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Către: Lilia PALII 
Secretar de Stat 
Ministerul Economiei și Infrastructurii 
 
Nr. 13 din 8 februarie 2021 
Ref.: Renegocierea Acordului de liber schimb între Republica Moldova și Turcia 
 
 
Stimată doamnă Palii, 
 
Drept urmare a lansării discuțiilor cu partea turcă pe marginea renegocierii Acordului de liber schimb între 
Republica Moldova și Turcia (în continuare „Acord”), prezentăm mai jos următoarele propuneri: 
1. Se sugerează completarea Listei I „Produsele agricole originare din Republica Turcia, specificate în 

această Listă, vor fi importate în Republica Moldova în conformitate cu concesiile stabilite mai jos.” 
Anexa III la Acord, cu: 
i. 2002 90 310 - Tomate preparate sau conservate altfel decît în oțet sau acid acetic, cu un conținut 

de materie uscată de minimum 12% dar de maximum 30% din greutate, în ambalaje directe cu un 
conținut net de peste 1 kg; 

ii. 2002 90 910 - Tomate preparate sau conservate altfel decît în oțet sau acid acetic Cu un conținut 
de materie uscată mai mare de 30% din greutate, în ambalaje directe cu un conținut net peste 1 
kg, 
privind excludera taxei de import de către partea moldovenească, precum și neaplicarea 
contingentului tarifar. 

 
Justificare: 
Actualmente, dat fiind deficitul de tomate pe piața internă, întreprinderile de procesare a legumelor 
și fructelor se confruntă cu deficitul materiei prime (roșii) utilizat la producerea pastei de tomate / 
pastei de roșii, constatându-se un dezechilibru între cererea pieței locale pentru respectivul produs și 
oferta. Pentru a face față cererii pieței naționale, întreprinderile procesatoare obișnuiesc să procure 
cantități considerabile de pastă de tomate de la întreprinderile procesatoare din Ucraina, țară cu care 
Republica Moldova desfășoară comerț liber. Eliminarea taxei de import la respectivele categorii de 
produse ar contribui la sporirea securității economice a companiilor locale prin diversificarea pieței 
de furnizori. 

 
2. Se sugerează analiza oportunității completării Listei II  „Produsele agricole originare din Republica 

Moldova, specificate în această Listă, vor fi importate în Republica Turcia în conformitate cu concesiile 
stabilite mai jos.”, Anexa III la Acord, cu: 
i. 1601 00 - Cîrnaţi, cîrnăciori, salamuri şi produse similare, din carne, din organe sau din sînge; 

preparate alimentare pe baza acestor produse; 
ii. 1902 - Paste alimentare chiar fierte sau umplute (cu carne sau cu alte substanţe) sau chiar altfel 

preparate, cum ar fi spaghete, macaroane, fidea, lasagna, gnochi, ravioli, caneloni; cuşcuş, chiar 
preparate. 

În ce privește excludera taxei de import de către partea turcă, precum și neaplicarea contingentului 
tarifar. 
 
Justificare: 
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În ultimii ani, mai multe întreprinderi procesatoare de carne și-au modernizat echipamentul precum 
și sunt certificate cu sistemul de management al siguranței alimentare, astfel corespunzând 
standardelor internaționale ale industriei procesatoare de carne. Respectivele companii autohtone 
deja au inițiat discuții cu mai mulți parteneri din Turcia privind negocierea unor contracte de livrare a 
produselor moldovenești în Turcia. 
 

Totodată mizăm pe realizarea eforturilor autorităților publice naționale în ce privește finalizarea procesul 
de listare a Republicii Moldova în calitate de țară terță autorizată în sensul introducerii în Uniunea 
Europeană / tranzitării țărilor membre ale UE a produselor de carne, fapt ce va reduce considerabil 
costurile asociate cu exportul respectivelor produse în Turcia. 
 
Într-o altă ordine de idei, rugăm să ne informați cu privire la analiza oportunității negocierii și semnării 
unui acord de liber schimb cu Republica Coreea, precum și cu Regatul Maroc piețe de interes pentru mai 
mulți membri  întreprinderi producătoare din cadrul AmCham Moldova. 
 

 
În cazul în care sunt necesare careva detalieri suplimentare, nu ezitați să ne contactați. 
 
Cu respect, 
 
Mila Malairău 
Director Executiv 
Camera de Comerț Americană din Moldova 
 
 

AmCham Moldova este o asociație de business care reunește circa 140 de companii cu investiții 
americane, străine și locale, având drept misiune promovarea investițiilor în Republica Moldova prin 
colaborare cu autoritățile publice şi liderii comunității de afaceri pentru dezvoltarea și facilitarea unui 
climat de business mai favorabil în Moldova. Comunitatea de afaceri AmCham Moldova realizează 
profituri ce reprezintă circa 20% din total profituri înregistrate în economia Republicii Moldova. 


