

• A.TR, dovada statutului de bunuri 

• După semnarea Acordului de Uniune Vamală dintre cele două 
părţi, Turcia a adoptat Tariful vamal comun al Uniunii Europene (TARIC) 
la importul de produse industriale şi produse agricole prelucrate importate 
din ţări terţe. Această preluare a TARIC înseamnă că un produs va avea 
acelaşi cod tarifar în Turcia şi în Comunitatea europeană, fiind mai uşor de 

urmărit din punct de vedere logistic, al formalităţilor vamale şi al 
facturării. 

• Produsele care fac obiectul Uniunii Vamale vor putea circula 
liber de taxe vamale în cadrul acesteia cu condiţia să fie obţinute sau 
produse în întregime în Uniunea vamală sau să provină din ţări terţe, dacă 

formalităţile vamale de punere în liberă circulaţie au fost îndeplinite. 

• Documentul care atestă statutul vamal „de bunuri care pot 
circula liber de taxe vamale” se numeşte certificat de circulaţie a 
mărfurilor A.TR. 

• Când putem folosi EUR.1? 

• Produsele care nu sunt cuprinse în cadrul legal al Uniunii 
Vamale sunt (1) produsele agricole neprocesate şi (2) cărbune şi produsele 

din oţel. Importul în Comunitatea Europeană a acestor produse este 
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reglementat prin două acorduri preferenţiale, care se bazează pe dovedirea 
caracterului de produs originar din Turcia, respectiv din Comunitate. 

• Documentele care atestă originea preferenţială sunt certificatul 
EUR. 1 sau declaraţia pe factură a exportatorului. 

Codul Vamal al UE 

Normele de bază ce reglementează activitatea organelor vamale ale 
UE sunt prezentate în Codul Vamal al Comunităţii. Acest Cod este aprobat 
prin Reguamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 

de instituire a Codului Vamal Comunitar (OJ L-302 19/10/1992)3, precum 
şi de Regulamentul  (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de 
stabilire a unor dispoziţii de aplicare a acestuia [Regulamentului (CEE) nr. 
2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar], care 

reglementează toate aspectele legate de comerţul cu statele străine. Aceste 
reglementări garantează unificarea şi transparenţa procedurilor vamale în 
toate statele-membre ale UE.   

Piaţa comunitară 
Unificarea pieţei europene este garantată de principiul liberei circulaţii 

a bunurilor, capitalului şi serviciilor. Principiul menţionat prevede 

abrogarea controlului vamal, taxelor vamale şi tuturor barierelor în calea 
comerţului între statele-membre ale UE. 

Libera circulaţie a bunurilor pe teritoriul UE este asigurată prin 

implementarea următoarelor principii: 
nediscriminării (acest principiu prevede, că către toate produsele legal 

importate se aplică aceleaşi condiţii, ca şi către produsele autohtone, 
indiferent de provenineţa acestora, cu excepţia unor cazuri expres 

prevăzute34);  
recunoaşterii reciproce (potrivit acestui principiu, orice produs, legal 

confecţionat şi difuzat în conformitate cu normele unui stat-membru al 

UE, urmează a fi admisă pe piaţa unui oricare alt   stat-membru al UE) 
armonizării legislaţiilor (acest mecanism de reglementareare drept 

scop apropierea legislaţiilor naţionale ale statelor-membre ale UE; 

instrumentul de bază pentru atingerea armonizării în cadrul UE sunt 
Directivele; Directivele stabilesc cadrul, în conformitate cu care organele 
legislative interne ale statelor-membre urmează să adopte noi legi, precum 
şi norme sau amendamente la actele legislative existente astfel, încît să 

asigure armonizarea legislaţiilor naţionale ale statelor-membre ale UE). 

                                                                 
3 La moment este înlocuit prin Regulamentul (CE) nr. 450/2008 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 23 aprilie 2008 de stabilire a Codului vamal comunitar (Codul vamal modernizat) 

[Jurnalul Oficial L 145 din 4.6.2008]. 
4 Produsele, pentru care sunt înaintate cerinţe deosebite vor fi expuse în secţiunea „Regimul 
comerţului de import şi cerinţe către importul unor categorii de produse”. 
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Procedura de import şi calisficare a produselor conform 
nomenclatorului   

 

Produsele importate în teritoriul vamal al UE urmează a fi 
însoţite de o declaraţie generalizată, prezentată organelor vamale la 

locul de descărcare a produselor. După aceasta produsele sunt 
plasate la păstrare provizorie (termenul de păstrare nu va depăşi 45 
de zile, dacă produsul este transportat pe cale maritimă, în orice alte 

cazuri acest termen nu va depăşi 20 de zile), ceea ce înseamnă, că 
produsul constituie obiectul supravegherii vamale atîta timp, pînă 
cînd nu va fi stabilită procedura aprobată de organele vamale sau 

stabilită destinaţia. 

Procedurile aprobate de organele vamale sau destinaţii, sunt: 
Admiterea în liberă circulaţie 
Produsele se consideră „admise în libera circulaţie”, în cazul în care 

condiţiile referitoare la importul pe teritoriul UE au fost respectate în 
modul stabilit (achitate taxele vamale şi respectate măsurile ce 
reglementează politica comerţului în afara sferei tarifar-vamale). După 
achitarea taxelor vamale, precum şi a taxei pe valoarea adăugată (TVA) şi 

tuturor accizelor aplicabile devin „libere pentru consum”, deoarece acestea 
corespund tuturor condiţiilor pentru consum în statul-membru, în care  a 
fost livrat produsul.  

Procedura de tranzit 
Procedurile vamale de tranzit simlifică transportarea produselor între 

două organe vamale diverse ale statelor-membre ale UE, suspendînd 

provizoriu achitarea taxelor şi respectarea unor măsuri, legate de politica 
comerţului, astfel transmiţînd perfectarea formală a procedurilor vamale 
către organele vamale ale statului-recepţionar. 

Păstrarea vamală la depozite 

  Această procedură permite de a asigura păstrarea produselor 
importate în spaţiie de depozitare corespunzătoare, fiind suspendată 
achitarea taxelor, impozitelor şi respectarea măsurilor legate de politica 

comerţului pînă la momentul, în care va fi stabilită altă procedură aprobată 
de organele vamale în raport cu acest produs. 

 Procesarea internă  

Această procedură permite de a importa produsul pe teritoriul UE 
fără achitarea taxelor, impozitelor şi respectarea măsurilor legate de 
politica comerţului, pentru procesarea acestuia sub controlul organelor 

vamale şi ulterioara exportare după limitele UE.  Dacă produsul final nu va 
fi ulterior exportat, acesta va fi supus taxelor corespunzătoare şi va nimeri 
sub incidenţa măsurilor corespunzătoare. 
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Importul provizoriu 
Această procedură permite de a introduce produse pe teritoriul UE  

fără achitarea taxelor de import, dacă asemenea produse sunt destinate 

reexportului fără careva modificări. Termenul maxim al importului 
provizoriu constituie 2 ani. 

Importul în zona liberă sau la depozit 
Zonele libere sunt zone speciale pe teritoriul vamal al UE, în care 

este permisă introducerea produselor fără achitarea taxelor vamale, 
respectarea măsurilor legate de politica comerţului, achitarea TVA şi 
accizelor, pînă la momentul, în care produsului îi va fi atribuit un alte 

regim, aprobat de organele vamale, sau acesta va fi supus re-exportului. În 
afară de acesta, produsul poate fi supus unor astfel de operaţiuni simple, 
precum prelucrarea şi reambalarea.   

Declaraţia vamală SAD (Document administrativ unic) 

Atribuirea produsului a regimului aprobat de organele vamale 
sau destinaţiei se realizează prin intermediul Documentului 
administrativ unic (SAD), care este forma standard pentru toate 
statele-membre ale UE în conformitate cu Codul Vamal al 

Comunităţii şi Reguamentul (CEE) nr. 2454/93 al Consiliului.  

Declaraţia vamală SAD poate fi prezentată organelor vamale de către 
importator sau reprezentantul acestuia. Reprezentarea poate fi realizată în 
modul următor: 

- Reprezentarea directă: reprezentantul acţionează din numele şi în 
interesul altei persoane; 

- Reprezentarea indirectă: reprezentantul acţionează din numele său, dar 

în interesul altei persoane. 
Declaraţia vamală pentru import SAD se prezintă prijn intermediul 
mijloacelor de comunicaţie electronice, conectate la sistemul organelor 
vamale (fiecare stat-membru are obligaţia să dispună de proproiul sistem), 

sau pe calea prezentării la punctul corespunzător de proceduri vamale54.    
Costul în vamă 
Organele Vamale utilizează costul produselor importate în calitate de 

element pentru calcularea cuantumului taxelor vamale (datoriei vamale), 
care urmează a fi achitate pînă la momentul, în care produsul poate fi 
admis pentru introducerea pe teritoriul UE, întrucît majoritatea taxelor 

vamale şi TVA se calculează în raport procentual din costul produsului 
declarat. 

Stabilirea costului în vamă este bazată pe conceptul „costului 
                                                                 
5 Informaţia suplimentară la acest subiect (în engleză) – Comisia Europeană, impozitarea şi Uniunea 
Vamală, declaraţia vamală: http ://ec .europa .eu 
/taxation_customs/customs/procedural_aspects/general/declaration/index_en.htm 
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tranzacţiei”, care reprezintă costul comercial al produsului la momentul 
introducerii acestuia în UE. În general şi per ansamblu acest cost include 
costul total de achiziţie şi costul transportării produsului pînă la punctul de 

introducere  pe teritoriul vamal. Acest cost nu în toate cazurile corespunde 
costului indicat în contractul de vînzare-cumpărare, şi poate fi supus 
corectării speciale6. 

Clasificarea produselor conform nomenclatorului tarifar 

Clasificarea corectă a produsului concret în conformitate cu codul 
tarifar este primul pas pentru obţinerea informaţiei consistente despre 
acesta, precum: 

- nivelul tarifelor taxelor vamale şi altor impozite aplicate la export şi 
import; 

- posibila aplicarea a unor anumite măsuri, precum anti-dempingul; 

- date statistice despre comerţul exterior; 
- procedurile formale privind importul şi exportul şi alte cerinţe 

netarifare.    
Pentru stabilirea clasificării se utilizează sistemul armonizat de 

clasificare a produselor, nomenclatorul combinat al produselor, precum şi 
tariful vamal unic. 

Sistemul armonizat de clasificare a produselor, nomenclatorul 

combinat al produselor şi codul TARIC 

Sistemul armonizat sau SA (Sistemul armonizat de descriere şi 
codificare a produselor), este un nomenclatorul, elaborat de 
Organizaţia Mondială a Vămilor (WCO), care include în sine circa 

5.000 grupuri de produse, repartizate conform secţiunilor, grupelor 
(2 semne), poziţii marfare (4 semne) şi subpoziţii. 

Claisificarea logică a produselor are structură ierarhică. Pentru 
asigurarea interpretării univoce a SA se anexează norme de aplicare şi 
referinţe explicative.  

Uniunea Europeană şi statele-membre utilizează Sistemul Armonizat 
pentru clasificarea tarifelor. Sistemul se aplică în peste 200 ţări în calitate 
de bază pentru tarifele vamale şi date statistice privind comerţul exterior. 

Nomenclatorul combinat (NC) – este un sistem de codificare şi 

clasificare a produselor, utilizat în Uniunea Europeană, elaborat în 
conformitate cu cerinţele Tarifului unic vamal şi în scopul statisticii 
comerţului internaţionale şi europene.Acesta este un sistem de 

codificare cu 8 semne în baza nomenclatorului SA cu completarea 
subgrupelor suplimentare al UE. 

                                                                 
6 Informaţia suplimentară la acest subiect (în engleză) – Comisia Europeană, impozitarea şi Uniunea 
Vamală, costul produselor declarate: http ://ec .europa 
.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/declared_goods/index_en.htm  
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 Tariful unic Vamal al Comunităţii Europene (TARIC) clasifică 

produsele ţinînd cont de măsurile politicii comerţului şi tarifelor 
aplicate pe teritoriul UE (astfel, precum eliberarea provizorie de 
taxe, taxe anti-demping etc.). Structura acestuia este bazată pe codul 
SA din 8 semne şi două semne suplimentare (subpoziţiile TARIC), 

cum este demonstrat în exemplu:  

 

   95 Jucării, jocuri şi inventar 
sportiv; părţile şi accesoriile 
acestora  

(Grupul SA)  

9506  Inventar şi echipament pentru 

practicarea culturii fizice 
generale, gimnsticii, atleticii 
uşoare, altor genuri de sport 

(inclusiv tenisul de masă) sau 
pentru jocuri la aer liber, care 
nu sunt incluse în alte liste: 
bazine de înot şi bazine pentru 

copii 

(Poziţia SA)  

9506 
91  

Inventar şi echipament pentru 
practicarea culturii fizice 
generale, gimnasticii sau 

atleticii  

(Subpoziţia SA)  

9506.91.10  Trenajor cu mecanisme de 
reglare a rezistenţei  

(Codul NC)  

 506.91.10.10  Banchete şi baze, perne şi huse 
pentru banchete 

(Codul TARIC)  

9506.91.10.90  Altele  (Codul TARIC)7  

 
Informaţia detailată pentru alte categorii de produse este prezentată pe 

site-ul TARIC, dotat cu sistem automatizat de căutare a grupelor de 
mărfuri şi tarifelor în funcţie de statul de import (informaţia în engleză):  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?

Lang=en&Expand=true&SimDate=20121029 

                                                                 
7 Informaţia suplimentară la subiectul dat (în engleză) – Comisia Europeană, fiscalitatea şi Uniunea 
Vamală, sistemul armonizat: http ://ec. europa. eu/ taxation _customs /customs/ customs_ duties/ 
tariff_ aspects/ harmonised _system /index _en.htm 



22 
 

Cerinţele pentru mărfurile importate 
REGIMUL COMERŢULUI DE IMPORT ŞI CERINŢELE  
CĂTRE IMPORTUL UNOR CATEGORII DE PRODUSE 

UE, fiind membru al Asociaţiei mondiale a Comerţului ЕС (AMC), 
urmează norma „importului liber” în limitele regimului unic faţă de 

import. Potrivit acestei norme UE contribuie la dezvoltarea politicii 
comerciale liberale în scopul facilitării deplasării produselor şi serviciilor 
peste hotarele sale, urmînd principiile tarifelor fixe şi nedisriminării în 

raport cu partenerii de comerţ.     

Cu toate acestea, această normă comună admite unele excepţii, în 
cazurile în care UE aplică instrumente ale politicii de comerţ, elaborate 
după acordurile AMC, cae recunosc drepturile mebrilor săi la combaterea 

practicii comerciale neloiale. 
Securitatea produselor  
Securitatea produselor de consum este asigurată de un spectru larg de 

reglementări de ramură fiind completată de Directiva Parlamentului 
European şi Consiliului 2001/95/EC  (OJ L-11 15/01/2002) despre 
securitatea generală a produselor. 

Următoarele obligaţii se răsfrîng asupra producătorilor şi 

destribuitorilor: 

• să livreze produse, conforme cerinţelor generale ale securităţii; 

• să informeze consumatorul despre riscurile, pe care le poate 
prezenta produsul şi măsurile de precauţie, ce trebuie să le respecte; 

• să informeze organele competente ale statelor-membre în cazul, în 
care vor depista, că produsul prezintă pericol, şi să coopereze cu 
acestea pentru realizarea măsurilor de prevenire a riscurilor pentru 
consumator; 

Supravegherea peiţei şi aplicarea sancţiunilor de amendă este 
realizată de organele competente, desemnate de statele-membre cu 
asistenţa anumitor mecanisme, create la nivelul UE, în particular aceasta se 

referă la sistemlul schimbului operativ de informaţie cu privire la 
produsele periculoase între statele-membre şi Comisia Europeană, 
denumită sistemul „RAPEX”.    

Directiva cu privire la securitatea produselor se extinde la 
următoarele produse, care de rînd cu aceasta este reglementată şi de către 
legislaţia specială de ramură: 

• cosmetice; 

• mijloace farmaceutice  

• produse medicale destinate utilizării de către persoane; 

• produse medicale pentru scopuri veterinare; 
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• utilaj industrial (produse chimice, aparate medicale, utilaj electric, 
strunguri, mijloace de transport, mijloace individuale de protecţie 

etc.). 
În afară de aceasta, Directiva despre securitatea produselor 

completată prin Directiva Consiliului 87/357/EEC (OJ L-192 11/07/1987) 

cu privire la produsele, care nu reflectă adevărata lor natură, prezintă un 
pericol pentru sănătate şi ameninţă siguranţa consumatorilor. 

Această Directivă se referă către produsele care, nefiind comestibile 

pot fi uşor confundate cu acestea datorită aspectului său exterior, mirosului 
sau ambalajului. Statele-mebre sunt obligate să aplice toate măsurile 
necesare pentru interzicerea desfacerii, importului şi fabricarea acestor 
produse. În afară de aceasta, urmează să fie efectuate controale, menite să 

asigure garantarea lipsei unor asemenea produse pe piaţă. Dacă statul-
membru aplică restricţii asupra unui produs în conformitate cu Directiva 
menţionată, el urmează să informeze Comisia Europeană şi să prezinte 

datele necesare pentru informarea altor state-membre8.  
Măsurle de control asupra comerţului cu substanţe chimice 

periculoase 

Importul substanţelor chimice pe teritoriul Uniunii Europene este 
controlat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 689/2008 a 
Parlamentului European şi a Consiliului (OJ L-204 31/07/2008), care se 

bazează pe procedura stabilită prin Convenţia de la Rotterdam privind 
procedura de consimţământ prealabil (PIC) în cunoştinţă de cauză 
aplicabilă anumitor produse chimice şi pesticide periculoase care fac 
obiectul comerţului internaţional. 

Toată informaţia despre cerinţele faţă de import se conţine în Baza de 
date Europeană privind exportul şi importul substanţelor chimice 
periculoase (EDEXIM): 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/pic/index.htm. 
Măsurile privind controlul asupra poluanţilor organici 

persistenţi (POP) 

Importul poluanţilor organici persistenţi (POP) pe teritoriul UE este 
controlat cu ajutorul măsurilor orientate la excluderea sau reducerea la 
minum a utilizării acestor produse. Regulamentul corespunzător (CE) 

                                                                 
8 Informaţia suplimentară la subiectul dat (în engleză) – Directiva privind siguranţa generală a 
produselor:  
http ://ec .europa .eu/consumers/safety/prod_legis/index_en.htm#gpsd  

Acte normative de ramură: http://ec.europa.eu/consumers/safety/prod_legis/index_en.htm#sect 
Alte acte normative referitor la acest subiect: 

http://ec.europa.eu/consumers/safety/prod_legis/index_en.htm#other 
Sistemul de informare operativă pentru mărfurile nealimentare de consum curent (RAPEX): http 
://ec .europa .eu/ consumers /safety/rapex/index_en.htm 
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nr.850/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului (OJ L-158 
30/04/2004) conţine normele formulate în Convenţia de la Stockholm 
privind poluanţii organici persistenţi (POP) şi Protocolul adiţional la 

Convenţia CEE a ONU privind poluarea transfrontalieră a aerului pe 
distanţe mari (CLRTAP) 9.  

Înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea 
produselor chimice (REACH) 

Regulamentul (UE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al 
Consiliului (OJ L-396 30/12/2006) privind înregistrarea, evaluarea, 
autorizarea şi restricţionarea produselor chimice (REACH) a fost adoptat 

în decembrie 2006. 
 Regulamentul  se referă la toate substanţele chimice, nu doar la cele 
care sunt utilizate în industrie, dar şi la substanţele folosite în viaţa de zi cu 

zi, adică la cele pe care le conţin detergenţii de curăţare, vopseaua etc., 
precum şi astfel de articole precum îmbrăcămintea, mobila, aparatele 
electrice. 
 Regulamentul REACH înlocuieşte câteva legi ale Uniunii Europene 

privind produsele chimice şi completează alte acte legislative relativ la 
securitatea şi protecţia mediului înconjurător. Regulamentul dat însă nu va 
înlocui legile speciale (de exemplu, cu privire la detergenţi, cosmetice, 

biocide etc.). 
 La baza sistemului REACH se află Agenţia Europeană pentru 
Produse Chimice (ECHA). 

 Agenţia va efectua gestiunea şi coordonarea proceselor de 
înregistrae, evaluare, autorizare şi restricţionare a produselor chimice în 
scopul de asigurare a sistemului unic de management al produselor 

chimice pe întreg teritoriul Uniunii Europene. 
Clasificarea, ambalarea şi marcajul substanţelor şi preparatelor 

periculoase 
 În afară de aceasta, Directiva Consiliului 67/548/UE  (OJ L - 196 

16/02/1967) şi Directiva 1999/45/UE a Parlamentului European şi al 
Consiliului (OJ L -200 30/07/1999) impune fabricaţilor de produse 
chimice următoarele cerinţe: 

• să indice gradul de pericol potenţial al produselor chimice, pe care le 
fabrică sau le importă (adică clasificarea substanţelor chimice în 

conformitate cu nivelul de pericol prezentat, de exemplu, 
ameninţarea de inflamabilitate, toxicitate, cancerigenitate); 

                                                                 
9 Informaţie suplimentară la acest subiect (în limba engleză) –http ://ec. Europa 
.eu/environment/pops/index_en.htm 
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• să asigure produsele chimice cu marcaje în conformitate cu regulile 
stricte (adică avertismente cu privire la pericole şi recomandări cu 

privire la circulaţie); 

• şi asigurarea unui ambalaj sigur. 
Preparate pentru protecţia plantelor şi preparate biocide 
Directiva Consiliului 91/414/UE (OJ L-230 19/08/1991) stabileşte 

condiţii speciale şi proceduri în cadrul cărora organul statului-membru 

acordă permisiunea de admitere a produsului de protecţiei a plantelor şi a 
substanţelor active pe piaţă10. 

Pe de altă parte, înainte de etalonarea pe piaţa UE preperatele biocide 

(adică preparatele dezinfectante utilizate în diverse domenii; preparatele 
chimice utilizate la conservarea produselor şi materialelor; pesticidele 
neagricole şi mijloace pentru a proteja corpul navei de ancrasare cu alge) 

sunt controlate dacă ele corespund cerinţelor stipulate de Directiva 
98/8/UE a Parlamentului European (OJ L-123 24/04/1998)11. 

Detergenţii 

Detergenţii şi adaosurile tensioactive pentru detergenţi trebuie să 
corespundă cerinţelor de biodescompunere şi marcaj stabilite de 
Regulamentul (UE) nr. 648/2004  al Parlamentului European şi al 
Consiliului (OF L – 104 08/04/2004) şi elaborat pentru asigurarea unui 

înalt nivel de protecţie a mediului, în special a mediului acvatic şi sănătăţii 
populaţiei12. 

Îngrăşămintele 

Regulamentul (UE) nr.2003/2003 al Parlamentului European şi 
Consiliului (OJ L – 304 21/ 11/2003) conţine principii cu privire la 
admiterea îngrăşămintelor pe piaţa UE, aşadar, cerinţele pentru marcajul 

,,UE fertiliser”, de asemenea şi condiţiile privind marcajul şi ambalajul13. 
Substanţele care diminuează stratul de ozon 
Importul de substanţe care diminuează stratul de ozon (SDO) pe 

teritoriul UE este permis doar de respectarea de anumite condiţii în 

corespundere cu principiile din Regulamnetul (UE) nr. 2037 2000 al 
Parlamentului European şi al Consiliului ( OJ L / 244 29/09/2000):ele 
trebuie să posede un grad înalt de importanţă şi necessitate, să fie fabricate 

într-o terţă ţară care a semnat Protocolul de la Montréal cu privire la SDO 
                                                                 
10 Informaţii suplimentare cu privire la această chestiune (în limba engleză): 
http://ec.europa.eu/environment/pps/home.htm 
11 Comisia Europeană, mediul, preparatele biocide pentru protecţia plantelor: 

http://ec.europa.eu/environment/biocides/index.htm 
12 Comisia Europeană, afacerile şi industria, detergenţii: 

http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/detergents/index_en.htm   
13 Comisia Europeană, afacerile şi industria, îngrăşămintele: 
http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/fertilizers/index_en.htm   



26 
 

din 1987 şi să fie însoţite de licenţa de import, emisă de Directoratul 
general pentru problemele mediului în conformitate cu cota fixată în 
fiecare an. 

Importul de articole şi utilaj conţinând SDO este interzis14. 
Gazele fluorurate cu efect de seră 
Comisia Europeană tinde să reducă volumele de emisii de gaze 

fluorurate cu efect de seră în conformitate cu Protocolul de la Kzoto. 

Regulamentul (UE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al 
Consiliului(OJ L -161 14/06/2006) stabileşte măsuri de împiedicare a 
răspândirii şi restabilire; reglementează instruirea şi certificarea 

personalului angajat; asigură evidenţa în producţie, import-export; 
reglementează marcajul anumitor articole şi utilaje care conţin gaze de 
seră. În caz că împiedicarea răspândirii şi restabilirii sunt imposibile, este 

interzisă vânzarea acestora15. 
Controlul şi gestionarea deşeurilor 
Directiva Consiliului 2006/12 UE (OJ L-114 27/04/2006 privind 

deşeurile şi Directiva Consiliului 91/689 UE (OJ L-377 31/12/1991) 

privind deşeurile periculoase constitue legislaţiile fundamentale ale UE cu 
privire la deşeuri. Ele fixează cerinţele generale îndreptate la gestiunea, 
restabilirea şi utilizarea corectă a deşeurilor (de exemplu, obţinerea 

autorizaţiilor necesare sau de înregistrare a îndreprinderolor în statele-
membre)16. 

Materiale de ambalaje folosite 

În scopul de prevenire şi reducerea la minim a problemelor eologice 
legate de materialele de ambalaje folosite, Directiva 94/62 UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului (OJ L-  368 31/12/1994) stabileşte 

cerinţele fundamentale de reutiliare a tuturor materialelor de ambalaje din 
importul pe piaţa UE: 

• materialele de ambalare trebuie să dispună de o valoare minima 
şi greutate, pentru a asigura nivelul necesar de siguranţă igienică şi 
acceptibilitatea produsului pentru consummator; 

• conţinutul de produse periculoase în materialele de ambalaje 
trebuie să fie redus la minim, iar concentraţia de metale grele nu trebuie 

să depăşească un nivel anume; 

                                                                 
14 Comisia Europeană, mediul, preparatele biocide pentru protecţia plantelor: http ://ec .europa 

.eu/environment/ ozone/ index.htm   
15 Comisia Europeană, mediul, protecţia stratului de ozon: http ://ec. Europa .eu/ environment 

/climat/ fluor/ index _en.htm   
16 Comisia Europeană, mediul, deşeuri periculoase: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/hazardous_index.htm   
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• materialele de ambalaje trebuie să fie adecvate pentru 
reutilizare, recuperare şi reciclabile. 

 
Pentru optimizarea colectării de reciclare şi valorificare, pe ambalaj 

trebuie să fie indicat tipul de materiale de ambalaj utilizate pentru a putea 

fi identificat şi clasificat în ramura respectivă. Ambalajul trebuie să fie 
însoţit de marcajul corespunzător17. 

Baterii şi acumulatoari 

În conformitate cu Directiva 2006/66 UE a Parlamentului European 
şi Consiliului (OJ L- 266 26/09/2006) cu privire la baterii şi acumulatoare 
şi baterii şi acumulatoare utilizate, este interzisă vânzarea bateriilor ce 
conţin substanţe şi, totodată, este stabilită schema de colectare şi 

reciclare18. 
 

 

                                                                 
17 Comisia Europeană, mediul, materiale de ambalaj reciclabile: http ://ec .europa .eu/environment/ 

waste/packaging _index.htm   
18 Comisia Europeană, mediul, bateriile: http ://ec .europa. eu/ 
environment/waste/batteries/index.htm   
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STANDARDIZAREA TEHNICĂ 
 

Scopul principal de armonizare a standardelor tehnice în 
cadrul UE este de a înlătura barierele tehnice care ar putea să apară 
din cauza deosebirilor dintre standardele tehnice ale statelor-

membre. 

 
Armonizarea legislaţiei determină cerinţele de bază cărora trebuie să 

corespundă articlelor înainte de a fi scoase pe piaţa UE (de exemplu, 

sănătatea, securitatea, protecţia consumatorului şi a mediului). 
Utilizarea standardelor armonizate sau a altora este benevolă pentru 

producători; totodată articolele fabricate în corespundere cu standardele 

armonizate sunt avantajoase datorită prezumţiei de confeormitate ce 
cerinţele de bază stabilite. 

Fiecare stat-membru dispune de organele împuternicite respective 

care sunt responsabile de procedurile de adeverire a conformităţii 
produselor, dacă e nevoie este implicată o terţă parte19. 

Directivele stipulează o serie de proceduri de adeverire a 
conformităţii produselor cu cerinţele de bază stabilite de către directive 

privind armonizarea tehnică. 
Adeverirea conformităţii este efectuată fie de producător, fie de terţa 

parte (mandatorul organizaţiei) şi este realizată fie în faza de dezvoltare a 

produsului, fie în faza de fabricare, fie în ambele faze. 
Marcajul de conformitate ,,CE” 
Unul din principiile directoare prevede atribuirea marcajului UE, 

acesta indicând că produsul corespunde cerinţelor de bază stabilite de toate 
directivele aplicabile, şi a trecut prin procedura respective de adeverire a 
conformităţii. Marcajul UE: 

• are o singură formă de marca ,,UE” cu indicarea numărului de 
identificare a organizaţiei împuternicite, implicată în faza de control al 

producţiei, în caz că a fost necesară asistenţa unui terţ; 

• se aplică pe produs, pe ambalaj şi pe actul de însoţire; 

• permite distribuirea respectivului produs pe piaţa UE. 
Supravegherea pieţei 
Fiecare stat-membru instituie organele responsabile de controlul 

conformităţii produselor etalonate pe piaţă cu cerinţele necesare şi ca 
aplicare şi utilizarea marcajului UE să fie efectuat în mod adecvat. 

                                                                 
19 Comisia Europeană, afacere şi industrie. O nouă abordare, NANDO: http ://ec. europa. 
eu/enterprise/newapproach /nando/   
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Măsurile de supraveghere includ controlul actelor şi (sau) efectuarea de 
inspecţii. 

Producătorii din terţe ţări sunt obligaţi să numească un reprezentant 

împuternicit înregistrat pe terirotiul UE care va acţiona în numele lor. Ei 
sunt responsabili de dezvoltarea şi fabricarea articolelor în conformitate cu 
toate Directivele în vigoare pentru efectuarea procedurii necesare de 
adeverire a conformităţii. 

2. Marcajul ecologic UE 
Marcajul ecologic UE ,,Logo floare” – este marcajul benevol, atribuit 

produsului care contribuie semnificativ la dezvoltarea aspectelor-cheie de 

protecţie a naturii şi garantează consumatorului informaţie simplă şi 
concretă referitor la efectul ecologic al acestui produs. 

Criteriile pentru marcajul ecologic sunt stabilite individual pentru 

diferite grupuri de articole (de exemplu, ţesături, încălţăminte, detergenţi, 
electrocasnice, produse din hârtie etc.). 

Marcajul ,,Logo floare” poate fi utilizat ca instrument marketing 
pentru a demonstra clienţilor că produsul este mai ecologic decât altele 

(comparabile)din acelaşi grup de produse. 
Producătorii, importatorii, furnizorii de servicii, dealirii cu ridicata şi 

cu amănuntul pot să solicite permesiunea  organului competent de a 

efectua marcajul ecologic pe teritoriul căruia este realizată vânzarea 
produsului respectiv. 

Autorităţile vamale trebuie să suspende intrarea produselor care pot 

prezenta risc serios pentru sănătate sau securitate, sau nu sunt însoţite de 
actele cerute. 

Ambalajul 

Ambalajele distribuite pe teritoriul UE trebuie să corespundă 
regulilor generale al căror scop este protecţia mediului. 

Cerinţele pentru ambalaj şi materiale din care este confecţionat sunt 
stabilite de regulamente speciale dezvoltate în scopul conservării ecologiei 

şi prevenirii riscului pentru sănătatea consumatorului, de exemplu: 

• cerinţe generale pentru ambalaj şi deşeurile de ambalaj stabilite de 
Directiva 94/62 UE a Parlamentului European şi al Consiliului (OJ L- 365 
31/12/1994); 

• regulamente speciale, cu privire la dimensiunile ambalajului, 
aprobate de Directiva Consiliului 75/106 /UE (OJ L-42 15/02/1975) şi 

Directiva Consiliului 80/232/UE (OJ L-51 25/02/1980); 

• regulamente speciale pentru materiale şi articole destinate pentru 
contactul cu produsele alimentare, reglementate de Regulamentul (UE) 
nr.1935/2004 a Parlamentului European şi al Consiliului (OJ L- 338 
13/11/2004). 
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Pe lângă aceste condiţii abligatorii de importul pentru ambalajele în 
UE, confecţionate din lemn şi din alte produse vegetale, poate fi supus 
controlului fitosanitar în conformitate cu Directiva Consiliului 2000/29/UE 

(OJ L- 169 10/07/2000). 
Cu privire la ambalajele din lemn, regulamentele în cadrul Directivei 

Comisiei 2004/102/UE  
(OJ L- 309 06/10/2004) prevăd că toate ambalajele de orice tip 

(capace, cutii, lăzi, tambure, palete, palete de greutate şi alte platforme de 
încredere, grilaje pentru palete etc.) trebuie să fie supuse unei proceduri  
din cele aprobate indicate în Anexa1 la Standardul Mondial al Organizaţiei 

de Alimentaţie şi Agricultură pentru măsurile fitosanitare nr.15 şi să 
dispună de marcajul corespunzător aşa cum este indicat în Anexa II20. 

Marcajul 

1. Cerinţele de marcaj 
În scopul protecţiei consumatorilor pe teritoriul UE, pot fi răspândite 

doar acele produse care sunt conforma cerinţelor UE privind marcajul. 
Scopul introducerii cerinţelor de marcaj al produselor îl constituie 

garantarea unui înalt nivel de protective a sănătăţii consumatorului, a 
securităţii sale şi intereselor prin oferirea de informaţii despre produs cu 
privire la conţinutul său, competenţa, securitatea în circulaţie, măsuri 

special de precauţie şi altă informative specială. 
Legislaţia UE stabileşte standard special de marcaj pentru anumite 

sectoare, cum ar fi produsele alimentare, electrocasnicele, încălţămintea, 

ţesăturile etc.21. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                                 
20 Comisia Europeană, sănătate şi consumatori, protecţia plantelor: Comentariu asupra normelor UE 
privind materialele de ambalaj din lemn: http ://e c .europa. eu/ food/ 

plant/organisms/imports/overview_eu_rules.pdf   
21 Uniunea Europeană, coduri legislative, marcajul şi ambalajul produselor. http ://europa. eu/ 
legislation _summaries/ consumers/ product_labelling_and_packaging/index_en.htm   
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Restricţii aplicabile la importul unor categorii de mărfuri 
 

Măsurile de supraveghere nu sunt instrumente de restricţii la import, 
dar reprezintă sistemul de licenţe obligatorii de import, emise de organele 
statelor-membre ale UE în scop de asigurare a securităţii şi controlului. 
Aceste măsuri se aplică predominant la unele produse agricole, textile şi 

siderurgice. 
Restricţiile cantitative la importul unor produse din unele terţe ţări se 

introduce în scopul protecţiei producătorilor europeni de prejudicii în urma 

importului de masă le preţuri extreme de mici. 
Măsurile de protecţie sunt aplicate individual mărfurilor importate 

care aduc daune economiei UE. Ele sunt exprimate în restricţii temporare 

sau în cazuri de urgenţă la importul de anumite produse. Procedura de 
adoptare de măsuri poate fi iniţiate la solicitarea statului-membru sau din 
iniţiativa proprie a Comisiei Europene; totuşi sectorul economic nu poate 
solicita direct acest lucru. În pofida acestui fapt, asemenea măsuri, în orice 

caz, trebuie să ţină seama de regulamentele Acordului OMC cu privire la 
măsurile de protecţie. 

Restricţiile asupra importului se aplică în sectoarele enumerate infra. 

 
Produsele agricole 
 

La importul unor produse agricole poate fi solicitat certificatul de 
import, emis de autoritatea competentă a statului-membru UE, înainte de 
perfectarea vamală pentru lansarea produselor în circulaţia liberă la cererea 

importatorului, şi depozitul rambursabil la prezentarea dovezii de import. 
Certificatele de import servesc unor scopuri anume, astfel precum 
monitoringul produselor comerciale, stabilirea cotelor tarifare sau 
garantarea măsurilor de protecţie22. 

 
Produse textile 
Regimul de import de textile pe teritoriul UE este liber; însă pentru 

unele categorii de produse textile, fabricate în anumite ţări, sunt aplicate 
diverse tipuri de supraveghere şi control. Controlul poate fi efectuat prin 
sistemul de control dublu (licenţe de import, emise de ţara importatorului, 

                                                                 
22 Comisia Europeană, comerţul, politica  agricolă şi comerţul http ://ec. Europa 
.eu/trade/issues/sectoral/ agri_fish/ agri /index_en.htm   
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şi licenţe de import, eliberate de statul-membru UE) sau la solicitarea 
documentului de supraveghere pentru a importa 23.  

 

Produse de fier şi oţel 
 
Importul pe teritoriul UE a unor produse de fier şi oţel este reglementat 

de diverse măsuri de control care pot fi efectuate în cadrul supravegherii 

prealabile a Comunităţii Europene sau prin intermediul sistemului de 
dublu control cu/fără restricţii cantitative. 

În funcţie de ţara de origine şi tipul de produs sunt aplicate diverse 

scheme24. 
 
Produse alimentare şi furajere 

Scopul principal al legislaţiei europene privind securitatea îl constituie 
nivelul înalt de protecţie a sănătăţi populaţiei şi intereselor consumatorilor 
relativ la produsele alimentare, la rândul său Regulamentele UE în privinţa 
furajelor sunt îndreptate la protecţia populaţiei şi animalelor şi, în anumită 

măsură, la protecţia mediului. 
Regulamentul Parlamentului European (UE) şi al Consiliului (07 L-31 

01/02/2002) stipulează principiile şi cerinţele generale pentru Legislaţia 

alimentară şi cuprinde toate fazele de fabricare şi difuzare a produselor 
alimentare şii furajere. 

Importatorii de produse alimentare şi furajere sunt datori să indice şi să 

înregistreze produsele exportatorului în ţara de origine în scopul de a 
îndeplini cerinţele de supraveghere a sa. 

Agenţia Europeană pentru securitatea alimentară (EFSA) oferă Comisiei 

Europene servicii de consultanţă ştiinţifice independente în toate 
problemele, care au relaţii indirectă sau directă cu siguranţa produselor 
alimentare. Aceasta este o agenţie juridică separată, independentă faşă de 
alte instituţii UE. 

Importul de produse trebuie să corespundă cerinţelor şi măsurilor 
generale, incluzând: 

• principii şi cerinţe generale ale Legislaţiei alimentare stabilite de 
Regulametul (UE) nr.78/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului; 

                                                                 
23 Comisia Europeană, comerţul, sectorul de textile: http ://ec. europa. eu/trade/ issues/ sectoral/ 

industry/ textile/ index_ en.htm   
Comisia Europeană, comerţul, sistemul integrat pentru gestiunea licenţelor  de import de textile, 

îmbrăcăminte şi produse siderurgice: http://trade.ec.europa.eu/sigl/   
24 Comisia Europeană, comerţul, sectorul siderurgic: http ://ec. Europa .eu/trade/issues/sectoral/ 
industry/steel /index _ en.htm   
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• norme generale pentru igiena produselor alimentare şi cerinţe 
igienice pentru produsele alimentare de origine animală în conformitate cu 

Regulamentele (UE) nr.852/2004 şi nr.853/2004 ale Parlamentului 
European şi al Consiliului (07 L-139 30/04/2004) respectiv; 

• măsuri cu privire la prezenţa substanţelor, pesticidelor, 
medicamentelor veterinare şi poluante reziduale pe/în produsele 
alimentare; 

• cerinţele speciale privind produsele alimentare şi furajele modificate 
genetic, bioproteine şi produse alimentare noi (Novel food); 

• norme speciale cu privire la anumite grupuri de produse alimentare 
(de exemplu, apa minerală, cacao, produse de congelare rapidă) şi produse 
cu destinaţie pentru a satisface anumite necesităţi de alimentare a unor 
grupuri de populaţie (de exemplu, produse alimentare pentru bebeluşi şi 

copii); 

• cerinţe speciale pentru realizarea şi marcajul materialelor furajere, 
furajelor combinate şi furajelor destinate pentru anumite scopuri 
alimentare; 

• cerinţe generale cu privire la materialele şi produsele destinate 
contactului direct cu produsele alimentare; 

• mecanismele de control official pentru a asigura conformitatea cu 
Regulamentele UE indicate supra cu privire la produsele alimentare şi 

furaje; 
În caz de apariţie a problemei, care, după toate probabilităţile, 

prezintă o ameninţare serioasă pentru sănătatea populaţiei sau a 

animalelor, sau mediu, sau răspândirea sa pe teritoriul terţei ţări, Comisia 
Europeană poate, imediat, în funcţie de gravitatea situaţiei, să adopte 
măsuri de protecţie fixând condiţii speciale sau de suspendare totală, sau 

parţială a importului de produse din ţara terţă respectivă 25. 
Documentul orientativ-întrebări-cheie, privind cerinţele de import, 

noile reguli de igienă ale produselor alimentare şi controlul produselor 
alimentare: http: ec .europa. eu/fond /international/ trade/ interpretation 

impotrts.pdf 
 
Medicina veterinară 

Legislaţia europeană cu privire la animalele şi produsele de origine 
animală cu scopul de a asigura protecţia şi ridicarea nivelului de sănătate a 
animalelor (în special, al animalelor din care se produc alimentele). 

                                                                 
25 Comisia Europeană, sănătate şi consumatori, siguranţa produselor şi furajelor: Alimentarea 
animalelor: http ://ec .europa. eu/food /food/animalnutrition/index_en.htm   
Legislaţia alimentară generală: http: //ec .europa .eu/ food/food/foodlaw/index_en.htm   
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Importul de animale şi produsele de origine animală trebuie să fi realizat în 
conformitate cu anumite  standarde din domeniul ocrotirii sănătăţii şi cu 
obligaţiile internaţionale. 

Animalele şi produsele de origine animală trebuie să corespundă unui 
şir de reguli generale incluzând următoarele: 

• terţa ţară exportatoare trebuie să fie inclusă în lista ţărilor care au 
dreptul şi permis de export al categoriei de produse sau de animale 
respective pe teritoriul UE; 

• produsele de origine animală pot fi importate pe teritoriul UE doar 
dacă ele au fost fabricate la întreprinderea terţei ţări care dispune de 

atestarea respectivă; 

• importul de animale şi de produse de origine animală trebuie să fie 
însoţit de certificate asupra sănătăţii semnate de veterinarul-reprezentant al 
autorităţii competente exportatoare din terţa ţară. 

Fiecare lot este verificat cu privire la starea sănătăţii la punctul de 

control frontalier (BIP) al statului membru UE. 
Însă autorităţile europene pot adopta de urgenţă măsuri temporare de 

protecţie în caz că izbucnirea infecţiei în terţa ţară prezintă un pericol 

serios pentru sănătatea oamenilor sau a animalelor. Astfel de măsuri pot fi 
aplicate prin întreruperea importului cu întregul teritoriu respectiv sau cu  
o parte a sa, sau cu adoptarea de condiţii speciale cu privire la produsele 

importate din teritoriul vizat 26. 
Managementul general privind reglementările de import şi tranzit al 

animalelor vii şi produselor de origine animală din terţele ţării: http ://ec. 

europaeu/ food/ international/ trade/ guidethirdcountries 2006en.pdf 
 

Fitosanităria 
Scopul principal al măsurilor fitosanitare îl constituie prevenirea 

importului şi/sau răspândirea dăunătorilor şi organismelor agricole care 
aduc daune plantelor şi produselor de origine vegetală pe teritoriul UE. 
Normele juridice de bază sunt stipulate de Directiva Consiliului 

2000/29/UE (OJ L-169 10/07/2000) şi întemeiate pe principiile Convenţiei 
internaţionale cu privire la protecţia plantelor (IPPC) în organizarea 

                                                                 
26 Comisia Europeană, sănătate şi consumatori, medicina veterinară şi sănătatea animalelor: 
Comerţul şi importul de animale vii: http ://ec .europa. eu/food/ animal/liveanimals/index_en.htm   
Comerţul şi importul de animale vii: http ://ec .europa .eu 

/food/animal/animalproducts/index_en.htm   
Comerţul şi importul de produse de origine animală : http ://ec .europa 

.eu/food/animal/semen_ova/index_en.htm   
Comerţul şi importul de material seminal, ovule şi embrioni: http ://ec .europa. 
eu/health/index_en.htm   
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Alimentară şi Agricolă şi Acordul Organizaţiei Mondiale  a Comerţului 
privind aplicarea măsurilor sanitare şi fitosanitare. 

La importul plantelor şi produselor de origine vegetală trebuie să fie 

respectate anumite măsuri fitosanitare în conformitate cu care produsul 
trebuie: 

• să fie însoţit de certificatul fitosanitar emis de autoritatea 
competentă a ţării exportatoare; 

• să treacă controlul vamal la punctul control vamal la intersecţia de 
frontiere UE; 

• importul în UE să fie înregistrat oficial în statul-membru  al 
importatorului; 

• să fie declarat autorităţilor vamale înainte de sosirea la locul de 
intersecţie a frontierei; 

Dacă furnizarea plantelor şi produselor de origine vegetală din terţele 
ţări pot prezenta pericol pe teritoriul UE, statele-membre sau însăşi UE pot 
aproba măsuri de urgenţă temporare. 

În afară de măsurile obligatorii indicate supra, importul pe piaţa UE 
de seminţe şi material săditor trebuie să corespundă cerinţelor speciale 
dezvoltate pentru a asigura conformitatea produsului importat cu criteriile 

de ocrotire a sănătăţii şi de asigurare a calităţii înalte. Legislaţia UE 
prevede condiţii speciale pentru culturile oleaginoase şi de fibre, 
cerealiere, legume, cartofii de sămânţă, seminţele de sfeclă, culturile viţei-
de-vie, plantele fructifere, culturile furajere, culturile decorative şi de 

împădurire. 
Totodată, legislaţia UE a implementat la fel sistemul de protecţie a 

drepturilor de diversitate a speciilor de plante. În baza acestui sistem 

amelioratorului îi poate fi garantat dreptul de proprietate intelectuală, în 
vigoare pe tot teritoriul UE. Acest sistem este utilizat de Agenţia UE 
pentru protecţia drepturilor fabricanţilor de produse din cultura plantelor 

(CPVO)27. 
 

Ocrotirea sănătăţii 
Datoria Uniunii Europene este de a asigura un nivel înalt al sănătăţii 

oamenilor fapt fixat în acordurile europene. Sistemul de sănătate include 
următoarele măsuri care se aplică atât la nivelul statelor membre, cât şi la 
nivelul UE, dezvoltate contra ameninţărilor principale pentru sănătatea 

oamenilor: 

                                                                 
27 Comisia Europeană, sănătate şi consumatori, protecţia plantelor: http ://ec. Europa .eu/food/ 
plant/ organisms/ index_en.htm   
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• supravegherea şi controlul bolilor infecţioase aşa precum 
Sindromul respirator acut grav (SRAG) şi gripa pandemică în scopul 

prevenirii răspândirii lor; 

• politica de control asupra problemelor de sănătate, provocate de 
modul de viaţă nesănătos, de exemplu, fumatul tutunului şi/sau utilizarea 
de droguri28. În afară de aceasta, Regulamentul Consiliului (UE) 
nr.111/2005 (OJ L-22 26/01/2005) fixează regulile de supraveghere a 

comerţului  cu materii prime pentru fabricarea medicamentelor de 
prevenire a folosirii ilegale a unor substanţe chimice pentru producerea 
drogurilor şi substanţelor psihotrope29. 

 
Standarde de comercializare pentru produsele din agricultură şi 

pescuit 

 
În Uniunea Europeană standardele comerciale au fost stabilite, în 

primul rând, pentru produsele agricole şi pescuit care sunt oferite 

consumatorului în stare proaspătă în scopul de a asigura acelaşi nivel de 
calitate al produselor pe piaţa UE. 

Regulamentul Consiliului UE (UE) nr.1234/2007 (OJ L-299 
16/11/2007) stabileşte sistemul de piaţă comună pentru toate produsele 

respective, care poate fi adaptat la particularităţile fiecărui produs pentru 
diverse aspecte: 

Prospeţime, mărime, calitate, aspectul exterior, permise etc. 

Regulamentul Consiliului (UE) nr.2406/96 (OJ L-334 23/12/1996) 
stabileşte standard comerciale unice pentru anumite produse din pescuit. 
Standardele de piaţă pot institui clasificarea după calitate, mărime sau 

greutate, ambalaj, aspectul exterior şi marcaj. 
Statele-membre sunt responsabile de asigurarea conformităţii 

produselor de import prin intermediul controlului documentaţiei şi/sau 
efectuarea de controale30. 

Misiunea Serviciului Vamal al Republicii Moldova 
Serviciul Vamal al Republicii Moldova este o instituţie din sistemul 
organelor de drept şi de securitate a statului avînd misiunea de a  asigura 

securitatea economică a ţării prin colectarea eficientă a taxelor şi 
                                                                 
28 Comisia Europeană, afacerile, materii prime pentru producerea preparatelor medicale: http ://ec 
.europa. eu/ enterprise/ chemicals/ legislation/precursors/index_en.htm   
29 Comisia Europeană, afacerile, materii prime pentru producţia de medicamente: http ://ec. Europa 

.eu/taxation _customs/ customs/customs_controls/drugs_precursors/index_en.htm   
Comisia Europeană, impunerea Uniunea vamală, supravegherea  materiilor  prime pentru producţia 

de medicamente:  
30 Comisia Europeană, dezvoltarea agriculturii şi zonelor rurale, pieţele agricole: http ://ec .europa 
.eu/ agriculture/ markets/ index_en.htm   
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impozitelor, combaterea fraudelor vamale, facilitarea comerţului 
internaţional şi protejarea societăţii, aplicînd uniform şi imparţial legislaţia 
vamală. 

 
 VIZIUNE 
Instituţia va tinde spre perfecţionarea sistemului vamal, astfel încît 
Serviciul Vamal al Republicii Moldova să se bucure de o apreciere înaltă 

şi să fie recunoscută ca fiind una dintre cele mai moderne, eficiente şi 
transparente autorităţi  de stat. 
Autorităţile publice, cetăţenii, comunitatea de afaceri, instituţiile 

europene şi internaţionale vor fi siguri în capacităţile sistemului vamal 
moldovenesc de a: 

• organiza activitatea vamală în mod eficient şi eficace; 

• oferi informaţii veridice necesare pentru a susţine procesul de luare a 
deciziilor; 

• facilita traficul de mărfuri pentru cei care s-au conformat legislaţiei 
vamale şi contracara fraudele vamale, aplicînd măsurile de 

sancţionare faţa de infractori. 
VALORILE 
Colaboratorii Serviciului Vamal împărtăşesc următoarele valori 

comune: 
• Profesionalism şi eficienţă evidenţiate prin îndeplinirea calitativă a 

atribuţiilor organelor vamale  şi tendinţă continuă spre perfecţionare 

profesională; 
• Dedicaţie maximă orientată spre dezvoltarea sistemului vamal 

naţional; 

• Etica şi integritatea profesională, reprezentarea cu demnitate în 
relaţiile cu societatea, autorităţile naţionale şi cele internaţionale; 

• Obiectivitate, disciplină, demnitate şi responsabilitate; 
• Transparenţa activităţilor şi deschidere pentru dialog. 
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Concluzii 
Acest ghid conţine informaţii cu privire la cerinţele de import şi la 

restricţiile asupra importurilor de anumite categorii de produse în UE în 

legătură cu reglementările aplicabile UE (directive). Informaţii mai 
amănunţite privind anumite categorii concrete de produse, precum şi 
informaţie statistică pot fi obţinute accesând site-ul serviciului de asistenţă 
a exportului UE (Export Helpdesk, http:// exporthelp .europa. eu) şi de la 

Directoratul General UE pentru Comerţ (DG Trade, http:// ec. europa. eu/ 
trade). Informaţii actualizate privind relaţiile UE şi R. Moldova, de 
asemenea şi inovaţiile legislative, introduse cu privire la R. Moldova, 

conţine site-ul Reprezentanţei Uniunii Europene de peste hotare (http 
://ecas .europa. eu/ delegations/moldova). Întreprinderile mici şi mijlocii 
(IMM) din R.Moldova pot obţine consultanţă de sprijin cu privire la aceste 

aspecte referindu-se la subiecţii de infrastructură de sprijin, care activează 
în regiune, a căror listă este dată în acest ghid. Ghidul nu conţine 
informaţii cu privire la cerinţele pentru perfectarea documentelor vamale 
la exportul de mărfuri din R.Moldova. Consultaţii relativ la această 

chestiune companiile din Novosibirsk pot să obţină de la Serviciul Vamal, 
Administraţia vamală siberiană  http ://www. customs .gov .md/ 
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TEMATICA REFERATELOR 
Tematica referatelor pentru lucrul individual al studenţilor de la studii cu 
frecvanţa la zi şi studii cu frecvenţa redusă. 

1. Relatiile economice ale Republicii Moldova cu Uniunea Europeană 
2. Acodului de parteneriat si cooperare a Republicii Moldova cu alte 

ţări 
3. Politica de vecinatate a Republicii Moldova 

4. Politica statului ca membru al unor comunităli economice 
5. Perspective de dezvoltare a Republicii Moldova în parteneriat cu UE 
6. Avantaje şi dezavantaje ale integrării economice internaţionale 

7. Teorii conceptuale ale uniunilor vamale, economice sau politice 
8. Particularităţi specifice şi comune ale zonelor economice 
9. Ideia europeană- premize şi realizări 

10. Instituţiile Uniunii Europene şi cadrul legal 
11. Rolul şi funcţia politicilor la unificarea comunităţii europene 
12. Rolul Uniunii Europene pe plan mondial 
13. Republica Moldova în procesul de integrare Europeană 

14. Relatiile economice ale RM cu UE 
15. Realizarea acordului de parteneriat si cooperare si a planului de 

actiuni UE – Moldova 

16. RM in contextul lansarii politicii de vecinatate 
17. Participarea RM la cooperarea economica din europa de sud est. 
18. Identificarea principalelor realizări ale UE 

19. Prezentarea modelelor economice de succes  ale ţărilor membre ale 
UE 

20. Aspecte ale domeniului concurenţial European 

Referat. Referatul la disciplina universitară “Integrarea economică 
Europeană” este o formă importantă de lucru individual al studenţilor. În 
procesul de elaborare a referatului studenţii consolidează cunoştinţele 
teoretice prin valorificarea literaturii de specialitate, însuşesc procedee de 

lucru cu sursele informaţionale, învaţă modalităţile de analiză a 
informaţiilor, formează aptitudini de generalizare şi concluzionare, deprind 
expunerea logică a sugestiilor sale etc. 

Structura referatului reflectă conţinutul cercetării şi este determinată 
de sarcinile şi obiectivele investigaţiei. Astfel structura referatului va fi 
constituită din: 

Foaie de titlu (Denumirea universităţii, denumirea facultăţii, 
denumirea catedrei, tema referatului, cine a elaborat, cine a coordonat) 

Cuprins (enumerarea subiectelor şi paginile une se reflectă) 
Introducere (actualitatea temei, scopul cercetării, subiectul cercetării) 

Expunerea materialului ( pe paragrafe cu numerortare 1,2,3,...) 
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Concluzii ( realizarea scopului, poziţie personală pe subiect) 
Bibliografie ( max 5 surse) 
Volumul referatului va constitui între 7-15 pagini format A4 cu 

caracter 14 şi 1,25 spaţii între rînduri. Oformarea la discreţia studentului.  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

SUBIECTE PENTRU AUTOEVALUARE 
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1. Aparitia termenului de integrare economic international 
2. Analiza conceptului de integrare economica.Concepte privind la 

integrarea economica internationala 

3. Primise ale integrariie economice internationale 
4. Factorii determinanti ale integraii economice internationale 
5. Implicatiile integrarii economice internationale 
6. Esenta , Obiectivele si Etapele integrarii economice internationale 

7. Principalele forme de integrare economica  internationala. Avantaje 
generale ale integraii economice internationale  

8. Teoria uniunii vamale.Definirea uniunii vamale 

9. Teroria clasica a uniunii vamale 
10. Teroia moderna a uniunii vamale 
11. Teorie uniunii ecionomice si monetare.Principalele principii ale 

uniunii economice 
12. Etapele integrarii economice caracterisitice si etapele lor dupa balasa 
13. Teroria uniunii politice .Evolutia uniunii politice 
14. Pricipiile teoretice ale trataului de la Maastri cu Privire la uniuniea 

economica ,monetara si politica 
15. Integrarea economica in Amercia de Nord. Privire de ansamblu asupra 

acordului de comert liber nord american NAFTA 

16. NAFTA, prevederi, principii, obiective, directii de activitate ale ei 
17. Relatiile comerciale dintre partenerii NAFTA, NAFTA pe plan 

international 

18. Structura institutionala a NAFTEI.Organele de baza 
19. Grupul ANDIN sau comunitatea andina Pactul andint 
20. Piata comuna a sudului Mercosur 

21. Piata comuna centra americana 
22. Comunitatea si piata comuna a Caraibelor 
23. Zona de liber schimb a americilor.Negocieri 
24. Intergrarea Economica in Asia. Asociatia nationuulor din asia de sud 

este 
25. Cooperarea economica Asia Pacific 
26. Integrarrea economica in Africa, probleme perspective 

27. Intergrarae Economica in Europa.Privirea generala 
28. Constituirea comunitatii economice europene -Uniunnea europeana 
29. Aspecte ale acodului european de liber schimb 

30. Constituirea spatiului economic european 
31. Acodul de liber scimb din europa centrala CEFTA 
32. Ideia europeana si concretizarea ei.Eforturile postbelice de crearea a 

UE unice 
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33. Aparitia regionalismului in Europa de Vest.Etape si forme ale 
integrarii Vest europene 

34. Piata comuna europeana.Asigurarea celor 4 libertati de circulatie 

35. Consideratii generale privind dinamica si rolul institutiiilor  
comunitare.Principalele institutii comunitare.Ale institutii comunitare 

36. Relatiile dintre institutiile comunitare si statele membre ale UE. 
37. Perfectionarea sisitemului isntitutional al UE si a mecanismului sau de 

functionare.Necesitate , orientari si rezultate 
38. Principalele rezultate ale conferintii de l aNisa privind perfetionarea 

sisitemului insittutional al UE si a mecanismului de functionare 

39. Politica UE in domeniul concurentei.Motivatia poiliticii concurentiale 
40. Continutul politicii de concurenta in UE 
41. Politica agricola comunitare PAC.Neceistatea politicii agricoli 

comunitatre , obiective , pirncipii ale PAC 
42. Instrumente si mecanisme de realizare a PAC.Reforme ale PAC 
43. Caracteristicile politicii industriale comune ale UE 
44. Politica monetare europeana.Evolutia tranzitie la moneda unica 

45. Functioanarea uniunii monetare , lansarea monedei euro 
46. Politica bugetara a UE, principii structura si proceduri 
47. Politica sociala comunitara.Cauze , continut evolutie ,realizari 

48. Privirea generala asupra principalelor realizari ale UE.Extindere UE si 
efecte ale acestora 

49. Caracterul modern ale economiilor tarilor membre UE 

50. Relatiile economice externe ale UE 
51. Realizari si perspective ale relatiilor economice RM cu UE 
52. Realizarea acordului de parteneriat si a planului de actiuni UE – RM 

53. RM in contextul lansarii politicii de vecinate 
54. Participarea RM la cooperarea economica din Europa de Sud Est. 

Cooperarea economica la Marea Neagră CEFTA 2006 , initiativa 
centrala europeana  

55. Realizarea acodului de parteneriat si cooperare si a planului de actiune 
UE- RM 

56. RM in contextul lansarii politicii de vecinatate 

57. Participarea RM la cooperarea economica in Europa de Sud est ( 
organziantia tarilor marii negre si asociatia liberului schimb din 
europa centrala CEFTA 2006) 

58. Parcticiparea RM la cooperarea economica de Sud est .Organizatia 
INItiativa centra erupoena si Asocia pentre demiocreatie si 
dezcvoltarea economica) 
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