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•Oficiul Reprezentantului pentru comerț al SUA și  
Programul Sistemului Generalizat de Preferințe 

• Exporturile în cadrul SGP și beneficii pentru 
Moldova

•Cum putem extinde utilizarea oportunităților 
duty-free
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Rolul Oficiului Reprezentantului pe Comerț al SUA 
(USTR)

• Agenția la nivel de minister care coordoneaza politica 
comercială a SUA  

• Activeaza în calitate de negociator-șef, administrează 
programele de preferințe, reprezintă SUA la OMC, se ocupă de 
dispute comerciale și litigare  

• Condusă de Ambasadorul Robert E. Lighthizer

• Oficiul pentru politici economice și comerciale 
administrează SGP 



UNCLASSIFIED

Scurtă descriere a Programului SGP 

• Acces extins la piața SUA 
• Oferă acces fără taxe (duty-free) pentru aproximativ 3,500 

produse din Moldova și alte 118 țări și teritorii beneficiare 

• O alegere extinsă pentru industrii și consumatori din SUA  
• Importurile totale în SUA în cadrul SGP în 2018 au 

constituit 23.5 miliarde dolari SUA  
• Programul SGP este la moment autorizat pînă în 

decembrie 2020
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Nomenclatorul de tarife al SUA 

• Nomenclatorul de tarife include 11,083 produse, începînd 
de la cai (0101.12.00) pînă la anticariat (9706.00.00)

• 4,084 produse “NCF-zero”  – fără tarif
• Include majoritatea minereurilor, mobila, semințe de floarea 

soareloui, vodka

• 3,743 produse sunt tarifate permanent.  Unele sunt 
excluse din SGP prin lege, inclusiv majoritatea hainelor, 
încălțămintea, mezelurile.

• 3,256 produse sunt eligibile pentru beneficiile SGP 
• Includ unele vinuri, articole din plastic și legume conservate
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Eligibilitatea pe țări 

• Venit pe cap de locuitor sub 12,055 dolari SUA (nivelul de venit înalt 
conform estimărilor Băncii Mondiale)

• Compensare pentru expropriere/despăgubiri prin arbitraj
• Luarea măsurilor de protejare a drepturilor internațional 

recunoscute la muncă, inclusiv stoparea muncii copiilor  
• Asigurare rezonabilă de acces pe piață pentru exporturile SUA 
• Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală a SUA (IPR)  
• O descriere detaliată și listă exhaustivă pot fi găsite în urmatorul 

ghid: 
https://ustr.gov/sites/default/files/The%20GSP%20Guidebook.pdf

https://ustr.gov/sites/default/files/The%20GSP%20Guidebook.pdf
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Țări beneficiare la moment 

119 țări și teritorii în anul 2019, inclusiv țări din Europa de Est.
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Țări care nu sunt parte a SGP 

• Cu venit înalt: Arabia Saudită, EAU, Qatar

• Statele membre ale UE: Bulgaria, România, Grecia

• Înlăturate din cauza concurenței: Rusia, Turcia

• Înlăturate pentru că nu corespund criteriilor: 
India, Belarus, Bangladeș
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Product eligibility

• Anumite confecții și 
minerale

• Bunuri de călătorie, 
astfel ca genți de 
piele, poșete 

• Bijuterii
• Unele produse 

agricole  (gem de 
cireșe, anumite 
vinuri)

• Majoritatea produselor 
textile, îmbrăcăminte și 
încălțăminte

• Ceasuri
• Anumite tipuri de 

mănuși și produse din 
piele 

• Anumite produse 
agricole (de ex. 
mezeluri)
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Condițiile de calificare pentru tratament 
duty-free în cadrul SGP 

• Produse eligibile în cadrul SGP 
• Produsul sau dezvoltarea țării în cadrul SGP 
• Conținutul local trebuie să fie ≥ 35% din valoare
• Nu poate intra în circuitul comercial al altei țări 
• Beneficiu solicitat de importatorul din SUA 
• Păstrarea evidenței pentru a verifica solicitările pentru 

SGP 
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Exporturile Moldovei în SUA în cadrul 
SGP, anul  2018

• Exporturile în cadrul SGP au însumat 12% din exporturile Moldovei 
în SUA 

• Exporturile totale au atins 50.6 milioane dolari SUA în 2018; inclusiv 6 
milioane dolari SUA în cadrul SGP 

• Exporturile în cadrul SGP au crescut de la 4.6 milioane dolari SUA în 2017
• Exporturile din acest an pînă în luna august au însumat 5.5 milioane dolari 

SUA  
• Moldova a utilizat doar 40% din cota SGP 

• Comerțul Moldovei în cadrul SGP este mic, dar diversificat: 
• Anumite articole din plastic, anumite vinuri, ciocolate, dulcețuri, legume 

conservate  
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Exemple de exporturi eligibile ale 
Moldovei în cadrul SGP, 2018

Descrierea Nomenclatorului 
armonizat de tarife al SUA

Rata NCF, sau 
rata non-SGP 

Importuri pentru consum
(dolari SUA)

Cota importurilor 
eligibile în cadrul 

SGP (procente)
Alte articole din plastic
3926.90.99 5.3% 3.8 milioane 98.4%
Vin din struguri cu un procent 
de alcool de peste 14% 
2204.21.80 16.9 cenți/litru 550 mii 97.1%
Conductoare electrice izolate
8544.42.90 2.6% 4.3 milioane 0%

Portmonee din fibre artificiale 
4202.32.93 17.6% 185 mii 0%
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Exemplu: Avantajele SGP pentru 
portmonee fabricate în Moldova 

• Produse cu valoare adăugată: 2472 portmonee din fibre artificiale în valoare de 185,000 
dolari SUA ajung în SUA; costul mediu este de 75 dolari SUA per portmoneu 

• Cumpărătorii nu au utilizat SGP și au plătit 13.20 dolari SUA per portmoneu pentru 
importurile din Moldova (17.6%)

• Piața SUA pentru portmonee din fibre artificiale: 76 milioane dolari SUA

• China (non SGP) 59 milioane dolari SUA; Cambodia (SGP) 4.3 milioane dolari SUA, Italia
(non SGP) 3.1 milioane dolari SUA, India (înlăturată recent din SGP) 1.8 milioane dolari 
SUA

• Doar 5 din 15 furnizori principali, inclusiv Moldova în cadrul SGP sau au acord de liber 
schimb cu SUA  
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Cum putem mări exporturile duty-free 
în SUA  
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Cum putem determina dacă produsul 
este eligibil în cadrul SGP 

Vizitați https://hts.usitc.gov

“A” = toate țările în curs de 
dezvoltare
“A+” = doar țările în curs de 
dezvoltare cu venituri mici
“A*” = unele țări sunt excluse 

https://hts.usitc.gov/
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Pentru informații mai detaliate despre 
produs vizitați https://dataweb.usitc.gov/tariff/database

https://dataweb.usitc.gov/tariff/database
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Pentru informații mai detaliate despre 
produs vizitați https://dataweb.usitc.gov/tariff/database

https://dataweb.usitc.gov/tariff/database
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Procesul de luare a deciziilor în cadrul SGP 
pentru a adăuga sau înlătura țări și produse

Pe țară 
• Petiții transmise de părțile 

interesate (de ex. ce țin de 
muncă, drepturi de 
proprietate intelectuală, 
acces la piețe)

sau
• Guvernul SUA inițiază o 

verificare din oficiu după 
procesul de evaluare a țării 
pe o perioadă de trei ani

Pe produs 
• Petiții transmise de părțile 

interesate

• Exemple din 2018:
• Reclasificarea “perrenatului

de amoniu” din Kazahstan
• Retragerea sucului de vișine 

din Turcia 
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Identificarea și menținerea 
consumatorilor potențiali din SUA 

• Abordarea va depinde de mărimea companiei, de sector și 
experiență  

• Studiați și înțelegeți piața SUA 
• Determinați tipul de relație cu cumpărătorul din SUA: 

agent, distribuitor, partener, societate mixtă
• Comunicați avantajele SGP 
• Cele mai bune soluții vin din cercul Dvs. de contacte 

• Expozițiile comerciale reprezintă o oportunitate minunată 
pentru a stabili relații comerciale



UNCLASSIFIED

Întrebări?

Informații de contact

• E-mail: gsp@ustr.eop.gov
• Tel: +1 (202) 395-6364

• Website: https://ustr.gov/issue-
areas/trade-development/preference-
programs/generalized-system-
preference-gsp

mailto:gsp@ustr.eop.gov
https://ustr.gov/issue-areas/trade-development/preference-programs/generalized-system-preference-gsp
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Vă mulțumesc!
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