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Notă
UNCTAD serveşte ca centru de legătură în cadrul Secretariatului Naţiunilor Unite pentru toate aspectele legate de investiţiile 
străine directe. Această funcţie a fost exercitată anterior de Centrul Naţiunilor Unite pentru Corporaţiile Transnaţionale (1975-
1992). Activitatea UNCTAD se realizează prin deliberări, cercetări şi analize interguvernamentale, activităţi de asistenţă 
tehnică, seminarii, ateliere de lucru şi conferinţe.

Termenul “ţară”, în contextul acestui studiu, se referă, de asemenea, la teritorii sau zonă, după caz; denumirile utilizate şi 
prezentarea materialului nu implică exprimarea vreunei opinii din partea Secretariatului Naţiunilor Unite cu privire la statutul 
juridic al unei ţări, al unui teritoriu, oraş, al unei zone sau al autorităţilor acestora, sau cu privire la delimitarea frontierelor 
sau a hotarelor acestora. În plus, denumirile grupurilor de ţări au fost utilizate exclusiv în scopuri statistice sau analitice şi nu 
refl ectă neapărat o opinie cu privire la stadiul de dezvoltare la care a ajuns o anumită ţară sau zonă în procesul de dezvoltare.

În tabele au fost folosite următoarele simboluri:

• Două puncte (..) indică faptul că datele nu sunt disponibile sau nu au fost raportate separat.

• Cratima (-) indică faptul că un indicator este egal cu zero sau valoarea acestuia este nesemnifi cativă.

• Blancul în tabel indică faptul că indicatorul nu este aplicabil.

• Bara oblică (/) între datele care reprezintă anii, de exemplu, 2009/10, indică un an fi nanciar.

• Utilizarea unei linii de pauză (–) între datele care reprezintă anii, de exemplu, 2008–2010 semnifi că o perioadă 
întreagă, inclusiv anul de la început şi cel de la sfârşit.

Referirea la “dolari” ($) înseamnă dolari SUA, cu excepţia cazului în care se indică altfel.

Ratele anuale de creştere sau de schimbare, cu excepţia cazului în care se prevede altfel, se referă la ratele anuale combinate.

Suma valorilor detaliate şi suma celor procentuale din tabele nu coincide neapărat cu totalurile, din cauza rotunjirii.

Materialul conţinut în acest studiu poate fi  citat fără permisiune, cu condiţia indicării sursei corespunzătoare.

Acest text este o traducere neofi cială în limba română a textului în limba engleză.
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prefaţă

Prefaţă
Analizele politicilor investiţionale (API) elaborate de UNCTAD au drept scop să ofere asistenţă ţărilor la perfecţionarea politicii 
lor investiţionale şi să informeze guvernele şi sectorul privat internaţional despre mediul investiţional dintr-o anumită ţară. 
Analizele sunt examinate de Comisia UNCTAD cu privire la investiţii, întreprinderi şi dezvoltare. Recomandările din API sunt 
apoi implementate cu asistenţa tehnică a UNCTAD. Sprijinul se acordă ţărilor benefi ciare printr-o serie de activităţi care pot 
dura mai mulţi ani.

Analiza politicii investiţionale a Republicii Moldova, iniţiată la solicitarea Guvernului Republicii Moldova, a fost efectuată 
în urma unei misiuni de documentare din decembrie 2011 şi se bazează pe informaţiile puse la dispoziţia UNCTAD până 
în martie 2013. Misiunea a benefi ciat de cooperarea deplină cu ministerele şi agenţiile de resort, în special cu Aparatul 
Primului Ministru. Misiunea a benefi ciat, de asemenea, de punctele de vedere ale sectorului privat naţional şi străin, precum 
şi ale reprezentanţilor comunităţii internaţionale din ţară, în special, ale donatorilor bilaterali şi agenţiilor de dezvoltare. 
Versiunea preliminară a recomandărilor a fost discutată cu părţile interesate în cadrul unui seminar la Chişinău în luna 
iunie 2012. Raportul fi nal refl ectă comentariile scrise primite de la diverse părţi interesate din Republica Moldova, inclusiv 
de la ministere şi agenţiile guvernamentale. De asemenea, raportul a fost discutat cu Ofi ciul PNUD în Republica Moldova şi 
Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova.

Analiza se bazează pe 11 principii de bază ale Cadrului de politici investiţionale pentru dezvoltare durabilă (IPFSD) elaborat 
de UNCTAD şi publicat în Raportul Mondial al Investiţiilor 2012 (http://ipfsd.unctad.org). Din aceste principii, următoarele 
două sunt principale pentru Republica Moldova: (1) coerenţa politicilor, predictibilitatea şi stabilitatea normelor; şi (2) buna 
guvernare în aplicarea normelor şi administrarea afacerilor, inclusiv transparenţa procesului de furnizare a informaţiilor de 
către autorităţile dintr-o ţară gazdă necesare pentru luarea unor decizii informate cu privire la afaceri. Acestea corespund 
într-o mare măsură cu orientările naţionale cu privire la politica investiţională ale IPFSD, care abordează nu doar măsuri 
concrete pentru elaborarea politicilor şi a reglementărilor investiţionale, dar şi asigurarea efi cacităţii acestora, în special în 
ceea ce priveşte integrarea politicii investiţionale în strategia de dezvoltare şi asigurarea mecanismelor de implementare şi 
instituţionale pentru efi cacitatea politicilor.

Pornind de la o analiză a economiei Republicii Moldova şi o evaluare critică a cadrului de investiţii, această analiză propune 
direcţii strategice pentru îmbunătăţirea proceselor de atragere şi de promovare a investiţiilor străine directe. Capitolul I 
prezintă principalele obiective naţionale de dezvoltare, inclusiv cele referitoare la ISD, înainte de analiza principalilor factori 
determinanţi economici şi sociali ai ISD şi evaluarea situaţiei actuale a ISD şi a impactului lor asupra economiei. Capitolul 
II evaluează cadrul juridico-normativ pentru ISD şi investiţiile interne. Capitolul III prezintă o strategie privind ISD, pe baza 
analizei din capitolele anterioare. În acest capitol se propune ca ISD să devină o prioritate a politicii naţionale, care să 
contribuie dezvoltarea ţării, eliminarea principalelor obstacole în atragerea investiţiilor străine directe, perfecţionarea în 
domeniul reglementării şi administrării investiţiilor, precum şi sporirea eforturilor ţării de promovare a investiţiilor la un nivel 
care să corespundă cu prioritatea înaltă atribuită atragerii ISD.

Acest raport a fost elaborat de Secţia de analiză a politicilor investiţionale, sub supravegherea d-ei Chantal Dupasquier, 
şefă a Secţiei. Joerg Weber, şeful Serviciului politici investiţionale al Direcţiei investiţii şi întreprinderi (DIAE) şi James Zhan, 
Director al DIAE, au oferit orientări generale. Raportul a fost scris de Kalman Kalotay, Alexandra Mincu, Irina Stanyukova 
şi Zbigniew Zimny. De asemenea, sunt apreciate contribuţiile substanţiale oferite de Hamed El-Kady şi Massimo Meloni. 
Comentarii şi sugestii la acest raport au fost primite de la colegii din UNCTAD, inclusiv Kiyoshi Adachi, Richard Bolwijn, 
Masataka Fujita, Joachim Karl, Elisabeth Tuerk şi Paul Wessendorp, în cadrul unui proces de evaluare “inter pares”. Cletus 
Dordunoo a oferit asistenţă la redactarea raportului. Philipp Großkurth a oferit asistenţă la cercetări. Acest raport a fost tradus 
şi revizuit în limba română de Veaceslav Musteaţă. Comentariile la traducerea în limba română au fost elaborate de Diana 
Korka. Acest raport a fost fi nanţat de Guvernul Suediei.

Geneva, iulie 2013
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rezumat executiv

Rezumat executiv
După obţinerea independenţei în 1991, Republica Moldova a suferit una din cele mai mari 
şi îndelungate pierderi a capacităţii de producţie dintre ţările cu economie în tranziţie. Criza, 
asociată cu un declin drastic în industrie şi agricultură, a durat pe parcursul anilor 1990 şi a 
avut drept consecinţă exodul populaţiei de vârstă activă. La începutul anilor 2000 a avut loc 
o redresare a economiei, care s-a menţinut de-a lungul deceniului, fi ind alimentată, în mare 
parte, de remitenţele şi serviciile migranţilor. Economia ţării s-a dovedit a fi  rezistentă şi la criza 
mondială recentă, deşi volumul producţiei rămâne sub nivelul atestat în perioada de până la 
independenţă.

În conformitate cu programul de dezvoltare, guvernul doreşte să orienteze economia în direcţia 
activităţilor de producţie destinate exportului şi să valorifi ce mai efi cient potenţialul ţării în 
calitate de punct natural de tranzit între Est şi Vest. Pentru realizarea acestui scop este nevoie 
de injectarea unui volum mare de investiţii în infrastructura ţării, dezvoltarea competenţelor şi a 
economiei, volum care depăşeşte capacitatea de fi nanţare a sectorului public sau privat la nivel 
local. În acest scop, Republica Moldova doreşte să sporească atractivitatea ţării pentru investiţiile 
străine directe (ISD). Cu toate acestea, până în prezent, în afară de tranzacţiile de privatizare, 
s-au materializat doar câteva proiecte mici şi medii de ISD. În acest sens, experienţa altor ţări din 
regiune a demonstrat că pot fi  atrase mai multe investiţii în domeniile dorite prin implementarea 
unor programe complexe de reformă şi campanii de anvergură de promovare a investiţiilor. 

ISD ar putea fi  un factor major în schimbarea paradigmei de dezvoltare spre investiţii în sectorul 
productiv şi exporturi, potrivit prevederilor Strategiei „Moldova 2020”. Acestea pot contribui 
la creşterea competitivităţii prin dezvoltarea competenţelor şi a infrastructurii, precum şi prin 
deschiderea noilor pieţe pentru bunurile şi serviciile moldoveneşti. Cu toate acestea, ţara trebuie 
să depăşească diverse obstacole. Unul din acestea este dezvoltarea slabă a capitalului uman, 
atestată de nivelul indicelui dezvoltării umane al Republicii Moldova, care este cel mai mic 
în rândul ţărilor europene. Sunt invocate mai multe motive pentru a explica această situaţie, 
inclusiv înrăutăţirea situaţiei în învăţământul superior în timp, în ciuda cheltuielilor relativ ridicate 
şi preocupările legate de calitatea formării profesionale. În plus, faptul că mulţi moldoveni îşi 
părăsesc ţara în căutarea unor oportunităţi de muncă mai bune, de asemenea, agravează 
problema. Calitatea infrastructurilor în Republica Moldova este mult mai diferenţiată. În timp ce 
infrastructura de telecomunicaţii este relativ bine dezvoltată, sunt necesare investiţii importante 
pentru transportul rutier, precum şi în sectorul energetic. Guvernul investeşte în infrastructură, dar 
nu poate face faţă tuturor necesităţilor legate de obiectivele sale de dezvoltare, în special în ceea 
ce priveşte crearea unei platforme de export. Provocarea constă în crearea condiţiilor adecvate 
pentru participarea capitalului privat în dezvoltarea infrastructurii şi atragerea investitorilor străini 
să participe, în special prin parteneriate public-private (PPP), în dezvoltarea infrastructurii. În 
acest sens, au fost realizate progrese prin adoptarea unor acte legislative şi normative noi, în 
special adoptarea Legii din 2008 privind PPP, dar este nevoie de mai multe acţiuni.

De-a lungul anilor, climatul investiţional din Moldova s-a îmbunătăţit considerabil şi cadrul de 
reglementare al ISD urmează, în linii generale, practica internaţională. Majoritatea legilor sunt 
conforme cu standardele Uniunii Europene (UE), au fost înfi inţate instituţiile necesare pentru 
reglementarea şi administrarea afacerilor într-o economie de piaţă modernă. Actele normative 
şi hotărârile guvernului cu privire la activitatea de afaceri sunt în prezent consolidate într-un 
registru special de afaceri, iar numeroase acte legislative şi normative inutile au fost ghilotinate. 
Guvernul a îmbunătăţit dialogul cu sectorul privat şi a început să aplice evaluarea impactului 
de reglementare la toate proiectele de legi referitoare la afaceri şi să publice proiectele de legi 
pentru dezbateri publice.
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Totuşi, în ciuda acestui progres, ţara încă nu se distanţează de la concurenţii săi în ceea ce 
priveşte administrarea afacerilor şi reglementările în acest domeniu.

În ciuda unor eforturi importante întreprinse, Republica Moldova nu dispune de un sistem 
funcţional de promovare a ISD. Ameliorarea performanţelor economice ale ţării nu a atras încă 
atenţia mass-mediei internaţionale, iar faptul că Republica Moldova a devenit un loc mai atractiv 
pentru afaceri este puţin cunoscut de investitori sau publicul larg. Pe lângă faptul că defi cienţele 
mecanismului de promovare a investiţiilor dezavantajează Republica Moldova în raport cu 
concurenţii săi, acestea reduc şansele de dezvoltare a mărfurilor şi a serviciilor orientate spre 
export prin intermediul ISD. În plus, pentru obţinerea mai multor benefi cii din proiectele bazate pe 
investiţii străine directe, întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) au nevoie de asistenţă îmbunătăţită, 
în vederea stabilirii legăturilor între furnizori. În cele din urmă, promovarea investiţiilor ar putea fi  
stimulată prin transformarea ZEL în zone multifuncţionale. 

În acest context, la solicitarea guvernului, prin intermediul Reprezentanţei Permanente a Republicii 
Moldova pe lângă Ofi ciul Naţiunilor Unite din Geneva, Analiza politicii investiţionale a Republicii 
Moldova (API) propune elementele-cheie ale unei strategii pentru atragerea mai multor ISD şi 
obţinerea mai multor benefi cii de dezvoltare în urma acesteia. Abordarea generală se bazează pe 
Cadrul de politici investiţionale pentru dezvoltare durabilă (IPFSD) elaborat de UNCTAD şi publicat 
în Raportul Mondial al Investiţiilor 2012 (http://ipfsd.unctad.org). Axându-se pe cele 11 principii 
de bază ale IPFSD, această API propune o serie de măsuri orizontale şi verticale, care au drept 
scop ameliorarea mediului investiţional. Pentru a asigura aplicarea efi cientă a acestei abordări 
generale, API propune, de asemenea, anumite acţiuni ce urmează să fi e întreprinse pentru a 
consolida instituţiile care au un rol esenţial pentru investiţii şi, în special, pentru ISD. Principalele 
elemente ale strategiei propuse sunt:

1. Stabilirea ISD în calitate de prioritate a politicii de dezvoltare durabilă;

2. Dezvoltarea resurselor umane şi a infrastructurii prin intermediul şi pentru ISD mai efi ciente; 

3. Obţinerea excelenţei în reglementarea şi administrarea investiţiilor pentru dezvoltare durabilă; 

4. Sporirea efi cacităţii acţiunilor de promovare a investiţiilor pentru sporirea benefi ciilor ISD;

5. Valorifi carea potenţialului ţării de atragere a ISD în zone selectate.

Principalele recomandări ale API, însoţite de un cadru temporal propus pentru implementarea 
lor, sunt prezentate succint în tabelul III.1, la sfârşitul capitolului III. Analiza detaliată a celor cinci 
elemente este prezentată mai jos.

1. Stabilirea ISD în calitate de prioritate a politicii de dezvoltare durabilă

Pentru a cataliza schimbarea paradigmei de dezvoltare spre investiţii în sectorul productiv 
şi exporturi , promovarea şi atragerea ISD ar trebui să fi e integrate în viziunea de dezvoltare 
generală a ţării şi să fi e o prioritate politică. Guvernul ar trebui să asigure un consens politic larg 
cu privire la priorităţile naţionale de dezvoltare şi eforturile de promovare a ISD pentru obţinerea 
unui impact maxim.

Strategia privind ISD propusă ar trebui să recunoască că intrarea şi competitivitatea pe piaţa 
internaţională este imperativă. O astfel de strategie ar trebui să conţină planuri de implementare 
mai clare, inclusiv şi instrumente de monitorizare, o caracteristică ce a constituit o parte mai 
slabă a programelor anterioare privind ISD în Republica Moldova. Pentru a măsura cu succes 
impactul strategiei privind ISD, guvernul va avea nevoie de acces la informaţii fi abile. În acest 
scop, trebuie îmbunătăţită raportarea statistică privind ISD şi activităţile fi rmelor străine, în 
special prin cooperarea între instituţiile implicate în colectarea şi raportarea datelor.
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2. Dezvoltarea resurselor umane şi a infrastructurii prin intermediul şi 
pentru ISD mai efi ciente

Recunoscând faptul că capitalul uman constituie un factor important în determinarea tipurilor 
de ISD care pot fi  atrase de o anumită ţară, analiza politicii investiţionale recomandă adoptarea 
unor măsuri concrete pentru a materializa viziunea strategiei „Moldova 2020” în ceea ce priveşte 
consolidarea educaţiei prin ISD. Aceste măsuri includ: 

• autorizarea şi atragerea investiţiilor străine directe în învăţământul superior; 

• încurajarea acordurilor de colaborare cu instituţiile de învăţământ superior (IIS) străine; 

• consolidarea cooperării între şcolile profesionale, universităţi şi sectorul privat. 

Pentru ca aceste măsuri să producă un impact deplin, guvernul ar trebui să introducă un sistem 
de asigurare a calităţii la toate nivelurile de educaţie. Pentru a completa eforturile întreprinse 
în sectorul învăţământului, ţara ar putea benefi cia de o politică de atragere a străinilor, prin 
facilitarea intrării temporare a expatriaţilor, care posedă competenţe defi citare.

Analiza politicii investiţionale sugerează modalităţi de a valorifi ca în continuare potenţialul 
diasporei prin adoptarea unor măsuri în vederea transformării remitenţelor în investiţii în 
sectoarele productive şi pentru a încuraja lucrătorii califi caţi să revină în ţară. Diaspora 
moldovenească, care reprezintă aproximativ un sfert din populaţia activă a ţării, a jucat un rol 
foarte important în sprijinirea, prin intermediul remitenţelor, a redresării economice începând 
cu anul 2000. Experienţa altor ţări, inclusiv cea a Indiei, arată că pot fi  luate măsuri creative 
pentru a stimula investiţiile din partea diasporei. În acest sens, trebuie încurajat Programul pilot 
de atragere a remitenţelor în economie lansat în noiembrie 2010, iar rezultatele sale trebuie 
monitorizate îndeaproape. În plus, guvernul ar putea lua în considerare măsuri suplimentare, 
cum ar fi  organizarea unor târguri de investiţii şi comerciale pentru a atrage antreprenori din 
diaspora şi să adopte o serie de instrumente pentru a facilita transferurile fi nanciare şi a elabora 
mecanisme de economisire pentru migranţi.

Referitor la infrastructură, o combinaţie de investiţii publice şi private ar putea fi  soluţia pentru 
asigurarea capitalului necesar pentru a obţine rezultate semnifi cative. Bazându-se pe progresele 
realizate în legislaţia cu privire la PPP, guvernul ar putea încuraja mai multe investiţii private în 
infrastructură şi spori competitivitatea infrastructurii. Prin urmare, se propune dezvoltarea unei 
abordări pilot cu privire la PPP şi pregătirea unui portofoliu de proiecte de infrastructură în care 
ar putea fi  implicaţi investitorii privaţi. O astfel de abordare ar permite noii agenţii pentru PPP să 
obţină experienţă relevantă în problemele juridice şi comerciale complexe, înainte de lansarea 
unui program de PPP mai ambiţios. Alte măsuri sectoriale specifi ce includ: revizuirea politicii de 
telecomunicaţii pentru a asigura accesul egal şi nediscriminatoriu la reţea şi pentru a facilita 
interconectarea cu furnizorii străini de servicii Internet; implementarea integrală a Legii energiei 
regenerabile din 2007, prin adoptarea tarifelor fi xe şi asigurarea independenţei agenţiei pentru 
reglementare în energetică.

3. Obţinerea excelenţei în reglementarea şi administrarea investiţiilor 
pentru dezvoltare durabilă

Republica Moldova ar trebui să stabilească obţinerea excelenţei în reglementare în cadrul regiunii 
drept obiectiv al dezvoltării sale şi al strategiei privind ISD. Aşa cum s-a arătat în analiza politicii 
investiţionale şi s-a recunoscut de către guvern, având în vedere dimensiunea relativ mică 
a pieţei interne şi disponibilitatea resurselor naturale limitate, în strategia sa de dezvoltare a 
lanţului valoric, ţara trebuie să se bazeze pe poziţia sa geografi că strategică, accesul pe piaţa 
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internaţională şi ameliorarea competitivităţii. Republica Moldova poate concura cu mai multe ţări 
din regiune, care s-au angajat în programe ambiţioase de reforme pentru a atrage mai multe ISD. 

În acest sens, este necesară depunerea unui efort mai mare pentru eliminarea celor câtorva 
goluri legate de reglementare rămase precum şi asigurarea implementării efi ciente a legislaţiei 
de către funcţionarii publici competenţi.

Finalizarea reformelor de reglementare cu privire la accesul la terenuri, 
autorizaţiile în construcţii şi impozitare

Considerate sectoare importante pentru dezvoltarea naţională, extinderea şi atragerea investiţiilor 
străine directe în agricultură şi sectorul agroindustrial impun eliminarea ambiguităţii în ceea 
ce priveşte regimul de arendă a terenurilor. În cazul în care Republica Moldova doreşte să îşi 
exploateze potenţialul considerabil al ISD în sectorul agroindustrial, guvernul ar trebui să ofere 
cadrul juridic adecvat pentru arenda pe termen lung a terenurilor de către investitori interni şi 
externi conform practicii internaţionale. 

În plus, Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale ar trebui să preia conducerea în vederea 
fi nalizării procesului legislativ privind construcţia, şi adoptarea unei a doua legi de construcţie 
(care vizează inspecţiile şi aprobările fi nale ale construcţiilor fi nalizate) precum şi introducerea 
noilor reglementări în locul normelor tehnice depăşite în construcţii fi ind ajustate la standardele 
moderne. Un alt exemplu în care guvernul trebuie să ia măsuri este revizuirea proiectului Codului 
de procedură fi scală din 2008, care nu a fost ratifi cat.

Asigurarea implementării efi ciente a legislaţiei

Multe ţări din întreaga lume se confruntă cu provocări enorme la implementarea legilor şi 
reglementărilor pe care le pun în aplicare. Republica Moldova nu face o excepţie în acest sens. În 
timp ce ţara are legi bune şi reglementările menţionate mai sus, administraţia publică întâmpină 
difi cultăţi serioase la aplicarea efectivă a acestora .

În acest sens, analiza politicii investiţionale identifi că o serie de domenii în care s-ar putea 
înregistra progrese în sprijinirea utilizării mai efi ciente a cadrului de reglementare existent. 
Acţiunile recomandate includ consolidarea capacităţilor funcţionarilor publici, cooperarea 
consolidată între agenţiile publice şi ministere, precum şi proiectarea liniilor directoare şi 
cerinţelor de conformitate pentru a asigura coerenţa şi uniformitatea în aplicarea regulamentelor. 
De exemplu, o mai mare atenţie ar trebui acordată judecătorilor în formare pentru a apăra 
concurenţa loială şi pentru a pune în aplicare deciziile referitoare la drepturile de proprietate 
intelectuală. Există necesitatea organizării campaniilor de informare pentru funcţionarii publici şi 
investitori în scopul de a sensibiliza cu privire la cadrul legal şi reglementarea cadrului legal pentru 
investiţii. Toate împreună, aceste măsuri ar trebui să contribuie la îmbunătăţirea guvernanţei şi 
reducerea posibilităţilor de luare a deciziilor administrative discreţionare şi non-transparente în 
diverse domenii. În mai multe cazuri resursele fi nanciare şi umane alocate unei agenţii sau unui 
minister pentru a executa mandatului său ar putea fi  revizuite. De exemplu, cum ar fi  cazul 
agenţiei de concurenţă.

4.  Sporirea efi cacităţii acţiunilor de promovare a investiţiilor pentru 
sporirea benefi ciilor ISD

Pentru promovarea investiţiilor este nevoie de eforturi considerabile şi de un sistem efi cient 
şi cuprinzător de promovare a investiţiilor. Având în vedere sistemul instituţional existent în 
Republica Moldova, realizarea acestei sarcini, care implică şi probleme de coordonare, le revine 
celor două echipe. 15 specialişti din cadrul Organizaţiei de Atragere a Investiţiilor şi Promovare 
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a Exportului din Moldova (MIEPO) se ocupă de promovarea în ansamblu a exporturilor şi a 
investiţiilor (dar niciunul nu se ocupă exclusiv de promovarea investiţiilor) . Activităţile MIEPO 
includ selectarea potenţialilor investitori, promovarea sectorială şi identifi carea amplasamentelor 
obiectivelor de investiţii, precum şi organizarea evenimentelor de promovare a exporturilor şi a 
investiţiilor şi a serviciilor de informare în acest sens. Recent, instituţia şi-a extins activitatea pe 
baza exemplelor altor agenţii de promovare a investiţiilor din întreaga lume. În acelaşi timp, o 
altă echipă de atragere a investiţiilor, fi nanţată de donatori şi formată din şase persoane, care 
se afl ă în subordinea Cabinetului Primului-ministru, promovează Republica Moldova în rândul 
investitorilor şi se ocupă de crearea imaginii, generarea investiţiilor, asistenţa post-investiţie şi 
pledoarie pentru politică. 

Pentru a soluţiona problemele legate de coordonare, cauzate de existenţa celor două echipe, 
API recomandă examinarea unei serii de opţiuni, inclusiv fuziunea acestora. Comitetul naţional 
format din reprezentanţii tuturor organelor de resort şi ai sectorului privat este de obicei util în 
vederea stimulării coordonării şi a consensului cu privire la problemele legate de investiţii. În acest 
sens, autorităţile moldoveneşti ar trebui să ia în considerare delegarea acestui rol Consiliului de 
coordonare a activităţilor de atragere a investiţiilor şi promovare a exportului din Moldova. În 
componenţa acestuia sunt incluşi deja reprezentanţi ai sectoarelor public şi privat. Mandatul său, 
care constă în consilierea MIEPO cu privire la promovarea exporturilor şi a investiţiilor, ar putea fi  
extins pentru a include şi rolul de coordonare.

5.  Valorifi carea potenţialului ţării de atragere a ISD în zone selectate

Valorifi carea potenţialului de atragere a ISD prin abordarea problemelor 
sectoriale

Pentru a spori în continuare efi cienţa eforturilor de promovare a investiţiilor, API recomandă, 
de asemenea, adoptarea unei strategii de promovare a investiţiilor. În această strategie, un rol 
important trebuie să fi e atribuit sectoarelor prioritare identifi cate de guvern şi trebuie să fi e 
determinate activităţile concrete pentru promovarea investiţiilor străine în serviciile orientate spre 
export (serviciile în domeniul tehnologiei informaţiei (TI) şi externalizarea proceselor de business 
(BPO), producerea bunurilor orientate spre export, în agricultură şi în sectorul agroindustrial. 
MIEPO este în curs de dezvoltare a experienţei orientate pe sector în agribusiness, industria 
uşoară, tehnologii informaţionale, precum şi alte sectoare orientate spre export. Echipa de 
atragere a investiţiilor a început de asemenea dezvoltarea experienţei în aceste domenii prin 
angajarea experţilor în sectoarele respective. Eforturile Republicii Moldova de promovare a 
investiţiilor trebuie să genereze propuneri direcţionate şi să pună accentul pe acele sectoare care 
oferă cele mai viabile oportunităţi. De exemplu, în cazul sectorului agroindustrial, acest obiectiv 
poate fi  realizat prin elaborarea cercetărilor privind ISD în sectorul agroindustrial şi investigaţiile 
investitorilor, având ca rezultat studii de fezabilitate specifi ce unui produs sau ramuri. În plus, 
pentru a spori avantajele accesului la piaţa internaţională, se recomandă ca Republica Moldova 
să adopte o abordare sistematică în obţinerea certifi cărilor internaţionale pentru produsele sale 
agricole şi pentru produsele cu reglementări referitoare la sănătate, inclusiv prin obţinerea 
acreditării UE şi CSI pentru laboratoarele din Moldova. În acelaşi timp, certifi cările recunoscute 
în străinătate trebuie să fi e acceptate în mod automat, atunci când acestea sunt conforme cu 
standardele moldoveneşti, pentru a evita suprapunerile inutile.

Consolidarea întreprinderilor mici şi mijlocii din ţară şi încurajarea legăturilor

În vederea sporirii avantajelor ISD pentru economia locală, se recomandă lansarea unui program 
de stabilire a legăturilor care vizează îmbunătăţirea capacităţilor IMM moldoveneşti de a deveni 
furnizori pentru afi liaţii străini. Un sector IMM puternic este necesar pentru a permite Republicii 
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Moldova să maximizeze valoarea menţinută în ţara a ISD existente şi viitoare. În prezent, IMM 
sunt slab dezvoltate. Pentru mult timp, accesul la fi nanţare a fost una dintre constrângerile cheie. 
De asemenea, grupurile industriale sunt slabe sau inexistente. 

Tranziţia la zone multifuncţionale

API recomandă transformarea treptată a zonelor economice libere (ZEL) în zone multifuncţionale, 
în corespundere cu practicile internaţionale şi alinierea lor la strategia de dezvoltare pe grupuri 
şi politica de stabilire a legăturilor. În scopul stimulării investiţiilor şi exporturilor, de-a lungul 
anilor, Republica Moldova a creat şase ZEL, precum şi un port şi un aeroport liber internaţional, 
care funcţionează în regim de ZEL. Cu toate că zonele au contribuit într-o anumită măsură la 
stimularea investiţiilor, ocupării forţei de muncă şi a exporturilor, în general, succesul lor a rămas 
destul de limitat.

În plus, deoarece funcţionează, în mare parte, ca enclave, ZEL au contribuit, până în prezent, 
mai puţin decât se aştepta la dezvoltarea industrială a ţării, deşi lor le este atribuită o mare 
parte a infl uxurilor de ISD (20-30 la sută, conform estimărilor guvernului). Transformarea ZEL în 
zone multifuncţionale ar crea convergenţă cu parcurile industriale, care se afl ă, la fel, în curs de 
dezvoltare. Într-adevăr, guvernul ar putea să acorde prioritate contractării operatorilor specializaţi 
de talie mondială, care vor putea asista parcurile industriale în obţinerea statutului de “pregătit 
pentru investiţii” şi pentru a le apropia cât mai mult de conceptul zonelor multifuncţionale.



FACTORII 
DETERMINANŢI 
ŞI POTENŢIALUL
ISD

CAPITOLUL 1
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În procesul de tranziţie la economia de piaţă, Republica 
Moldova s-a deschis spre investiţiile străine directe (ISD), 
totuşi, până acum a reuşit să atragă un volum relativ 
limitat al acestora. Sporirea volumului ISD ar fi  benefi că 
pentru ţară, contribuind la extinderea bazei economice şi 
la o creştere mai puţin bazată pe remitenţe. Diversifi carea 
economiei ar contribui la lărgirea bazei fi scale, fapt ce ar 
facilita fi nanţarea necesităţilor ţării în diferite domenii ale 
vieţii sociale şi economice.

După o scurtă abordare a obiectivelor generale de dezvoltare 
ale guvernului şi a rolului investiţiilor în acest context, 
capitolul de faţă oferă o prezentare generală a principalilor 
factori determinanţi ai ISD în Republica Moldova, inclusiv 
mărimea pieţei şi accesul la pieţele internaţionale, calitatea 
infrastructurii şi a guvernării, abilităţile existente şi costul 
resurselor umane, şi dezvoltarea întreprinderilor autohtone. 
Prezenta analiză, împreună cu studiul tendinţelor recente ale 
ISD şi a impactului acestora asupra economiei naţionale, va 
furniza cadrul pentru evaluarea potenţialului de atragere a 
unui fl ux mai mare de ISD. Aceasta va servi, de asemenea, ca 
bază pentru sugestii referitoare la soluţionarea defi cienţelor 
ce vizează abilităţile, infrastructura şi guvernarea, cu scopul 
de a atrage unui volum mai mare de ISD şi a culege mai 
multe benefi cii din acestea.

A. Obiectivele naţionale 
de dezvoltare 
şi rolul ISD

Cadrul actual pentru dezvoltarea naţională este oferit de 
Strategia Naţională de Dezvoltare a Republicii Moldova 
2012–2020, cunoscută şi sub denumirea Moldova 2020.1 
Strategia refl ectă o viziune actuală şi realistă a principalelor 
puncte forte şi puncte slabe ale ţării. De asemenea, 
documentul prevede schimbarea paradigmei de dezvoltare 
economică de la ”modelul de creştere bazat pe consumul 
alimentat de remitenţe” (caseta I.1) la un ”model dinamic 
bazat pe atragerea investiţiilor străine şi locale, precum şi 
dezvoltarea industriilor exportatoare de bunuri şi servicii” 
(Guvernul Republicii Moldova, 2012a, p. 4). Pentru a stimula 
o asemenea schimbare a paradigmei, Strategia îşi propune 
câteva obiective strategice, între care: 

• racordarea sistemului educaţional la cerinţele pieţei 
forţei de muncă; 

• ameliorarea climatului de afaceri, inclusiv prin 
sporirea calităţii şi efi cienţei actului de justiţie; 

• sporirea investiţiilor publice în infrastructura 
drumurilor; 

• sporirea efi cienţei energetice. 

Dacă vor fi  realizate, aceste obiective vor facilita exploatarea 
potenţialului ISD. Deosebit de relevante sunt obiectivele ce 
vizează dezvoltarea infrastructurii şi a abilităţilor, precum 
şi a mediului de afaceri, inclusiv a justiţiei (capitolul II). 
Programul guvernului recunoaşte şi rolul ISD: ”având 
în vedere că resursele investitorilor locali sunt limitate, 
investiţiile străine ar putea fi  un factor major în schimbarea 
paradigmei de dezvoltate a ţării.” (Ibidem, p. 289–290). În 
majoritatea cazurilor, problemele legate de ISD sunt incluse 
în recomandările făcute pentru toate domeniile de activităţi 
economice. Acest fapt nu este surprinzător, deoarece 
îmbunătăţirea climatului general de investiţii şi a factorilor 
determinanţi va favoriza atât investiţiile locale, cât şi cele 
străine. Totuşi există şi excepţii. De exemplu, documentul 
elaborat de guvern menţionează legătura directă dintre 
construcţia drumurilor şi creşterea nivelului ISD şi a 
turismului.

În afară de Strategia Moldova 2020, guvernul a elaborat 
şi un plan de acţiuni mai detaliat, numit Programul de 
Activitate al Guvernului Republicii Moldova 2011–2014 
(Guvernul Republicii Moldova, 2011). Planul de acţiuni 
enumeră anumite domenii pentru care atragerea ISD este 
un obiectiv explicit, cum ar fi :

• privatizarea patrimoniului de stat; 

• mass media internă şi domeniile conexe; 

• tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC); 

• dezvoltarea parteneriatelor între instituţiile de 
învăţământ naţionale şi cele străine. 

După adoptarea Strategiei Moldova 2020, acest plan de 
acţiuni va trebui revizuit pentru a corespunde mai bine 
obiectivelor specifi ce ale programului general de dezvoltare 
a ţării şi a-şi concentra atenţia asupra atragerii ISD.

Un alt program ofi cial numit Strategia de atragere a 
investiţiilor şi promovare a exportului pentru anii 2006–
2015 a fost actualizat în 2008. Deşi programul conţine 
principalele elemente ale unei viziuni şi strategii privind ISD, 
inclusiv concentrarea pe sectoarele prioritare şi iniţiativele 
ce urmează a fi  întreprinse pentru crearea unui mediu 
atractiv pentru ISD, implementarea sa până în prezent a 
fost neuniformă.

În general, dacă Republica Moldova doreşte să atragă 
mai multe ISD şi să benefi cieze de acestea într-o măsură 
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cu economie în tranziţie, care au realizat reforme de piaţă şi 

demonstrează similarităţi culturale, istorice, geografi ce şi de 

alt gen. Acest grup este compus din Armenia, Azerbaidjan, 

Bulgaria, Georgia, Letonia, Lituania, România, Serbia şi 

fosta Republică iugoslavă a Macedoniei. Comparaţiile se 

bazează pe datele cele mai recente disponibile din perioada 

2009–2011.

O problemă intersectorială care afectează viaţa economică 

a Republicii Moldova este problema regiunii transnistrene, 

situate pe malul de est al râului Nistru, care reprezintă 

peste 10% din teritoriul total al ţării. Statutul nedeterminat 

al regiunii transnistrene constituie un obstacol pentru 

dezvoltarea ţării, precum şi pentru integrarea acesteia cu 

regiunea sa şi cu economia globală.2

1. Mărimea şi structura economiei

Republica Moldova are o populaţie de 3,6 milioane (cu 

excepţia regiunii transnistrene) şi cel mai mic nivel al 

produsului intern brut (PIB) pe cap de locuitor din Europa. 

Ţara nu dispune de resurse naturale semnifi cative, cu 

excepţia solului fertil, a climei favorabile pentru agricultură 

şi a unor materii prime pentru industria construcţiilor. După 

obţinerea independenţei în 1991, Moldova a suferit una 

mai mare, ea trebuie să asigure o legătură strânsă între 
eforturile de promovare a investiţiilor şi strategia sa 
generală de dezvoltare. În acest sens, provocarea va 
consta în elaborarea unei strategii privind ISD, care ar fi  în 
concordanţă cu obiectivele guvernului, axate pe dezvoltarea 
producerii de bunuri şi servicii orientată spre export pe 
baza modernizării şi privatizării economiei şi îmbunătăţirii 
sistemului educaţional şi a infrastructurii, pentru a putea 
valorifi ca pe deplin avantajele poziţiei geografi ce a ţării.

B. Principalii factori 
care determină 
atragerea ISD

Această secţiune oferă o prezentare generală a principalilor 
factori ce determină potenţialul şi benefi ciile ISD pentru 
Moldova. Unii factori cum sunt mărimea şi creşterea 
pieţei şi accesul la pieţele internaţionale au un impact 
asupra volumului şi tipului ISD de care benefi ciază sau va 
benefi cia o ţară, în timp ce alţi factori ca resursele umane şi 
potenţialul întreprinderilor naţionale au o infl uenţă mai mare 
asupra avantajelor derivate din ISD (UNCTAD, 1998). După 
caz, Republica Moldova este comparată cu un grup de ţări 

Caseta I.1. Rolul remitenţelor în economia Republicii Moldova

Remitenţele de la moldovenii afl aţi la muncă peste hotare constituie un element cheie al vieţii economice şi sociale a ţării. 
Potrivit estimărilor, 600.000 de moldoveni din populaţia totală de 3,6 milioane (fără regiunea transnistreană) muncesc în 
străinătate.a Principalele destinaţii ale migranţilor moldoveni sunt Federaţia Rusă (61%) şi Uniunea Europeană (29%). 
Se estimează că o treime din gospodăriile moldoveneşti primesc remitenţe din străinătate. Pentru jumătate dintre 
aceste familii, banii transferaţi din afara ţării reprezintă peste 50% din veniturile lor totale. În 2010, suma transferurilor 
a ajuns la 1,3 miliarde $ (sau 24% din PIB), în scădere faţă de nivelul de 1,9 miliarde $ înregistrat în 2008, înainte de 
criză (sau 31% din PIB). Aceeaşi sursă indică că remitenţele au fost utilizate în cea mai mare parte pentru cheltuielile 
de consum şi de construcţie ale gospodăriilor. Un studiu realizat de Biroul Naţional de Statistică (BNS) arată că doar 
6,5% din banii transferaţi au fost utilizaţi pentru economii, 1,3% au fost cheltuiţi pentru investiţii în agricultură, şi mai 
puţin - pentru afaceri neagricole.

Criza economică recentă a readus în vizor discuţiile despre necesitatea de a reduce dependenţa de remitenţe. Rata 
crescândă a şomajului şi reducerea cererii de lucrători migranţi în ţările gazdă, precum şi reducerea salariilor, au 
creat o situaţie deosebit de precară a lucrătorilor moldoveni în străinătate, forţându-i pe unii dintre ei să revină acasă. 
Reintegrarea acestora în viaţa economică a ţării de origine se dovedeşte a fi  difi cilă. În ţările gazdă, majoritatea 
covârşitoare a migranţilor moldoveni sunt angajaţi în industrii bazate în special pe muncă, cum sunt construcţiile, 
serviciile naţionale, comerţul, restaurantele şi cateringul, agricultura şi divertismentul, unde potenţialul de dezvoltare a 
cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale este destul de limitat.

Sursa: UNCTAD, pe baza BNS (2008), a Băncii Mondiale (2011a) şi a site-ului web al Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie 
(OIM), Misiunea din Moldova.

Notă: a Potrivit estimărilor Misiunii OIM în Moldova. Conform datelor BNS, în jur de 318.000 de moldoveni au lucrat sau au 
căutat de lucru peste hotare în anul 2008. Discrepanţa dintre datele celor două surse este determinată parţial de faptul 
că BNS dispune în principal de date statistice referitoare la moldovenii care şi-au părăsit familiile în ţară, de ex., migranţi 
temporari, în timp ce OIM include în estimările sale şi populaţia care s-a mutat în străinătate împreună cu familia.
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din cele mai mari şi îndelungate pierderi a capacităţii de 
producere dintre ţările cu economie în tranziţie. Sectorul 
industrial a fost îndeosebi afectat deoarece au fost distruse 
capacităţile moştenite până la independenţă. Criza a durat 
pe parcursul anilor 1990 şi a avut drept consecinţă exodul 
populaţiei de vârstă activă. Din 2000, economia ţării a fost 
în creştere, cu excepţia anului de criză 2009 şi 2012. În 
perioada 2000–2010, rata medie de creştere a fost de 
5,3 procente (tabelul I.1). Cu toate acestea, în 2010 PIB-ul 
ţării a atins 5,8 miliarde dolari sau 68% din nivelul atins în 
1991. Potrivit datelor preliminare, până în 2012, PIB a ajuns 
la 7,3 miliarde dolari sau 73,6% din nivelul atins în 1991.

Creşterea recentă s-a bazat doar parţial pe recuperarea 
unor capacităţi industriale pierdute.3 Cota sectorului 

industrial este redusă (sub 13%), fabricarea produselor 

alimentare, a băuturilor şi a produselor din tutun constituind 

aproape jumătate din volumul total al producţiei industriale. 

Fabricarea produselor minerale nemetalice (a sticlei şi 

materialelor de construcţie) reprezintă a doua activitate 

după volum, urmată de industria textilelor, a confecţiilor şi 

a pielăritului. Construcţia – cealaltă componentă principală 

a sectorului secundar – reprezintă 4% din PIB, în timp ce 

sectorul principal (aproape exclusiv agricultura) constituie 

14%. Într-adevăr, cea mai mare parte a PIB (67% în 

2010) revine serviciilor. Remitenţele (caseta I.1) constituie 

principalul motor al creşterii, contribuind la prosperarea 

anumitor servicii oferite local şi a importurilor. Cele mai 

importante servicii sunt cele de comerţ, reparaţii, transport, 
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14%
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Tabelul I.1.  Principalii indicatori macroeconomici ai Republicii Moldova, 2010

Surse:  UNCTAD, pe baza BNS, BNM şi CEE-ONU.

Notă: * inclusiv regiunea transnistreană. PPC - paritatea puterii de cumpărare
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Volumul total al comerţului de bunuri s-a ridicat la peste 

5 miliarde $ în 2010 (tabelul I.2). Din 2001, importurile 

au crescut de 4,3 ori iar exporturile – de 2,8 ori, fapt ce 

a determinat creşterea defi citului comercial. Structura 

importurilor după tipul de produse este mai diversifi cată 

decât cea a exporturilor, refl ectând principalele componente 

ale PIB-ului, în afară de servicii. Produsele din sectorul 

businessului agricol domină în continuare exporturile. 

Principalele produse includ vinul şi alte băuturi, fructe, 

legume şi nuci proaspete şi procesate, seminţe şi fructe 

oleaginoase, cereale, zahăr şi miere, şi tutun. Totuşi, cota 

produselor agricole şi a altor produse alimentare la export 

s-a redus semnifi cativ pe parcursul ultimilor zece ani, de la 

62% la 47%. În exportul de produse industriale, începând 

imobiliare, închiriere şi servicii de business, care includ 
servicii de tehnologii informaţionale (TI).

Economia Republicii Moldova este una deschisă, în care 
importul de bunuri şi servicii constituie o cotă înaltă a PIB, 
depăşind exporturile în raport de 2:1 (tabelul I.1). Situaţia 
macroeconomică a ţării este relativ stabilă. În special, 
raportul datoriei externe la PIB este scăzut, ceea ce constituie 
un avantaj major în situaţia de criză economică continuă. 
Totuşi, infl aţia, alimentată de remitenţe şi consum, este 
înaltă. Şi rata reală a dobânzii este înaltă, cota economiilor 
fi ind foarte scăzută, fapt ce împiedică investiţiile interne.

2. Comerţul şi acordurile comerciale 
internaţionale

Tabelul I.2. Comerţul cu bunuri, după principalii parteneri şi grupuri de produse, 2010 (Milioane dolari şi procente)

Export (milioane $) 1541.5 Import (milioane $) 3855.3

După grupuri de produse (% din totalul exportului) După grupuri de produse (% din totalul importului)

Mărfuri primare 51.4 Mărfuri primare 37.6

Bunuri industriale 48.6 Bunuri industriale 62.4

După produse (% din totalul exportului) După produse (% din totalul importului)

Îmbrăcăminte şi accesorii 15.1 Petrol şi produse petroliere 11.1

Legume şi fructe 14.8 Gaz şi produse industriale obţinute din gaz 8.8

Băuturi 11.5 Fire, ţesături, şi articole textile 5.3

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora 6.7 Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora f 5.5

Cereale şi preparate pe bază de cereale 5.1 Vehicule rutiere 4.6

Seminţe şi fructe oleaginoase 5.8 Produse medicinale şi farmaceutice 4.7

Altele 41 Altele 60

După parteneri comerciali (% din totalul exportului) După parteneri comerciali (% din totalul importului)

CSI 40.5 CSI 32.6

 din care:  din care:

  Federaţia Rusă 26.2   Federaţia Rusă 15.2

  Ucraina 5.9   Ucraina 13.7

  Belarus 5.2   Belarus 3.1

Uniunea Europeană (UE-27) 47.3 Uniunea Europeană (UE-27) 44.2

 din care:   din care:  

  România 16.0   România 10.0

  Italia 9.6   Italia 7.7

  Germania 4.9   Germania 7.0

  Polonia 3.0   Polonia 2.7

Alte ţări 12.2 Alte ţări 23.2

 din care:   din care:  

  Turcia 4.4   Turcia 8.3

  Statele Unite 1.4   Statele Unite 5.3

Soursa: UNCTAD, pe baza BNS. 
Notă: Conform capitolelor CSCI, Rev.4.
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cu 2008, utilajele şi echipamentele electrice completează 
produsele tradiţionale ale industriei textile. Această nouă 
componentă a exporturilor poate fi  atribuită parţial ISD 
făcute în ultimii ani în industria automobilistică, care sunt 
de bun augur pentru viitoare proiecte ISD în acest sector.

Structura importurilor refl ectă lipsa resurselor naturale, 
precum şi declinul industrial cauzat de tranziţie, care nu 
corespunde tradiţiei industriale a ţării. Republica Moldova 
este foarte dependentă de importul de combustibili 
minerali şi produse din aceştia. În 2010, ţara a importat 
86% din resursele sale energetice. Diverse tipuri de utilaje 
şi echipament de transport, aparataj, produse chimice 
şi alte produse industriale sunt în continuare elemente 
importante pe lista importurilor. Predominanţa fi brelor 
textile (aţei) la import şi a confecţiilor la export vorbeşte 
despre specializarea ţării în lanţul valoric al textilelor şi 
îmbrăcămintei.

UE şi CSI sunt două grupuri de ţări care domină comerţul 
extern, fi ind răspunzătoare pentru aproximativ 90% din 
exporturile ţării şi pentru peste trei pătrimi din importurile 
sale. În cadrul fi ecărui grup, lista principalilor parteneri 
comerciali este limitată şi stabilă: Federaţia Rusă, Ucraina 
şi Belarus în CSI şi România, Germania şi Italia în UE. În 
2001, CSI se afl a în topul destinaţiilor de export, fi ind 
urmată de UE. Până în 2010 poziţiile au fost inversate. 
În privinţa importurilor, UE a rămas pe prima poziţie, însă 
atât partenerii din CSI, cât şi cei din UE şi-au redus treptat 
cotele în favoarea economiilor emergente, cum ar fi  China şi 
Turcia. Comerţul extins cu UE şi CSI poate fi  explicat nu doar 
prin proximitatea geografi că şi legăturile istorice, dar şi prin 
acordurile preferenţiale semnate cu ambele grupuri de ţări. 

Companiile din Moldova pot exporta fără taxe vamale în vest 
(UE), est (CSI) şi sud-est (Balcani). Din 1995, ţara se bucură 
de un regim preferenţial de acces la pieţele SUA şi Japoniei, 
pe baza Sistemului Generalizat de Preferinţe. Acestea au 
creat o oportunitate adiţională pentru Moldova, care nu a 
fost însă realizată pe deplin, din cauza capacităţilor slabe 
de producere. În prezent, ţara se afl ă în proces de negociere 
a unor noi acorduri cu alţi parteneri comerciali importanţi, 
cum este Turcia.

Relaţiile economice cu UE sunt reglementate de Partene-
riatul Estic, în cadrul Politicii Europene de Vecinătate 
(PEV).4 Începând cu martie 2008, UE a acordat Moldovei 
preferinţe comerciale autonome (unilaterale), între care 
accesul majorităţii produselor moldoveneşti pe pieţele UE 
cu scutire de taxe vamale. Sunt stabilite contingente tarifare 
doar pentru câteva produse din Moldova, cum sunt orzul, 
porumbul, grâul şi vinul, precum şi anumite produse de 
origine animală, cum ar fi  carnea, produsele din carne, ouăle 

şi produsele lactate (MIEPO, 2010, p. 3). Cele două părţi au 

convenit să negocieze un Acord de liber schimb aprofundat 

şi cuprinzător (ALSAC).5 ALSAC va avea trei efecte principale. 

În primul rând va consolida accesul produselor din Moldova 

pe pieţele UE (de exemplu, prin adoptarea standardelor 

UE). În al doilea rând, va conduce la un nivel mai înalt de 

liberalizare a taxelor vamale în Republica Moldova (stabilită 

prin negocieri). În al treilea rând, va contribui la realizarea 

altor reforme şi armonizarea cu normele UE în domenii cum 

sunt serviciile, proprietatea intelectuală, sistemul vamal, 

politica energetică şi legislaţia cu privire la concurenţă. 

Un aspect important este abordarea teritoriului regiunii 

transnistrene în ALSAC.

Acordurile comerciale bilaterale ale Republicii Moldova 

cu opt state-membre ale CSI şi Georgia prevăd un regim 

comercial liber, cu unele excepţii care variază de la o ţară 

la alta. Pentru bunurile excluse din acorduri, Moldova şi 

partenerii săi din CSI aplică rata tarifelor vamale aplicabile 

naţiunii celei mai favorizate (MFN) şi nu rata tarifelor 

vamale stabilită prin lege (CEFTA, 2010). Ţările membre 

CSI de asemenea intenţionează să consolideze într-o 

zonă comercială unică rezultatele liberalizării comerţului, 

realizate în cadrul acordurilor bilaterale. Cel mai recent 

acord multilateral CSI care stabileşte grafi cul şi regulile de 

aplicare a comerţului liber a fost semnat în 2011 de către 

opt ţări (Armenia, Belarus, Kazahstan, Kîrgîzstan, Republica 

Moldova, Federaţia Rusă, Tadjikistan şi Ucraina).

Republica Moldova a aderat la Acordul central european 

de comerţ liber (CEFTA) în 2007.6 Majoritatea bunurilor ce 

fac obiectul comerţului dintre partenerii CEFTA, cu excepţia 

vinurilor comercializate în Fosta Republică Iugoslavă a 

Macedoniei, se bucură de acces scutit de taxe şi fără cote. 

Spre deosebire de acordurile comerciale cu partenerii din 

CSI sau UE, CEFTA joacă în prezent un rol mai puţin important 

în comerţul extern al Republicii Moldova (sub 1%).

3. Capitalul uman şi dezvoltarea socială

La nivel internaţional, Republica Moldova a atins un nivel 

mediu de dezvoltare umană, în timp ce la nivel european 

performanţele sale lasă de dorit. În special din cauza PIB-

ului redus pe cap de locuitor şi a redresării incomplete post-

tranziţie, nivelul Indicelui Dezvoltării Umane al Moldovei 

este cel mai mic de pe continentul european. Mai mult de o 

cincime din populaţie trăieşte sub pragul sărăciei, această 

cifră fi ind de peste două ori mai înaltă decât în ţara cu cel 

mai bun indicator înregistrat la acest capitol (tabelul I.3). Şi 

indicele inegalităţii este relativ înalt.
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Tabelul I.3. Dezvoltarea socială, educaţia şi piaţa muncii, 2010

Indicator Republica Moldova Media pe grup Cel mai bun indicator
în grup 

Dezvoltare socială

Indicele dezvoltării umane (de la 0=scăzut la 100=înalt)** 64.9 74.6 81.0

Ponderea populaţiei sub pragul sărăciei (% din populaţie) 21.9 .. 9.2

Coefi cientul Gini (0 - 100 = cea mai înaltă inegalitate) 33.0 .. 27.8

Educaţie şi instruire

Cheltuielile publice pentru educaţie (% din PIB)* 9.6 5.0 9.6

Rata alfabetizării, total adulţi (% din persoanele cu vârsta de 
15 ani şi mai mult)*

98.5 98.8 99.8

Rata şcolarizării (% din rata brută): - secundar 88.0 90.6 98.0

       - terţiar 38.1 49.9 77.4

Calitatea (de la 1=scăzută la 7=înaltă)** : 
         - sistemului de învăţământ superior 

3.2 3.3 3.8

         - învăţământului în matematică şi ştiinţe 4.0 4.0 5.0

         - şcolilor de management 3.3 3.6 4.2

Companii ce oferă instruire formală (% din companii)* 33.1 28.9 46

Nivelul instruirii personalului (de la 1=scăzută la 7=înaltă)** 3.3 3.6 4.0

Piaţa muncii

Rata de participare pe piaţa muncii (% din totalul populaţiei cu 
vârsta de 15 ani şi mai mult)*

41.7 57.0 66.3

Angajaţi în (% din total)* : - agricultură 28.2 24.7

           - industrie 19.3 24.1

           - servicii 52.5 52.8

Şomaj, total (% din totalul forţei de muncă) 7.4 12.2 5.6

Şomaj, total tineri (% din totalul forţei de muncă cu vârsta între 
15-24 ani)*

15.4 28.4 14.5

Sursa: UNCTAD, based on World Bank, WEF (2011), UNDP, UNECE, NBS.
Notă: * data for 2009, ** data for 2011. The comparator group consists of Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Latvia, Lithuania, 

Romania, Serbia and the former Yugoslav Republic of Macedonia (cf. the fi rst paragraph of section B). In tables I.3, I.4, if the group 
average cannot be calculated because of the scarcity of recent data for most comparators, only the best available value is provided.

În domeniul educaţiei, deşi indicatorii generali cum sunt 

cheltuielile autorităţilor publice, rata alfabetizării sau cea 

a şcolarizării sunt relativ buni (cu excepţia învăţământului 

terţiar unde rata înmatriculării este cu mult mai joasă 

decât în ţările vecine), ei nu refl ectă neapărat calitatea şi 

efi cienţa sistemului educaţional. Programele de studii sunt 

prea teoretice, sistemul califi cărilor este slab, instruirea 

profesorilor este insufi cientă, iar baza materială în instituţiile 

de învăţământ este slabă (Guvernul Republicii Moldova, 

2012a). Aceste handicapuri în învăţământ în general şi 

în învăţământul profesional în special fac problematică 

atingerea obiectivului guvernului de a adapta cantitativ şi 

calitativ abilităţile şi cunoştinţele absolvenţilor la cerinţele 

pieţei muncii. Dezechilibrele create pe piaţa muncii sunt 

determinate de lipsa muncitorilor cu tipul de instruire 

profesională de care au nevoie angajatorii (în special în 

afara capitalei), şi uneori lipsa oportunităţilor de muncă 

pentru un număr mare de persoane cu studii (în special în 

capitală). Toate companiile intervievate pentru acest raport 

s-au plâns de nivelul scăzut şi inadecvat al abilităţilor 
angajaţilor. În acelaşi timp, toate au menţionat că au realizat 
programe complexe de instruire pentru a adapta abilităţile 
lucrătorilor la necesităţile companiei. Unele şi-au trimis 
angajaţii la studii peste hotare, achitând cheltuielile.

În acest context, companiile private tind să sublinieze că, 
deşi forţa de muncă în Republica Moldova este mai ieftină 
decât în ţările vecine, costurile de investiţie în această ţară 
cresc din cauza cheltuielilor legate de instruire. Acest lucru 
este valabil în diferite sectoare, de la fabricarea pieselor până 
la industria produselor lactate. Totuşi, două tipuri de abilităţi 
sunt considerate disponibile pe larg în Republica Moldova: 
cunoştinţele de limbi străine (majoritatea populaţiei este 
bilingvă română şi rusă) şi abilităţile TI. Insufi cienţe există 
în ceea ce priveşte abilităţile de producere şi inginerie, iar 
un studiu recent arată că acestea vor continua să crească. 
În plus, Republica Moldova se confruntă cu reducerea forţei 
de muncă, care în următorii zece ani va scădea cu 11% din 
cauza ratei mici a natalităţii şi îmbătrânirii populaţiei. 
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Forţa de muncă, ocuparea, şomajul. Rata ofi cială a şomajului 
este relativ scăzută (7,4%), însă aceasta trebuie evaluată 
împreună cu rata redusă de participare pe piaţa muncii 
(41,7%) (procentajul populaţiei de vârstă activă care este 
angajată efectiv sau care îşi caută un loc de muncă în ţară) 
deoarece fenomenul emigrării a redus substanţial numărul 
celor care îşi caută un serviciu în ţară. Rata şomajului în 
rândul tinerilor este de două ori mai înaltă decât media 
generală pe ţară (15,4%). În jur de 22% din tineri şi-au găsit 
un loc de muncă în mai puţin de trei luni după absolvire, în 
timp ce aproximativ 18% au părăsit ţara. În acelaşi timp, un 
sfert din tinerii lucrători au părăsit primul lor loc de muncă 
din cauza salariilor mici (Guvernul Republicii Moldova 
2012a, p. 11). În prezent, majoritatea forţei de muncă (53%) 
sunt angajaţi în servicii. În agricultură lucrează 28%, ceea 
ce reprezintă de două ori mai mult decât cota acestui 
sector în PIB. Industria (extractivă, de prelucrare, construcţii 
şi servicii publice) oferă mai puţin de o cincime din totalul 
locurilor de muncă existente.

4. Infrastructura

Cea mai mare parte a infrastructurii necesită a fi  modernizată. 
Infrastructura proastă a drumurilor, a aprovizionării cu apă 

Figura I.1.  Salariul lunar mediu brut în ţări selectate, 2010 (Dolari)
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Soursa: CEE-ONU.
Notă: Datele pentru Germania se referă la 2009

şi energie termică, precum şi a portului de pe râul Dunăre 

constituie o barieră în dezvoltarea economică (tabelul I.4) şi 

în realizarea obiectivelor de dezvoltare economică şi socială 

a ţării. 

Dezvoltarea inegală a infrastructurii transporturilor poate 

fi  explicată prin nivelul relativ scăzut al investiţiilor în 

sector. În Moldova, investiţiile în domeniul transporturilor 

cu participarea sectorului privat au constituit 3,1% din 

formarea brută de capital fi x privat în 2010. Acesta este unul 

din cele mai scăzute niveluri din grupul ţărilor de comparaţie 

(cel mai înalt nivel observat fi ind 20,6% în fosta Republică 

iugoslavă a Macedoniei). Drumurile sunt domeniul cel mai 

problematic, reţeaua existentă fi ind incapabilă să satisfacă 

necesităţile populaţiei şi a economiei care este în creştere. 

Starea drumurilor este unda din cele mai proaste în Europa 

şi în regiune. Peste 90% din reţeaua rutieră necesită 

reabilitări. Estimările arată că starea proastă a drumurilor 

implică costuri adiţionale pentru utilizatori, care se ridică la 

aproximativ 2,5 miliarde lei moldoveneşti (213 milioane $)7 

anual (Guvernul Republicii Moldova, 2012a, p. 15). În 2010-

2011 a început reversiunea parţială a degradării drumurilor, 

datorită măririi contribuţiilor la fondul rutier şi susţinerea de 
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către donatori UE.8 Aceste eforturi vor trebui continuate în 
viitor, pentru a reabilita întreaga reţea rutieră.

Infrastructura logistică este de asemenea subdezvoltată şi 
fragmentară în prezent, iar amplasarea strategică a acesteia 
(la intersecţia dintre est-vest şi nord-sud) rămâne insufi cient 
exploatată. Cel mai lung Coridor Pan-european — IX: 
Helsinki (Finlanda), St. Petersburg (Federaţia Rusă), Gomel 
(Belarus), Kiev (Ucraina), Chişinău, Bucureşti (România), 
Dimitrovgrad (Bulgaria), Alexandroupol (Grecia) — 
traversează ţara de la nord la sud, conectând-o la partenerii 
cheie. Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti – singurul port 
al ţării cu acces indirect la mare prin râul Dunăre –este de 
asemenea conectat la Coridorul VII (Dunărea de la Passau 
(Germania) până la Marea Neagră). Datele statistice arată 
că transportul de mărfuri de către companiile de transport 
(cu excepţia ţevilor) a constituit doar 10,1 milioane tone în 
2010, ceea ce reprezintă mai puţin de o zecime din nivelul 
atins până la perioada de tranziţie (122,3 milioane tone 
în 1991). Unul dintre obstacolele existente care împiedică 
prestarea unor servicii logistice mai competitive este 

Tabelul I.4. Transport, energetică, telecomunicaţii şi sanitaţie, 2010

Indicator Republica Moldova Media pe grup Cel mai bun indicator
în group

Transport

Drumuri, pavate (% din total)* 85.8 .. 93.6

Densitatea drumurilor (km de drum la 100 m2 de pământ)* 38.0 66.7 125.0

Calitatea (de la 1=scăzută la 7=înaltă)** : - drumuri rutiere 1.3 3.3 5.2

              - infrastructurii căilor ferate 2.6 3.1 4.4

Energetică *

Resurse energetice totale (tone de echivalent petrol pe cap de locuitor) 0.7 1.4 2.5

Importul de energie, net (% din energia utilizată)† 95.3 46.3 17.8

Consumul de curent electric (mii kWh pe cap de locuitor) 1.1 2.6 4.4

Întreruperi de energie electrică în companii pe parcursul unei luni 
obişnuite (numărul) 

1.7 2.1 0.7

PIB pe unitate de electricitate consumată (PPC $ la 1 kWh) 2.9 3.8 5.8

Telecomunicaţii

Linii de telefonie fi xă la 100 locuitori 32.5 23.8 40.5

Abonaţi la telefonia mobilă la 100 locuitori 88.6 112.5 147.0

Preţul unui apel telefonic local (în afara reţelei, pre-plătit, 
$ pe minut)

0.19 0.19 0.08

Abonaţi la telefonia mobilă standard cu utilizarea comunicaţiilor la 
viteze de bandă largă la 100 locuitori 

3.3 .. 33.9

Abonaţi la internet fi x (prin cablu) în bandă largă la 100 locuitori 7.5 11.0 20.6

Procentajul persoanelor care utilizează Internetul 40.0 44.9 68.4

Sanitaţie

Surse de apă îmbunătăţite (% din populaţia cu acces) 96.0 95.1 100.0

Sisteme de sanitaţie îmbunătăţite (% din populaţia cu acces) 85.0 86.9 100.0

Soursa: UNCTAD, pe baza Băncii Mondiale, FEM (2011), UIT, CEE-ONU, BNS.
Note:  * datele pentru 2009, ** datele pentru 2011, † Azerbaidjan este exclus din grupul de comparatori. 

PPC: paritatea puterii de cumpărare

fragmentarea terminalelor vamale în capitală (peste cinci 
locaţii diferite). Alte obstacole sunt subdezvoltarea generală 
a serviciilor logistice şi costul relativ înalt al transportului 
rutier. Indicele Performanţei Logistice al Băncii Mondiale 
din 2012 confi rmă aceste constatări. Indicele general al 
Republicii Moldova este mic comparativ cu ţările vecine şi 
cu principalii parteneri comerciali (cu excepţia Armeniei). 
Acest indicator scăzut se explică prin calitatea proastă a 
infrastructurii comerţului şi transportului. Totuşi, din punct 
de vedere al simplităţii realizării livrărilor la preţ competitiv, 
a capacităţii de a urmări mărfurile livrate, Moldova se afl ă 
în raport comparativ favorabil cu multe alte ţări din fosta 
Uniune Sovietică.

În ceea ce priveşte transportul aerian, există trei aeroporturi 
internaţionale certifi cate (Bălţi, Chişinău şi Mărculeşti). 
Modernizat în anii 1990 cu asistenţa Băncii Europene de 
Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), Aeroportul Internaţional 
Chişinău este în prezent principalul aeroport din ţară 
şi punctul central al întreprinderii de stat Air Moldova. 
Aeroporturile Bălţi şi Mărculeşti operează zboruri charter 
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şi transport aerian de mărfuri. În ceea ce priveşte politica 
de aviaţie, Republica Moldova a aderat la Spaţiul European 
Comun de Aviaţie care oferă posibilitatea creşterii trafi cului 
internaţional de pasageri, inclusiv zboruri „low-cost” şi o 
legătură mai bună între ţară şi aeroporturile internaţionale 
din UE. 

Deşi liniile de cale ferată existente sunt în stare acceptabilă, 
reţeaua trebuie dezvoltată mai mult. Calea ferată are o 
lungime totală de 1.157 km, cu o singură şină şi nu este 
electrifi cată. Sistemul cu ecartament larg nu este compatibil 
cu reţeaua feroviară din UE (cu excepţia conexiunilor între 
Giurgiuleşti şi hotarul României, a se vedea mai jos). În plus, 
nu există legătură feroviară directă cu Ucraina, care să 
ocolească regiunea transnistreană.

În infrastructura portuară, singura ieşire indirectă a 
Republicii Moldova la mare, este portul de mică adâncime 
de la Giurgiuleşti, pe râul Dunăre. Acesta este format dintr-
un terminal de produse petroliere, un terminal de produse 
cerealiere, un terminal de containere şi mărfuri generale 
şi o zonă economică liberă care oferă clienţilor un statut 
similar cu cel din zonele economice libere (ZEL) existente în 
ţară. Această zonă oferă facilităţi logistice, posibilitatea de a 
lua în locaţiune terenuri, ofi cii, precum şi prestează servicii 
de consultanţă clienţilor. Portul mai dispune de conexiune 
cu România printr-o linie de cale ferată cu lungimea de 
14 km. Unele dintre dotări se afl ă în proprietatea statului, 
care a încercat fără succes să creeze servicii de transport 
de pasageri (din Moldova spre Istanbul prin Marea Neagră). 
Legăturile rutiere spre capitală sunt în stare proastă.

În prezent, investiţiile private în sectorul energetic sunt 
relativ scăzute – 2,2% din formarea brută de capital fi x 
privat (2010) comparativ cu media de 3,1% în grupul 
ţărilor de comparaţie (şi 4,9% în România). Securitatea 
energetică de asemenea reprezintă o problemă. Peste 95% 
din energia electrică provine din gazul natural, care este 
importat în totalitate din Federaţia Rusă. Ţara intenţionează 
să-şi diversifi ce sursele de aprovizionare cu gaze, prin 
construirea unui gazoduct de la Ungheni, Republica Moldova 
până la Iaşi, România, cât şi prin lansarea conexiunilor 
la reţeaua UE. Începutul construcţiei gazoductului Iaşi-
Ungheni este preconizat pentru iunie 2013. Cea mai mare 
parte a energiei electrice utilizate (aproximativ 75%) este 
furnizată de Centrala electrică raională de stat din Moldova 
(GRES), construită înainte de obţinerea independenţei, 
care este situată în regiunea transnistreană.9 Capacitatea 
de transmitere este sufi cientă pentru a asigura cererea 
actuală de energie electrică care este ceva mai mult 
decât modestă – 3,5 miliarde kWh în 2010). Consumul 

de energie este limitat deoarece redresarea post-tranziţie 

s-a bazat pe servicii şi remitenţe şi nu pe industrii care ar 

consuma volume mari de energie. Totuşi, consumul scăzut 

de electricitate are ca şi consecinţă utilizarea inefi cientă a 

infrastructurii energetice. Deoarece sistemul energetic a 

fost conceput să transmită un volum mai mare de energie 

electrică, volumul relativ al pierderilor în raport cu energia 

totală furnizată este înalt. Necesitatea mai multor investiţii 

pentru menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului reprezintă o 

oportunitate de afaceri pentru investitori.10

Serviciile de telecomunicaţii sunt bine dezvoltate şi 

accesibile. Investiţiile în telecomunicaţii cu participarea 

sectorului privat au atins 9,1% în 2010 - un nivel mai înalt 

decât media în ţările de comparaţie (6,2%). Infrastructura 

fi zică este solidă din punct de vedere tehnic, fi ind distribuită 

în mod egal în ţară. Penetrarea telefoniei fi xe este mai 

profundă decât în majoritatea ţărilor de comparaţie. Reţelele 

de fi bră optică care fac legătura între Moldova şi ţările din 

vest şi cele din est sunt distribuite în cele mai importante 

părţi ale teritoriului. În afară de serviciile tradiţionale de 

telecomunicaţii, companiile existente oferă acces la o serie 

vastă de tehnologii de ultimă oră.11 Tarifele pentru serviciile 

de telecomunicaţii s-au redus în timp, fi ind în prezent mai 

mici decât în alte ţări din regiune. De exemplu, tariful mediu 

lunar pentru un plan nelimitat de 100Mbit pentru abonaţi 

individuali este de 250 lei (21,3 dolari). La fel, taxele de 

instalare şi plăţile lunare de abonament atât pentru telefonia 

fi xă cât şi pentru internetul în bandă largă sunt printre cele 

mai mici din ţările cu economie în tranziţie. Totuşi, în unele 

cazuri, comparate cu veniturile pe cap de locuitor, costurile 

sunt mai înalte decât în alte ţări cu economie în tranziţie. 

Cadrul legal pentru telecomunicaţii s-a îmbunătăţit în timp, 

deşi mai rămân probleme în ceea ce priveşte politicile 

operatorului naţional de telecomunicaţii - Moldtelecom (a 

se vedea capitolul II).

Finanţarea şi investiţiile limitate din ultimii 15 ani au dus la 

deteriorarea semnifi cativă a infrastructurii de aprovizionare 

cu apă şi canalizare. Atât instalaţiile de alimentare cu apă, 

cât şi cele de canalizare sunt utilizate insufi cient (în jur de 

25-30% nu sunt utilizate). În acelaşi timp, pierderile de 

apă sunt semnifi cative din cauza uzurii echipamentului şi 

a întreţinerii proaste a reţelei de aprovizionare. În multe 

regiuni din ţară nu există instalaţii de canalizare. Tarifele 

nu refl ectă costul şi, în consecinţă, prestatorii de servicii au 

datorii (Guvernul Republicii Moldova, 2010, p. B24).
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5. Guvernarea şi instituţiile

Guvernarea este una dintre aspectele pe care investitorii 
străini o consideră problematică, după cum o confi rmă 
interviurile acordate în cadrul misiunii de studiu UNCTAD, 
în pofi da reformelor continui ale cadrului normativ şi 
administrativ începând cu anii 1990 (tabelul I.5). Progresul, 
deşi semnifi cativ, a fost mai lent decât în alte ţări, inclusiv 
decât în cele din grupul ţărilor cu economie în tranziţie 
(de ex.: Armenia, Georgia, fosta Republică iugoslavă a 
Macedoniei). Cât priveşte „uşurinţa de a face afaceri”, 
Moldova se afl ă pe locul 83 la nivel mondial (Banca 
Mondială, 2012). Acest fapt refl ectă unele probleme majore 
moştenite din perioada sovietică care încă nu au fost 
soluţionate în totalitate. De exemplu, în continuare există 
prea multe bariere administrative şi controale (din partea a 
60 de inspectorate diferite), iar unele servicii publice oferite 
companiilor sunt lipsite de transparenţă şi neprietenoase 
utilizatorilor (a se vedea capitolul II). 

În pofi da eforturilor de combatere a corupţiei, acest fenomen, 
rămâne în continuare larg răspândit, după cum o confi rmă 
locul pe care îl ocupă Moldova în clasamentul Indicelui de 
Percepţie a Corupţiei realizat de Transparency International 
(tabelul I.5). Cauzele care determină acest fenomen sunt 
nivelul scăzut al remunerării funcţionarilor publici, care 
se transpune în comportamentul corupt (rent-seeking) al 
acestora. Problemele politice interne permanente constituie 
unul dinte motivele progresului lent. Neînţelegerile din 
cadrul coaliţiei actuale de guvernare au dus la fragmentarea 
administraţiei publice, ministerele fi ind controlate de diferite 
partide, iar cooperarea şi coordonarea dintre acestea fi ind 
insufi cientă. Problema este agravată şi de lipsa de cooperare 
şi coordonare a acţiunilor, inclusiv a celor de promovare a 
ISD (a se vedea capitolul III). În consecinţă, reprezentanţii 
sectorului privat se plâng de instabilitatea situaţiei şi de 
difi cultatea interacţiunii cu guvernul.

Tabelul I.5. Cadrul normativ, corupţia şi securitatea, 2011 şi 2012

Indicator Republica Moldova Media pe grup Cel mai bun indicator
în grup

Cadrul normativ 

Indicele uşurinţei de desfăşurare a afacerii (poziţia în numărul 
total de 183 ţări) 

83 9

Efi cienţa politicii anti-monopol (1=redusă 7=înaltă) 3.2 3.4 4.1

Independenţa judiciară (1=redusă 7=înaltă) 2.2 3.0 3.8

Nivelul protecţiei investitorilor (0=redus 10=înalt) 5.3 5.9 7.0

Corupţie şi securitate 

Crima organizată (1=cel mai rău 7=cel mai bun) 5.1 5.0 5.7

Indicele de percepţie a corupţiei (0=cel mai rău 10=cel mai bun) 3.6 4.7 5.4

Surse: Banca Mondială, FEM (2011), Transparency International.

6. Dezvoltarea întreprinderilor naţionale

Sectorul privat naţional se afl ă la o etapă timpurie de 
dezvoltare (tabelul I.6). Rata formării brute de capital privat 
este relativ scăzută (deşi puţin mai înaltă decât media în 
ţările de comparaţie), în cea mai mare parte din cauza 
volumului limitat al PIB şi economiilor reduse. Datele 
statistice naţionale arată că marea majoritatea companiilor 
activează în sectorul formal. Totuşi, alte surse indică că 
sectorul neformal are totuşi cote destul de înalte: în jur de 
10% din PIB (CEE-ONU, 2008). Creditarea internă este slab 
dezvoltată comparativ cu alte ţări cu economie în tranziţie 
şi multe servicii fi nanciare necesare pentru dezvoltarea 
afacerilor sunt în cea mai mare parte inaccesibile. 
Certifi carea întreprinderilor locale de către Organizaţia 
Internaţională de Standardizare (ISO) avansează încet; 
dezvoltarea cluster-elor este slabă, calitatea furnizorilor 
locali este, de asemenea, slabă comparativ cu grupul de 
ţări selectate.

Majoritatea întreprinderilor din ţară, la fel ca în alte state, 
sunt mici şi mijlocii (IMM).12 Acestea reprezintă 97,7% din 
numărul total de companii, oferind 58,8% din numărul 
total al locurilor de muncă, însă constituie doar 36,8% din 
cifra totală de afaceri a întreprinderilor. IMM şi-au extins 
activitatea mai mult în domeniul serviciilor unde barierele 
la intrarea pe piaţă sunt reduse. Astfel, în 2010, 41% 
din aceste companii activau în comerţ, 16% - pe piaţa 
imobiliară, în închirieri şi alte servicii de afaceri, în timp ce 
industriile ce utilizează intens capitalul şi forţa de muncă, 
precum şi agricultura, au constituit doar 10,9% şi 5,1% 
respectiv, predominante fi ind întreprinderile medii.

Nivelul de dezvoltare şi competitivitate al IMM din 
Moldova este de asemenea scăzut în comparaţie cu 
nivelul internaţional. Totuşi, IMM au avut o performanţă 
relativ bună pe parcursul ultimilor cinci ani (OCDE, 2011). 
Profi tabilitatea acestora, calculată în profi turi totale în 
termeni reali, a crescut de cinci ori în perioada 2005-2008, 
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Tabelul I.6. Sectorul privat formal, fi nanţarea şi calitatea companiilor naţionale, 2010

Indicator Republica Moldova Media pe grup Cel mai bun indicator
în grup

Mărimea sectorului privat formal 

Formarea brută de capital fi x privat (% din PIB) 21.9 17.2 28.2

Companii înregistrate ofi cial la iniţierea activităţii (% din fi rme)* 97.9 96.6 99.6

Finanţare

Credite interne sectorului privat (% din PIB) 33.3 49.8 103.7

Credite interne oferite de sectorul bancar (% din PIB) 37.2 50.6 89.6

Companii ce recurg la serviciile băncilor pentru a-şi fi nanţa 
investiţiile (% din companii)*

30.8 36.6 47.4

Accesibilitatea serviciilor fi nanciare (1=redusă 7=înaltă)** 3.2 3.8 4.2

Caracteristicile dezvoltării sectorului privat 

Posesia certifi catului ISO (% din companii)* 9.1 19.3 26.9

Situaţia dezvoltării clusterelor (1=redusă 7=înaltă)** 2.4 2.9 3.3

Cantitatea furnizorilor locali (1=redusă 7=înaltă)** 4.0 4.4 5.0

Calitatea furnizorilor locali (1=redusă 7=înaltă)** 3.8 4.2 4.9

Surse: Banca Mondială, FEM (2011)
Note: * date pentru 2009, ** date pentru 2011.

Caseta I.2. Zonele economice speciale din Republica Moldova

Zonele economice libere sunt deschise atât companiilor care fac exporturi, cât şi celor care vând pe piaţa locală. 
Firmele care activează în aceste zone beneficiază de un regim vamal şi fiscal preferenţial (a se vedea mai jos şi 
caseta II.4). Activităţile din ZEL se limitează la producţia industrială (cu excepţia alcoolului), ambalare, comerţ, 
transporturi, logistică şi servicii publice, prioritatea fiind acordată producerii. Există şapte ZEL, în capitală (Expo-
Business, Chişinău), în sudul (Tvardiţa, Taraclia şi Vulcăneşti), nordul (Otaci-Business, Bălţi) şi vestul (Ungheni-
Business) ţării. Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti şi Aeroportul Internaţional Liber Mărculeşti de asemenea 
beneficiază de anumite elemente de scutire de taxe vamale, deşi acestea nu sunt ZEL în sine.

La fi nele anului 2011, numărul total al companiilor naţionale şi străine înregistrate în ZEL a ajuns la 153, din care 103 
erau active. Companiile din cadrul ZEL pot benefi cia de o reducere de 50% din impozitul pe profi t şi scutire de TVA 

(pentru bunurile vândute pe piaţa locală se aplică TVA). Conform legislaţiei, toate ZEL au fost create pentru o perioadă 
limitată de timp, termenul de expirare fi ind 2023 pentru trei dintre zone şi 2030 - pentru zona liberă portuară.

La sfârşitul lunii octombrie 2011, numărul total de persoane angajate în aceste zone a atins 5.951. Valoarea exporturilor 
din ZEL pentru primele nouă luni ale anului 2011 a fost de 133 milioane $. În aceeaşi perioadă, cifra de afaceri a 
companiilor s-a ridicat la aproximativ 180 milioane $. ZEL au găzduit diverse proiecte importante de ISD orientate spre 
export cum sunt Lear (Ungheni Business) şi Dräxlmaier (Bălţi). De regulă aceste companii fabrică produse intermediare 
pe care le livrează la fi lialele din grupurile lor, care activează în alte ţări, pentru a fi  asamblate. 

Parcurile industriale sunt teritorii delimitate, unde fabricarea produselor industriale, prestarea serviciilor, realizarea 
cercetărilor ştiinţifi ce aplicate şi/sau dezvoltarea tehnologiilor sunt realizate pe baza unui regim special (cum este 
accesul liber la terenuri, accesul preferenţial la servicii; caseta II.4). Până în prezent guvernul a creat trei parcuri 
industriale: Bioenergagro (Nord), Tracom (Centru) şi Cimişlia (Sud). Astfel, parcurile sunt de asemenea menite să 
contribuie la dezvoltarea regională. În prezent sunt examinate alte opt studii de fezabilitate pentru parcuri industriale 
cu diferite forme juridice (întreprinderi publice, publice-private şi private). Parcurile industriale pot deveni centrul de 
atragere a investiţiilor şi locul de realizare a diferitor proiecte industriale şi de tehnologii informaţionale.

Sursa: UNCTAD, pe baza informaţiilor oferite de Ministerul Economiei.
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iar pierderea locurilor de muncă în întreprinderile medii a 

fost compensată prin creştea numărului de companii mici 

şi micro. Criza anului 2009 a frânat aceste evoluţii pozitive, 

însă deja în 2010 IMM au început să se redreseze în privinţa 

majorităţii indicatorilor.

Companiile naţionale au întâmpinat obstacole majore 

în dezvoltare, începând cu disponibilitatea resurselor 

fi nanciare. Capitalul este scump, fi ind disponibil mai mult 

pentru scopuri pe termen scurt. Piaţa de capital este 

subdezvoltată, ceea ce face complicată fi nanţarea de către 

companiile locale a dezvoltării lor prin intermediul bursei de 

valori. Guvernul încearcă să dezvolte sectorul întreprinderilor 

prin diferite acţiuni, inclusiv programe speciale pentru IMM 

(Programul pilot de atragere a remitenţelor în economie 

1+1 (PARE 1+1, caseta III.2), Programul naţional de 

abilitare economică a tinerilor (PNAET) şi crearea parcurilor 

industriale şi a zonelor economice libere (caseta I.2). 

Legislaţia relevantă în domeniul parcurilor industriale a fost 

elaborată în 2007 şi actualizată în 2010. Legea privind ZEL 

a fost adoptată în 2001. În principiu, zonele şi parcurile sunt 

deschise în mod egal atât pentru companiile naţionale, cât şi 

pentru cele străine, deşi ZEL ar putea fi  mai uşor de accesat 

pentru investitorii străini datorită resurselor acestora, care 

ar putea fi  mai mari.

C. Tendinţele şi 
impactul ISD

1. Situaţia actuală

Infl uxul investiţiilor străine directe în ţară a fost întotdeauna 
redus. Datele naţionale (caseta I.3) arată că din 1994 acestea 
nu au depăşit niciodată valoarea de 1 miliard $, în unii ani 
fi ind chiar sub 100 milioane $. Totuşi, la începutul anilor 
2000 s-a remarcat o tendinţă de creştere (fi gura I.2) asociată 
cu o dezvoltare economică mai mare, reducerea poverii 
administrative şi fi scale asupra companiilor (descrisă în 
capitolul II) şi procesul de privatizare. Acesta din urmă a jucat 
un rol deosebit în atragerea ISD (caseta I.4). De exemplu, 
pentru prima dată fl uxul de ISD în ţară a depăşit 100 milioane 
$ în anul 2000 când, în cadrul procesului de privatizare, 
Unión Fenosa (Spania) a achiziţionat câteva întreprinderi de 
distribuţie a energiei electrice. Cu un an mai târziu, Gazprom 
(Federaţia Rusă) a cumpărat 50% din acţiunile Moldovagaz, 
iar Lafarge (Franţa) a procurat o fabrică mare de producere 
a cementului. De asemenea, în perioada 2004–2008 au 
fost făcute 60% din totalul cumulativ al investiţiilor străine 
directe în ţară (3 miliarde $). Această perioadă coincide cu 
privatizarea unor bănci importante ca Eximbank (vândută 

Figura I.2. Fluxurile ISD în Republica Moldova, 2000–2012 (Milioane dolari)
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Sursa: BNM.
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companiei italiene Veneto Banca în 2006) şi Mobiasbancă 
(vândută companiei Société Générale din Franţa în 2007).

În afară de privatizări, s-au materializat şi câteva proiecte mai 
mici, total noi („greenfi eld”), de exemplu operaţiunile mobile 
ale TeliaSonera, care au început în 2000. În perioada boom-
ului ISD - 2004–2008, principalele proiecte noi apărute 
au inclus investiţiile companiei Easeur Holding (Olanda) 
în Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti (iniţiate în 2006), 
proiectul bancar al companiei ProCredit (Olanda) (iniţiat în 
2007 şi continuat în 2008), precum şi unele investiţii în ZEL 
(de ex.: proiectul companiei Dräxlmaier (Germania) în ZEL 
Bălţi a fost lansat în 2007 şi continuat în 2008).

În 2009, criza economică globală a lovit puternic fl uxul ISD 
în Moldova. Deşi în 2010 şi 2010 situaţia s-a redresat puţin, 
infl uxul ISD rămâne cu mult sub nivelul celui dinaintea 
crizei. Cu toate acestea, noile proiecte investiţionale acum 
le depăşesc ca volum pe cele legate de privatizare.

Există în continuare multe semne că succesele Moldovei în 
atragerea ISD sunt slabe (tabelul I.7). În termeni absoluţi, 
în 2012, stocul ISD în ţară a fost cel mai mic din grupul 

de ţări cu economie în tranziţie. În mod analog, în perioada 
1996–2012, infl uxul de ISD în termeni absoluţi şi pe cap de 
locuitor a fost mai scăzut decât în alte ţări din grupul selectat 
pentru comparaţie (cu excepţia Republicii Azerbaidjan). 
Deşi Moldova este o ţară cu o economie de scară mică şi cu 
resurse naturale foarte limitate, majoritatea ţărilor similare 
din grupul comparativ s-au descurcat mai bine în ceea ce 
priveşte atragerea ISD. De exemplu, în perioada 2000-
2012, ISD în Moldova au crescut de şapte ori, în timp ce în 
Armenia – de 10 ori, în Georgia – de 14 ori, iar în Serbia de 
25 de ori. Conform indicatorilor UNCTAD privind potenţialul 
şi atragerea ISD (UNCTAD, 2012, p. 32), Republica Moldova 
s-a afl at printre ţările cu economie în tranziţie ale căror 
performanţă nu a fost sub nivelul aşteptărilor în 2011. Din 
numărul de nouă ţări selectate pentru o comparaţie mai 
detaliată, cinci (Armenia, Bulgaria, Georgia, România şi 
Serbia) au avut rezultate mai bune decât Republica Moldova.

Structura geografi că a ISD injectate în ţară (fi gura I.3) 
refl ectă amplasarea Republicii Moldova ca un pod între est 
şi vest. Şase din zece cele mai importante surse de ISD sunt 
ţările UE, deşi poziţia de lider este ocupată de Federaţia 

Caseta I.3. Sursele datelor privind ISD în Republica Moldova

Banca Naţională a Moldovei (BNM) compilează datele despre fluxul şi stocul ISD şi veniturile din investiţii, 
distribuite după capitalul propriu, câştigurile reinvestite, şi alt gen de capital, conform recomandărilor Manualului 
balanţei de plăţi al FMI, ediţia a V-a. Aceasta se face în colaborare cu Biroul Naţional de Statistică (BNS), care 
colectează rapoarte privind investiţiile străine de la agenţii economici, precum şi informaţii despre activitatea 
financiară a persoanelor juridice. BNS fumizează trimestrial Băncii Naţionale datele sale brute pentru procesarea 
lor ulterioară. Rapoartele financiare ale întreprinderilor sunt utilizate pentru estimarea câştigurilor reinvestite, 
în timp ce rapoartele privind investiţiile străine servesc ca bază pentru statistica privind fluxul şi volumul ISD. 
Surse suplimentare pentru compilarea datelor privind ISD includ Baza de date a declaraţiilor vamale (pentru 
investiţiile în natură), Comisia Naţională a Pieţei Financiare (informaţii privind tranzacţiile cu hârtii de valoare 
cu ne-rezidenţi) şi rapoarte ale băncilor comerciale şi ale acţionarilor acestora (pentru statistica ISD în sectorul 
bancar). Toate aceste informaţii sunt completate de şi verificate prin contrapunere cu surse de date internaţionale 
cum sunt Sistemul de raportare a tranzacţiilor internaţionale (SRTI) şi Sistemul de gestiune a datoriei şi analiză 
financiară (DMFAS).

Comunicarea şi cooperarea între BNM şi BNS, două instituţii principale implicate în colectarea datelor statistice 
referitoare la ISD, ar putea fi îmbunătăţită. Se pare că BNM nu participă la ancheta BNS, iar BNS, la rândul său, 
nu este bine informat despre ajustările operate de BNM în date. În cele din urmă, procesarea şi publicarea 
datelor ar putea reflecta mai bine standardele internaţionale. În majoritatea rapoartelor Republicii Moldova, 
categoria ”companii cu investiţii străine” include atât filialele străine, cât şi companiile în portofoliul cărora cota 
de participare a investitorilor este mai mică de 10%.

Deşi datele privind fluxul ISD şi structura acestora sunt disponibile, lipsesc datele complexe pentru evaluarea 
deplină a contribuţiei filialelor străine la dezvoltarea economică. Doar cifrele despre angajaţi şi salarii sunt 
publicate. Statisticile privind contribuţia filialelor străine la valoarea adăugată, exporturi, venituri fiscale, cercetări 
şi dezvoltare şi cheltuieli capitale nu sunt compilate sau publicate, ceea ce complică sarcina decidenţilor politici 
de evaluare a impactului ISD.

Sursa: UNCTAD, pe baza materialelor furnizate de BNM, a interviurilor şi a informaţiilor oferite de dl Prohniţchi şi alţii (2010).
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Caseta I.4. Experienţa anterioară de privatizare în Republica Moldova

Procesul de privatizare a fost iniţiat la începutul anilor 1990. Prima lege cu privire la privatizare din 1991 a deschis, 
în principiu, accesul la patrimoniul statului pentru persoanele fi zice şi juridice atât din ţară, cât şi de peste hotare. 
Legea cu privire la privatizare a fost urmată de două programe de privatizare, în 1995–1996 şi 1997–1998. Până în 
iunie 1995 sectorului privat îi aparţinea 48% din producţia industrială, 81% din principale proiecte de construcţie, 
55% din transportul de pasageri şi 41% din sectorul comerţului cu amânuntul şi cu ridicata. Potrivit unui studiu 
privind PIB în 2008 (Sheehan, 2010), 51% din PIB provenea din sectorul privat naţional, 15% de la companiile cu 
capital străin, şi 5% de la companiile mixte publice-private.

Primele obiective privatizate au fost clădirile şi terenurile rezidenţiale, urmate de companiile de stat. La fel ca şi 
în alte ţări cu economie în tranziţie, au prevalat formele de privatizare de către persoane din interior (cumpărarea 
pachetului majoritar de acţiuni de către manageri şi angajaţi), completate de metoda bonurilor pentru persoane 
din afară (numite bonuri patrimoniale). Astfel, vânzarea bunurilor către persoane din afară (privatizări cu aport în 
numerar) au jucat doar un rol marginal în anii 1990, limitând (dar fără a exclude totalmente) posibilităţile investitorilor 
străini de a cumpăra bunuri afl ate în proprietatea statului. Privatizarea companiilor de stata fost într-adevăr un 
proces lent, iar proprietatea publică este încă larg răspândită.

La etapa iniţială a privatizării, participarea străinilor era limitată la un număr mic de privatizări cu aport de numerar. De 
exemplu, corporaţia germană Südzucker AG a achiziţionat în 1998 obiectivele de producere a zahărului, utilizându-le 
pentru a moderniza cu succes industria zahărului din ţară (caseta I.6). De atunci, participarea străinilor la procesul de 
privatizare a fl uctuat. După 2000 au existat mai multe oportunităţi, dar în acelaşi timp guvernul a anulat, din diferite 
motive, câteva acţiuni de privatizare care implicau investitori străini. Actualul guvern planifi că să redreseze procesul 
de privatizare pe baza unei noi legi a privatizării adoptată în 2007 (capitolul II, secţiunea C.10).

Sursa: UNCTAD.

Figura I.3. Cele mai mari 10 surse ale stocurilor de ISD atrase în Moldova, 2012 (milioane dolari)
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Sursa: UNCTAD, pe baza datelor furnizate de BNM.
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Rusă. Elveţia, Turcia şi Statele Unite de asemenea se afl ă 
printre cele mai importante surse de ISD. O remarcă care 
se impune este faptul că aceste date refl ectă naţionalitatea 
investitorului direct şi nu proprietarul fi nal al bunurilor. 
Această situaţie ar putea explica prezenţa Ciprului şi a 
Olandei în lista primilor 10 cei mai importanţi investitori. 
Ambele ţări dispun de acorduri favorabile de evitare a dublei 
impuneri cu Republica Moldova (capitolul II), de aceea oferă 
avantaje fi nanciare companiilor care investesc în Republica 
Moldova prin intermediul lor. România, care serveşte 
drept bază pentru ISD ”trans-livrate”, adică ISD făcute de 
către o fi lială străină din România, care cunoaşte piaţa 
moldovenească, şi nu direct de către o companie-mamă, 
se afl ă pe locul 4 printre principalele surse de ISD. Exemple 
de acest gen includ Dräxlmaier, Mobiasbancă/Société 
Générale, McDonald’s, Bosch, Raiffeisen Leasing, etc.

În volumul ISD sectorul predominant este cel al serviciilor, 
care reprezintă aproximativ două treimi din totalul ISD la 
nivel naţional (fi gura I.4). Dintre servicii, cel mai proeminent 
este intermedierea fi nanciară (în special bancară), 
constituind 25% din totalul ISD. Aceasta este urmată de 
comerţ (17%), un număr important de fi liale străine care 
caută o piaţă de desfacere activând în importul, depozitarea 
şi vânzarea produselor petroliere sau a bunurilor de consum. 
Cea dea treia poziţie este ocupată de serviciile în domeniul 
proprietăţilor imobiliare şi servicii de afaceri (13%). Cota 
industriei reprezintă o pătrime şi include investiţiile în 
diverse sectoare, cum este producerea sticlei, a materialelor 
plastice, materialelor de construcţie, componentelor pentru 
automobile, confecţiilor şi încălţămintei. Aceasta mai include 
produsele alimentare, tutunul şi băuturile, inclusiv vinul 

care, potrivit standardelor internaţionale de statistică sunt 
înregistrate aici şi nu la capitolul agricultură. Agricultura 
reprezintă doar 1,5% din ISD. Cota construcţiilor este mai 
mică de 5%.

2. Impactul ISD

Cea mai mare parte a ISD a fost atrasă recent (între 2004 
şi 2008) şi este încă relativ devreme să se evalueze pe 
deplin impactul pe termen lung. Analiza impactului conform 
Indicelui UNCTAD de contribuţie al ISD (UNCTAD, 2012) 
mai este împiedicată şi de lipsa datelor privind diverse 
aspecte ale activităţii fi lialelor străine (caseta I.3). Cu 
toate acestea, din informaţiile parţiale existente se poate 
deduce că, deşi este recent şi limitat ca volum, infl uxul ISD 
a avut un impact considerabil asupra creşterii PIB şi asupra 
unor activităţi economice şi locaţii concrete. Infl uxul ISD a 
început să contribuie şi la realizarea obiectivelor guvernului 
de dezvoltare a abilităţilor, modernizare a economiei şi 
dezvoltare a activităţilor orientate spre export. Această 
secţiune face o prezentare generală a celor mai importante 
impacturi. Deoarece există foarte puţine studii aprofundate 
şi date în acest domeniu, secţiunea dată va combina o 
prezentare generală a impactului ISD cu studii de caz ale 
două companii: Unión Fenosa şi Südzucker.13 

În ceea ce priveşte impactul ISD asupra creşterii, ISD au 
un rol considerabil. Estimările arată că contribuţia fi lialelor 
străine în generarea PIB a crescut de la 1% în 1995 la 19% 
în 2008 (Prohniţchi şi alţii, 2010, p. 51). În 2012, raportul 
dintre stocul ISD şi PIB a fost de 45% (tabelul I.7), cifră care 
depăşeşte cu mult media pentru CSI şi Georgia, dar este 
încă departe de media pentru ţările din Europa de sud-est. 

Figure I.4. Sectoral composition of the cumulative FDI infl ows of the Republic of Moldova, 1992–2012 (Per cent)

Agricultura, economia vânatului

Sursa:  BNM.
Notă:  Doar capital propriu.
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Datele UNCTAD privind formarea brută de capital fi x (FBCF) 
arată că contribuţia investitorilor străini în formarea de 
capital a fost de asemenea substanţială: între 1996 şi 2010, 
fl uxul de ISD ca procent din FBCF a fl uctuat în jurul valorii 
de 25% (şi chiar mai mult în perioada 2001–2005). Aceste 
valori depăşesc mediile atât pentru CSI şi Georgia, cât şi 
pentru Europa de sud-est.

Deşi în anumite cazuri de privatizare închiderea locurilor de 
muncă în faza iniţială a investiţiilor era inevitabilă, în timp, 
numărul locurilor de muncă în fi rmele cu capital străin a 
crescut. În 2010, companiile cu capital străin angajau 
65.691 persoane (sau 12,5% din numărul total de locuri 
de muncă) în comparaţie cu 57.619 (sau 10% din numărul 
total de locuri de muncă) în 2006.14

În ceea ce priveşte impactul ISD asupra companiilor 
locale, creşterea observată a numărului de fi liale străine 
a fost însoţită de creşterea numărului companiilor locale 

şi a vânzărilor acestora. Această situaţie este una logică, 
deoarece în Republica Moldova există foarte puţine pieţe 
saturate unde venirea unor noi concurenţi puternici ar 
elimina companiile locale. Excepţii notabile în acest sens au 
fost industriile de prelucrare a lemnului, hârtiei şi fructelor 
şi legumelor. Efectele verticale ale ISD sunt considerabile în 
diferite activităţi, inclusiv sectoarele confecţiilor şi băuturilor 
sau industria alimentară, unde corporaţii transnaţionale 
(CTN) mari ca Lactalis şi Südzucker se bazează pe un număr 
mare de furnizori locali (caseta I.5). Pe de altă parte, relaţiile 
locale ale industriei orientate spre export din ZEL sunt 
relativ limitate, potrivit informaţiilor colectate în interviurile 
UNCTAD din cadrul misiunii de studiu. Pentru a spori aceste 
relaţii, guvernul ar putea implementa un program proactiv 
de dezvoltare a capacităţii companiilor locale de a deveni 
furnizori ai CTN (Capitolul III, secţiunea F2).

Datele privind contribuţia totală a fi lialelor străine la exporturi 
lipsesc. Totuşi, cel puţin în câteva activităţi economice, cum 

Caseta I.5. Südzucker Moldova SA susţine furnizorii săi locali

Compania mixtă moldo-germană Südzucker Moldova produce peste 70% din volumul total al producţiei de zahăr din 
ţară şi exportă o mare parte din acesta în Federaţia Rusă şi UE. În prezent întreprinderea are în proprietate trei fabrici 
– două dintre ele produc zahăr, iar a treia este un centru de logistică şi ambalare. Investiţiile în modernizarea celor 
două fabrici de zahăr (30 milioane euro) au contribuit la reducerea considerabilă a costurilor pentru electricitate şi 
îmbunătăţirea calităţii zahărului. În 2008 compania a fost certifi cată conform standardelor internaţionale ISO 9001:2000 
şi HACCP. Pentru a reduce şi mai mult cheltuielile pentru electricitate şi a deveni mai independentă faţă de furnizorii de 
energie electrică, Südzucker Moldova planifi că să construiască o nouă fabrică de producere a biogazului în 2012, pe 
baza tehnologiilor companiei-mamă din Germania. Deşi modernizarea producerii a determinat pierderea de locuri de 
muncă, condiţiile de muncă s-au îmbunătăţit şi salariile au crescut. 

Pe parcursul celor 14 ani de activitate, compania a ajutat producătorii locali să adopte tehnologii moderne de cultivare 
şi procesare a sfeclei de zahăr. De asemenea, întreprinderea a dezvoltat parteneriate strategice cu producătorii agricoli, 
inclusiv acţionând în calitate de garant pentru producătorii agricoli moldoveni care doreau să procure echipament 
direct de la furnizori germani. În consecinţă, agricultorii au putut achiziţiona în jur de 30 de combine. În plus, Südzucker 
Moldova oferă agricultorilor locali credite tehnice pentru producerea sfeclei de zahăr. Suma totală a creditelor variază 
între 100–150 milioane lei (8,5–12,8 milioane $) anual. De asemenea, producătorii locali pot lua în arendă o mare parte 
din câmpurile cu sfeclă care sunt proprietate a companiei. 

Această întreprindere a fost prima care a introdus tehnologia de afânare adâncă a solului pentru cultivarea sfeclei de 
zahăr. Îmbunătăţind conservarea umidităţii solului, această metodă contribuie la sporirea recoltei chiar şi în perioade 
secetoase. Südzucker Moldova a introdus, de asemenea, metode avansate de recoltare a sfeclei şi de transportare 
a acesteia la fabricile de zahăr. La începutul sezonului semănatului de primăvară, Südzucker Moldova organizează 
ateliere de lucru pentru producătorii locali de sfeclă de zahăr pe probleme practice, cum sunt controlul seminţelor, 
selectarea soiurilor de sfeclă de zahăr, putrezirea sfeclei de zahăr, etc. Pe parcursul primelor trei luni ale anului 2012, 
peste 100 de agricultori din 11 regiuni au participat la aceste ateliere de instruire. 

Susţinerea consultativă şi fi nanciară acordată de către companie agricultorilor a contribuit la îmbunătăţirea rezultatelor, 
recolta medie de sfeclă de zahăr crescând de la 17,9 tone la hectar în 2003 la 42,0 tone la hectar în 2008. În acelaşi 
timp, rentabilitatea medie a cultivării sfeclei de zahăr a atins 40%. 

Surse:  UNCTAD, pe baza informaţiilor de pe site-ul web al companiei http://suedzucker.md şi revista “Business Class” (2010).
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sunt producerea pieselor pentru automobile, a obiectelor 
din plastic, a obiectelor din metal şi serviciile TI, intrarea 
fi lialelor străine a contribuit la sporirea considerabilă a 
exporturilor.15

Susţinerea modernizării a luat diverse forme. Filialele străine 
au creat unele activităţi total noi, cum sunt telecomunicaţiile 
mobile (Orange şi Moldcell/TeliaSonera fi ind printre 
principalii actori pe această piaţă), producerea orientată 
spre export (de ex.: producerea pieselor pentru automobile 
de către Lear şi Dräxlmaier), şi noul Port Internaţional Liber 
Giurgiuleşti. În alte cazuri, cum este cel al Unión Fenosa 
(caseta I.6), investitorii străini au contribuit la dezvoltarea şi 
modernizarea bunurilor pe care le-au achiziţionat. În cazul 

companiei Südzucker (caseta I.5) a fost modernizat întregul 
lanţ valoric de producere a zahărului.

În domeniul dezvoltării abilităţilor şi educaţiei, interviurile 
realizate de UNCTAD la companii au confi rmat că 
introducerea noilor abilităţi este o practică relativ 
larg răspândită a fi lialelor străine. Unul dintre cazurile 
documentate este Red Unión Fenosa, care oferă în medie 
100 de ore de instruire pe an fi ecărui angajat. Alte fi liale 
străine, cum este Südzucker, oferă şi furnizorilor susţinere 
în dezvoltarea abilităţilor (caseta I.5). Dezvoltarea abilităţilor 
în diferite cazuri contribuie la introducerea standardelor 
internaţionale şi la un nivel mai înalt de instruire a angajaţilor, 
care, în consecinţă câştigă salarii mai mari. În 2010, de 

Caseta I.6. Modernizarea reţelelor electrice prin intermediul ISD

Multe ţări din lume se confruntă cu provocări serioase în ceea ce priveşte furnizarea energiei electrice prin intermediul 
unei reţele electrice efi ciente. Unele dintre ele au utilizat ISD pentru a-şi îmbunătăţi infrastructura electrică. În seriile 
sale Cele mai bune practici de investiţii pentru dezvoltare, UNCTAD a analizat experienţele de reformă din Chile şi Noua 
Zeelandă, cu scopul de a oferi informaţii instructive pentru selectarea politicilor în domeniul ISD, care ar putea ajuta la 
promovarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. În Republica Moldova, o metodă similară a fost testată cu compania 
spaniolă Gas Natural Fenosa.

Compania spaniolă Gas Natural Fenosa este unul dintre cei mai mari investitori din Republica Moldova care a ajuns în ţară 
prin intermediul privatizării.a În 2000, aceasta a cumpărat trei din cele cinci companii de distribuţie a energiei electrice 
existente în ţară, cu aproximativ 25,8 milioane $. În plus, compania şi-a asumat datorii de aproximativ 12 milioane $ 
ale celor trei întreprinderi şi s-a angajat să investească peste 56 milioane $ în reţelele de distribuţie a energiei electrice 
în următorii cinci ani. Red Unión Fenosa, fi liala locală a companiei, asigură cu energie electrică regiunea centrală şi de 
sud a ţării, inclusiv capitala - Chişinău.b Compania gestionează 33.800 kilometri din reţeaua electrică naţională, în jur 
de 8000 de transformatoare şi deserveşte aproximativ două treimi din consumatorii de electricitate din ţară.

Până în 2010, Unión Fenosa a investit o sumă cumulativă de aproximativ 200 milioane $ (de opt ori mai mult decât 
preţul achitat în 2000 pentru cele trei companii) în: dezvoltarea reţelelor de distribuţiei a energiei electrice; modernizarea 
sub-staţiilor; procurarea şi renovarea echipamentului electric şi a sistemelor de control automat; îmbunătăţirea 
managementului companiei; şi oferirea serviciilor calitative consumatorilor. Tot până în 2010 compania a contribuit cu 
o sumă cumulativă de aproximativ 1,2 miliarde lei (în jur de 100 milioane $) la bugetul de stat prin impozitele şi taxele 
achitate.

Red Unión Fenosa este prima companie din sectorul energetic şi al serviciilor publice care a obţinut certifi catul de 
conformitate ISO 9001:2002 pentru sistemul său de management al calităţii. Compania este de asemenea certifi cată 
conform standardelor ISO 14001:2004 (managementul de mediu) şi ISO 9001:2008. Începând cu anul 2000, Red Unión 
Fenosa a instruit un număr de aproximativ 1.200 angajaţi din Moldova. În medie un angajat benefi ciază de 100 ore de 
instruire profesională anual.

Planurile companiei pentru viitor includ o nouă structură a reţelei de distribuţie până în 2015, în valoare estimată 
la peste 25 milioane $. Noua arhitectură va spori securitatea livrării de energie şi, în caz de accident, va asigura 
limitarea pagubelor prin segmentarea liniilor de distribuţie. Îmbunătăţirea reţelei va pune accentul pe protecţia mediului, 
securitatea operării şi economia energiei electrice.

Sursa: UNCTAD (2009d) şi UNCTAD pe baza revistei Business Class (2010).
Note: a Gas Natural Fenosa este o companie creată în 2009 prin fuziunea Unión Fenosa şi Gas Natural.
 b În Republica Moldova, compania Red Unión Fenosa a fost creată la 1 ianuarie 2008 prin fuziunea celor trei companii 

moldoveneşti gestionate de Unión Fenosa (Spania). 
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exemplu, salariul mediu lunar brut a fost de 240$ în general 
pe economie, de 365$ în companiile cu capital străin şi de 
372 $ în companiile mixte moldoveneşti-străine.16

D. Potenţialul Republicii 
Moldova de atragere 
a ISD 

Republica Moldova are potenţial de a atrage mai multe 
ISD (cf. secţiunea C.1) şi de a-şi spori valoarea adăugată. 
Unele sectoare deja au atras ISD care în viitor ar putea 
creşte (de ex.: în unele segmente ale industriei agricole); 
în alte sectoare, companiile locale sunt puternice şi ar 
putea deveni furnizori pentru CTN prin forme de producere 
fără aport de capital (de ex.: în servicii TI); iar în alte 
sectoare avantajele competitive ale ţării au fost exploatate 
doar parţial (de ex.: în sectorul componentelor pentru 
automobile). Capitolul III va descrie modul în care acest 
potenţial ar putea fi  valorifi cat mai bine şi ce rol ar trebui să 
joace ISD în lanţul valoric respectiv (de ex.: ar trebui ţara să 
atragă ISD în producerea agricolă sau în activităţile conexe, 
ca depozitarea, ambalarea, procesarea?).

1. Sectorul agroindustrial

Sectorul agroindustrial – defi nit aici ca producerea şi 
procesarea produselor agricole – este sectorul economic 
în care potenţialul nevalorifi cat al ISD este cel mai evident. 
Dat fi ind volumul mic al pieţei locale de consum, o mare 
parte a acestui potenţial rezidă în activităţile orientate spre 
export. Principalele produse la export sunt în prezent vinul şi 
fructele şi legumele proaspete şi procesate (MIEPO, 2010; 
USAID şi CNFA, 2009).

Vinul este produsul agricol care înregistrează cele mai 
mari cifre la export, reprezentând 12% din volumul total 
al exportului. În 2006 acest sector a trecut printr-o criză 
majoră, după introducerea de către Federaţia Rusă a 
embargoului asupra importului de vinuri din Republica 
Moldova. Astfel, exportul de vinuri s-a redus de la 315 
milioane $ în 2005 la 134 milioane $ în 2007.17 Embargoul 
a motivat industria să realizeze un proces de restructurare 
menit să dezvolte noi produse adecvate pentru pieţele din 
Europa de vest şi din alte regiuni. Exporturile au început să 
crească treptat după ridicarea embargoului în 2007, inclusiv 
către Federaţia Rusă, ajungând la 178 milioane $ în 2010. 
Ţările CSI sunt în continuare cele mai mari importatoare de 
vinuri moldoveneşti deşi cota acestora a scăzut de la 97% 
în 2001 la 81% în 2010. Federaţia Rusă rămâne a fi  cel 

mai mare importator de băuturi alcoolice moldoveneşti, deşi 
cota sa a scăzut de la 75% în 2005 la 29% în 2012.

Exportul de fructe şi legume proaspete, inclusiv mere, 
prune, struguri şi roşii a crescut constant de la 49 milioane 
$ în 1997 la 158 milioane $ în 2010. Structura geografi că 
a exporturilor a rămas relativ stabilă în perioada 2001-
2010, 80% fi ind distribuite în mod egal între UE şi principalii 
parteneri comerciali din CSI, iar restul – în alte ţări.

Fructele şi legumele procesate sunt de asemenea exportate 
în cea mai mare parte (90%). Principalele produse procesate 
sunt roşiile şi merele (aproximativ 70%). După ce a atins 
nivelul cel mai înalt de 80 milioane $ în 2007, exportul 
acestor produse s-a stabilizat la aproximativ 50 milioane $ 
anual în perioada 2008–2010, două treimi din ele revenind 
partenerilor comerciali din CSI (o scădere de la peste trei 
pătrimi în 2001), iar restul – în UE. Noi investiţii ar putea 
revigora aceste activităţi, orientându-se pe operaţiunile 
de uscare şi congelare. Recent au fost dezvoltate câteva 
unităţi de uscare şi congelare rapidă a fructelor, servind 
drept exemplu pentru restul acestui segment de industrie.

Republica Moldova este al doilea exportator din Europa şi 
al şaselea din lume de nuci decojite, cu o capacitate de 
aproximativ 10.000 tone anual şi o valoare de 47 milioane 
$. În plus, câteva ţări producătoare cum sunt Franţa, Statele 
Unite, Spania şi Ucraina îşi trimit producţia (aproximativ 
6.000 tone) în Moldova pentru procesare (spargere).

Tutunul şi mierea sunt alte două produse care dispun de 
o bază bună a materiei prime şi capacităţi semnifi cative 
de procesare şi export, care pot fi  mărite cu investiţii 
adiţionale. Moldova este unul dintre principalii producători 
de tutun brut în Europa Centrală şi de Este şi principalul 
furnizor de tutun în Federaţia Rusă. Exporturile din industria 
tutunului au constituit peste 27 milioane $ în 2010, iar cele 
de zahăr şi dulciuri – aproape 30 milioane $. Cultivarea 
tutunului semioriental, un ingredient de bază pentru ţigările 
americane, este bine stabilită. Jumătate din producţia de 
miere, între 2.000 – 2.500 tone anual este exportată în UE 
şi partenerilor comerciali din CSI. Producerea de tutun şi 
miere ar putea urma exemplul industriei zahărului, care a 
atras un important investitor străin – Südzucker – care a 
transformat şi modernizat o bună parte a producerii.

Carnea şi produsele lactate sunt produse în prezent pentru 
consumul local. Totuşi, în trecut Moldova era un exportator 
important de carne (67 milioane $ în 1997). De atunci, ţara 
a devenit un mare importator net de produse de origine 
animală. Principalul obstacol în revitalizarea exporturilor, 
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în special către UE, îl constituie respectarea normelor de 
siguranţă alimentară, la eliminarea căruia ar putea ajuta ISD.

Pentru unele dintre aceste activităţi, guvernul oferă 
stimulente speciale, în afară de cele care sunt disponibile 
tuturor investitorilor. De exemplu, investitorii în livezile 
de nuci benefi ciază de rambursarea a 50% din costul de 
investiţie pe parcursul primilor cinci ani de activitate. De 
asemenea, se oferă o subvenţie pentru dezvoltarea viilor, 
care se ridică la 2.000 euro pentru un hectar (capitolul II), 
ceea ce constituie între un sfert şi o treime din costuri (FAO, 
2009, p. 25).

În viitor, Republic of Moldova s-ar putea bucura şi de o 
creştere rapidă a cererii de produse alimentare organice 
şi produse biologice din Europa şi din alte regiuni. 
Agricultura biologică şi organică necesită o muncă manuală 
considerabilă, care este accesibilă în Republica Moldova. În 
plus, aceasta se bazează pe absenţa substanţelor chimice la 
cultivare – o condiţie pe care agricultura locală o întruneşte. 
Totuşi, calitatea şi originea produselor organice şi biologice 
necesită certifi care şi o monitorizare strictă. Guvernul a 
adoptat Legea cu privire la agricultura organică, armonizată 
cu legislaţia UE şi a elaborat un sistem de Certifi care a 
produselor agricole organice, în colaborare cu Société 
Générale de Surveillance (SGS), din Geneva. Astfel, unele 
produse, şi anume strugurii, merele şi mierea deja sunt 
produse pe baza principiilor agriculturii organice, deşi încă 
nu în cantităţi mari. De asemenea, există o bază importantă 
de materie primă (borhot de grâu, porumb, sfeclă de zahăr, 
etc.) pentru producerea biogazului şi etanolului. De fapt, unul 
dintre cei mai mari producători de zahăr dispune de o unitate 
pentru producerea anuală a 2.500 tone de alcool etilic.

Cel mai important obstacol în creşterea ISD în industria 
agroalimentară este capacitatea limitată de aprovizionare 
a ţării. Aceasta este legată de structura actuală a producerii 
în ţară (parcele fragmentate) precum şi de incertitudinile 
referitoare la drepturile de proprietate asupra loturilor 
(capitolul II). O perioadă îndelungată, cota sectorului 
agroindustrial în PIB a fost în scădere, deşi acest sector 
rămâne în continuare unul major pentru economia Moldovei, 
reprezentând în 2010 aproximativ o cincime din PIB. Sectorul 
agroindustrial din Moldova se confruntă şi cu probleme 
enorme de racordarea la cerinţele pieţei internaţională în 
ceea ce priveşte etichetarea, ambalarea, trasabilitatea şi 
respectarea standardelor sanitare şi fi tosanitare. Lactalis-
Alba, o companie franceză, de exemplu, nu îşi poate exporta 
produsele lactate în ţara vecină – România, din cauza 
faptului că nu este asigurată trasabilitatea materiei prime (a 
se vedea mai multe informaţii în capitolul III).

2. Serviciile orientate spre export

Spre deosebire de alte ţări din regiune, Republica Moldova 
încă nu a atras fl uxuri mari de ISD în serviciile orientate 
spre export, cum sunt serviciile TI, externalizarea proceselor 
de business (BPO) şi logistică. Totuşi, guvernul consideră 
aceasta ca o oportunitate de a schimba lucrurile şi a creşte 
volumul investiţiilor, în pofi da concurenţei globale puternice 
pentru astfel de proiecte. În primele două cazuri, implicarea 
CTN poate lua diverse forme, inclusiv investiţii directe, 
contractarea activităţilor din afară, şi acorduri de licenţiere 
şi franciză. În special cele din urmă forme, fără aport de 
capital, ar putea oferi oportunităţi de afaceri adiţionale 
companiilor locale. În schimb, în logistică, cea mai mare 
parte a implicării CTN se va face sub formă de ISD cu aport 
de capital, dat fi ind caracterul acestor activităţi care implică 
utilizarea intensă a capitalului.

Potenţialul de atragere a CTN este promiţător în serviciile TI. 
În acest sector activează peste 500 de companii (comparativ 
cu 376 în 2003), majoritatea fi ind IMM. Numărul locurilor de 
muncă în serviciile TI a cunoscut o creştere rapidă (cu peste 
60% de la mijlocul anilor 2000) iar salariile din acest sector 
sunt printre cele mai înalte, fi ind la nivelul celor din sectorul 
fi nanciar.18 O altă dovadă a dinamismului industriei TI din 
Moldova este creşterea rapidă a exporturilor de servicii 
informatice şi informaţionale. În perioada 2000-2010, rata 
medie anuală de creştere a exporturilor din Moldova a atins 
60%, fi ind depăşită doar de Azerbaidjan (67%) şi Georgia 
(123%) din grupul de comparaţie.19 Companiile de software 
din Moldova sunt specializate în domenii ca e-guvernarea, 
soluţii de integrare a proceselor de business şi planifi care 
a resurselor întreprinderii (ERP) pentru sectorul fi nanciar. 
Recent investitorii străini au creat companii de TI offshore, 
acestea fi ind de regulă întreprinderi mai mari care angajează 
peste 100 de persoane.20 Totuşi, contribuţia sectorului TI la 
PIB rămâne în prezent la nivelul de 2%, iar asigurarea în 
viitor a unor specialişti cu abilităţi adecvate reprezintă o 
provocare majoră pentru sistemul de învăţământ naţional.

În Republica Moldova există de asemenea potenţial de 
atragere a CTN în externalizarea proceselor de business 
(BPO), inclusiv centrele de apel şi centrele de contact, 
precum şi alte servicii de business. Ţara deja găzduieşte 
unele din aceste tipuri de centre (de ex.: centrul de contact 
Global Phoning’s (Franţa)). Principalele atracţii sunt şi în 
acest caz forţa de muncă cu un nivel bun de educaţie, care 
poate învăţa noi abilităţi la locul de muncă, este motivată 
şi cunoaşte limbi străine (vorbeşte fl uent româna şi rusa), 
costuri ale muncii competitive, infrastructură bună a 
telecomunicaţiilor în comparaţie internaţională (secţiunea 
B.4) şi amplasarea strategică între est şi vest. Principalele 
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provocări în BPO constau, de asemenea, în dezvoltarea 
abilităţilor şi stabilitatea forţei de muncă.

Obiectivele ofi ciale de dezvoltare includ, de asemenea, 
dezvoltarea logisticii (atât construirea infrastructurii 
materiale cât şi dezvoltarea serviciilor), care corespunde 
viziunii statului de a deveni un pod între est şi vest. Exemplul 
Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti demonstrează 
că dezvoltarea unor astfel de servicii este posibilă şi 
profi tabilă. Totuşi, conexiunea dintre Giurgiuleşti şi capitală 
este încă foarte slabă (de ex.: drumurile de legătură sunt 
în stare proastă). Dacă fezabilitatea acestei iniţiative este 
confi rmată de o analiză adecvată, pentru elaborarea unui 
cluster dezvoltat din toate punctele de vedere ar fi  necesară 
o politică şi o strategie logistică care ar defi ni viitoarele 
direcţii ale sectorului, ar asigura competitivitatea sa la nivel 
internaţional şi ar stabili o conexiune între sector şi politica 
comercială a ţării. O asemenea politică ar putea aborda 
şi preocupările factorilor de interes locali care suferă, din 
câte am înţeles în cadrul interviurilor realizate pe parcursul 
misiunii de studiu a UNCTAD, de costuri de transport relativ 
înalte. Astfel, pe lângă faptul că ar genera o serie de servicii 
logistice, această iniţiativă ar putea juca un rol important 
şi în creşterea capacităţii ţării de a se integra mai bine pe 
piaţa comerţului internaţional.

3. Industria prelucrătoare orientată spre 
export

Potenţialul de atragere a ISD există şi în activităţile 
industriale, inclusiv: 

Industria confecţiilor: În ultimii zece ani, articolele textile 
şi de confecţii au devenit produse care înregistrează cele 
mai înalte exporturi, valoarea acestui sector crescând de 
la aproximativ 60 milioane $ în 1997 la 268 milioane $ în 
2010. Industria a benefi ciat de proximitatea şi accesul la 
pieţele europene, precum şi de tendinţa globală de căutare 
a locaţiilor competitive pentru producere. În Europa acest 
fenomen a determinat relocalizarea operaţiunilor anumitor 
companii din această industrie în locaţii mai ieftine din 
ţările cu economie în tranziţie, inclusiv în Republica 
Moldova,21 unde comenzile clienţilor din UE pot fi  executate 
în termene mai restrânse.22 Cu toate acestea, industria 
a suferit un declin în perioada crizei actuale, cauzat de 
scăderea numărului de comenzi de la clienţii europeni şi 
de aprecierea valutei naţionale cu 20% în raport cu Euro. 
O altă provocare rezidă în sporirea valorii adăugate în 
ţară, deoarece actualmente peste 90% din companiile de 
confecţii din Moldova efectuează operaţiuni de Lohn, care 
se afl ă la nivelul inferior al lanţului valoric al industriei 
(USAID, 2010, p. A-3).

Industria încălţămintei, deşi este încă relativ mică 
comparativ cu cea a confecţiilor, are cea mai rapidă 
creştere dintre sectoarele industriei. Este o industrie în care 
companiile locale sunt destul de puternice pentru a deveni 
furnizori pentru CTN prin intermediul formelor de producere 
fără aport de capital. Producţia acestui sector a crescut 
de peste cinci ori în 2008 comparativ cu 2000. Industria 
a făcut faţă crizei relativ bine, producţia sa scăzând doar 
într-un an – 2009. Toată materia primă este importată, la fel 
ca şi majoritatea modelelor şi schiţelor, în special de către 
companiile mici. În consecinţă, benefi ciul pentru ţară constă 
în cea mai mare parte din crearea locurilor de muncă semi-
califi cate. Înainte de criză, cele mai mari companii alocau 
peste 90% din capacitatea lor operaţiunilor de Lohn. Cu 
unele excepţii, cum este producerea pentru piaţa Rusiei, 
încălţămintea din Moldova aproape că nu este exportată 
sub marcă proprie (USAID, 2010, p. B-7).

În 2010 producţia pieselor pentru automobile reprezenta 
doar 0,04% din PIB. Totuşi, această industrie are un 
potenţial major de a deveni un magnet pentru ISD viitoare 
orientate spre export, în special în ZEL. Ţara dispune de 
diverse ingrediente care pot contribui la succes. Înainte de 
obţinerea independenţei, Moldova dispunea de capacităţi 
industriale mari, producând bunuri intermediare, tocmai 
cum sunt piesele pentru automobile. De asemenea, în 
Moldova există locaţii adecvate pentru astfel de activitate, în 
cea mai mare parte în cadrul ZEL. Industria dispune de forţă 
de muncă semi-califi cată, precum şi de acces la pieţele 
internaţionale. Principalul obstacol în producerea pieselor 
este concurenţa internaţională pe care o prezintă mai 
multe ţări cu dotări similare (de exemplu – fosta Republică 
iugoslavă a Macedoniei). Prin promovarea adecvată a 
investiţiilor, Republica Moldova ar putea argumenta că 
dispune de un avantaj comparativ unic ca bază pentru 
producere şi export în ţările UE sau CSI sau ambele. Iar 
acest lucru deja se întâmplă, deşi încă nu la o scară mare.23 

Există potenţial de atragere a ISD şi în industria electronică, 
dacă ţinem cont de faptul că abilităţile necesare pentru 
producerea aparatelor electronice sunt legate de abilităţile 
necesare pentru sectorul TI şi producerea pieselor pentru 
automobile. Astfel, dacă aceste două activităţi vor benefi cia 
de un nivel mai înalt al educaţiei, acest fapt va avea un 
efect pozitiv şi asupra producerii aparatelor electronice. 
Distribuirea geografi că a producerii aparatajelor electronice 
ar putea fi  de asemenea un avantaj pentru Moldova: în 
lumea tranziţiei, această industrie a început să se dezvolte 
în Republica Cehă, Ungaria şi Polonia. Dat fi ind faptul că 
cerinţele în ceea ce priveşte capacitatea au crescut, iar 
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rentabilitatea a devenit o problemă, companiile au început 
să-şi mute producerea spre est, în special în România. 
Republica Moldova ar fi  următoarea ţintă logică, în special 
dacă ar putea oferi un acces mai bun la pieţele de consum 
(de ex.: prin intermediul ALSAC către UE). Din nou, va fi  
esenţială promovarea profesionistă a investiţiilor.

E. Concluzii
Guvernul Republicii Moldova şi-a exprimat, prin intermediul 
planurilor şi programelor sale de dezvoltare naţională, 
dorinţa de a mişca economia spre activităţi de producere 
orientate către export şi de a valorifi ca mai efi cient 
potenţialul ţării în calitate de punct natural de tranzit între 
est şi vest. De asemenea, guvernul înţelege rolul important 
pe care ISD l-ar putea juca în realizarea acestor obiective şi 
doreşte să sporească atractivitatea ţării pentru ISD. 

Totuşi, analiza prezentată în acest capitol a subliniat că 
resursele naturale limitate şi piaţa internă mică ar putea 
explica parţial nivelul redus al fl uxului ISD atrase în ţară 
până acum. Defi cienţele legate de infrastructură (în special 
cea a drumurilor), insufi cienţa abilităţilor de muncă, 
dezvoltarea slabă a sectorului privat şi problemele ce ţin 
de guvernare sunt şi ele responsabile de infl uxul redus al 
ISD. Însă, încurajator este faptul că în ultimii ani investitorii 
străini s-au arătat interesaţi de o serie de diferite activităţi 

economice, iar impactul ISD asupra creşterii economice a 
sporit. Cu toate acestea, comparaţia cu alte ţări din regiune 
a demonstrat că mai multe investiţii în domeniile dorite 
pot fi  atrase prin implementarea unor programe complexe 
de reformă şi campanii de anvergură de promovare a 
investiţiilor. Acest fapt ar ajuta la realizarea oportunităţilor 
de investiţii semnifi cative, deşi încă nevalorifi cate, existente 
în diferite sectoare ale economiei, de la cel agroindustrial 
până la TIC.

În contextul celor menţionate, prezentul raport consideră 
că ISD ar putea juca un rol mai important în realizarea 
obiectivelor de dezvoltare ale ţării. Astfel, în capitolul III 
se propune o strategie generală care va fi  în concordanţă 
cu aceste obiective, prin promovarea competitivităţii ţării. 
Oferind condiţii mai bune pentru realizarea privatizării 
şi a modernizării economiei şi în acelaşi timp stimulând 
dezvoltarea sectorului privat din ţară se va contribui nu 
doar la atragerea mai multor ISD, dar şi la extragerea 
mai multor benefi cii din acestea. În acest scop, guvernul 
va trebui să soluţioneze problema insufi cienţei abilităţilor 
şi să îmbunătăţească infrastructura. În plus, deşi acest 
raport recunoaşte progresul semnifi cativ realizat în ultimii 
ani în privinţa cadrul normativ (capitolul II), este necesară 
continuarea eforturilor în acest sens. Pentru a-şi realiza 
pe deplin potenţialul ISD, Moldova va trebui, în paralel cu 
procesul de reformă, să realizeze activităţi de promovare a 
investiţiilor mai profesioniste şi mai bine direcţionate.
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A. Introducere
Având în vedere amplasarea sa geografi că, Republica 
Moldova tinde să devină o punte de comerţ între UE şi 
CSI. Pentru a folosi avantajele sale geografi ce, ţara a 
adoptat un regim comercial şi investiţional deschis, prin 
punerea în aplicare a unui cod investiţional liberal şi 
negocierea unui număr impresionant de tratate referitoare 
la comerţul internaţional (capitolul I) şi investiţii. A fost 
lansat de asemenea un proces de armonizare a legislaţiei 
cu standardele UE, precum şi un program de reforme care 
urmăreşte să reducă barierele administrative şi să facă 
reglementările, precum şi implementarea acestora mai 
atractive pentru mediul de afaceri.

Reformele recente s-au concentrat pe simplifi carea diferitor 
aspecte ce ţin de fondarea şi funcţionarea întreprinderilor, 
inclusiv înfi inţarea unei afaceri şi obţinerea licenţelor, 
achitarea impozitelor şi înregistrarea proprietăţilor. În 
cadrul acestor reforme a fost revizuită legislaţia în scopul 
modernizării acesteia şi eliminării elementelor irelevante. 
După cum s-a menţionat în capitolul I, aceste eforturi au 
avut drept rezultat o anumită îmbunătăţire a climatului 
investiţional al ţării. Chiar şi aşa, ample domenii mai 
urmează a fi  reformate, inclusiv piaţa forţei de muncă, 
autorizaţiile în construcţii, lupta cu corupţia şi reformarea 
sistemului judiciar.

Cu toate acestea, concluzia acestui raport este că, dacă 
se va depune un efort susţinut, Republica Moldova poate 
atinge un nivel excelent, la nivel de regiune, în domeniul 
regulatoriu. Pentru o ţară cu o piaţă internă mică şi resurse 

Tabelul II.1. Rezumatul principalelor constatări privind cadrul juridic şi normativ 

Domeniul de reglementare Legi Implementare Instituţii

Măsuri specifi ce pentru ISD *** *** n.a.

Cadrul internaţional pentru ISD *** ** n.a.

Înregistrarea *** ** **

Licenţele, autorizaţiile şi inspecţiile ** ** **

Impozitarea *** ** **

Administraţia vamală n.a. ** **

Piaţa muncii ** ** **

Angajarea nerezidenţilor ** ** **

Terenurile ** ** ***

Politica în domeniul concurenţei *** ** **

Privatizarea ** ** **

Transparenţa şi justiţia comercială ** * *

Proprietatea intelectuală ** ** **

Sursa: UNCTAD.
Note:  * = slab/necesită atenţie urgentă ** = incomplet/ urmează a fi  îmbunătăţit *** = bun/ puternic n.a. = nu este aplicabil

naturale limitate, atingerea acestui scop ar avea câteva 
efecte majore. Pe lângă facilitarea dezvoltării sectorului 
privat intern, aceasta ar spori şansele de a atinge 
obiectivul declarat de schimbare a paradigmei economice, 
transformare într-o platformă pentru export şi tranzit şi, în 
fi ne, ar reprezenta un avantaj puternic pentru atragerea 
investiţiilor străine. Excelenţa regulatorie trebuie să se 
bazeze pe principiile fundamentale enumerate în IPFSD 
al UNCTAD (a se vedea caseta III.1), pentru a asigura că 
benefi ciile ISD sunt exploatate la maxim, iar riscurile pentru 
acestea reduse la minim, în scopul asigurării unei dezvoltări 
economice şi sociale durabile. Acest capitol se concentrează 
asupra domeniilor care sunt identifi cate drept cruciale de 
IPFSD: intrarea şi tratamentul investitorilor, impozitarea, 
procedurile vamale, proprietatea intelectuală, concurenţa, 
forţa de muncă, accesul la terenuri şi eforturile anti-
corupţie. Principalele constatări, care vor fi  detaliate mai 
jos, sunt rezumate în tabelul II.1. Recomandările detaliate, 
care decurg din această analiză, se conţin în capitolul III.

B. Politici specifi ce 
referitoare la ISD

Cadrul legal cu privire la investiţii este deschis şi 
transparent. Acesta se bazează pe dreptul civil, Constituţia 
(1994) stând la baza tuturor reglementărilor. Constituţia 
protejează investiţiile indiferent de faptul că sunt interne sau 
străine (articolul 126 alineat h). Principiile constituţionale 
fundamentale referitoare la afaceri sunt detaliate în Legea 
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cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător 
(2004), principala piesă a legislaţiei care reglementează 
activităţile investiţionale.

1. Intrarea şi stabilirea ISD

Conform articolului 5 al Legii cu privire la investiţiile în 
activitatea de întreprinzător, toate domeniile sunt deschise 
pentru investitorii străini, „dacă respectă interesele 
securităţii naţionale, prevederile legislaţiei antimonopol, 
normele de protecţie a mediului înconjurător, de ocrotire 
a sănătăţii populaţiei şi ordinea publică”. Unica excepţie 
identifi cată de autorii prezentului raport este Legea cu 
privire la jocurile de noroc (1999), care prevede în articolul 
10 că persoanele străine nu pot deţine mai mult de 49 la 
sută din capitalul social al unei întreprinderi care activează 
în domeniul jocurilor de noroc.

Limitările privind participarea sectorului privat au fost, 
în linii mari, eliminate în cadrul procesului de privatizare 
lansat în 1994. Mai rămân doar câteva monopoluri publice 
în unele domenii, cum ar fi  transportul energiei electrice, 
telecomunicaţii, servicii poştale şi servicii de transport, 
inclusiv pe cale ferată, situaţie întâlnită în multe alte ţări 
ale lumii. Există un număr de întreprinderi controlate de stat 
în diferite sectoare ale economiei, pe care guvernul le-a 
propus spre privatizare. 

2. Tratamentul şi protecţia investitorilor

Urmând principiile consacrate de Constituţie, articolul 
6 (1) al Legii cu privire la investiţiile în activitatea de 
întreprinzător declară că „în Republica Moldova investiţiile 
nu pot fi  supuse discriminării în funcţie de cetăţenie, loc 
de reşedinţă, loc de înregistrare sau de activitate, stat de 
origine al investitorului sau al investiţiei sau din orice alt 
motiv”. Articolul menţionat consacră principiul tratamentului 
naţional (nicio discriminare între cetăţenii moldoveni şi cei 
străini) şi cel al naţiunii celei mai favorizate (MFN) (nicio 
discriminare între investitorii străini de origine diferită) ca 
fi ind norme juridice obligatorii. Legea cu privire la investiţiile 
în activitatea de întreprinzător oferă de asemenea tuturor 
investitorilor un regim de securitate şi protecţie deplină şi 
permanentă, clauză întâlnită de obicei în tratatele bilaterale 
de investiţii (TBI). În plus, potrivit articolului 2 (2), „în cazul în 
care prevederile tratatelor internaţionale la care Republica 
Moldova este parte diferă de cele ale prezentei legi, se 
aplică prevederile tratatelor internaţionale”

Spre deosebire de investitorii interni, investitorii străini 
nu pot deţine terenuri agricole şi forestiere (articolul 22 
al Legii cu privire la investiţiile în activitatea de întreprin-

zător), dar le pot lua în arendă.24 Alte excepţii de la 
principiul tratamentului naţional nu au fost identifi cate 
sau raportate de către investitori. Toate instituţiile publice 
sunt obligate prin lege să ofere aceleaşi servicii publice 
tuturor investitorilor şi să-i trateze în mod egal, indiferent 
de originea acestora. Potrivit Legii privind achiziţiile publice 
(2007), furnizorii străini pot participa în procesul de achiziţii 
publice, fără discriminare, în conformitate cu obligaţiile 
actuale asumate de stat în cadrul CEFTA (secţiunea B.4) 
şi angajamentele viitoare potenţiale în cadrul ALSAC cu UE 
(capitolul I, secţiunea B.2), care va conţine un capitol dedicat 
achiziţiilor publice25, cât şi în cadrul Acordului Multilateral al 
OMC privind Achiziţiile Guvernamentale, la care în prezent 
ţara negociază aderarea.26 

Nu există niciun fel de bariere administrative pentru 
intrarea investitorilor străini în Republica Moldova. Toate 
întreprinderile, indiferent de originea proprietarilor, se 
supun aceleiaşi proceduri de înregistrare (secţiunea C.2).

2.1. Exproprierea

Legea cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător 
interzice în mod expres exproprierea sau alte măsuri având 
acelaşi efect, cu excepţia cazurilor când sunt efectuate într-o 
manieră nediscriminatorie, după o dreaptă şi prealabilă 
despăgubire şi doar pentru o cauză de utilitate publică. 
Normele care reglementează procesul de expropriere sunt 
detaliate în Legea exproprierii pentru cauză de utilitate 
publică (1999), care prevede că exproprierea poate fi  
efectuată în temeiul unei legi sau al unui act administrativ. 
Dacă părţile ajung la un acord în privinţa exproprierii, 
precum şi a preţului şi termenelor de executare, procesul 
se încheie. Despăgubirea, care trebuie plătită în prealabil, 
va include toate pagubele cauzate proprietarului în cadrul 
procesului de expropriere. Dacă expropriatul nu este de 
acord cu oricare din elementele menţionate, cazul va fi  
soluţionat de instanţa de judecată sau o comisie specială. 
Comisia va include în componenţa sa un reprezentant al 
expropriatorului şi un reprezentant al expropriatului şi va 
stabili valoarea corectă a bunului vizat, luând în consideraţie 
valoarea de piaţă a acestuia.

2.2. Transferul de fonduri

În 1995 Republica Moldova a acceptat Articolul VIII al Cartei 
FMI, care prevede condiţiile pentru liberalizarea operaţiunilor 
curente cu valută străină şi dreptul de a impune restricţii 
temporare în cazul crizelor balanţei de plăţi. În general, 
nu există limitări pentru operaţiunile în valută străină, iar 
deschiderea de conturi în băncile locale este permisă. 
Articolul 21 al Legii cu privire la investiţiile în activitatea de 
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întreprinzător prevede repatrierea liberă a capitalului investit 
şi a profi tului. Legea privind reglementarea valutară (2008) 
conţine norme detaliate referitoare la transferul de fonduri 
pentru rezidenţi şi nerezidenţi. După achitarea impozitelor, 
investitorii străini sunt liberi să repatrieze dividendele şi 
dobânzile sau să ramburseze împrumuturile. Ei pot, de 
asemenea, să transfere peste hotare sumele obţinute 
din litigii, precum şi salariile plătite angajaţilor străini şi 
sumele primite în rezultatul procedurilor de expropriere. 
Întreprinderile nu sunt obligate să vândă guvernului valuta 
forte câştigată.

2.3. Reglementarea diferendelor

Întreprinderile străine au acces egal la instanţele naţionale 
pentru reglementarea diferendelor (pentru detalii referitoare 
la sistemul judiciar şi litigiile comerciale interne, a se vedea 
secţiunea C.11.2). În domeniul diferendelor între investitor 
şi stat, Legea cu privire la investiţiile în activitatea de 
întreprinzător permite adresarea în arbitraj cu acordul părţilor, 
în temeiul unui număr de norme internaţionale.27 Dacă nu 
există un acord referitor la organul de arbitraj, diferendul 
va fi  transmis Centrului internaţional pentru reglementarea 
diferendelor privind investiţiile (ICSID). Republica Moldova a 
semnat Convenţia ICSID în 1992 şi a ratifi cat-o în mai 2011 
(ICSID, 2012).28 Investitorii în privinţa cărora se aplică un 
tratat bilateral ratifi cat de Republica Moldova, pot transmite 
cazul spre examinare fără consimţământul celeilalte părţi. 
În trecut, un şir de litigii dintre investitori şi stat şi-au avut 
originea în procesul de privatizare (secţiunea C.10).29 În 
unele cazuri, aceste litigii au fost înaintate spre examinare 
Curţii Europene a Drepturilor Omului, cu invocarea încălcării 
Articolului 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţia Europeană a 
Drepturilor Omului (încălcarea dreptului de proprietate, care 
are drept consecinţă achitarea unor compensaţii de către 
stat).30 De la momentul intrării în vigoare a Convenţiei ICSID, 
a fost înaintat un singur dosar împotriva Republicii Moldova, 
care încă se afl ă pe rol.31

3. Acorduri bilaterale, regionale şi 
internaţionale

Ţara a ratifi cat un număr relativ mare de tratate bilaterale cu 
majoritatea partenerilor comerciali şi investiţionali importanţi. 
Până în martie 2012, ţara avea 38 de TBI cu 39 de ţări (un 
tratat comun cu Belgia şi Luxemburg explică diferenţa) şi un 
TBI – cu Republica Islamică Iran – semnat, dar neratifi cat 
încă (tabelul II.2). În martie 2012, erau în curs de desfăşurare 
negocierile pe marginea TBI cu Republica Coreea, Africa de 
Sud şi Tunisia şi urmau a fi  începute negocierile cu Canada. 
Ţara a semnat de asemenea 46 de tratate pentru evitarea 
dublei impuneri (TEDI).

Majoritatea TBI conţin prevederi similare. Părţile convin să 
aplice în privinţa investitorilor celeilalte părţi tratamentul 
naţional, precum şi, în temeiul unei clauze MFN, orice alt regim 
mai favorabil convenit cu oricare stat terţ. Tratatele includ 
de asemenea garanţii referitoare la transferul de plăţi care 
urmează a fi  făcute într-o valută liber convertibilă fără niciun 
fel de restricţii şi întârzieri. În privinţa exproprierii investiţiilor, 
TBI prevăd garanţii care le depăşesc pe cele prevăzute de 
legile naţionale în domeniul exproprierii. Despăgubirile 
trebuie să corespundă valorii reale a investiţiilor afectate, 
plus o dobândă la o rată comercială rezonabilă până la data 
efectuării plăţilor. Mai mult, despăgubirile trebuie plătite 
şi transferate fără întârziere şi în valuta determinată de 
expropriaţi. Chiar dacă numărul de TBI este impresionant şi 
conţinutul acestora corespunde standardelor internaţionale, 
Republica Moldova, urmând exemplul unui număr tot mai 
mare de state, ar trebui să examineze posibilitatea revizuirii 
conţinutului acestor tratate în lumina obiectivelor sale 
de dezvoltare. Acest exerciţiu poate fi  cu atât mai util în 
cazul tratatelor care vor expira în curând sau care trebuie 
prelungite. În acest proces, pot fi  utilizate recomandările 
IPFSD ale UNCTAD.

Republica Moldova este membru al Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului (OMC) şi are un număr mare de acorduri de comerţ 
preferenţial/ liber schimb (ACP/ALS) cu UE, statele-membre 
ale CSI şi statele Europei de Sud-Est. Chiar dacă scopul 
principal al acestor tratate este de a stimula schimburile 
comerciale, unele din acestea conţin şi prevederi referitoare 
la investiţii. Dintre acestea, principalele sunt următoarele: 

• În calitate de membru al OMC din 2001, Republica 
Moldova a ratifi cat Acordul General privind comerţul 
cu servicii (GATS), Acordul privind măsurile 
investiţionale legate de comerţ (TRIMs) şi Acordul 
privind aspectele comerciale ale drepturilor de 
proprietate intelectuală (TRIPs). Aceste acorduri 
includ prevederi importante referitoare la investiţii, 
cum ar fi  deschiderea pentru înfi inţarea prestatorilor 
de servicii în temeiul ofertelor de ţară (prezenţa 
comercială; GATS), interzicerea cerinţelor referitoare 
la conţinutul local, echilibrarea comerţului şi vânzările 
domestice (TRIMs), precum şi protecţia proprietăţii 
intelectuale a investitorilor (TRIPs).

• CEFTA conţine de asemenea un capitol referitor 
la investiţii, care prevede că tratamentul naţional 
trebuie să fi e aplicat în faza premergătoare 
investiţiei. Acesta mai include proceduri pentru 
soluţionarea litigiilor şi transferul de fonduri.

• Republica Moldova a ratifi cat Tratatul Cartei 
Energetice în anul 1996. Deşi acesta se referă 
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doar la investiţiile în domeniul energetic, Tratatul 
conţine prevederi de înaltă calitate pentru protecţia 
şi nediscriminarea investiţiilor străine (bazate 
pe principiile tratamentului naţional şi al MFN), 
inclusiv soluţionarea litigiilor între stat şi investitori. 
Ţara a aderat, de asemenea, la cel de-al treilea 
pachet legislativ în domeniul energiei al UE privind 
deschiderea pieţelor interne de gaz şi de energie 
electrică ale ţărilor semnatare. Acest pachet 
legislativ este preconizat să intre în vigoare în 2015.

• Acordul de Parteneriat şi Cooperare dintre UE şi 
Republica Moldova semnat la 28 noiembrie 1998 
cuprinde un spectru larg de chestiuni, inclusiv 
dialogul politic, comerţul cu bunuri, afaceri şi 
investiţii, prestarea transfrontalieră de servicii, 
protecţia proprietăţii intelectuale şi cooperarea în 

domeniul culturii. Titlul IV, Capitolul II al acordului 

conţine prevederi referitoare la investiţii, în particular 

privind înfi inţarea şi funcţionarea întreprinderilor. 

Acordul conferă întreprinderilor din UE şi Moldova, 

în ceea ce priveşte înfi inţarea şi funcţionarea, 

tratament nu mai puţin favorabil decât cel acordat 

pe teritoriile lor întreprinderilor din oricare ţară terţă 

(MFN), precum şi tratament nu mai puţin favorabil 

decât cel acordat întreprinderilor proprii (tratament 

naţional). Acordul mai include mecanisme de 

fl exibilitate care permit părţilor să întreprindă 

măsuri prudenţiale pentru a asigura integritatea 

şi stabilitatea sistemului fi nanciar. În plus, Titlul V 

privind plăţile curente şi capitalul asigură mişcarea 

liberă a capitalului şi a profi turilor ce au legătură cu 

investiţiile directe. Acordul prevede de asemenea 

Tabelul II.2. TBI şi TEDI ale Republicii Moldova, conform situaţiei din martie 2012

Ţara

TBI TEDI

Ţara

TBI TEDI

Anul semnării (anul 
intrării în vigoare)

Anul
semnării

Anul semnării (anul 
intrării în vigoare)

Anul
semnării

Albania 2004 (2004) 2002 Kazahstan – 1999

Armenia – 2002 Kuweit 2002 (2004) 2010

Austria 2001 (2002) 2004 Kîrgîzstan 2002 (2004) 2004

Azerbaijan 1997 (1999) 1997 Letonia 1999 (2000) 1998

Belarus 1999 (1999) 1994 Lituania 1999 (2003) 1998

Belgia 1996 (2002)a 2008 Luxembourg  1996 (2002)a 2007

Bosnia şi Herţegovina 2003 (2008) 2003 Fosta Republică iugoslavă 
a Macedoniei

– 2006

Bulgaria 1996 (1997) 1998 Muntenegru – 2005

Canada – 2002 Ţările de Jos 1995 (1997) 2000

China 1992 (1995) 2000 Oman – 2007

Croaţia 2001 (2007) 2005 Polonia 1994 (1995) 1994

Cipru 2007 (2008) 2008 Portugalia – 2009

Republica Cehă 1999 (2000)b 1999 România 1992 (1997) 1995

Estonia 2010 (2011) 1998 Federaţia Rusă 1998 (2001) 1996

Finlanda 1995 (1997) 2008 Serbia – 2005

Franţa 1997 (1999) 2006 Slovacia 2008 (2009) 2003

Georgia 1997 (1999) – Slovenia 2003 (2004) 2006

Germania 1994 (2006) 1981 Spania 2006 (2007) 2007

Grecia 1998 (2000) 2004 Elveţia 1995 (1996) 1999

Ungaria 1995 (1996) 1995 Tadjikistan 2002 (2003) 2002

Iran, Republica Islamică 1995 (–) – Turcia 1994 (1997) 1998

Irlanda – 2009 Ucraina 1995 (1996) 1995

Israel 1997 (1999) 2006 Regatul Unit 1996 (1998) 2007

Italia 1997 (2001) 2002 Statele Unite 1993 (1994) –

Japonia – 1986 Uzbekistan 1995 (1997) 1995

Sursa: UNCTAD, „Investment Instruments Online” şi surse naţionale.
Note:  a Acord semnat în comun cu Belgia şi Luxembourg.
 b Protocolul adiţional la TBI între Republica Cehă şi Republica Moldova a fost semnat în 2008 şi a intrat în vigoare în 2011.
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că nu vor fi  introduse noi restricţii valutare pentru 
mişcarea capitalului. Părţile pot, cu toate acestea, 
să întreprindă măsuri care vor restricţiona mişcarea 
capitalului în circumstanţe excepţionale şi în caz de 
difi cultăţi serioase pentru funcţionarea politicilor de 
schimb valutar sau monetare, pentru o perioadă ce 
nu va depăşi şase luni. În Titlul VI, Acordul conţine 
prevederi care încurajează părţile să încheie TBI 
şi TEDI şi să facă schimb de informaţii privind 
oportunităţile investiţionale.

4. Evaluarea politicilor specifi ce referitoare 
la ISD

Regimul investiţiilor străine este în linii generale deschis, 
transparent şi nediscriminatoriu, cu câteva excepţii legate 
de accesul la terenuri. Chiar dacă în domeniul privatizării a 
fost înregistrat un anumit progres, câteva întreprinderi mari 
rămân a fi  controlate de stat (a se vedea secţiunea C.10). 
Începând cu anul 2004, tratamentul naţional a fost conferit 
tuturor investitorilor, indiferent de originea acestora, iar 
celelalte prevederi referitoare la tratamentul şi protecţia 
investitorilor corespund practicilor internaţionale moderne. 
Ţara a semnat şi ratifi cat un număr mare de acorduri 
de cooperare bilaterale şi regionale, angajându-se să 
trateze şi protejeze investiţiile străine în conformitate cu 
standardele internaţionale relevante. Chiar dacă conţinutul 
acestor tratate, în special, cel al TBI, corespunde în general 
standardelor internaţionale, Republica Moldova ar putea 
examina posibilitatea revizuirii acestora, la fel cum o fac 
alte ţări, cel puţin în cazul acelor tratate care urmează a fi  
reînnoite sau prelungite. Cu excepţia chestiunii ce ţine de 
terenurile agricole, politicile naţionale referitoare la ISD 
corespund în general principiilor fundamentale ale IPFSD. În 
domeniul acordurilor internaţionale, tratatele viitoare ar trebui 
examinate în contextul unor drepturi şi obligaţii echilibrate 
ale părţilor, în conformitate cu recomandările IPFSD.

C. Reglementările 
generale privind 
mediul de afaceri

1. Formele juridice de activitate a 
întreprinderilor

Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (1992), 
modifi cată de mai multe ori (prima dată în 1994, ultima 
dată în 2011, cu intrarea în vigoare a amendamentelor 
la 1 ianuarie 2012), stabileşte cerinţele formale pentru 

organizarea întreprinderilor. Sunt disponibile majoritatea 
formelor organizatorico-juridice de activitate, cum ar 
fi  întreprinderea individuală, societatea în comandită, 
societatea cu răspundere limitată şi societatea pe acţiuni. 
De obicei, întreprinderile sunt înregistrate ca societăţi 
cu răspundere limitată şi societăţi pe acţiuni. Practicile 
administrative aplicabile înfi inţării investiţiilor străine sunt 
aceleaşi ca şi în cazul întreprinderilor locale.

2. Înregistrarea

Potrivit Legii cu privire la investiţiile în activitatea 
de întreprinzător, procedurile pentru înregistrarea, 
funcţionarea şi lichidarea întreprinderilor sunt identice 
în cazul investitorilor locali şi străini (art. 18.1). În ultimii 
ani, regulile referitoare la înregistrare au fost semnifi cativ 
simplifi cate. Parlamentul a adoptat o serie de amendamente 
la legislaţia aplicabilă, creând regimul de ghişeu unic la 
Camera Înregistrării de Stat (CÎS) pentru înfi inţarea de noi 
întreprinderi. Înainte de crearea regimului de ghişeu unic, 
întreprinderea nou creată era obligată să se înregistreze 
individual la toate organele de resort (inclusiv Inspectoratul 
Fiscal de Stat, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Biroul 
Naţional de Statistică şi Inspecţia Muncii) şi să obţină 
un număr de înregistrare de la fi ecare din acestea. În 
prezent, CÎS şi nu întreprinderea vizată informează celelalte 
autorităţi despre fondarea unei entităţi noi şi obţine în regim 
electronic numere de înregistrare pentru întreprindere de la 
fi ecare din aceste autorităţi. În realitate, însă, întreprinderile 
deseori obţin certifi cate cu numerele lor de înregistrare de 
la organele de resort (Inspectoratul Fiscal de Stat, Casa 
Naţională de Asigurări Sociale, Biroul Naţional de Statistică 
şi Inspecţia Muncii) pentru a evita eventualele probleme în 
caz de inspecţii şi controale, deoarece controlorii continuă 
să ceară astfel de certifi cate tipărite (a se vedea mai jos). 

Numărul de documente necesare pentru înregistrare a fost 
de asemenea redus. De exemplu, o persoană poate fonda 
o întreprindere utilizând doar buletinul său de identitate. 
De asemenea, la înregistrare nu se cere dovada depunerii 
capitalului social. Întreprinderile din regiunea transnistreană 
se pot înregistra la Ofi ciul Chişinău al CÎS şi deschide 
conturi în băncile moldoveneşti. În acest fel, acestea pot 
benefi cia de acces la pieţele internaţionale ca urmare a 
acordurilor comerciale încheiate de Republica Moldova. La 
data de 1 februarie 2012, la CÎS erau înregistrate 1.096 de 
întreprinderi transnistrene (din totalul de 160.948).

3. Licenţele, autorizaţiile şi inspecţiile

Au fost de asemenea înregistrate progrese notabile în 
privinţa simplifi cării regimului de licenţiere şi control. Cu 
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toate acestea, barierele administrative ce ţin de licenţiere, 
autorizaţiile în construcţii şi controale trebuie reduse în 
continuare.

3.1. Licenţierea

Licenţierea rămâne a fi  o problemă. După două exerciţii 
de tip „Guillotine” (al treilea era în curs de desfăşurare la 
momentul elaborării acestui raport), 44 de activităţi necesită 
deţinerea unei licenţe.32 De obicei, licenţele se eliberează 
pentru o perioadă de cinci ani. În domeniul energiei electrice 
şi gazelor naturale, licenţele sunt valabile 25 de ani. 
Licenţele pentru organizarea jocurilor de noroc, importul şi 
vânzarea angro a băuturilor alcoolice şi produselor de tutun 
sunt eliberate pentru un an.

Majoritatea licenţelor (32 din totalul de 44) sunt eliberate 
de Camera de Licenţiere, care urmăreşte să devină ghişeu 
unic pentru licenţiere (USAID, 2010 şi 2012). Legea privind 
reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător 
(2001) autorizează de asemenea următoarele instituţii 
să elibereze licenţe: Banca Naţională a Moldovei (pentru 
instituţiile fi nanciare), Comisia Naţională a Pieţei Financiare 
(pentru brokeri, dealeri, evaluatori, fonduri de investiţii, 
companii de consultanţă în domeniul investiţiilor, servicii 
de depozitare), Agenţia Naţională pentru Reglementare 
în Energetică (pentru operatorii pe pieţele de produse 
petroliere, gaze naturale şi energie electrică), Agenţia 
Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice 
şi Tehnologia Informaţiei (pentru furnizorii de reţele şi/sau 
servicii de comunicaţii electronice), precum şi Consiliul 
Coordonator al Audiovizualului (pentru furnizorii de servicii 
audiovizuale).

În plus, există un număr mare de persoane fi zice care 
trebuie să obţină un fel de licenţă specială numită patentă 
de întreprinzător pentru anumite activităţi comerciale care, 
din cauza cifrei de afaceri mici, sunt exceptate prin lege de 
la procesul obişnuit de înregistrare şi de la anumite obligaţii 
fi scale. Legea cu privire la patenta de întreprinzător (1998) 
prevede că astfel de patente individuale pot fi  eliberate 
tuturor cetăţenilor Republicii Moldova, cetăţenilor străini 
sau apatrizilor care sunt califi caţi potrivit legii să exercite 
asemenea activităţi. Patenta este personală şi nu poate 
fi  transmisă altei persoane. Patenta se eliberează de 
subdiviziunea teritorială a Inspectoratului Fiscal de Stat.

Chiar dacă în anumite domenii licenţierea este importantă 
şi corespunde practicilor internaţionale (cum ar fi  domeniul 
bancar şi domeniul energetic), în alte domenii păstrarea 
licenţierii pare a fi  excesivă, deoarece activităţile vizate 
nu prezintă un interes public major, sau probleme de 

securitate sau sănătate publică care nu pot fi  rezolvate 
prin intermediul unor controale obişnuite (printre cele mai 
evidente se numără activitatea legată de metale preţioase 
şi pietre preţioase, contabilitatea şi auditul, software şi 
design etc.).

3.2. Autorizaţiile în construcţii

Până nu demult, obţinerea unei autorizaţii în construcţii în 
Republica Moldova era mai greu şi mai costisitor decât în 
majoritatea ţărilor din lume. Autorităţile au început procesul 
de simplifi care a procedurilor de eliberare a autorizaţiilor 
în construcţii prin adoptarea în 2010 a noii Legi privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţie.33 Noua lege 
se referă la etapele iniţiale ale procesului de construcţie, 
în particular autorizaţiile şi aprobările necesare pentru 
a executa astfel de lucrări, iar inspecţiile construcţiilor 
fi nalizate şi aprobările necesare pentru începerea exploatării 
acestora vor fi  reglementate de o altă lege (USAID, 2010 şi 
2012, pag. 8-11).34

Legea cere două documente pentru a începe construcţia – 
un certifi cat de urbanism pentru proiectare (care permite 
elaborarea documentaţiei de proiect) şi o autorizaţie de 
construire (care permite începerea lucrărilor de construcţie 
sau de reconstruire a unui imobil existent), ambele fi ind 
eliberate de autorităţile locale.35 Legea nouă face cadrul 
normativ mai transparent şi mai efi cient prin înlăturarea 
unor proceduri inutile şi reducerea numărului de documente 
cerute. Aceasta de asemenea transferă de la solicitant 
la autorităţile emitente sarcina de a obţine documentele 
necesare. Acest fapt reduce timpul necesar pentru emiterea 
certifi catelor şi a avizelor, precum şi costurile aferente. De 
exemplu, actele necesare pentru obţinerea unui certifi cat 
de urbanism sunt următoarele: actul de identitate a 
solicitantului, actul cadastral care confi rmă dreptul de 
proprietate şi un act notarial care confi rmă acordul 
coproprietarilor. Potrivit legii, solicitarea altor documente 
(precum şi taxe) nu se admite. Astfel de documente (avize 
ale serviciilor edilitare sau ale altor instituţii publice cum 
se întâmpla în cadrul sistemului vechi), numărul cărora a 
fost de asemenea redus, vor fi  strânse şi coordonate de 
autorităţi, fapt ce le transformă în realitate într-un ghişeu 
unic. Termenul limită pentru eliberarea certifi catului de 
urbanism este fi xat la 20 de zile lucrătoare (30 de zile în 
cazuri speciale).

Certifi catul de urbanism permite elaborarea documentaţiei 
de proiect, pentru care sunt necesare documente 
suplimentare, inclusiv avizele de racordare la reţelele 
edilitare, planul de amplasare a reţelelor (pentru eliberarea 
cărora sunt stabilite termene limite), precum şi studiul 
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topografi c şi prospecţiunile geotehnice. Odată elaborat 
proiectul, se poate depune cerere pentru eliberarea 
autorizaţiei de construire, la care se vor anexa: certifi catul 
de urbanism, actul de identitate, raportul de verifi care a 
documentaţiei de proiect şi contractul privind supravegherea 
de autor încheiat între solicitant şi proiectant. Autorizaţia de 
construire va fi  eliberată în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data înregistrării cererii. Dacă autorizaţia nu este 
eliberată în termenul indicat, se consideră că aceasta a fost 
eliberată în mod tacit şi lucrările de construcţie pot începe 
după notifi carea organelor de resort.

În linii mari, se aşteaptă că legea din 2010 va aduce 
îmbunătăţiri considerabile. De exemplu, legea reduce 
numărul de proceduri necesare pentru obţinerea 
certifi catului de urbanism şi a autorizaţiei de construire de 
la 17 la 10. Numărul de zile necesare pentru a trece toate 
procedurile de asemenea se reduce cu cel puţin 71 de zile, 
de la 292 la 221 de zile.36 Cheltuielile aferente obţinerii unei 
autorizaţii de construire s-au redus de la 120 procente din 
PIB pe cap de locuitor în 2008 la aproximativ 79 procente 
din PIB pe cap de locuitor în 2012 (USAID, 2012, pag. 10).37 
Cu toate acestea, implementarea legii a fost difi cilă până 
în prezent.

Noua lege a transferat sarcina de a strânge şi coordona 
multe documente de la solicitanţi la autorităţile locale, fără 
a pune la dispoziţia acestora resursele necesare. Taxele 
mai mici pentru eliberarea autorizaţiilor au avut ca efect 
venituri mai reduse ale autorităţilor locale şi o rezistenţă 
faţă de volumul de muncă manual sporit, deoarece soluţiile 
electronice întârzie să apară. Cu titlu de excepţie, municipiul 
Chişinău a început crearea unei baze de date electronice la 
care vor avea acces toate instituţiile implicate în procesul 
de eliberare a permiselor necesare. Lipsa reglementărilor 
în domeniul urbanismului împiedică autorităţile locale 
să verifi ce conformitatea cererilor pentru autorizaţiile de 
construire cu planurile generale de urbanism ale localităţilor. 
În această situaţie, viitorul celei de-a doua legi în domeniul 
construcţiilor, care ar reglementa inspecţiile şi recepţia 
fi nală, este incert. Periodic este menţionată posibilitatea 
integrării celor două legi într-un „Cod al construcţiilor”, dar 
aceasta va necesita mult timp.

Situaţia este complicată şi mai mult de faptul că, asemeni 
altor ţări din regiune, normele în construcţii se bazează pe 
un „cod al construcţiilor” vechi şi depăşit, care constă, de 
fapt, dintr-un set de acte normative şi standarde cunoscute 
ca GOST (Standarde de stat în domeniul construcţiilor) 
sovietice, care datează din perioada anilor 1980. Aceste 
norme sunt traduse doar parţial în limba română şi nu 
sunt întotdeauna accesibile publicului, fapt ce creează 

difi cultăţi pentru dezvoltatori şi constructori, iar acum 
şi pentru autorităţile locale, care sunt responsabile să 
strângă şi să coordoneze documente suplimentare. 
Această problemă probabil va fi  rezolvată în viitor, deoarece 
Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale a iniţiat 
procesul de adoptare a standardelor şi normelor UE în 
domeniul construcţiilor. Aceasta presupune că standardele 
sovietice GOST depăşite vor fi  înlocuite cu noile standarde 
şi norme ale UE în domeniul construcţiilor, care vor fi  mai 
transparente şi mai accesibile tuturor participanţilor la 
procesul de construcţie. Se anticipează că acest fapt va 
reduce şi mai mult numărul de documente necesare pentru 
obţinerea unei autorizaţii de construire.

3.3. Inspecţiile

Interviurile efectuate de UNCTAD cu reprezentanţii mediului 
de afaceri au scos în evidenţă faptul că inspecţiile excesive 
se numără printre îngrijorările principale ale întreprinderilor 
din ţară, atât ale celor locale, cât şi celor străine. Inspecţiile 
cuprind un număr mare de domenii, cum ar fi  mediul 
înconjurător, relaţiile de muncă, impozitare, asigurări 
sociale, siguranţa muncii, ca să menţionăm doar câteva. 
Chiar dacă controalele în aceste domenii sunt întru totul 
justifi cate, sistemul de inspecţii în sine este prea complex, 
coordonarea între controlori nu este la un nivel corespunzător, 
iar tehnicile moderne (cum ar fi  controlul cazurilor cu risc 
sporit în locul controlului tuturor întreprinderilor la rând) 
sunt practic inexistente, astfel sporind riscul de corupţie 
şi decizii arbitrare. Una din probleme ar fi , de exemplu, 
cererea controlorilor de a prezenta originalul certifi catelor 
eliberate de instituţiile publice (Inspectoratul fi scal, Casa 
de asigurări sociale etc.), fapt ce anulează avantajele 
sistemului de ghişeu unic şi înregistrare electronică. Aceste 
constatări sunt confi rmate de alte studii efectuate. Potrivit 
Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS, 2010), 
majoritatea întreprinderilor sunt de părere că inspecţiile 
din partea autorităţilor reprezintă un obstacol major pentru 
activitatea lor.

În pofi da faptului că Hotărârea Guvernului nr. 395 din 
2003 stipulează că un agent economic poate fi  verifi cat de 
aceeaşi autoritate doar o dată la doi ani, un studiu arată că 
o întreprindere este verifi cată în mediu de 7,9 ori pe an, 
inclusiv de două ori de aceeaşi autoritate, iar durata medie 
a inspecţiei constituie 15 zile (Banca Mondială, 2009). 
Studiul de asemenea scoate în evidenţă faptul că anumite 
competenţe ale autorităţilor publice se suprapun, cum ar 
fi  cazul Inspectoratului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, 
Curţii de Conturi, Consiliului Concurenţei, Casei Naţionale 
de Asigurări Sociale etc. 
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Este încurajator faptul că autorităţile depun eforturi pentru 
a îmbunătăţi regimul controalelor şi inspecţiilor. În anul 
2012 a intrat în vigoare Legea privind reglementarea 
prin autorizare a activităţii de întreprinzător. „Actele 
permisive” sunt instrumente prevăzute de legislaţie care 
împuternicesc autorităţilor publice să inspecteze şi să 
controleze întreprinderile. Legea menţionată reprezintă un 
progres considerabil în simplifi carea sistemului de inspecţie 
şi control, reducând astfel numărul de acte permisive de la 
450 la doar 250. În plus, funcţionarii publici care activează 
pe baza unui act permisiv anulat pot fi  denunţaţi la Centrul 
pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei 
(CCCEC, a se vedea secţiunea C.11.1). Au fost raportate 
anumite cazuri de sabotare a implementării legii, iar 
oamenii de afaceri nu se grăbesc să se adreseze la CCCEC.

4. Impozitarea

Sistemul fi scal rămâne competitiv, chiar şi după 
eliminarea cotei zero de impunere a venitului persoanelor 
juridice (care a fost aplicată în perioada 2008-2011). 
Reintroducerea impozitului pe venit (a se vedea mai jos) la 
o cotă comparabilă cu cea practicată de alte ţări în regiune 
– 12 la sută – a fost însoţită de noi facilităţi fi scale şi o 
reducere a cotei impozitului pe dividende (a se vedea mai 
jos). Cu toate acestea, administrarea fi scală birocratizată 
şi inefi cientă, rămâne o problemă importantă, fapt relevat 
de clasamentele internaţionale şi interviurile efectuate 
de UNCTAD. Cele mai importante impozite care afectează 
funcţionarea întreprinderilor străine sunt prezentate mai jos. 

4.1. Corporate taxes

Persoanele juridice rezidente – atât cele locale, cât şi cele 
deţinute de străini – achită impozitul pe venitul corporaţiei 
(IVC), calculat pentru toate activităţile desfăşurate în ţară şi 
în străinătate. Străinii care au achitat deja impozite peste 
hotare pentru activităţile desfăşurate acolo le pot deduce 
din obligaţiile lor fi scale în Republica Moldova (cu anumite 
excepţii în funcţie de ţară). Întreprinderile nerezidente care 
desfăşoară activităţi printr-o „reprezentanţă permanentă” 
pe teritoriul ţării sunt impozitate într-o manieră similară. 
Veniturile sunt determinate pe baza principiului de 
acumulare.38

Întreprinderile pot deduce din venitul impozabil cheltuielile 
ordinare şi necesare. Anumite cheltuieli sunt limitate, 
cum ar fi  cheltuielile de delegaţii, de reprezentanţă, de 
caritate şi sponsorizare (până la 0,1 procent din venitul 
brut lunar al întreprinderii). Acestea includ de asemenea 
cheltuielile de reparaţie în cazul contractelor de locaţiune 
(până la 15 la sută din chirie), asigurarea riscurilor de audit 

(pentru companiile de audit, până la 15 la sută din venitul 
brut anual), precum şi taxele de aderare şi cotizaţiile de 
membru al organizaţiilor de patronat (până la 0,15 la sută 
din fondul de retribuire a muncii). Cheltuielile neconfi rmate 
documentar pot fi  deduse până la plafonul de 0,1 la sută 
din venitul impozabil. Lista cheltuielilor nedeductibile 
include, între altele, dividendele, achiziţiile de terenuri, de 
mijloace fi xe, defalcările în fondurile de rezervă, penalităţile 
şi amenzile etc. Pierderile pot fi  reportate pe următorii trei 
ani, în mod eşalonat şi pot fi  deduse din venitul impozabil 
viitor.39 Pierderile de capital pot fi  deduse numai în limitele 
creşterii de capital.

Între 2008 şi 2011, a fost aplicată cota zero a IVC în 
scopul atragerii investiţiilor străine, precum şi al încurajării 
întreprinderilor de a-şi legaliza activităţile. Cu toate acestea, 
întreprinderile aveau obligaţia de a depune declaraţii fi scale 
şi erau penalizate pentru lipsa declaraţiei. Pe termen scurt, 
cota zero a avut un impact pozitiv asupra ISD, fapt demonstrat 
de intrările record înregistrate în anul 2008 (fi gura I.2). Însă, 
odată cu începutul crizei fi nanciare, acestea au scăzut la 
nivelul de până la 2007. Veniturile reinvestite s-au redus 
drastic pe durata crizei (Prohniţchi şi alţii, 2010, pag. 13). 
Interviurile efectuate de UNCTAD au relevat de asemenea 
că impozitarea la cota zero a avut un impact mai puternic 
asupra consumului decât asupra investiţiilor. Aceşti factori, 
în combinaţie cu pierderile evidente la capitolul venituri 
fi scale, au determinat guvernul să reintroducă IVC la cota 
de 12 la sută începând cu 1 ianuarie 2012.40

Există două feluri de impozite pe proprietăţi: unul este 
impozitul local pe bunurile imobiliare la cota de 0,1 la sută 
din valoarea de bilanţ a bunului imobil, care se deduce din 
IVC. Celălalt este impozitul funciar la cote variabile. Impozitul 
funciar se calculează anual de autorităţile locale, fără a 
depăşi limitele stabilite de lege (Anexa 1 la Legea pentru 
punerea în aplicare a Titlului VI al Codului Fiscal din 2000). 
De exemplu, cota maximă a impozitului pentru terenurile 
agricole, cu excepţia păşunilor, este de 1,5 lei (0,13 dolari 
SUA) pentru un grad/hectar (dacă valoarea cadastrală este 
determinată) şi de 110 lei (9,4 dolari SUA) pentru un hectar 
(dacă valoarea cadastrală nu este determinată). Nu există 
impozit funciar sau pe bunurile imobile aplicat pentru 
bunurile deţinute peste hotare.

Un impozit este reţinut la sursă şi achitat pentru dividende 
(plătite de întreprinderile rezidente în folosul persoanelor 
fi zice şi juridice rezidente şi nerezidente), dobânzi, royalty, 
taxele de management, taxele pentru serviciile tehnice, 
chirii etc. achitate în folosul nerezidenţilor, cu excepţia 
cazurilor când TEDI prevăd altceva. Începând cu 1 ianuarie 
2012, cota impozitului pe dividende a fost redusă de la 15 
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procente la 6 procente, parţial pentru a compensa creşterea 
cotei IVC. Cota a rămas de 15 procente pentru dividendele 
care vor fi  achitate din profi turile realizate în perioada 
2008-2011 când cota IVC constituia zero.41 TEDI prevăd 
impozite reţinute la sursă la cote diferite de cele stipulate 
în legislaţia naţională (de la 0 până la 15 procente). Totuşi, 
trebuie remarcat faptul că, odată cu reintroducerea IVC şi 
reducerea impozitului pe dividende până la 6 procente de la 
1 ianuarie 2012, cotele prevăzute de TEDI cu diferite state 
au fost de asemenea reduse.

4.2. Impozitele indirecte

Taxa pe valoare adăugată (TVA) se aplică atât la vânzarea, 
cât şi la importul de bunuri şi servicii. În ultimul caz, 
valoarea impozabilă include valoarea vamală, taxele şi 
tarifele vamale şi accizele. Dacă bunurile sunt exportate, 
producătorul poate cere rambursarea TVA. Cota standard 
a TVA este de 20 procente (comparabil cu media UE). 
Există câteva excepţii: 8 procente pentru anumite bunuri, 
cum ar fi  zahărul, pâinea, produsele lactate, produsele din 
horticultură şi zootehnie, medicamente şi de 6 procente 
pentru gazele naturale. Cota zero este aplicabilă în cazul 
energiei electrice pentru consumul casnic, exporturi, 
transporturile internaţionale de mărfuri şi pasageri.

TVA nu se aplică mărfurilor introduse pe teritoriul vamal 
şi plasate sub regimurile vamale de tranzit, transformare 
sub control vamal, antrepozit vamal. Aceasta nu se aplică 
de asemenea bunurilor plasate sub regimul vamal de 
admitere temporară, mărfurilor şi serviciilor importate 
din străinătate în Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti şi 
exportate din Portul Liber, livrărilor de mărfuri şi servicii pe 
teritoriul Portului Liber şi al Aeroportului Internaţional Liber 
Mărculeşti. Livrările de mărfuri şi servicii de către rezidenţii 
Portului Liber, Aeroportului Liber şi rezidenţii ZEL, precum 
şi livrările de mărfuri şi servicii pe teritoriul ZEL sunt de 
asemenea scutite de plata TVA.

Rambursarea cu întârziere a TVA este o problemă pe care 
guvernul încearcă să o rezolve. În pofi da amendamentelor 
recente care au impus termene mai mici pentru rambursare, 
întreprinderile se plâng că rambursarea TVA, inclusiv în 
cazul exporturilor, poate dura câteva luni. TVA pe mărfurile 
şi serviciile furnizate de nerezidenţi este colectată prin 
mecanismul de taxare inversă. Mecanismul actual de 
rambursare a TVA nu permite compensarea TVA trecute în 
cont cu alte obligaţii fi scale (de exemplu, taxe vamale). O 
procedură efi cientă şi facilă de rambursare a TVA este o 
premisă importantă pentru atingerea obiectivului declarat 
de transformare a ţării într-o platformă de export. Aceste 
schimbări necesită şi modifi carea legislaţiei cu privire la TVA.

Alte impozite indirecte sunt impozitul pe capital (între 0,1 
şi 0,5 procente), taxele de stat (taxe percepute pentru 
serviciile prestate de autorităţile publice), taxele vamale 
(între 0 şi 30 procente, în funcţie de mărfuri) şi accizele 
(pentru cafea, caviar, băuturi alcoolice tari, bere, vinuri, 
produse de tutungerie, carburanţi şi lubrefi anţi, produse 
de parfumerie, autovehicule, mărfuri electrice, bunuri din 
metale preţioase şi pietre preţioase, locale şi importate).42 
Cotele variază de la un bun la altul. Accizele sunt incluse în 
valoarea impozabilă la calcularea TVA.

4.3. Facilităţile şi regimurile speciale

Investitorilor le sunt oferite diferite facilităţi. Întreprinderile 
cu capital social mai mare de 250.000 dolari SUA pot 
benefi cia de o reducere cu 50 la sută a IVC pentru o 
perioadă de cinci ani dacă IVC calculat (dar neachitat) este 
reinvestit în producţia proprie. Această reducere poate 
creşte până la 100 de procente, pentru o perioadă de trei 
sau patru ani, în cazul întreprinderilor cu capital social mai 
mare (de respectiv 2, 5, 10, 20 şi 50 milioane dolari SUA) 
care reinvestesc o parte a IVC calculat (dar neachitat) în 
producţia proprie (acest coefi cient descreşte odată cu 
creşterea sumei investite). De scutire de la achitarea IVC 
pentru o perioadă de trei ani pot benefi cia, de asemenea, 
diferite categorii de întreprinderi, cum ar fi  IMM cu mai puţin 
de 20 de salariaţi şi venituri nu mai mari de 3 milioane lei 
(aproximativ 255.500 dolari SUA), întreprinderile agricole, 
anumite cooperative agricole, rezidenţii parcurilor ştiinţifi ce 
şi tehnologice şi ai incubatoarelor de inovaţii. Odată expirată, 
scutirea fi scală de trei ani, aceste întreprinderi pot benefi cia 
de o reducere cu 35 de procente a impozitului pe venit 
pentru următorii doi ani. Băncile comerciale şi organizaţiile 
de microfi nanţare pot, de asemenea, să benefi cieze 
de scutirea totală de la plata impozitului pentru venitul 
obţinut din creditele acordate pentru o perioadă mai mare 
de trei ani. O scutire de 50 la sută de la plata impozitului 
pe venit este disponibilă în privinţa venitului obţinut din 
împrumuturile acordate pentru o perioadă de la doi la trei 
ani, cu condiţia ca aceste împrumuturi să fi e folosite pentru 
fi nanţarea unor investiţii, cum ar fi  procurarea de mijloace 
fi xe de către întreprinderea împrumutată, dezvoltarea, 
însuşirea şi implementarea de noi tehnologii etc.

Întreprinderile care activează în domeniul tehnologiilor 
ştiinţifi ce şi inovaţionale sunt eligibile pentru scutire 
totală de la plata IVC, cu condiţia ca venitul astfel păstrat 
să fi e utilizat exclusiv în domeniul ştiinţei şi inovaţiilor.43 
Producătorii agricoli de toate formele juridice sunt de 
asemenea eligibili pentru scutirea pentru o perioadă de 
cinci ani de la plata IVC obţinut din activitatea principală 
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Caseta II.1. Avantajele oferite de zonele economice libere şi alte zone similare

Legea cu privire la zonele economice libere deschide accesul în ZEL investitorilor străini şi celor locali. Rezidenţii ZEL 
activează de obicei în domeniul fabricării pentru export, cu excepţia produselor alcoolice, al sortării, ambalării şi marcării 
produselor care tranzitează teritoriul Republicii Moldova, alte tipuri de activităţi comerciale internaţionale, transport 
comercial, precum şi servicii auxiliare, cum ar fi  construcţii, reţele edilitare, servicii de depozitare şi de alimentaţie 
pentru a susţine activităţile comerciale menţionate mai sus. Fabricarea de produse alcoolice a fost exclusă din ZEL 
în 2010. Cu toate acestea, rezidenţii care activau în acest domeniu la momentul intrării în vigoare a amendamentelor 
menţionate pot continua să-şi desfăşoare activitatea, în conformitate cu contractele încheiate cu administraţia ZEL.

Legea prevede că ZEL pot fi  create pentru o perioadă de cel puţin 20 de ani. Dacă în această perioadă sunt adoptate 
modifi cări la legislaţie care lezează drepturile rezidenţilor, legea prevede o garanţie împotriva unor astfel de amendamente 
pentru o perioadă de 10 ani. Dacă investiţia unui rezident depăşeşte suma de 200 milioane dolari SUA, garanţia este 
prelungită pentru întreaga perioadă de activitate a rezidentului în ZEL, dar nu mai mult de 20 de ani.

Conform Codului Fiscal, impozitarea rezidenţilor ZEL se caracterizează prin următoarele particularităţi:

(a) exportatorii achită 50 la sută din cota IVC prevăzută de lege;

(b) rezidenţii care nu exportă achită 75 la sută din cota IVC prevăzută de lege;

(c) exportatorii care au investit cel puţin 1 milion dolari SUA în mijloace fi xe şi/sau în dezvoltarea infrastructurii 
ZEL achită 0 la sută din cota IVC prevăzută de lege pentru o perioadă de trei ani;

(d) exportatorii care au investit cel puţin 5 milioane dolari SUA în mijloace fi xe şi/sau în dezvoltarea infrastructurii 
ZEL achită 0 la sută din cota IVC prevăzută de lege pentru o perioadă de cinci ani.

Întreprinderile rezidente ale zonei industriale libere a Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti pot benefi cia de scutire de 
la achitarea impozitului pentru o perioadă de cinci ani, cu condiţia să fi  făcut o investiţie capitală iniţială de cel puţin 
5 milioane dolari SUA. Întreprinderile care investesc suplimentar încă cel puţin 5 milioane dolari SUA au dreptul la o 
scutire de încă doi ani.

Pentru investitorii în aceste zone, avantajele majore nu se limitează la reducerea/scutirea de la achitarea 
impozitelor. Ei beneficiază de importul fără taxe vamale a materiei prime, cu condiţia ca produsul final să fie 
reexportat. În acest fel, aceştia nu trebuie să ceară rambursarea taxelor. Un avantaj similar există şi în privinţa 
TVA: TVA nu se aplică livrărilor de bunuri şi servicii efectuate de rezidenţii ZEL, ai Portului Internaţional Liber 
Giurgiuleşti şi ai Aeroportului Internaţional Liber Mărculeşti (acesta din urmă beneficiază de un regim similar ZEL, 
deşi nu se încadrează în această categorie, a se vedea Capitolul I). În plus, TVA la cota 0 este aplicată mărfurilor 
şi serviciilor importate în aceste zone din afara ţării, de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova şi din alte zone. 
Aceste prevederi le permit rezidenţilor zonelor menţionate să facă economii de efort şi bani. Cu toate acestea, 
toate produsele vândute în afara acestor zone (dar neexportate) sunt de obicei supuse impozitării cu taxe vamale 
de import şi TVA.

Facilităţile oferite pentru parcurile industriale sunt mai limitate în comparaţie cu cele din ZEL. Cu toate acestea, ele 
sunt suficient de atractive pentru investitori. Aceste avantaje includ: schimbarea gratuită a destinaţiei terenurilor, 
transferul gratuit al terenurilor deţinute de stat către administraţia parcului industrial, o reducere de 30 la sută 
a chiriei pentru terenurile aflate în proprietatea statului, contribuţia statului la dezvoltarea infrastructurii şi a 
tehnologiilor, precum şi inspecţii reduse şi coordonate. Întreprinderile din parcurile industriale au acces la spaţii 
de producere şi birouri gata pentru folosinţă. Acestea beneficiază de asemenea de sprijin juridic şi consultanţă în 
obţinerea licenţelor, autorizaţiilor şi avizelor. Sunt disponibile servicii de consultanţă pentru elaborarea proiectelor, 
angajări, managementul tehnologiilor, audit şi contabilitate. În viitor pe teritoriul parcurilor industriale vor fi 
deschise sucursale bancare, oficii poştale şi servicii medicale (termenul exact nu a fost stabilit încă).

Sursa: UNCTAD 
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(agricultură). Rezidenţii zonelor economice libere (ZEL) (a se 
vedea capitolul I, caseta I.3) şi cei ai Portului Internaţional 
Liber Giurgiuleşti benefi ciază de anumite facilităţi (caseta 
II.1). Aceste facilităţi se prezintă ca mecanisme pentru 
atragerea investitorilor străini (deşi aceste zone nu sunt 
neapărat rezervate pentru străini).

4.4. Tax administration

Deşi, în ultimii ani raportarea fi scală şi achitarea impozitelor 
a devenit mai facilă pentru mediul de afaceri, conformarea cu 
sistemul de administrare fi scală rămâne o sarcină oneroasă. 
Situaţia este refl ectată în raportul „Doing Business” al Băncii 
Mondiale (Banca Mondială, 2012). Republica Moldova se 
clasează pe locul 109 în privinţa competitivităţii cotei totale 
a impozitelor, pe locul 94 în privinţa timpului necesar pentru 
îndeplinirea tuturor formalităţilor de raportare fi scală şi pe 
locul 164 în privinţa numărului total de plăţi (48 pe parcursul 
unui an). Chiar dacă o întreprindere cheltuiesc în mediu 220 
de ore pe an pentru completarea şi prezentarea rapoartelor 
fi scale, sub media regională de 274 de ore, numărul de plăţi 
fi scale este mare, în pofi da faptului că IVC trebuie declarat şi 
achitat anual.44 Principalul motiv este că există trei impozite 
(asigurări sociale, asigurări medicale şi TVA) care trebuie 
achitate lunar şi potrivit unor grafi ce diferite.

În plus, nu există proceduri unifi cate în administrarea 
fi scală, care ar limita posibilităţile de aplicare arbitrară. 
Există un număr mare de instrucţiuni, hotărâri, ordine, 
circulare şi scrisori care se aplică în domeniul impozitării. 
În unele cazuri, conţinutul acestor documente este ambiguu 
sau chiar pare a contrazice Codul Fiscal. Mai mult, aceste 
hotărâri nu sunt întotdeauna publicate şi, prin urmare, 
nu sunt neapărat accesibile publicului. Această situaţie 
generează incertitudini, deoarece neconformarea cu 
documentele menţionate poate rezulta în aplicarea de 
penalităţi fi scale, controverse juridice şi litigii similare celor 
care apar în cazul încălcării Codului Fiscal.

Pentru a reduce costurile aferente raportării fi scale 
pentru contribuabili, Inspectoratul Fiscal de Stat a lansat 
recent, cu sprijinul donatorilor, un sistem electronic de 
raportare. Începând cu ianuarie 2012, anumiţi plătitori 
de TVA sunt obligaţi să utilizeze acest sistem electronic. 
Potrivit Inspectoratului Fiscal de Stat, această metodă este 
obligatorie pentru contribuabilii mari din toată ţara şi pentru 
toţi contribuabilii cu sediul în Chişinău, Bălţi şi Comrat. 
Sistemul utilizează semnătura electronică care este pusă 
la dispoziţia întreprinderilor în mod gratuit. Facturile trebuie 
înregistrate în mod obligatoriu de către întreprinderi în 
Registrul Fiscal. Sistemul va fi  extins şi la contribuabilii mai 
mici la o etapă ulterioară; potrivit unui scenariu optimist.

Declaraţia rapidă, introdusă în 2010, este un instrument 
alternativ de raportare fi scală simplifi cată şi constă 
dintr-un sistem de completare şi prelucrare automată a 
declaraţiilor fi scale. Aceasta permite raportarea gratuită 
on-line a impozitelor şi înlocuieşte un volum mare de 
documente pe hârtie şi deplasări în persoană la ofi ciul 
fi scal, prin tipărirea unui document de doar o pagină. Spre 
deosebire de sistemul descris mai sus, declaraţia rapidă nu 
necesită semnătură electronică. Spre sfârşitul anului 2011, 
30.000 de contribuabili utilizau acest sistem, inclusiv 30 de 
procente din toţi plătitorii de TVA (USAID, 2010).

Pentru a îmbunătăţi administrarea fi scală, guvernul a 
simplifi cat procedura de acceptare a declaraţiilor fi scale 
rectifi cate şi astfel întreprinderile care doresc să corecteze 
declaraţiile lor fi scale după termenul limită nu sunt supuse 
unui audit fi scal. Ministerul Finanţelor elaborează în prezent 
un sistem de audit fi scal în bază de riscuri (prin identifi carea 
acelor contribuabili care cel mai probabil nu se conformează 
cerinţelor legale), care va permite Inspectoratului Fiscal să 
administreze mai efi cient sistemul de controale şi inspecţii 
şi să abordeze aspectele ce ţin de transparenţă şi corupţie.

5. Administraţia vamală

Deşi la mijlocul anilor 2000 au fost iniţiate eforturi de 
modernizare şi simplifi care a serviciilor vamale, ele nu au 
fost continuate în mod sistematic, iar acţiunile ulterioare de 
raţionalizare şi efi cientizare a regimului vamal trebuie să fi e 
o prioritate. Modernizarea serviciilor vamale este esenţială, 
deoarece Republica Moldova tinde să devină o ţară de 
tranzit cu servicii de logistică pentru comerţul dintre UE 
şi CSI. De asemenea, Moldova tinde să devină o platformă 
de producere a bunurilor şi serviciilor intermediare pentru 
ambele pieţe, ceea ce necesită o funcţionare echilibrată a 
administraţiei vamale. 

Republica Moldova a fost prima ţară care a introdus sistemul 
ASYCUDA-World (sistem automatizat de date vamale), 
elaborat de UNCTAD. Acesta a fost complet operaţional 
din anul 2006. Ca urmare, toate declaraţiile vamale sunt 
procesate prin intermediul ASYCUDA-World în format 
electronic. Persistă însă defi cienţele de infrastructură, 
barierele administrative şi un nivel destul de ridicat de 
corupţie (capitolul I), care afectează efi cienţa activităţilor. 
În această privinţă, şi conform raportului „Doing Business” 
(Banca Mondială, 2012), Republica Moldova nu a progresat 
în ultimii ani la capitolul indicatorilor care se referă la 
comerţul transfrontalier. Sunt necesare 32 de zile pentru 
efectuarea un export şi 35 de zile pentru efectuarea unui 
import, majoritatea zilelor fi ind utilizate pentru întocmirea 
documentelor necesare. În comparaţie cu alte ţări din 
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regiune similare ca mărime, Republica Moldova este pe 
ultimul loc; în Muntenegru, Fosta Republică Iugoslavă a 
Macedoniei şi Albania sunt necesare între 12 şi 19 zile 
pentru efectuarea unui export şi între 11 şi 18 zile pentru 
efectuarea unui import. 

Pentru a satisface mai bine necesităţile transportatorilor, 
se impune raţionalizarea punctelor vamale, în special din 
capitală. După cum am evidenţiat în capitolul I, în capitală 
există în prezent mai multe puncte vamale, vămuirea 
fi ind astfel un proces costisitor şi consumator de timp. De 
asemenea, se recunoaşte faptul că există factori în afara 
controlului Serviciului Vamal, care împiedică atingerea 
scopului unor servicii vamale îmbunătăţite, în special 
monitorizarea zonei de frontieră a regiunii transnistrene 
(caseta II.2).

Planurile de continuare a îmbunătăţirii serviciilor vamale 
au fost elaborate în conexiune cu agenda de Guvernare 
Electronică a Guvernului (punctul C.10). Potrivit Strategiei 
de Dezvoltare a Serviciului Vamal pentru anii 2012-2016, 
se acordă prioritate implementării complete a unor soluţii 
electronice moderne, dintre care semnătura electronică este 
de o importanţă majoră, datorită utilităţii sale în combaterea 
falsifi cării documentelor. Strategia este elaborată conform 

Cadrului de standarde privind securitatea şi facilitarea 
comerţului mondial SAFE al Organizaţiei Mondiale a Vămilor, 
adoptat în anul 2006, şi conform Deciziei nr. 70/2008/CE 
a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 ianuarie 
2008 privind crearea unui mediu informatizat pentru 
vamă şi comerţ.45 De asemenea, continuă implementarea 
principiului ghişeului unic în întocmirea documentelor 
vamale. Impactul îmbunătăţirilor tehnice va depinde în 
mare măsură de efi cienţa cu care funcţionarii şi brokerii 
vamali vor fi  pregătiţi pentru a utiliza aceste noi instrumente 
electronice. Pregătirea trebuie însoţită şi de măsuri de 
simplifi care a formalităţilor la frontieră, cum ar fi  separarea 
trafi cului pe tipuri, acordând prioritate (prin aşa-numita 
pistă rapidă) vehiculelor care deţin documente recunoscute 
pe plan internaţional, precum carnet TIR, şi celor care 
transportă animale vii sau produse uşor alterabile, precum 
şi prin crearea unor zone pentru control aleatoriu, situate în 
afara coridorului de circulaţie.46

6. Piaţa muncii

Deşi costurile forţei de muncă sunt mai mici decât în ţările 
vecine, investitorii se plâng adesea că există două limitări 
importante legate de piaţa forţei de muncă: un defi cit de 

Caseta II.2.  Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina

Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră (EUBAM) a fost lansată în 2005 la solicitarea comună a Republicii 
Moldova şi Ucrainei pentru monitorizarea internaţională a frontierei lor comune cu zona controlată de administraţia 
separatistă nerecunoscută din regiunea transnistreană. Scopul Misiunii este de a soluţiona problemele legate de 
“hotarul intern” nerecunoscut între regiunea transnistreană şi alte regiuni ale Republicii Moldova, precum şi Ucraina.

Scopul EUBAM este de a combate activităţile ilegale transfrontaliere, cum ar fi  contrabanda şi alte activităţi comerciale 
ilicite şi trafi cul de fi inţe umane. În afară de controale, printre acţiunile EUBAM se numără şi asistenţă în vederea 
consolidării capacităţilor vamale şi de gestionare a frontierei ale Republicii Moldova şi Ucrainei. În urma operaţiunilor 
comune, au  fost efectuate capturi de articole de contrabandă şi fraude vamale în proporţii mari (3,2 milioane euro în 
2011). EUBAM organizează cursuri de instruire specializată în domeniile-cheie ale activităţii vamale şi grănicereşti, spre 
exemplu, analiza riscurilor şi tehnici de depistare a contrabandei, organizează vizite de studiu la agenţiile partenere 
din statele membre ale UE. Misiunea susţine iniţiativele de combatere a corupţiei în sectorul vamal, prin antrenarea 
societăţii civile din Moldova şi Ucraina şi comunicarea cu comunităţile de frontieră din cele două ţări.

Mandatul EUBAM, aprobat iniţial pe doi ani, a fost extins de mai multe ori,  iar mandatul curent expiră în noiembrie 2015. 
Misiunea EUBAM este fi nanţată în întregime de Uniunea Europeană în contextul Instrumentului European de Vecinătate 
şi Parteneriat şi este implementată de UE în comun cu PNUD. În perioada 2011–2013, EUBAM are un buget anual de 
21 milioane de euro şi aproximativ 220 angajaţi, dintre care 120 sunt cetăţeni ai Republicii Moldova şi Ucrainei, iar 100 
sunt cetăţeni ai statelor membre ale UE.

Pentru a spori impactul EUBAM, în martie 2006, Republica Moldova şi Ucraina au demarat aplicarea unui acord vamal, 
în temeiul căruia, companiile transnistrene care doresc să se angajeze în comerţul transfrontalier, obţin permisiunea în 
acest sens, în cazul în care se înregistrează la Camera Înregistrării de Stat din Chişinău (secţiunea C.2).

Sursa:  UNCTAD, pe baza interviurilor şi www.eubam.org/en.



44

analiza politicii investiţionale REPUBLICA MOLDOVA

competenţe (capitolele I şi III) şi caracterul rigid al procesului 
de angajare a personalului. În timp, legislaţia s-a adaptat 
lent la principiile economiei de piaţă. Acum, guvernul are 
sarcina de a fi naliza tranziţia legislaţiei forţei de muncă fără 
a elimina protecţia angajaţilor.

Raporturile de muncă sunt reglementate de Codul muncii, 
contractele colective de muncă la nivel naţional şi la nivel de 
întreprindere şi alte legi speciale, precum Legea salarizării 
(2002) sau Legea sindicatelor (2000). Codul muncii 
(2003) reglementează, în special, drepturile şi obligaţiile 
angajatorilor şi ale angajaţilor, precum şi rolul sindicatelor şi 
patronatelor în raporturile de muncă. În ultimii ani, Moldova 
a depus eforturi pentru implementarea celor 8 convenţii 
de bază ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi pentru 
alinierea Codului muncii la normele şi regulamentele UE. 
În rezultat, majoritatea legilor naţionale privind condiţiile de 
muncă sunt în conformitate cu standardele internaţionale. 
De exemplu, potrivit Codului muncii, săptămâna de lucru are 
40 de ore şi ziua de lucru are 8 ore, dar există excepţii de la 
acest sistem atunci când natura activităţilor justifi că luarea 
unor măsuri alternative. Dreptul la grevă este recunoscut 
prin lege, după ce procedura de conciliere s-a dovedit a 
fi  inefi cientă, şi cu condiţia ca angajatorul să fi e anunţat 
despre grevă cu 48 de ore în avans. 

Totuşi, reglementările ar putea fi  revizuite în unele domenii. 
Deşi angajarea cu normă incompletă şi contractele pe termen 
scurt sunt permise de Codul muncii, acestea sunt difi cil de 
aplicat în practică. Procedurile de angajare şi de concediere 
ar putea fi  simplifi cate fără a periclita protecţia lucrătorilor. 
De exemplu, reglementările prevăd că angajatorul trebuie 
să reprimească la lucru un angajat care a depus cerere 
de demisie, dacă, în termen de două săptămâni de la 
depunerea cererii, angajatul îşi reconsideră decizia şi nu 
este angajată o altă persoană în locul său (art. 85 alin. 
4). Litigiile împiedică şi ele fl exibilitatea forţei de muncă, 
deoarece deciziile trebuie puse în aplicare chiar înainte de 
pronunţarea sentinţei defi nitive. În caz de concediere, nu 
există o limită superioară a compensaţiei pentru lucrătorii 
disponibilizaţi din cauza lichidării întreprinderii: pentru 
fi ecare an încheiat, se acordă un salariu mediu săptămânal 
(s-ar putea stabili o limită superioară). În fi nal, reglementările 
privind concediile de maternitate şi îngrijire a copilului sunt 
generoase, dar ar putea descuraja angajarea femeilor în 
sectorul privat. În prezent, concediul de maternitate plătit 
poate fi  de maxim 3 ani şi încă 3 ani fără plată.

Mai există cazul în care un angajator care doreşte să 
concedieze un angajat trebuie fi e să informeze sindicatul, 
fi e să obţină aprobarea sindicatului (art. 16 alin. 4 din Legea 
sindicatelor). Sindicatele au alte prerogative care depăşesc 

mandatul lor obişnuit. De exemplu, ele sunt reprezentate 
în comitete care se ocupă de protecţia mediului, controlul 
aplicării legislaţiei privind spaţiul locativ în cadrul 
întreprinderii şi controlul asupra procesului de privatizare.

7. Angajarea în muncă şi şederea străinilor 

Deşi legislaţia cu privire la angajarea lucrătorilor străini 
este modernă, în practică ea rămâne problematică pentru 
atragerea lucrătorilor străini cu competenţele necesare 
pieţei forţei de muncă din Republica Moldova. 

Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova a 
fost adoptată în iulie 2010. Scopul său principal este de 
a armoniza legislaţia Republicii Moldova cu prevederile 
Acordului Schengen şi ale regulamentelor comunitare 
privind circulaţia persoanelor. Prevederile legii se aplică 
tuturor categoriilor de migranţi, inclusiv solicitanţilor 
locurilor de muncă. 

Potrivit Legii privind regimul străinilor în Republica Moldova, 
întreprinzătorii străini şi lucrătorii străini care doresc să 
obţină dreptul de şedere temporară pentru a munci în 
Republica Moldova au nevoie de o viză pe termen lung, 
valabilă 12 luni. Permisele de şedere şi cele de muncă sunt 
prevăzute în acelaşi document. Dreptul la şedere provizorie 
poate fi  acordat pentru o perioadă de până la 5 ani, cu 
posibilitate de prelungire. Până în martie 2013 dreptul de 
şedere provizorie se acorda lucrătorilor imigranţi în limitele 
cotei unice de imigrare în scop de muncă, stabilită anual 
de guvern. Cota a fost stabilită de Biroul Migraţie şi Azil, 
în coordonare cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi 
Familiei. În anul 2011, cota pentru toţi migranţii în scop de 
muncă a fost de 1.300. Legea nr. 303 din 26 decembrie 
2012 a abolit cotele respective şi a intrat în vigoare în 
martie 2013. În plus, cerinţa de aprobare de către Agenţia 
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a fost eliminată 
pentru străinii invitaţi de către guvern sau organele de 
stat, străinii care desfăşoară proiecte de investiţii şi străinii 
angajaţi pentru o perioadă maximă de 90 de zile. Procedura 
a fost simplifi cată, astfel încât certifi catul medical, viza de 
reşedinţă şi cazierele judiciare nu mai sunt solicitate de 
către organele competente.

Procesul de verifi care a respectării normelor are loc ex-post, 
pe baza unui test al pieţei locale a muncii, pentru fi ecare post 
care este oferit străinilor.47 Lucrătorii migranţi care solicită 
permise de şedere şi de muncă trebuie să îndeplinească 
cerinţele prevăzute în diverse hotărâri ale guvernului. În 
principiu, perioada maximă de examinare a unei cereri de 
către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
este de 30 de zile, iar un răspuns din partea Secţiei politici 
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migraţionale, care se ocupă direct de cerere, poate fi  primit 
în termen de 60 de zile. În practică însă, procesul poate dura 
mai mult, în special atunci când autorităţile au libertatea 
de acţiune să decidă tipul documentelor considerate a fi  
acceptabile. Taxa care se plăteşte este limitată la 150 USD.

La data redactării prezentului raport, Parlamentul examina 
modifi cările la Legea privind regimul străinilor în Republica 
Moldova. Acestea ar urma să scutească străinii care 
desfăşoară proiecte de investiţii şi alte persoane invitate de 
guvern sau alte autorităţi centrale de cerinţa de a obţine 
aprobare din partea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă. Procedurile aplicate pentru imigraţie 
ar urma să fi e simplifi cate prin eliminarea cerinţei de 
prezentare a certifi catului medical, dovezii privind spaţiul 
locativ şi cazierului judiciar.

8. Terenurile

Obţinerea dreptului de proprietate asupra terenului este 
simplă pentru toţi investitorii, cu excepţia agriculturii. 
Mai există probleme privind claritatea regimului juridic 
pentru terenul arendat. Legea cu privire la investiţiile în 
activitatea de întreprinzător din 2004 menţionează explicit 
că investitorii străini pot deţine terenuri, în conformitate cu 
legislaţia existentă şi cu scopul de a desfăşura o activitate 
economică. Există o excepţie pentru terenurile agricole şi 
forestiere, deţinerea acestora fi ind rezervată cetăţenilor 
Republicii Moldova şi persoanelor juridice fără capital 
străin, situaţie confi rmată de guvern în 2006.48

Moldova urmează practica din multe alte ţări şi, în principiu, 
investitorii străini nu ar trebui să aibă probleme deosebite, 
deoarece Legea cu privire la arenda în agricultură (2006) 
permite contractele de arendă şi transferul acestora pe 
baza tranzacţiilor de pe piaţa privată. 

A rămas o anumită incertitudine cu privire la condiţiile de 
arendă, deoarece Legea nu le stipulează sufi cient de clar. 
De exemplu, perioada minimă/maximă pentru arenda 
terenurilor nu este specifi cată. Investitorii care doresc să 
ia în arendă terenuri pentru activităţi agricole se confruntă 
şi cu problema fragmentării terenurilor: există nenumărate 
parcele de teren, ale căror proprietari sunt deseori difi cil 
de găsit sau identifi cat din cauză că au emigrat. Aceasta 
se datorează parţial reformelor funciare întreprinse în anii 
1991-1992 şi 1996. Fragmentarea este un efect secundar al 
obiectivului principal al reformei, adică transferul terenurilor 
din proprietate publică (cooperative şi stat) în proprietate 
privată prin repartizarea parcelelor de teren către persoane 
fi zice. Pentru a rezolva problema fragmentării, guvernul 
a introdus, cu susţinerea experţilor în dezvoltare, o serie 

de măsuri, inclusiv stimulente, de încurajare a înfi inţării 
cooperativelor.

Problema securităţii dreptului de proprietate este abordată 
de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru. Benefi ciind de 
fi nanţare şi asistenţă internaţională şi de un sistem efi cient 
de auto-fi nanţare, Agenţia a reuşit să efi cientizeze procesul 
de înregistrare a proprietăţilor. Ea a reuşit să înregistreze 
proprietăţile şi proprietarii pe aproape 85% din teritoriul 
ţării. Raportul „Doing Business” al Băncii Mondiale (2012) 
arată că Republica Moldova se afl ă între primele 20 de ţări 
în privinţa înregistrării proprietăţilor, cu 5 proceduri care 
durează 5 zile şi costă doar 0,9% din valoarea proprietăţii. 
Agenţiei îi mai rămâne o provocare importantă: aceea de a 
depista proprietarii de terenuri care au părăsit ţara sau au 
moştenit drept de proprietate de la persoane decedate fără 
a-şi înregistra dreptul conform legii.

9. Politica în domeniul concurenţei şi 
ajutorul de stat 

Republica Moldova a adoptat principalele instrumente de 
politică pentru a proteja în mod adecvat concurenţa şi a 
revizuit recent legislaţia naţională privind concurenţa 
pentru a corespunde standardelor UE în domeniu. Totuşi, 
normele şi regulamentele privind concurenţa sunt destul 
de noi pentru cadrul legal, pentru economia şi pentru 
publicul larg din Moldova. Astfel, problemele cauzate de 
poziţia dominantă, practicile economice anti-concurenţă şi 
concurenţa neloială sunt puţin cunoscute. De asemenea, 
sunt destul de frecvente cazurile când instituţiile publice 
denaturează concurenţa prin instrumente de reglementare 
diferite, în special în domenii de infrastructură reglementate. 
Este cazul telecomunicaţiilor, de exemplu, în care compania 
Moldtelecom (de stat) poate limita accesul la facilităţile 
de bază ale reţelelor de telefonie fi xă. În astfel de cazuri, 
justifi carea intervenţiei trebuie clarifi cată (mai ales la 
capitolul creştere a efi cienţei pentru societate şi economie). 

Politica privind concurenţa se bazează pe articolul 126 
din Constituţie, care prevede obligaţia statului de a 
proteja concurenţa loială. În 2012 a fost adoptată o nouă 
lege a concurenţei, care a înlocuit prima lege din 1992 
şi succesoarea ei din 2000. Aceasta apropie practicile 
naţionale de cele din UE. În plus, se detaliază condiţiile în 
care acţiunile anti-concurenţă sunt califi cate ca atare şi 
sancţionate de organele competente. Se detaliază normele 
de evaluare şi cercetare a acestor practici, modul în care 
este identifi cată piaţa relevantă şi care sunt principalele 
excepţii aplicabile. Legea prevede următoarele încălcări 
posibile ale concurenţei: acordurile restrictive, abuzul 
de poziţia dominantă pe piaţă, concurenţa neloială şi 
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concentrările de întreprinderi. Prevederile noii legi se aplică 
întreprinderilor înregistrate în Republica Moldova sau în 
alte state, persoanelor fi zice, asociaţilor de întreprinderi, 
autorităţilor publice centrale sau locale (PwC Moldova, 
2012).

Legea nr. 183 din 11 iulie 2012 şi aplicarea sa sunt mai 
clare decât în cazul legilor anterioare, dar sancţiunile sunt la 
fel de stricte. În cazul încălcării prevederilor legii, Consiliul 
Concurenţei poate ordona încetarea practicilor respective, 
poate prescrie despăgubiri morale sau materiale şi/sau 
poate aplica o amendă. Valoarea amenzii depinde de cifra 
de afaceri totală a întreprinderii în anul precedent. Aceasta 
poate ajunge la 0,45% din cifra de afaceri totală în cazul 
unei încălcări a procedurilor concurenţei şi la 4% din cifra 
de afaceri în cazul încălcărilor substanţiale, depinzând în 
ambele cazuri de gravitatea faptei. În caz de nerespectare 
a deciziilor Consiliului Concurenţei, penalităţile pot ajunge 
la 5% din cifra de afaceri pentru fi ecare zi de întârziere. 
Deciziile şi instrucţiunile Consiliului pot fi  contestate 
în termen de 30 de zile calendaristice în instanţele de 
contencios administrativ. Totuşi, contestarea unei decizii 
a Consiliului Concurenţei nu duce la suspendarea aplicării 
acelei decizii, cu excepţia cazului în care instanţa decide 
altfel sau există o hotărâre a curţii de primă instanţă cu 
privire la aceasta. Dacă o decizie este declarată nulă în 
întregime sau parţial, amenzile trebuie rambursate în 
termen de 45 de zile (PwC Moldova. 2012).

De asemenea, legea prevede reorganizarea Agenţiei 
Naţionale pentru Protecţia Concurenţei, autoritatea 
naţională de reglementare în domeniu, transformând-o în 
Consiliul Concurenţei. Încă nu este clar dacă noua Agenţie 
va reuşi să depăşească problema lipsei de fonduri, care a 
împiedicat serios crearea şi funcţionarea predecesoarei ei. 
În prezent, Agenţia are 41 de angajaţi. Cu un singur ofi ciu în 
Chişinău, care nu are competenţă naţională, Agenţia a depus 
eforturi pentru a-şi îndeplini toate sarcinile repartizate, de la 
acţiuni de pledoarie până la controale şi litigii. Din cauza 
salariilor mici, fl uctuaţia personalului şi costurile de formare 
profesională sunt înalte. În pofi da acestor difi cultăţi, în 2010 
Agenţia a investigat 60 de pretinse încălcări ale concurenţei 
loiale, dintre care 20 de abuzuri de poziţie dominantă, 4 
cazuri de cartel, 17 cazuri de concurenţă neloială, 14 cazuri 
de acţiuni ale instituţiilor publice şi 7 cazuri legate de 
publicitate. În acelaşi an, Agenţia a preluat un număr de 18 
acţiuni în justiţie de natură civilă şi administrativă.

În domeniul ajutorului de stat, se aşteaptă adoptarea de 
către Parlament a unei noi legi, prima de acest tip pentru 
Republica Moldova. Proiectul de lege urmează prevederile 
Acordului de Parteneriat şi Cooperare semnat cu UE, art. 

48 din acesta stipulând obligaţia părţilor de a nu admite 
acordarea ajutorului de stat care favorizează anumite 
întreprinderi sau producţia unor bunuri, în măsura în care 
acestea ar denatura concurenţa şi ar afecta comerţul 
dintre UE şi Moldova. Nu există însă nici un inventar al 
activităţilor afectate de această lege, ceea ce face difi cilă 
implementarea ei. 

10. Privatizarea

Deşi rolul statului în producerea bunurilor şi serviciilor este 
încă important, procesul de privatizare, început acum două 
decenii, a luat avânt în ultimul timp (capitolul I). Cadrul legal 
actual pentru privatizare este stabilit prin Legea privind 
administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (2007). 
Potrivit art. 23 din această lege, privatizarea poate avea 
loc prin diverse modalităţi, inclusiv emiterea de acţiuni prin 
intermediul Bursei de Valori, vânzare prin concurs comercial 
sau investiţional, vânzare la licitaţie cu reducere, vânzare la 
licitaţie fără anunţarea preţului iniţial, transmitere de acţiuni 
cu titlu gratuit sau transmitere de acţiuni pentru a onora 
datoriile statului. 

În prezent, sunt pregătite pentru privatizare numeroase 
active şi întreprinderi ale statului. Acestea sunt incluse 
într-o listă ofi cială, care a fost actualizată ultima dată 
în decembrie 2011. Lista cuprinde active importante 
din domeniile energetic, apă şi canalizare, agricultură, 
construcţii de maşini, infrastructură de transport, inclusiv 
Aeroportul Internaţional Chişinău. Mai există o listă de 
105 active care vor rămâne în proprietate publică. Printre 
acestea se numără centralele hidroelectrice, participaţia 
statului (35,33%) la întreprinderea moldo-rusă Moldovagaz, 
gările feroviare şi auto, Poşta Moldovei, dar şi fabrici de 
vinifi caţie, cel mai mare producător de pâine şi produse de 
panifi caţie şi un centru de expoziţii internaţionale. Lista mai 
include spitale, institute de cercetare şi teatre. 

În 2011, guvernul preconiza venituri de până la 1 miliard 
de lei (85,2 mil. USD) din privatizare. S-a obţinut însă doar 
puţin peste 10% din obiectiv, iar în 2010 s-a realizat 20% 
din obiectiv. S-a dovedit faptul că întreprinderile scoase 
la privatizare sunt deseori difi cil de vândut. Valoarea justă 
a acestora este greu de stabilit şi valoarea contabilă 
indicată de guvern nu este considerată întotdeauna ca 
fi ind exactă. În plus, nivelul tranzacţiilor la Bursa de Valori 
a Moldovei este redus, fapt care îngreunează atragerea 
potenţialilor investitori. În fi nal, Agenţia pentru Proprietatea 
Publică, responsabilă pentru organizarea şi supravegherea 
procesului de privatizare, a primit o gamă largă de funcţii. 
Printre acestea se numără monitorizarea şi supravegherea 
executării obligaţiilor de către cumpărători, implementarea 
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măsurilor de aplicare a obligaţiilor legate de privatizare sau 
rezilierea contractelor şi soluţionarea în primă instanţă a 
disputelor legate de privatizare. Aceste sarcini complexe 
depăşesc competenţele actuale ale Agenţiei.

11. Transparenţa 

În Republica Moldova persistă percepţia că legea nu este 
aceeaşi pentru toţi şi credibilitatea hotărârilor judecătoreşti 
rămâne scăzută. Prin urmare, combaterea corupţiei în 
întreaga administraţie publică trebuie intensifi cată prin 
abordarea cauzelor principale, iar reforma sistemului 
judiciar este o prioritate absolută.

Administraţia publică moştenită din perioada anterioară 
independenţei se adaptează greu la cerinţele economiei 
de piaţă. Adaptarea este îngreunată şi de salariile foarte 
mici şi fl uctuaţia ridicată a personalului. Tinerii specialişti 
îşi încep deseori cariera într-o funcţie publică şi cei mai 
dotaţi trec rapid în sectorul privat, unde găsesc condiţii, 
inclusiv salarii, mai bune. În plus, salariile mici duc adesea 
la urmărirea obţinerii foloaselor necuvenite. Acestea sunt 
principalele cauze care explică poziţia Moldovei (în 2012, 
locul 94 din 183 de state monitorizate) în clasamentul 
Indicele Percepţiei Corupţiei al Transparency International 
(a se vedea şi capitolul I).

CCCEC este principalul organ de aplicare a legii care 
combate contravenţiile şi infracţiunile economice, fi nanciare 
şi fi scale. Mandatul său derivă din Constituţie, Codul penal, 
o serie de legi naţionale privind infracţiunile economice 
şi corupţia şi tratatele internaţionale pe care Republica 
Moldova le-a ratifi cat.49 Printre multe alte responsabilităţi, 
CCCEC este abilitat să identifi ce cazurile de corupţie din 
ministere, autorităţi locale, întreprinderi de stat, bănci, 
fi rme de avocatură, etc., şi să le prezinte procurorilor anti-

corupţie, deoarece nu are competenţe de urmărire penală. 
În perioada anilor 2007-2009, peste 1.500 de cazuri au fost 
înaintate procurorilor, din care aproape 1.000 au avut drept 
rezultat iniţierea urmăririi penale (CCCEC, 2009). 

Sunt testate iniţiative de creştere a transparenţei în 
administraţia publică. Acestea includ serviciile electronice, 
care au un rol important în promovarea unei vizibilităţi mai 
bune a acţiunilor publice (caseta II.3). Aşa cum am menţionat 
mai sus, CCCEC are şi rolul de a combate corupţia la scară 
redusă din administraţia publică, în cadrul legislaţiei privind 
actele permisive, contribuind la denunţarea faptelor de 
obţinere a foloaselor necuvenite în domeniul inspecţiilor şi 
controalelor. Republica Moldova implementează în prezent 
şi Strategia Naţională Anticorupţie pentru 2011-2015, care 
include, printre altele, reforma sistemului de urmărire penală, 
o analiză a legilor relevante pentru combaterea corupţiei, în 
special a cadrului legal privind integritatea administraţiei 
publice şi infl uenţarea legilor privind confl ictul de interese 
şi declararea veniturilor.

12. Litigii judiciare şi comerciale

În cadrul pregătirilor pentru negocierile cu UE privind 
ALSAC, guvernul a adoptat recent Strategia de reformă 
a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016. Strategia se 
axează pe şapte domenii principale: sistemul judecătoresc, 
justiţia penală, accesul la justiţie şi executarea hotărârilor 
judecătoreşti, combaterea corupţiei şi consolidarea eticii 
şi integrităţii actorilor din sectorul justiţiei, rolul justiţiei 
în dezvoltarea economică, respectarea drepturilor omului 
şi administrarea sectorului justiţiei. Pe baza Strategiei, 
guvernul a adoptat un Plan de acţiuni pentru următorii ani, 
care va fi  orientat spre cele şapte priorităţi menţionate 
mai sus. Încercând să ajute guvernul la consolidarea 

Caseta II.3.  Transparenţa în serviciile electronice din Republica Moldova

Ţinând cont de cele mai bune practici internaţionale în domeniul TIC şi de imperativul modernizării administraţiei publice, 
care impun guvernul să introducă mai multe soluţii electronice în activitatea sa zilnică, Republica Moldova a început 
un proces de e-Transformare. Scopul acestui efort este de a aduce în administraţia publică aplicaţiile moderne din 
domeniul TIC, de la digitalizarea arhivelor în baze de date electronice până la ghişee unice online pentru companii nou-
înfi inţate sau licenţe. Programul Strategic de Modernizare Tehnologică a Guvernării, adoptat de guvern  în 2011 a stabilit 
obiectivul guvernului de a deveni mai transparent şi mai efi cient prin utilizarea extinsă a soluţiilor TIC. Documentul mai 
prevede obiectivul de elaborare a unei strategii de guvernare deschisă şi de digitalizare a majorităţii serviciilor publice. 
De asemenea, se planifi că prestarea tuturor serviciilor publice electronice care sunt compatibile, pentru ca fl uxul de 
documente dintre acestea să devină posibil. În scopul implementării acestor măsuri, în august 2010 a fost înfi inţat 
Centrul de Guvernare Electronică, care, împreună cu Cancelaria de Stat, este principalul organ de implementare a 
acestor reforme.

Sursa:  UNCTAD, pe baza  Hotărârii Guvernului nr. 710 din 2011.
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sistemului justiţiei, UE oferă un buget de 52 milioane euro 
direct şi 10 milioane euro în calitate de asistenţă tehnică.

Până nu demult în sistemul judecătoresc din Moldova 
exista un număr de judecătorii comerciale împuternicite să 
soluţioneze cereri în cauzele comerciale. În cadrul reformei 
justiţiei, în special în vederea eliminării acuzaţiilor de 
corupţie, Parlamentul a adoptat recent o lege care dizolvă 
treptat judecătoriile comerciale. Potrivit unei legi adoptate 
în iulie 2011 pentru modifi carea Legii privind organizarea 
judecătorească (1995), cererile în cauze comerciale 
depuse anterior la judecătoriile comerciale urmează a fi  
preluate de instanţele judecătoreşti de drept comun.50 
Deşi această măsură este considerată paliativă pentru 
corupţie, ea ridică întrebarea dacă judecătorii de drept 
comun sunt sufi cient de bine instruiţi pe cauze economice 
pentru a putea răspunde specifi cului cererilor în cauze de 
faliment, concurenţă sau alte litigii comerciale. 

Cadrul juridic pentru soluţionarea litigiilor comerciale este 
format din Legea cu privire la arbitraj (2008), Legea cu 
privire la arbitrajul comercial internaţional (2008) şi Legea 
cu privire la mediere (2007). Legea cu privire la arbitraj 
stipulează că unele contracte, cum sunt cele ce vizează 
locaţiunea încăperilor de locuit, nu pot face obiectul unei 
convenţii arbitrale. Aceeaşi lege prevede că, pentru a fi  
valabilă, clauza de arbitraj trebuie încheiată în scris. În 
cazul în care o cerere cu privire la un contract ce conţine 
o clauză de arbitraj valabilă este înaintată unei instanţe 
de judecată înainte de a fi  fost transmisă spre arbitraj, 
judecătorul trebuie să remită cererea respectivă comisiei 
de arbitraj corespunzătoare. Legea mai prevede şi dreptul 
părţilor de a ataca hotărârea fi nală de arbitraj în instanţa 
de judecată, ceea ce înseamnă că chiar dacă arbitrajul ar 
putea fi  văzut ca alternativă pentru sistemul judecătoresc, 
acesta poate fi , până la urmă doar o altă cale spre 
instanţele de judecată. Camera de Comerţ şi Industrie a 
Republicii Moldova a înfi inţat în 1994 Curtea de Arbitraj 
Comercial Internaţional pentru administrarea arbitrajului 
comercial în scopul soluţionării litigiilor privind comerţul 
şi investiţiile străine.

În ceea ce priveşte executarea contractelor (Banca 
Mondială, 2012), Moldova are o poziţie relativ pozitivă 
(locul 26) în clasamentul internaţional, deşi ceva mai joasă 
decât în 2011, în cea mai mare parte din cauza reformelor 
nefi nalizate în domeniul mediului de afaceri şi justiţiei 
şi a nivelului de combatere a corupţiei în instanţele de 
judecată. Într-adevăr, deşi cadrul legal pentru justiţia 
comercială este unul solid, calitatea aplicării acestuia 
rămâne joasă din cauza corupţiei în sistemul judecătoresc 
care a devenit o povară majoră pentru dezvoltarea 

economică a ţării. Unul dintre motivele corupţiei în acest 
sistem este lipsa sancţiunilor împotriva judecătorilor care 
sunt găsiţi vinovaţi de aplicarea incorectă a legii. 

13. Proprietatea intelectuală

Regimul proprietăţii intelectuale (PI), deşi este unul nou 
pentru Republica Moldova, se dezvoltă rapid. Acesta refl ectă 
necesităţile unei părţi importante a sectorului privat într-o 
ţară care dispune de resurse naturale reduse şi îşi propune 
să pună la baza dezvoltării sale activele nemateriale 
(de ex., TIC). Drepturile de proprietate intelectuală sunt 
protejate prin Articolul 33 al Constituţiei Republicii Moldova. 
Principiile de bază sunt detaliate în legislaţia naţională 
care a fost elaborată în rezultatul unor serii de modifi cări 
legislative menite să armonizeze legile Moldovei cu 
legislaţia şi reglementările europene. Cele mai importante 
acte normative sunt: Legea privind protecţia invenţiilor din 
2008 (care substituie o lege din 1995 privind brevetele de 
invenţie), Lege privind protecţia desenelor şi modelelor 
industriale din 2007, Legea privind protecţia mărcilor din 
2008, şi cea mai recentă – Legea privind dreptul de autor 
şi drepturile conexe din 2010. În Moldova mai există şi o 
lege privind protecţia soiurilor de plante, care protejează 
drepturile PI ce vizează crearea noilor soiuri de plante.

Republica Moldova este semnatară a acordului OMC 
TRIPs şi a ratifi cat toate tratatele Organizaţiei Mondiale de 
Proprietate Intelectuală (caseta II.5). Norme cu privire la 
PI sunt stipulate şi în Acordul de Parteneriat şi Cooperare 
cu Uniunea Europeană conform căruia (Art. 49) ”Republica 
Moldova va continua să amelioreze protecţia drepturilor 
la proprietate intelectuală, industrială şi comercială în 
scopul asigurării până la fi nele celui de-al cincilea an, care 
va urma după data intrării în vigoare a prezentului Acord, 
un nivel de protecţie similar celui existent în Comunitate, 
inclusiv mijloace efi ciente menite să asigure respectarea 
acestor drepturi.”51 De asemenea, Republica Moldova a 
aderat la acordurilor regionale PI cu ţările CSI. Totuşi, pentru 
a-şi armoniza mai efi cient sistemul cu cel al UE, Moldova 
a fost obligată să denunţe Convenţia Eurasiatică privind 
Brevetele.52 

Instituţia abilitată să asigure şi să implementeze cadrul 
legal privind drepturile de proprietate intelectuală este 
Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii 
Moldova (AGEPI). Agenţia şi-a început activitatea în 2005 şi 
numără în prezent 172 de angajaţi, fi ind o instituţie auto-
fi nanţată. Agenţia se ocupă de toate chestiunile legate de 
PI, inclusiv brevete, mărci, desene şi modele industriale, 
drepturi de autor, etc. AGEPI raportează Comisiei Naţionale 
pentru Proprietate Intelectuală, care este principalul organ 
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consultativ al guvernului în domeniul PI, fi ind constituită 
din miniştri ai culturii, economiei, fi nanţelor, justiţiei şi 
afacerilor interne. Agenţia implementează diverse programe 
de cooperare internaţională cu parteneri din UE (proiect 
de cooperare cu Organizaţia Europeană a Brevetelor, 
proiecte twinning cu organizaţii partenere din Danemarca 
şi România).

Principala provocare a ţării este de a adopta şi aplica un 
regim PI care se potriveşte cel mai bine nivelului său de 
dezvoltare şi intereselor sale naţionale şi de a asigura 
aplicarea în practică a legilor relevante privind drepturile 
PI. De asemenea, este importantă instruirea personalului 
juridic de bază (de ex.: judecătorii) care se ocupă de 
probleme PI şi sensibilizarea publicului cu privire la aceste 
probleme. În cadrul Comisiei Naţionale privind Proprietatea 
Intelectuală există grupuri de lucru în toate domeniile 
relevante: executarea legilor, mărci şi brevete, drepturi 
de autor şi transferul de tehnologii. Comisia şi Agenţia 
lucrează cu societatea civilă, instituţiile de învăţământ şi 
asociaţiile profesionale, dintre care cea mai relevantă este 
Business Software Alliance. Există, de asemenea, unele 
domenii cum sunt dezvoltarea indicaţiilor geografi ce (IG) 
sau a denumirilor de origine în conformitate cu normele UE, 
care ar putea avea un anumit potenţial pentru dezvoltarea 
ulterioară a ţării (capitolul III, secţiunea F 1.3), dată fi ind 
importanţa producţiei agricole pentru Moldova). În acest 
sens, în aprilie 2013 a intrat în vigoare acordul între UE 
şi Republica Moldova cu privire la protecţia indicaţiilor 
geografi ce ale produselor agricole şi alimentare.

Pentru a asigura că crearea sistemului naţional PI 
corespunde necesităţilor ţării, este importantă elaborarea 
unei strategii sau politici naţionale de utilizare a PI ca 
instrument de dezvoltare. Această politică ar trebui să 
defi nească rolul pe care îl joacă PI în dezvoltarea Moldovei 
şi să indice domeniile prioritare. 

14. Evaluarea măsurilor generale

Republica Moldova a întreprins acţiuni importante în 
scopul îmbunătăţirii mediului său investiţional general. 
Reformele recente şi cele actuale se axează pe doi piloni 
de bază: armonizarea cu normele şi reglementările UE 
şi introducerea celor mai bune practici internaţionale în 
susţinerea dezvoltării sectorului privat. În acest context şi 
pe baza analizei efectuate în prezentul capitol, Moldova 

ar putea atinge excelenţa în reglementarea investiţiilor în 
decurs de cinci ani, prin eliminarea celor câteva lacune 
de reglementare existente şi asigurarea implementării 
efi ciente a legilor.

Sistemul funciar, al construcţiilor, concurenţei, proprietăţii 
intelectuale şi al muncii vor necesita reforme suplimentare 
sau o implementare mai efi cientă a legilor şi armonizarea 
cu cele mai bune practici internaţionale descrise în 
IPFSD şi alte documente relevante (tabelul II.1). Este 
necesară clarifi carea regimului de arendă a terenurilor 
agricole, în special fi ind esenţiale previzibilitatea şi 
stabilitatea titlurilor (IPFSD, recomandarea 3.6.1) şi 
raţionalizarea procesului de autorizare în construcţii. În 
domeniul concurenţei, guvernul trebuie să aplice cele 
mai noi practici internaţionale de evaluare şi investigare 
a practicilor anti-concurenţiale, cu scopul de a asigura 
maximizarea benefi ciilor din toate investiţiile (IPFSD, 
recomandarea 3.4.1), iar în domeniul PI este necesară o 
strategie naţională care să asigure utilizarea proprietăţii 
intelectuale ca instrument de dezvoltare în serviciul 
inovaţiei şi investiţiilor în economie (IPFSD, recomandarea 
3.3.1).

După cum o demonstrează experienţa altor ţări, o lege 
bună nu se traduce automat într-un climat investiţional 
favorabil. Calitatea administrării publice şi capacitatea de 
implementare a legii joacă un rol important. În acest sens, 
în Republica Moldova sunt necesare eforturi suplimentare. 
În special este necesară raţionalizarea şi modernizarea 
administraţiei publice. Serviciile publice trebuie să 
devină mai profesioniste şi mai bine remunerate. Pentru 
reforma serviciilor publice va fi  necesar un grad mai înalt 
de utilizare a resurselor TI, precum şi de instruirea şi 
raţionalizarea resurselor. În acest scop ar putea fi  alocate 
o parte a veniturilor din procesul incomplet de privatizare. 
O atenţie deosebită trebuie să se acorde îmbunătăţirii 
guvernării. În cele din urmă, pentru a atinge excelenţa 
este necesară fi nalizarea reformei justiţiei.

Toate modifi cările susmenţionate fac parte din strategia 
generală ISD propusă pentru dezvoltarea durabilă, care 
este expusă în următorul capitol. Strategia respectivă 
este necesară pentru a spori competitivitatea Republicii 
Moldova şi a ajuta la atragerea unor noi tipuri de ISD pe 
baza efi cienţei, care ar ajuta la realizarea obiectivelor de 
dezvoltare declarate ofi cial.
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A. Introducere
Republica Moldova este o ţară care doreşte şi poate atrage 
mai multe ISD şi de o valoare mai mare. Pe baza unor 
politici corespunzătoare, un număr mai mare de ISD ar 
contribui la realizarea obiectivelor naţionale de dezvoltare a 
ţării determinând crearea locurilor de muncă, transferul de 
tehnologie, promovarea exporturilor, creşterea economică 
durabilă şi reducerea sărăciei. De asemenea, acestea ar 
putea servi drept factor pentru dezvoltarea infrastructurii, 
diversifi carea sectorială, îmbunătăţirea sistemului de 
învăţământ, precum şi implicarea mai profundă a diasporei 
în dezvoltarea economică naţională.

Conform specifi cărilor din capitolul I, potenţial de atragere 
a mai multor ISD există în sectoarele agroindustrial, TI şi 
serviciilor de logistică, precum şi sectorul de producţie 
orientat spre export. Mai mult, capitolul II elucidează faptul 
că, de la mijlocul anilor 2000, ţara a realizat progrese mari 
în ceea ce priveşte cadrul de reglementare şi a îmbunătăţit 
în mod semnifi cativ mediul de afaceri. Cu toate acestea, 
pentru a utiliza pe deplin potenţialul ţării în ISD avem încă 
multe de realizat şi sunt necesare acţiuni concrete pe mai 
multe dimensiuni, începând cu încorporarea ISD în viziunea 
de dezvoltare a ţării.

Acest capitol va examina politicile principale ce sunt 
critice pentru eforturile, prezente şi viitoare ale Republicii 
Moldova, de atragere a mai multor ISD şi de o calitate 
mai înaltă, sporind, astfel, benefi ciile sale de dezvoltare. 
Această analiză se bazează pe 11 principii de bază ale 
Cadrului de politici investiţionale pentru dezvoltare durabilă 
(IPFSD) elaborat de UNCTAD. În fi ecare domeniu, aceasta 
va fi  urmată de recomandări de politici. Împreună toate 
aceste eforturi şi, în special, recomandările vor forma o 
strategie privind ISD coerentă. Acestea vor fi  împărţite 
în măsuri orizontale şi verticale. Măsurile orizontale 
presupun politici şi acţiuni relevante pentru toate tipurile 
de investiţii. Îmbunătăţirile în aceste domenii - resurse 
umane, infrastructură, de reglementare şi administrare - 
vor determina, de asemenea, benefi cii de atragere a ISD 
sub toate aspectele. Ele sunt importante şi pentru creşterea 
calităţii ISD. Măsurile verticale sunt mai specifi ce. Acestea 
pot fi  specifi ce unui sector sau axate pe probleme specifi ce 
de atragere a ISD şi sporirea benefi ciilor ISD . Capitolul 
se încheie cu examinarea aspectelor de promovare a 
investiţiilor. În cele din urmă, recomandările vor fi  rezumate 
într-un plan de acţiuni.

B. Stabilirea ISD în 
calitate de prioritate a 
politicii de dezvoltare 
durabilă

Contribuţiile ISD sunt evidente şi ar trebui să fi e incluse într-o 
viziune mai largă pentru dezvoltarea economică a Republicii 
Moldova, în sensul schimbării paradigmei economice a ţării, 
care trebuie să se axeze pe ameliorarea competitivităţii 
ţării, pe baza poziţiei sale geografi ce, accesului pe piaţa 
internaţională şi a strategiei ţării de sporire a lanţului valoric.

Conform prevederilor Strategiei Naţionale de Dezvoltare 
Moldova 2020, ţara are nevoie de ISD pentru tranziţia 
de la un model de dezvoltare economică în mare parte 
alimentat de remitenţe şi consum la un model bazat pe 
investiţii, producţie, crearea locurilor de muncă, şi exporturi. 
Până în prezent, deseori creşterea PIB a determinat o 
creştere nesemnifi cativă sau nulă în crearea locurilor 
de muncă (capitolul I).53 Prin extinderea şi diversifi carea 
bazei sale economice, Republica Moldova îşi va diminua 
vulnerabilitatea la şocurile externe şi interne, şi va trece 
la un model de creştere durabilă. De asemenea, ţara va 
dispune de o poziţie temeinică pentru creşterea bazei de 
impozitare, care, la rândul său, va permite fi nanţarea a 
mai multor necesităţi în vederea îmbunătăţirii nivelului de 
trai al populaţiei şi reducerea în timp a dependenţei de 
donatori. Conform experienţelor altor ţări, ISD pot juca un 
rol important în acest proces.

Analiza din capitolul I a elucidat faptul că, în afara 
de privatizări, ISD au vizat, în mare parte, industriile 
tradiţionale cu valoare adăugată mică şi, adesea, cu 
legătură nesemnifi cativă cu restul economiei. Chiar şi în 
aceste sectoare, valoarea creşterii continue a investiţiilor 
străine directe nu trebuie subestimată deoarece concurenţa 
este mare atât la nivel mondial cât şi la nivel regional. Şi 
acest lucru este mai relevant în cazul sectoarelor cu 
potenţial ISD neexploatat. În general, Republica Moldova a 
înregistrat performanţe scăzute la capitolul atragerea ISD, 
în comparaţie cu ţările vecine şi concurenţii săi. Din acest 
motiv, este foarte important ca organele guvernamentale să 
întreprindă mai multe iniţiative de atragere a mai multor ISD 
şi să maximizeze benefi ciile acestora în termeni de locuri 
de muncă noi, competenţe, oportunităţi de export şi, în cele 
din urmă, dezvoltare durabilă. Republica Moldova trebuie 
să creeze avantaje comparativ-dinamice prin modernizarea 
resurselor şi capacităţilor sale (şi anume, capital uman, 
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infrastructură, instituţii, întreprinderi locale, instituţii de 
cercetare, etc.) pentru a oferi posibilităţi mai mari care să 
răspundă necesităţilor investitorilor străini.

Integrarea ISD într-o viziune de dezvoltare – 
corelarea strategiilor de promovare a investiţiilor 
cu principalele domenii de dezvoltare economică 

Foarte puţine ţări au reuşit pe deplin să acorde ISD un 
rol important în strategiile lor de dezvoltare; acelaşi lucru 
este valabil şi pentru integrarea strategiei de promovare 
a investiţiilor cu strategia naţională de dezvoltare. Lista 
exemplelor pozitive include: Irlanda, Singapore, Costa 
Rica, într-o oarecare măsură, Malaiezia, Tailanda şi, mai 
recent, China. În aceste ţări, este recunoscut faptul că o 
strategie de maximizare a benefi ciilor ISD include mult 
mai mult decât eforturile de promovare a investiţiilor şi 
cuprinde elemente precum dezvoltarea resurselor umane, 
dezvoltarea infrastructurii şi a sectorului privat local, care 
sunt doar câteva domenii principale. Alte ţări au mai puţin 
succes în acordarea ISD unui rol important în strategiile 
lor de dezvoltare din diverse motive. Unul dintre acestea 
îl constituie faptul că multe ţări, pur şi simplu, nu dispun 
de o strategie sau viziune de dezvoltare.54 În ţările care 
au o asemenea strategie, deseori aceasta rămâne pe 
hârtie sau nu este implementată în mod consecvent, fi ind 
adesea modifi cată sau abandonată de guvernele care se 
perindă. Acelaşi lucru se poate spune şi despre strategia de 
promovare a investiţiilor. 

În acest context, diversele iniţiative întreprinse, încă de la 
mijlocul anilor 2000, şi accentul pe îmbunătăţirea cadrului 
de reglementare al investiţiilor în Republica Moldova sunt 
indicii clare ale dorinţei organelor guvernamentale de a 
face din ISD un element important al dezvoltării economice. 
Strategia Naţională de Dezvoltare Moldova 2020 oferă o bază 
pentru rolul important pe care ISD îl poate juca în abordarea 
provocărilor ţării (capitolul I). Adoptarea acesteia va oferi 
o oportunitate excelentă de integrare corespunzătoare 
a ISD în procesul de elaborare a politicilor economice, 
actualizarea strategiei de promovare a investiţiilor corelând 
promovarea investiţiilor cu principalele domenii de 
dezvoltare economică, şi în cele din urmă, va asigura ca 
discursul politic să corespundă acţiunilor întreprinse.

Se recomandă ca Republica Moldova să combine 
promovarea investiţiilor, politicile industriale şi dezvoltarea 
resurselor umane, a infrastructurii şi a sectorului privat 
local într-o singură strategie. În mod ideal, strategia de 
promovare a investiţiilor ar trebui să se bazeze pe viziunea 
pe termen lung a guvernului şi să o transpună într-un plan 
de acţiuni care să elucideze direcţiile ţării din următoarele 

decenii şi modul de integrare a ISD în prezent şi în viitor. 
Această strategie trebuie să recunoască, în mod obligatoriu, 
faptul că economiile mai mici, cum ar fi  cea a Republicii 
Moldova, trebuie să fi e apte să se integreze în, şi să 
concureze pe piaţa internaţională, dacă acestea vizează să 
se dezvolte şi să benefi cieze de lanţurile valorice globale. 
ISD şi comerţul asociat poate oferi oportunităţi noi şi mai 
bune de asigurare a locurilor de muncă, salarii mai mari, 
instruiri mai efi ciente şi dezvoltarea resurselor umane pentru 
angajaţii fi lialelor străine, furnizori şi distribuitori. Mai mult 
decât atât, investitorii străini vor avea nevoie de parteneri 
locali. Acest lucru presupune creşterea competitivităţii ţării 
şi dezvoltarea unei economii de piaţă dinamice. În acest 
sens, investiţiile private vor juca un rol central în asigurarea 
unui impuls major pentru stimularea creşterii economice şi 
creşterii exporturilor.

Pentru a realiza aceste obiective, strategia Republicii 
Moldova de promovare a investiţiilor ar trebui să fi e mai 
extinsă şi cu perspective mai largi decât cea existentă, 
care se concentrează în mod esenţial pe rolul în atragere a 
investiţiilor al agenţiei de promovare a investiţiilor. Concepţia 
ISD a Strategiei de atragere a investiţiilor şi promovare a 
exporturilor pentru anii 2006-2015 (actualizată ultima dată 
în 2008) refl ectă realităţile economiei mondiale de pre-
criză, precum şi priorităţile Republicii Moldova din punct 
de vedere al promovării exportului. Mai mult decât atât, 
noile priorităţi stabilite în Strategia Naţională de Dezvoltare 
„Moldova 2020” (cu excepţia privatizării) nu sunt corelate 
sufi cient cu promovarea investiţiilor. În principiu, guvernul ar 
putea opta pentru încă o actualizare a Strategiei de atragere 
a investiţiilor şi promovare a exporturilor 2006-2015. Cu 
toate acestea, având în vedere amploarea modifi cărilor 
necesare, este mai indicat să se elaboreze o nouă strategie, 
care să ajusteze priorităţile de promovare a investiţiilor la 
noile realităţi din Republica Moldova şi economia mondială 
şi să pună accentul pe investiţiile străine directe. Noua 
strategie ar trebi să includă, de asemenea, dispoziţii mai 
clare privind implementarea planurilor de acţiuni, o parte 
extrem de slabă a vechiului program.

Elaborarea unei strategii de investiţii, monitorizarea şi 
evaluarea impactului acesteia, precum şi luarea deciziilor de 
politică corecte va fi  bazată în mod obligatoriu pe informaţii 
statistice fi abile. În general, Republica Moldova dispune de 
o activitate bună de colectare a datelor statistice ISD, dar 
activitatea derulată de fi rmele/agenţiile străine încă nu este 
cuprinsă în mod corespunzător. În plus, datele disponibile 
sunt deseori utilizate insufi cient în analiza economică 
întreprinsă de guvern sau de către cercetătorii independenţi. 
În consecinţă, există puţine cercetări şi informaţii privind 
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activitatea fi rmelor străine în ţară. Argumentările/afi rmaţiile 
privind activitatea fi rmelor străine, chiar şi în rândul 
funcţionarilor de stat de rang înalt, se bazează, în cel mai 
bun caz, pe supoziţii/ipoteze elevate, şi cel mai rău caz, pe 
speculaţii. Aceasta nu este o bază adecvată pentru decizii 
politice informate şi formularea programelor care vizează, 
de exemplu, stimularea corelaţiilor dintre fi rmele străine şi 
locale, sau modernizarea activităţilor agenţiilor afi liate. O 
altă problemă este lipsa de cooperare dintre agenţiile de 
colectare a informaţiilor statistice (caseta I.3).

Prin urmare, se recomandă îmbunătăţirea raportării statistice 
privind investiţiile străine directe şi activitatea derulată de 
fi rmele străine, printre altele, prin cooperarea între instituţiile 
implicate în colectarea şi raportarea datelor. Pentru a colecta 
un set coerent de date corporative, Banca Naţională a 
Moldovei şi Biroul Naţional de Statistică ar trebui să utilizeze 
o singură anchetă comună a companiilor. Respectând 
defi niţiile standard pentru investiţiile de portofoliu şi ISD, 
statisticile actualizate ar trebui să diferenţieze “societăţile/

companiile cu capital străin” în care partenerul străin deţine 
mai puţin de 10 la sută din capitalul social (investiţii de 
portofoliu), de cele cu capital străin în care partenerul străin 
deţine 10 procente sau mai mult (ISD). UNCTAD ar putea oferi 
asistenţă tehnică în domeniul statisticii ISD prin activităţi de 
consolidare (caseta III.1).

Prin urmare, Republica Moldova ar trebui să elaboreze o 
strategie privind ISD din două motive. În primul rând, în cazul 
în care se intenţionează ca ISD să joace un rol important în 
dezvoltarea ţării pe viitor, guvernul ar trebui să încerce să 
stabilească un consens politic între dezvoltarea naţională 
şi promovarea ISD, ţinând cont de faptul că dezvoltarea şi 
promovarea ISD sunt eforturi pe termen lung (Costa Rica şi 
Irlanda au avut nevoie de 8-10 ani pentru a pregăti terenul 
şi, respectiv, a convinge companiile mari să investească în 
ţările lor). În al doilea rând, ţara ar trebui să recunoască 
promovarea şi atragerea ISD ca o problemă de prioritate 
naţională.

Caseta III.1.  Asistenţa tehnică a UNCTAD în colectarea şi raportarea statisticilor
privind ISD şi activitatea corporaţiilor transnaţionale (CTN)

Informaţiile relevante, fi abile şi oportune privind ISD şi activitatea CTN este o condiţie esenţială pentru politicile de 
investiţii naţionale efi ciente, şi este stipulată în IPFSD elaborat de UNCTAD. Necesitatea disponibilităţii datelor mai 
detaliate pentru informarea factorilor de decizie este ulterior evidenţiată în elaborarea indicelui de contribuţie a ISD 
propus de UNCTAD, care necesită o serie de indicatori ce lipsesc, de regulă, din rapoartele ţărilor în curs de dezvoltare 
şi ale celor cu economie în tranziţie.

Pentru a atenua/diminua problemele legate de lipsa unor astfel de date, UNCTAD a dezvoltat un program de consolidare 
a capacităţilor pentru ţările în curs de dezvoltare şi cele cu economie în tranziţie, care vizează acordarea de asistenţă 
în colectarea, îmbunătăţirea şi armonizarea internaţională a statisticilor privind ISD/CTN. Programul se bazează pe 
experienţa/cunoştinţele acumulate de UNCTAD în crearea şi operarea uneia dintre cele mai mari baze de date ISD/CTN 
din lume, care cuprinde informaţii privind mai mult de 200 economii pe o perioadă de 40 de ani. Acesta, de asemenea, 
se bazează pe experienţa implicării UNCTAD în pregătirea şi perfecţionarea unor analize comparative internaţionale, 
precum Metodologia OCDE privind ISD a patra ediţie şi Manualul FMI privind Balanţa de plăţi, ediţia a şasea. Experienţa 
UNCTAD este refl ectată într-un manual de instruire în trei volume privind statisticile ISD şi operaţiunile CTN (UNCTAD, 
2009c).

UNCTAD oferă asistenţă tehnică, de regulă, prin organizarea atelierelor de lucru naţionale sau regionale, care reuneşte 
partenerii (băncile centrale, instituţiile naţionale de statistică, registrele companiei, agenţiile de promovare a investiţiilor, 
etc.) implicaţi în activitatea cu statisticile ISD/CTN. Participanţii la atelierele de lucru sunt încurajaţi să stabilească un 
sistem de anchetă unifi cat, coerent şi efi cient pentru colectarea şi diseminarea datelor privind ISD şi activitatea afi liaţilor 
străini. Obiectivul fi nal este de a permite factorilor de decizie din ţările în curs de dezvoltare şi cele cu economie în 
tranziţie să ia decizii corespunzătoare şi să formuleze politici orientate spre dezvoltare în domeniul ISD. De la demararea 
acestui program în 2004, UNCTAD a derulat aproximativ 40 de ateliere de lucru. Până în prezent, Albania, Belarus şi fosta 
Republică Iugoslavă a Macedoniei sunt exemple de ţări cu economie în tranziţie care au benefi ciat de acest program.

Sursa: UNCTAD.
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C. Dezvoltarea 
resurselor umane şi 
a infrastructurii prin 
intermediul şi pentru 
ISD mai efi ciente

Aspectele transversale sau măsurile orizontale propuse 
în această secţiune cuprinde politici şi acţiuni relevante 
pentru toate tipurile de investiţii străine directe şi, de 
asemenea, investiţiile interne. Acestea includ măsuri ce 
vizează dezvoltarea resurselor umane şi îmbunătăţirea 
infrastructurii fi zice.

1. Dezvoltarea resurselor umane pentru ISD 
mai efi ciente

Consolidarea capitalului uman se numără printre cei mai 
importanţi factori care vor infl uenţa viitorul economic 
al Republicii Moldova şi perspectivele de dezvoltare pe 
termen lung. Disponibilitatea şi costul forţei de muncă 
semi-califi cate şi califi cate va determina, de asemenea, 
ce tipuri de ISD va atrage ţara pe viitor şi contribuţia 
acestora în economie. În pofi da cheltuielilor publice mari 
pentru educaţie, Republica nu este comparabilă în mod 
favorabil cu ţările concurente în privinţa cantităţii şi calităţii 
resurselor umane (capitolul I). Mai mult decât atât, dacă 
obiectivul ţării este de a obţine mai multe ISD pe baza 
forţei de muncă califi cate, aceasta trebuie să întreprindă 
eforturi suplimentare pentru a îmbunătăţi competenţele 
resurselor umane din ţară. ISD ar putea fi  utile în acest 
proces în diferite moduri, dar nu va substitui sistemul 
naţional de învăţământ pentru producerea competenţelor 
necesare pentru economie şi ISD, care este, în realitate, 
rolul guvernului.

Conform descrierilor din capitolul I, majoritatea absolvenţilor 
de licee din Republica Moldova întra pe piaţa muncii în 
calitate de forţă de muncă semi-califi cată, dar mulţi dintre 
ei părăsesc ţara în căutarea unor oportunităţi mai bune, în 
special, în Federaţia Rusă. Contrar experienţei altor ţări, 
inclusiv a celor din regiune, unde majoritatea elevilor îşi 
continuă studiile la nivel terţiar, înscrierea în învăţământul 
terţiar fi ind de 38 la sută (calculat pe baza ratei de cuprindere 
brute55), RM este sub media ţărilor comparatoare (50 la 
sută, tabelul I.3), precum şi în scădere începând cu anul 
2006 (UNIS, 2011). Unul din potenţialele motive înaintate 
pentru explicarea acestui declin este introducerea taxelor de 
studii în universităţile publice. În plus, un raport cuprinzător 

privind evaluarea calităţii învăţământului superior a elucidat 
faptul că calitatea studiilor nu s-a îmbunătăţit în timp din 
anumite motive: a) proliferarea instituţiilor de învăţământ 
superior (IIS) private, care s-au concentrat în mare parte 
pe profi turile rapide în detrimentul calităţii şi standardelor 
curriculare; b) salarii mici din învăţământul public, asociate 
cu un comportament axat pe profi t; c) aplicarea programelor 
axate pe memorare şi aptitudini depăşite, şi utilizarea 
insufi cientă a TI; d) cerinţe de admitere insufi ciente şi 
absenţa mecanismelor de evaluare obiectivă a performanţei 
elevilor; e) specialităţi de predare învechite nesolicitate de 
piaţa forţei de muncă; şi f) legături slabe sau inexistente 
între universităţi şi industrie (ETF, 2009).

Calitatea învăţământului profesional în Republica Moldova, 
de asemenea, necesită îmbunătăţire. Acesta este afectat 
de probleme similare celor din învăţământul superior, cum 
ar fi  curriculum învechit sau cooperare slabă între sectorul 
privat şi şcolile profesionale. În plus, instruirile practice la 
locul de muncă sunt foarte limitate (ETF, 2009). În cadrul 
unei anchete privind companiile efectuate de către PNUD 
(citate de Guvernul Republicii Moldova, 2012a, p. 13.), 85 la 
sută din persoanele intervievate au menţionat lipsa forţei de 
muncă califi cate ca obstacol major în calea creşterii. 

În pofi da eforturilor de remediere a situaţiei, există un 
defi cit şi un decalaj semnifi cativ între oferta de competenţe 
produse de sistemul de învăţământ şi necesităţile pieţei 
forţei de muncă. În trecut, diferite guverne au elaborat un 
şir de strategii şi planuri atât pentru piaţa forţei de muncă 
şi cât şi pentru învăţământ,56 însă implementarea acestora 
a fost inegală şi impactul lor limitat. Strategia Naţională de 
Dezvoltare Moldova 2020, de asemenea, include un capitol 
privind învăţământul, recunoscând aspectele esenţiale, 
multe dintre care sunt similare cu cele identifi cate în trecut 
şi indicând progres lent. Totodată, aceasta nu insistă în 
detaliu asupra soluţiilor propuse. Bazându-se pe experienţa 
altor ţări, în continuare, sunt propuse un şir de măsuri, care 
vizează benefi ciile ISD şi a altor forme de contribuţie externă 
în educaţie, precum şi diminuarea lacunelor în competenţe. 
Pentru asigurarea impactului deplin al măsurilor identifi cate 
mai jos, guvernul va lua în considerare introducerea 
unui sistem de asigurare a calităţii la toate nivelurile de 
învăţământ.

1.1. Acceptarea şi atragerea ISD în învăţământul 
superior

În primul rând, Republica Moldova ar trebui să ia în 
considerare atragerea unui campus sucursală a unei 
universităţi cu renume pentru a institui operaţiuni pe 
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teritoriul său. Numărul de astfel de campusuri-sucursale, 
situate, în mare parte, în ţările în curs de dezvoltare, 
a crescut rapid în întreaga lume, ajungând la 200 
până la sfârşitul anului 2011, conform Observatorului 
Învăţământului Superior fără Frontiere (Observatory of 
Borderless Higher Education). În următorii doi ani, se 
preconizează deschiderea a 37 campusuri noi. Un campus 
sucursală este o formă-cheie de ISD în învăţământul 
superior. Universităţile occidentale, de exemplu, sunt 
tot mai interesate în instituirea unor astfel campusuri în 
străinătate, pe cont propriu sau cu sprijinul instituţiilor şi / 
sau guvernelor gazdă. Ruanda, o ţară din Africa mult mai 
săracă decât Republica Moldova, recunoscând importanţa 
educaţiei poporului său pentru viitorul ţării, a atras recent 
printr-o mişcare foarte îndrăzneaţă Universitatea Carnegie 
Mellon din Statele Unite ale Americii. Universitatea 
preconizează să înscrie 150 de studenţi şi va oferi diplome 
de master în domeniul tehnologiilor informaţionale, 
precum şi în inginerie electrică şi ingineria calculatoarelor.

Republica Moldova ar trebui să profi te de această tendinţă 
şi să abordeze anumite ţări donatoare ca acestea să ofere 
servicii de intermediere şi sprijin în acest sens. Iniţial, nu 
este obligatoriu instituirea unui campus mare. Campusurile 
vor oferi studii în bază de taxe şi sunt, de regulă, mai 
scumpe decât studiile oferite în cadrul acordurilor de 
colaborare. Dar piaţă de studii în Republica Moldova 
deja există. În 2010, numărul de studenţi moldoveni care 
studiază în străinătate a constituit 12.482. În ţările care 
au atras campusuri sucursale, candidaţii pentru studiile în 
străinătate sunt, cel puţin parţial, candidaţii pentru studii 
în campusurile sucursale. Aceste campusuri oferă grade 
identice cu cele de acasă, dar taxele de şcolarizare sunt 
mai mici şi se evită cheltuielile externe de deplasare şi 
cazare. Un campus în Republica Moldova ar atrage, de 
asemenea, studenţi din ţările vecine. În prezent, există 
deja 1300 de studenţi străini în ţară.

Universităţile străine care instituie campusuri fi liale 
total noi („greenfi eld”) în străinătate sunt, de regulă, 
organizaţii non-profi t, publice sau private în propriile 
lor ţări. Recent, agenţii orientate pe profi t au apărut 
în calitate de investitori transfrontalieri în domeniul 
învăţământului superior. Investitorii orientaţi pe profi t 
intră, de regulă, în ţările-gazdă cumpărând instituţiile de 
învăţământ superior existente, împreună cu proprietăţile, 
licenţele şi acreditările lor şi, totodată, preiau personalul şi 
studenţii acestora. Ei investesc capital, cresc capacitatea, 
stimulează comercializarea, revizuiesc sistemele de 

administrare şi conducere, şi introduc programe şi planuri 
de studiu care pot fi  partajate cu fi lialele lor din diferite ţări 
(McBurnie şi Ziguras, 2009, p. 98). Este greu de spus dacă 
instituţiile de învăţământ superior orientate pe profi t ar fi  
interesate să investească în Republica Moldova. În acesta 
sens ar fi  necesar de efectuat un studiu de cercetare de 
piaţă explorând potenţialul de piaţă, ajutând promotorii 
de ISD în domeniul educaţiei să înţeleagă situaţia şi 
să identifi ce instituţiile ce urmează a fi  vizate. Ulterior, 
pe baza rezultatelor studiului, ar fi  necesar de luat în 
considerare eliminarea barierelor de reglementare a ISD 
în acest sector.

1.2. Încurajarea acordurilor de colaborare cu 
instituţiile de învăţământ superior străine

Republica Moldova a început să stabilească acorduri de 
colaborare între instituţiile de învăţământ superior din ţară şi 
universităţile din străinătate ca un instrument de consolidare 
a învăţământului anterior, totodată, acestea nu sunt încă 
utilizate la scară largă.57 Astfel de aranjamente au devenit 
tot mai frecvente în multe ţări, mici şi mari, în încercarea de 
a spori calitatea sistemelor de învăţământ proprii. Acestea 
presupun diferite forme de colaborare, de la acordurile 
de franciză prin programe care oferă diplome duble sau 
comune la programele de înfrăţire şi validate (Zimny, 2011, 
p. 47.). Acestea sunt, de regulă, studii pe bază de taxă, 
dar acest lucru nu ar trebui să fi e o problemă deoarece 
multe instituţii de învăţământ superior din Republica 
Moldova percep deja taxe de studii. Asemenea instituţii de 
învăţământ vor fi  atractive pentru studenţi, deoarece oferă 
nu numai studii de calitate, dar acordă şi credite/diplome 
ale instituţiei-mamă în ţara de origine, recunoscute pe 
plan internaţional. Republica Moldova ar trebui să solicite 
astfel de colaborări cu instituţiile de învăţământ superior 
în domeniile importante pentru dezvoltarea ţării. Un astfel 
de domeniu include programe de MBA pentru educarea 
viitorilor manageri de întreprinderi. Conform viziunii de 
ansamblu asupra industriei locale redată în capitolul I, 
managerii moldoveni au obţinute competenţe bune de 
fabricaţie, dar nu dispun de competenţe de marketing şi 
vânzări. Aceasta este cea mai importantă constrângere în 
integrarea companiilor moldoveneşti, care au activităţi cu 
potenţial mai mare de valoare adăugată. Atragerea studiilor 
de MBA care furnizează cunoştinţe complexe în domeniul 
afacerilor ar fi  un pas înainte spre uşurarea sau soluţionarea 
acestei probleme. Ridicarea plafoanelor actuale pentru 
taxele de şcolarizare, impuse de guvern, ar fi  una dintre 
condiţiile care ar facilita nu numai acordurile de colaborare 
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între instituţiile de învăţământ superior străine şi locale, dar 
şi a ISD în domeniul învăţământului.

1.3. Încurajarea cooperării între şcolile 
profesionale, universităţi şi sectorul privat

O interacţiune efi cientă între instituţiile de învăţământ şi 
sectorul privat este esenţială, deoarece aceasta permite 
abordarea blocajelor de pe piaţa muncii şi a sistemului de 
învăţământ. Acest fapt permite ca sistemul de învăţământ 
să adapteze programele şi planul de învăţământ la 
necesităţile economiei şi facilitează intrarea studenţilor pe 
piaţa muncii. În plus, în cazul universităţilor, aceasta poate 
duce la parteneriate reciproc avantajoase în domeniul 
cercetărilor şi dezvoltării. Este un fenomen obişnuit faptul 
că în astfel de parteneriate întreprinderile oferă şcolilor 
echipamente moderne în schimbul absolvenţilor instruiţi în 
funcţie de necesităţile lor. În acest sens, un şir de iniţiative 
ar putea fi  luate în considerare. La revizuirea planului de 
învăţământ ar putea fi  consultat sectorul privat, în special, 
de şcolile profesionale. Reprezentanţii sectorului privat ar 
putea fi  invitaţi în calitate de profesori invitaţi, iar guvernul 
ar putea încuraja companiile să ofere stagii pentru studenţi 
pe anumite perioade de timp, creând un statut juridic pentru 
stagiari şi, posibil, absolvind angajatorii de plata contribuţiilor 
de asigurări sociale. Instituţiile private ar putea fi  motivate 
să ofere cursuri practice în cadrul întreprinderilor, în cazul în 
care echipamentul specifi c necesar este prea scump pentru a 
fi  achiziţionat de către şcoli. În plus, reprezentanţii sectorului 
privat ar trebui să participe la deciziile privind planurile de 
învăţământ, pentru a aduce la cunoştinţă competenţele 

solicitate în întreprinderi. Posibilitatea de a participa la 
deciderea schimbărilor în şcoli ar putea încuraja angajatorii 
să acorde şcolilor sprijin fi nanciar (ETF, 2009, p. 99).

1.4. Examinarea posibilităţii de a importa 
competenţele defi citare

Având în vedere declinul prognozat al forţei de muncă, 
chiar dacă Republica Moldova reuşeşte să alinieze sistemul 
educaţional la cerinţele pieţei forţei de muncă, aceasta 
va continua să sufere de lipsa de competenţe şi forţă 
de muncă. Mai mult decât atât, actualele programe de 
atragere a diasporei ar putea fi  mai proactive, şi normele 
privind încadrarea în muncă a străinilor ar putea încuraja 
o mai bună atragere a competenţelor (capitolul II). Deşi 
nu se recomandă deschiderea pieţei muncii pentru toţi 
migranţii, ar fi  profi tabil pentru Republica Moldova să atragă 
migranţi selectată în zonele cu defi cit de competenţe. Prin 
urmare, se recomandă o nouă abordare pentru a facilita 
intrarea temporară a expatriaţilor, dacă aceştia posedă 
competenţele defi citare. Noul sistem ar putea lucra conform 
regulilor similare cu sistemul de vize H1-B al Statelor 
Unite. Prin urmare, este necesar de identifi cat şi defi nit 
competenţele defi citare, precum şi de determinat în fi ecare 
an cota naţională de vize. Permisul de muncă ar putea fi  
legat de angajator şi emis pentru o perioadă de până la 
trei ani, în cadrul unei proceduri administrative simplifi cate. 
Pentru a facilita intrarea specialiştilor străini, Republica 
Moldova ar trebui să introducă, de asemenea, un sistem 
de recunoaştere a califi cărilor şi creditelor dobândite în 

Caseta III.2. Programul PARE 1+1

Recunoscând în profunzime rolul remitenţelor în economia naţională (caseta I.1) şi cum ar influenţa acestea 
dezvoltarea spiritului antreprenorial, Ministerul Economiei a elaborat şi implementat programul PARE 1+1 (2010-
2012)a care vizează mobilizarea resurselor umane şi financiare ale migranţilor. Programul oferă informaţii, instruire, 
precum şi finanţare pentru migranţii eligibili sau a beneficiarilor de remitenţe, care doresc să-şi îmbunătăţească 
competenţele antreprenoriale, să stabilească sau să dezvolte o IMM în Republica Moldova. Finanţarea afacerilor 
se bazează pe regula “1+1” (jumătate din costuri sunt acoperite de către candidat, cealaltă jumătate de stat). 
Subvenţia maximă a fost stabilită la 200,000 lei (aproximativ 17.000 dolari). Cu excepţia unei liste negative 
(intermedieri financiare, jocuri de noroc, imobiliare, comerţ, servicii alimentare în Chişinău şi Bălţi), programul este 
deschis pentru toate activităţile economice. Se estimează că volumul remitenţelor investite în economia naţională 
va creşte (cel puţin 100 milioane lei – aproximativ 8.500.000 dolari), va crea până la 2000 de întreprinderi noi şi 
6.000 de locuri de muncă noi, din care 70 procente ar putea fi create în zonele rurale. În 2011, 67 de proiecte de 
afaceri au primit granturi în suma totală de 31,7 milioane lei (aproximativ 2,7 milioane dolari).

Sursa:  UNCTAD, pe baza  informaţiilor Ministerului Economiei.
Nota:   a Hotărârea Guvernului nr. 972/18.10.2010 cu privire la Programul-pilot de atragere a remitenţelor în economie “PARE 

1+1” pentru anii 2010-2012 / Monitorul Ofi cial 211-212/1091, 29/10/2010.
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străinătate. Cotele de permise de muncă ar trebui stabilite 
de guvern, după consultarea prealabilă a sectorului privat.

1.5. Valorifi carea competenţelor şi investiţiilor 
diasporei moldoveneşti

Republica Moldova are o diasporă mare şi în creştere, 
care se afl ă în căutarea unor perspective economice mai 
bune (capitolul I). Mai multe ţări au politici care vizează 
exploatarea potenţialului economic al migranţilor şi 
reîntoarcerea migranţilor. Migranţii pot susţine comerţul, 
să fi e o sursă de investiţii străine directe şi fi nanciare 
sau participa la schimburi de cunoştinţe. Reîntoarcerea 
migranţilor este o sursă potenţială de cunoştinţe şi 
competenţe de toate tipurile. Unele ţări au lucrat cu 
migranţii şi investitorii străini pentru a construi servicii de 
outsourcing valorifi când potenţialul lingvistic al migranţilor 
(Banca Mondială, 2011a, p. 66.). Se estimează că un sfert 
din populaţia activă a Republicii Moldova locuieşte în 
străinătate (capitolul I). Datele BNS confi rmă că Federaţia 
Rusă este destinaţia majoră, reprezentând 62 la sută din 
migranţii moldoveni, urmată de Italia (20 la sută). Marea 
majoritate a migranţilor au studii medii (88 la sută) şi 11 la 
sută au grad de învăţământ superior.

Diaspora moldovenească este sufi cient de bine organizată. 
Există organizaţii sau asociaţii ale diasporei moldoveneşti 
în mai multe ţări. Legătura cu ţara de origine este asigurată 
prin intermediul congreselor diasporei moldoveneşti. 
Acestea sunt organizate de către Biroul de Relaţii 
Interetnice al Republicii Moldova, care are, printre altele, 
şi responsabilitatea pentru politica guvernului în domeniul 
relaţiilor cu diaspora. Totodată, potrivit multor migranţi, 
Biroul are o capacitate insufi cientă de a aborda în mod 
corespunzător problemele lor, care intră sub incidenţa mai 
multor ministere, cum ar fi  Ministerul Muncii, Ministerul 
Educaţiei, Ministerul Afacerilor Externe sau Ministerul 
Economiei, însă acestea trebuie coordonate de o singură 
agenţie. În acest sens, asociaţiile diasporei au înaintat 
propuneri de a realoca responsabilitatea pentru relaţiile 
cu diaspora unei agenţii de stat, care s-ar ocupa exclusiv 
de problemele diasporei. De asemenea, acestea au făcut 
un apel pentru consolidarea protecţiei diplomatice ale 
migranţilor moldoveni de peste hotare, prin intermediul 
alocării personalului diplomatic califi cat în ţările cu un 
număr mare de moldoveni, deschiderii ambasadelor sau 
consulatelor în cazul în care acestea nu există (de exemplu, 

în Canada, Spania şi Irlanda), precum şi prin încurajarea 
altor ţări, în special Italia, de a deschide ambasade în 
Republica Moldova.

Principala provocare pentru guvern în relaţia cu diaspora 
este identifi carea modului de transformare a remitenţelor 
în investiţii şi a competenţelor acestora în antreprenoriat. 
În luna noiembrie 2010, a fost lansat un program pilot de 
atragere a remitenţelor în economie (PARE 1+1) (caseta 
III.2), deşi nu există o politică complexă în domeniul 
investiţiilor diasporei. OIM sprijină programul printr-o 
campanie de informare, dar şi prin granturi mici pentru 
migranţii care demonstrează fezabilitatea afacerilor 
lor pentru dezvoltarea comunităţilor locale. Adiţional la 
programele care vizează în mod direct investiţiile diasporei, 
guvernul ar putea lua în considerare sporirea disponibilităţii 
de capital pentru investiţii, prin încurajarea canalizării 
transferurilor prin intermediul sistemului bancar. Această 
iniţiativă poate demara sub forma unor comisioane reduse 
la transferuri, campanii de sensibilizare a consumatorilor 
(cum ar fi  informaţii cu publicarea costurilor şi cheltuielilor 
pentru mijloacele alternative de transfer, inclusiv ratele şi 
taxele zilnice) şi programe care pun la dispoziţie instructori 
fi nanciari la sucursalele bancare selectate în întreaga ţară 
şi în cadrul asociaţiilor de economii şi credit. De asemenea, 
s-ar putea lua în considerare încurajarea sectorului fi nanciar 
de a promova noi instrumente de economii online pentru 
migranţi (Banca Mondială, 2011a).

OIM a propus, de asemenea, crearea unui Fond de Dezvoltare 
Diaspora – Ţara de Baştină, precum şi diverse stimulente, 
cum ar fi : obligaţiuni pentru expatriaţi, scutiri fi scale, 

conturi de economii speciale, costuri de tranzacţie reduse, 
şi promovarea unei schimbări în infrastructura bancară 
şi cultura economiilor. Guvernul ar trebui să organizeze 
“târguri de investiţii/comerţ”, reunind antreprenorii din 
cadrul diasporei şi cei din Moldova, precum şi agenţiile 
de credit/fi nanţare. De asemenea, s-a propus o cooperare 
strânsă între MIEPO şi organizaţiile din diaspora, care ar 
putea fi  benefi că şi ar determina creşterea investiţiilor 
diasporei. Orice efort în acest sens este util. În cazul în care 
se reuşeşte o dublare a procentului remitenţelor alocate 
pentru investiţii, de la nivelul modest actual de 7 la sută 
la 14 la sută, aceasta ar însuma peste 180 dolari milioane 
în investiţii, aproximativ valoarea fl uxului ISD în Republica 
Moldova din ultimii doi ani.
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2. Creşterea competitivităţii infrastructurii 
prin şi pentru ISD mai efi ciente 

O infrastructură bună şi efi cientă este un factor determinant 

în ISD. Aceasta consolidează avantajele de localizare a ţării-

gazdă, cum ar fi  resursele umane competitive, şi permite 

atragerea mai multor ISD de calitate mai înaltă. Ar fi  de 

prisos de menţionat faptul că agenţiile externe şi interne, 

care au acces la servicii de telecomunicaţii moderne, 

servicii sigure şi competitive de furnizare a energiei 

electrice, servicii sigure de aprovizionare cu apa şi servicii 

de sanitaţie, precum şi conexiuni de transport efi ciente, sunt 

mai competitive şi investiţiile lor sunt mult mai efi ciente, 

fapt ce le permite să investească mai mult.

Conform concluziilor capitolului I, provocarea constă în 

crearea condiţiilor adecvate pentru participarea capitalului 

privat în dezvoltarea infrastructurii şi în atragerea 

investitorilor străini să facă ISD şi/ sau să participe la PPP în 

infrastructură, în vederea dezvoltării infrastructurii rutiere, 

care necesită în continuare îmbunătăţiri considerabile, 

a infrastructurii energetice şi a altor utilităţi, care de 

asemenea au nevoie de anumite investiţii. Ultimele încă nu 

prezintă o constrângere majoră pentru afaceri, dar situaţia 

se poate deteriora dacă nu se fac investiţii noi, deoarece 

unele părţi ale infrastructurii se uzează.58 Nici investiţiile 

guvernului în infrastructură, nici asistenţa donatorilor 

pentru dezvoltarea infrastructurii nu poate acoperi toate 

necesităţile. În această situaţie, o soluţie ar fi  o combinaţie 

de investiţii publice şi private pentru a asigura capitalul 

necesar în vederea obţinerii rezultatelor semnifi cative. 

Având în vedere limitările de capital privat autohton, o parte 

din investiţii private vor trebui să vină din străinătate. 

Pentru soluţionarea acestor probleme, Republica 

Moldova nu începe de la zero. De-a lungul anilor, ţara a 

introdus modifi cări în regulamentele pentru dezvoltarea 

infrastructurii în vederea armonizării acestora la standardele 

UE. Legislaţia a stipulat nu doar investiţiile private, dar şi 

condiţii pentru încurajarea acestora prin dereglementarea 

furnizării serviciilor permiţând stabilirea tarifelor la nivelul 

recuperării costurilor şi înfi inţarea agenţiilor de reglementare 

independente pentru “reglementarea” concurenţei în 

segmentele de monopol natural. Totodată, noile reglementări 

au acoperit neuniform ramurile infrastructurii. În ramurile 

de infrastructură acoperite de reglementări, acestea au fost, 

în general, adecvate, dar implementarea lor inconsecventă 

a împiedicat producerea rezultatelor aşteptate în sensul 

investiţiilor private (capitolul I) şi / sau a determinat creşterea 

competitivităţii. În unele cazuri, o structură de piaţă opacă, 

caracterizată prin rolul dual al guvernului atât ca furnizor 

de servicii cât şi ca reglementator, determină difi cultăţi în 

implementarea efi cientă a programelor existente.

Sectorul telecomunicaţiilor, care dispune atât de o 

infrastructură adecvată, cât şi de investiţii străine directe 

semnifi cative în segmentul de telefonie mobilă, prezintă o 

provocare diferită: monopolul deţinut de operatorul de stat 

reduce concurenţa şi limitele, şi prin urmare, potenţialul 

sectorului TIC de a fi  exploatat pe deplin în benefi ciul 

cetăţenilor, întreprinderilor şi competitivităţii naţionale. 

Sectorul telecomunicaţiilor a fost liberalizat în 2004, ca 

parte a cerinţelor OMC. În 2008, a fost adoptată o nouă 

lege privind comunicaţiile electronice, dar aceasta prezintă 

probleme în aplicare, datorită faptului că operatorul stat, 

Moldtelecom, deţine cvasi-monopolul în telefonia fi xă 

şi poate bloca acţiunile organismului de reglementare, 

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii 

Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI). De 

exemplu, interconectarea cu furnizorii de servicii Internet 

(FSI) străini este autorizată doar prin intermediul canalelor 

Moldtelecom, fapt ce permite companiei să stabilească 

taxe ridicate de interconectare şi capacitate a bandei, 

taxe ridicate pentru apelurile internaţionale şi blochează 

accesul operatorilor independenţi la instalaţiile sale, 

cum ar fi  punctele de schimb Internet (Internet Exchange 

Points) şi buclele locale. Acest fapt permite Moldtelecom să 

subvenţioneze încrucişat tarifele sale cu amănuntul pentru 

serviciile de telecomunicaţii (de exemplu, apelurile locale) şi 

să le facă accesibile pentru cei săraci. Totodată, companiile 

private de telecomunicaţii se confruntă şi cu dezavantajul 

concurenţial. În plus, ratele ridicate la apelurile externe, 

precum şi accesul scăzut prin bandă largă în condiţiile 

monopolului de stat în telecomunicaţii prezintă un obstacol 

major pentru potenţialul considerabil al Republicii Moldova 

în atragerea serviciilor de externalizare din Europa şi 

Federaţia Rusă (IDA, 2011, p. 5).

În sectorul energetic, în special al electricităţii şi al gazelor, 

Republica Moldova şi-a îmbunătăţit cadrul legal şi de 

reglementare şi a stabilit un reglementator independent, 

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică 

(ANRE). Producerea, transportul şi distribuţia au fost 

separate la sfârşitul anilor 1990, iar în 2000, o parte 

semnifi cativă a sistemului de distribuţie a fost privatizată de 

compania spaniolă Union Fenosa (caseta I.6). Interferenţele 

administrative în stabilirea tarifelor a fost redusă în 

2010, atunci când autoritatea de reglementare a devenit 
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responsabilă pentru stabilirea tarifelor “la toate etapele, 

inclusiv producţia, transportul şi distribuţia de energie 

electrică, gaze şi sistemelor de încălzire centralizată” (CSE, 

2011, p. 11). În consecinţă, tarifele pentru utilizatorii fi nali au 

fost ridicate de către autoritatea de reglementare, în general, 

în aliniere cu creşterea preţurilor de import (BERD, 2010, p. 

35-36). Tarifele de recuperare a costurilor sunt importante, 

deoarece acestea oferă o perspectivă profi tabilă pentru 

investitori. În plus, datoriile din sectorul energiei electrice 

au fost transformate în datorii de stat, şi, în rezultat, cele 

mai multe companii energetice (cu excepţia sectorului de 

încălzire) şi-au îmbunătăţit situaţia fi nanciară (CSE, 2011, 

p. 11). Eliminarea datoriilor istorice ale întreprinderilor de 

stat sporeşte şansele ca investitorii privaţi să-şi prezinte 

interesul faţă de aceste societăţi (încercările anterioare de 

a privatiza aceste societăţi nu a reuşit să atragă investitori). 

Ca urmare a privatizării parţiale a distribuţiei, două treimi 

din reţeaua de distribuţie a fost modernizată (caseta I.6), 

pierderile de energie în reţeaua de distribuţie afl ată în 

proprietate privată au scăzut59 şi ratele de colectare a ajuns 

la aproape 100 la sută (capitolul I). Reţeaua de transportare, 

celelalte centrale de distribuţie şi producţie au rămas în 

proprietatea statului, şi spre deosebire de segmentul privat 

al industriei (caseta I.6) nu au benefi ciat de investiţii, în 

special în întreţinere.60 Prin obţinerea calităţii de membru 

cu drepturi depline al Comunităţii Energetice la 1 mai 

2010, Republica Moldova s-a angajat să realizeze reforme 

adiţionale, inclusiv adoptarea şi implementarea acquis-ului 

comunitar în domeniul energeticii, concurenţei şi energiei 

regenerabile, precum şi să avanseze în liberalizarea pieţei 

energetice.61 Printre altele, acest fapt impune sporirea 

independenţei autorităţii de reglementare: în prezent, 

competenţele acesteia în aplicarea sancţiunilor în caz 

de violare a reglementărilor de către actorii din industrie, 

sunt limitate. Una dintre dilemele reglementatorului este 

modul de abordare a energiilor regenerabile. În ţările cu 

venituri mici ca Republica Moldova, consumatorii sunt 

foarte sensibili la preţurile la energie. Prin urmare, energia 

regenerabilă poate fi  introdusă la o scară mai mare62 doar 

atunci când costul acestor tehnologii vor permite un preţ 

accesibil pentru consumatorii locali, deci, nu este cazul în 

prezent, numai dacă nu se vor aloca subvenţii substanţiale 

în acest sens.63

În sectoarele termoenergetic şi de aprovizionare cu 
apă, furnizorii mai mari sunt organizaţi ca întreprinderi 
municipale semi-corporatizate, ofi cial independente dar, 

în realitate, acestea încă sunt dependente de administraţia 
locală. În localităţile mici, serviciile sunt organizate ca parte 
a administraţiei locale. Majoritatea întreprinderilor deţinute 

de primării generează pierderi, ca urmare a consumului 

excesiv de energie. Au început să fi e introduse contoare 

la sistemele de termofi care şi apă. Cadrul legal permite 

stabilirea tarifelor care să refl ecte costurile, dar în practică 

acest lucru se întâmplă foarte rar deoarece tarifele sunt 

subvenţionate încrucişat şi de regulă, există interferenţe 

politice. Ca semn de progres, Parlamentul a transferat 

responsabilitatea pentru stabilirea tarifului la încălzire de 

la municipalităţi la autoritatea de reglementare în domeniul 

energeticii, ANRE. În consecinţă, în 2010, ANRE a ajustat 

tariful la încălzire în Chişinău la un nivel de recuperare a 

costurilor (BERD, 2010, p. 17-18, şi CSE, 2011). În plus, 

după îngheţarea tarifelor care a durat câţiva ani, în anul 

2009, autorităţile municipiului Chişinău au aprobat creşteri 

substanţiale a tarifelor la aprovizionarea cu apă (precum 

şi transportul public). Atât municipalitatea şi guvernul vor 

suporta cheltuielile la gaze şi încălzire pentru gospodăriile 

cu venituri mici (BERD, 2010, p.17-18).

În anumite tipuri de infrastructură de transport, cum ar fi  

căile ferate şi aeroporturile, reglementarea monopolurilor 

naturale este o problemă-cheie. În cazul căilor ferate, 

tarifele sunt stabilite de către guvern, funcţiile de operare şi 

elaborarea politicilor nu sunt separate, iar funcţiile de bază 

(dezvoltarea infrastructurii, transportul de pasageri şi de 

marfă) sunt efectuate de operatorul care deţine monopolul 

în Moldova, Căile Ferate ale Moldovei. Compania a acumulat 

datorii semnifi cative, iar în 2008 guvernul a adoptat un 

plan de restructurare, care prevede separarea serviciilor de 

infrastructură, serviciilor de transport de marfă şi călători. 

Totodată, implementarea este întârziată şi sectorul rămâne 

inefi cient (BERD, 2010, p. 35-36). În transportul aerian, 

monopoliştii precum Aeroportul Internaţional din Chişinău 

şi Moldaeroservice (inclusiv tarifele pe care le percep) sunt 

reglementate de Administraţia Aviaţiei Civile. După aderarea 

ţării la Spaţiul Aeronautic Comun European (capitolul I), 

cea mai mare provocare prezintă adoptarea unui cadru de 

reglementare conform cerinţelor UE: pe de o parte, noul cadru 

determină o concurenţă mai mare şi preţuri mai competitive, 

dar pe de altă parte, impune Republica Moldova să se 

conformeze la normele UE privind siguranţa aeronavelor. 

Acest fapt poate împiedica utilizarea aeronavelor moştenite 

din perioada de înainte de independenţă şi neacreditate de 

UE pentru transportul de marfă.
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Aspecte referitoare la PPP

În scopul stimulării investiţiilor private, inclusiv în 

infrastructură, în 2008, a fost adoptată Legea privind 

parteneriatele public-private, suplimentar la Legea 

Concesiunilor din 1995. Noua lege prevede un cadru 

pentru lansarea proiectelor de PPP şi a procedurilor de 

selecţie competitivă a partenerului privat. Principiile 

sale de bază sunt tratamentul egal, nediscriminarea, 

transparenţa, proporţionalitatea, echilibrul, concurenţa 

loială, libertatea de contracte şi de cooperare. Legea 

prevede crearea unui Consiliu Naţional pentru Parteneriatul 

Public-Privat care are misiunea de a evalua politica de 

stat în domeniu şi de a identifi ca priorităţile şi strategiile 

implementare a PPP. Au fost stabilite unităţi funcţionale 

în cadrul Ministerului Economiei şi Agenţiei Proprietăţii 

Publice pentru promovarea şi implementarea PPP. Conform 

legii PPP, orice companie locală sau străină sau persoană 

fi zică poate deveni partener privat în cadrul unui PPP. PPP 

sunt permise în orice sector de activitate, cu condiţia ca 

acestea nu încalcă legile ţării. Legea prevede o clauză de 

stabilitate pentru a proteja partenerul privat al unui PPP 

de modifi cările în legislaţie, cu excepţia celor introduse 

întru ocrotirea resurselor subterane, mediului sau sănătăţii 

publice.

În general, legea PPP oferă o bază juridică bine defi nită 

pentru facilitarea implementării cu succes a proiectelor 

(FMI, 2011, p. 52.). Proiectele de infrastructură se numără 

printre sectoarele prioritare identifi cate de către Agenţia 

Proprietăţii Publice pentru PPP. Lista domeniilor prioritare 

include: dezvoltarea unui sistem energetic diversifi cat, o 

reţea de transport efi cientă, sisteme moderne de sănătate 

şi educaţie, un sistem efi cient de aprovizionare cu apă şi 

canalizare, o infrastructură favorabilă pentru un sistem 

efi cient de prelucrare a produselor agroalimentare. 

Totodată, PPP au înregistrat un start destul de lent şi nu 

există un proces de informare a candidaţilor la proiectele 

de infrastructură în condiţii PPP, să nu mai vorbim de 

studiile de prefezabilitate relevante necesare pentru a 

atrage interesul investitorilor.64 Potrivit guvernului, până în 

prezent a fost fi nalizat doar un PPP în domeniul sănătăţii, 

cu deschiderea în 2012 a unui centru de tomografi e 

computerizată în cadrul Spitalului Raional Orhei (Guvernul 

Republicii Moldova, 2012b).

Pentru a încuraja mai multe investiţii private în infra-

structură şi de a spori competitivitatea acesteia, se 

recomandă următoarele acţiuni:

• Elaborarea unui Plan Naţional de Infrastructură 

(PNI) trans-sectorial pe o perioadă de zece ani, în 

consultare cu autorităţile locale, sectorul privat 

şi sindicatele, cu Ministerul Finanţelor în calitate 

de coordonator. PNI trebuie să includă un plan 

de fi nanţare riguros şi transparent şi o analiză 

realistă, dar detaliată a accesibilităţii; acest lucru 

va duce la o identifi care şi clasifi care mai efi cientă 

a potenţialelor proiecte de PPP. Pentru a asigura 

coerenţa, aceasta ar putea fi  încorporat în sau aliniat 

la strategia „Moldova 2020” şi corelat cu strategiile 

de dezvoltare regională, pentru a benefi cia, în plus, 

de fondurile existente.

• Accelerarea utilizării PPP pentru a stimula investiţiile, 

în special în domeniul infrastructurii rutiere şi 

de utilităţi. Ca un prim pas, guvernul ar trebui să 

elaboreze un şir de proiecte de infrastructură pentru 

care intenţionează să atragă investitori privaţi în 

calitate de parteneri în PPP. Conform prevederilor legii 

PPP, este necesar de a efectua studii de fezabilitate 

(cu aprobarea de către Agenţia Proprietăţii Publice), 

astfel încât proiectele propuse să fi e prezentate 

investitorilor şi supuse licitaţiei. PPP în domeniul 

infrastructurii implica aspecte juridice complexe şi 

comerciale care necesită un nivel înalt de cunoştinţe 

şi competenţe în cadrul guvernului. În acest sens, se 

recomandă adoptarea unei abordări pilot, permiţând 

noii agenţie a PPP să obţină experienţa relevantă, 

înainte de a lansa un program mai ambiţios legat 

de PPP. Trebuie identifi cate câteva proiecte-pilot 

în contextul PNI drept proiecte de iniţiere, după 

efectuarea unei evaluări iniţiale adecvate (inclusiv 

a unor studii de pre-fezabilitate). Implementarea 

unor astfel de proiecte ar servi drept o demonstraţie 

excelentă pentru autorităţile publice locale a voinţei 

politice a guvernului de a sprijini implementarea 

PPP şi un exemplu semnifi cativ de cooperare/

coordonare. PNI trebuie să fi e promovat la nivel 

naţional şi internaţional, pentru a atrage un interes 

mai amplu.

• În domeniul energetic, autoritatea de reglementare 

ar trebui să fi e pe deplin independentă, împuternicită 

şi dotată pentru monitorizarea respectării 

regulamentelor sectorului Republicii Moldova, care 

în general sunt adecvate. În prezent, competenţele 

autorităţii de reglementare în aplicarea sancţiunilor 

în caz de violare a acestor reglementări de către 
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actorii din industrie, sunt limitate. Guvernul ar trebui 
să continue eforturile de diminuare a interferenţei 
administrative în stabilirea tarifelor la utilităţi şi să 
asigure faptul ca tarifele să fi e stabilite tot mai mult 
la nivelul de recuperare a costului şi investiţiilor, 
refl ectând un raport acceptabil de risc/recuperare 
într-un termen rezonabil de timp. Totodată, acesta 
va oferi sprijinul necesar pentru segmentele cele 
mai sărace ale populaţiei, pentru care costul de 
recuperare a tarifelor nu va fi  accesibil. În cele din 
urmă, Legea Energiei Regenerabile din 2007, care 
vizează stimularea investiţiilor în surse de energie 
regenerabile va fi  implementată pe deplin. Acest 
lucru necesită, printre altele, adoptarea unor tarife 
fi xe (feed-in tariffs)65, în conformitate cu prevederile 
Legii.

• În domeniul telecomunicaţiilor, se recomandă 
liberalizarea interconexiunii cu FSI-ul străin. 

Tarifele de interconectare, preţurile la capacitatea 
bandei şi preţurile la apelurile internaţionale prin 
telefonia fi xă ale Moldtelecom ar trebui gestionate 
de către autoritatea de reglementare, şi nu de 
către Moldtelecom. Autoritatea de reglementare va 
asigura accesul egal, nediscriminatoriu la reţea, 
conform prevederilor legislaţiei. În cazul în care 
guvernul decide să privatizeze Moldtelecom, acest 
fapt ar prezenta o oportunitate semnifi cativă pentru 
ISD şi un adaos semnifi cativ bugetul de lichidităţi 
al Republicii. În plus, acest fapt ar elimina legătura 
dintre guvern şi companie, ceea ce ar permite o mai 
bună gestionare a companiei, liberalizarea deplină a 
pieţei de telefonie fi xă şi, în fi nal, servicii mai bune 
şi mai ieftine.

• Trebuie elaborat un program amplu de instruire şi 
consolidare a capacităţilor, bazat pe proiecte şi axat 
pe abordarea principalelor aspecte ale implementării 

Caseta III.3.  Obţinerea excelenţei în reglementare şi administrare: principii de bază

Pentru atingerea excelenţei în reglementare şi administrare este necesar de a respecta anumite principii. Aceste principii 

sunt conforme cu cadrul aplicat de către UNCTAD, IPFSD, pentru consilierea ţărilor privind reformele de reglementare şi 

administrare. Pentru Republica Moldova, principalele principii sunt următoarele:

Coerenţa politicilor, predictibilitatea şi stabilitatea normelor. Politicile de investiţii se vor baza pe o strategie generală 

de dezvoltare a ţării şi este necesar un proces dinamic de elaborare a politicilor pentru a asigura relevanţa politicilor 

în dinamica de dezvoltare. Totodată, coerenţă presupune şi abrogarea legilor şi reglementărilor inutile şi contradictorii, 

evitarea schimbărilor frecvente într-un cadru de reglementare, simplifi carea şi claritatea normelor pentru prevenirea 

interpretărilor arbitrare. Evaluarea impactului de reglementare aplicată tuturor proiectelor de legi privind mediul de 

afaceri este un instrument bun pentru a asigura coerenţa. 

Buna guvernare în aplicarea normelor şi administrarea afacerilor, inclusiv transparenţa. Pentru a asigura un mediu lipsit 

de corupţie pentru afaceri se aplică un şir de principii: aplicarea consecventă şi nearbitrară a legilor şi a regulamentelor; 

evitarea autorizaţiilor, controalelor şi inspecţiilor împovărătoare şi stresante, neprevăzute în lege; respectarea indicaţiilor 

şi obligaţiilor autorităţilor, conform prevederilor  legislative (de ex., rambursarea TVA); şi aplicarea corectă a procedurilor 

de afaceri, la toate etapele de dezvoltare a afacerii. De exemplu, în domeniul impozitării, acest fapt ar însemna colectarea 

impozitelor conform plafonului maxim prevăzut de lege, totodată, asigurarea unui sistem de impozitare simplu, şi anume 

uşurarea procesului de completare şi colectare a impozitelor, permiţând companiilor să-şi anticipeze mai bine costurile 

şi să facă previziuni fi nanciare mai exacte fără a expune companiile la riscul de hărţuire de către organe fi scale multiple 

şi asigurarea unui mediu concurenţial echitabil pentru contribuabili. Normele privind guvernarea sunt completate de 

principii referitoare la transparenţă, şi anume, asigurarea de către autorităţile ţării-gazdă a informaţiilor relevante pentru 

luarea deciziilor informate pentru afaceri. Asemenea informaţii (legi, regulamente, decizii judiciare şi administrative, 

precum şi acorduri internaţionale) ar trebui să fi e publicate în limba engleză sau puse la dispoziţie pe site-urile web 

ale instituţiilor respective. Transparenţa implică, de asemenea, consultarea proiectelor de legi sau a reglementărilor cu 

partenerii, inclusiv cu investitorii străini, precum şi a procedurilor de notifi care cu privire la propunerile de modifi cări ale 

actelor normative sau juridice care afectează investitorii.

Sursa: UNCTAD (2012)
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PPP. Este important ca toate părţile implicate 

în procesul de PPP, inclusiv funcţionarii publici, 

sectorul bancar, comunitatea de afaceri şi publicul 

larg să fi e informaţi pe deplin despre conceptul PPP 

şi dezvoltarea efectivă a acestuia.

D. Obţinerea excelenţei 
în reglementarea 
şi administrarea 
investiţiilor pentru 
dezvoltare durabilă

Republica Moldova nu are atracţii economice, cum ar 

fi  o piaţă internă mare sau resurse naturale, care ar 

acţiona ca un magnet în atragerea ISD în ţările cu climat 

investiţional departe de a fi  perfect. Totodată, accesul la 

pieţele internaţionale compensează parţial piaţa internă 

mică, şi califi că ţara ca locaţie potenţial atractivă pentru 

ISD orientate pe export în domeniul bunurilor şi serviciilor 

comerciale: anume în acest domeniu îşi are Moldova 

potenţialul ISD neexploatat care trebuie identifi cat (capitolul 

I). Totodată, acesta este un tip de ISD pentru care concurenţa 

internaţională este acerbă: investitorii pot alege, de regulă, 

dintr-un număr de ţări cu acces similar pe piaţă. Prin urmare, 

pentru a atinge potenţialul de atragere a ISD, Republica 

Moldova trebuie să se diferenţieze de competitorii săi. Acest 

lucru este, desigur, posibil numai în aspectele şi în domeniile 

disponibile Republicii Moldova. Atingerea excelenţei în 

reglementarea şi administrarea investiţiilor ar trebui să 

fi e unul dintre acestea. Îmbunătăţirile în alte domenii care 

infl uenţează climatul investiţional, cum ar fi  infrastructura 

sau educaţia, de asemenea, depind de autorităţile ţării, 

dar acestea necesită timp şi resurse fi nanciare şi pot fi  

întreprinse în cel mai bun caz în termen mediu şi lung. Cu 

voinţă politică, determinare şi conducere bună, benefi ciile 

din reglementările şi administrarea afacerilor vor veni 

relativ repede, şi reprezenta perspectiva unei recompense 

atractive în sensul atragerii ISD. Pentru a ajunge la această 

etapă, ţara trebuie să asigure alinierea cu cele mai bune 

practici internaţionale în toate domeniile-cheie ale politicilor 

de investiţii, inclusiv a procedurilor vamale, politicii fi scale, 

proprietăţii intelectuale, politicii în domeniul concurenţei, 

forţei de muncă, precum şi accesului la terenuri (UNCTAD, 

2012).

De-a lungul anilor, conform descrierilor din capitolul II, 

Republica Moldova a realizat progrese semnifi cative în 

multe domenii ale climatului său investiţional. Ţara a pus 

în aplicare un cadru de reglementare a ISD de primă 

clasă, care refl ectă înaltele standarde internaţionale. 

De asemenea, a schimbat o mare parte din legislaţie 

pentru o alinia la standardele UE şi a abrogat multe legi 

şi reglementări inutile (de exemplu, prin procese de 

“ghilotină”). A publicat regulamente şi hotărâri de guvern 

cu privire la activitatea de afaceri într-un registru de afaceri 

specifi c, cunoscut sub numele de “Registrul actelor ofi ciale 

de reglementare a activităţii de întreprinzător”. A demarat 

lupta împotriva corupţiei şi a simplifi cat multe proceduri de 

afaceri şi administrare, de asemenea, a stabilit instituţiile 

necesare pentru reglementarea şi administrarea afacerilor 

într-o economie de piaţă modernă. Guvernul a îmbunătăţit 

dialogul cu sectorul privat şi a iniţiat aplicarea unei analize 

a impactului de reglementare pentru toate proiectele 

de legi privind activitatea de întreprinzător, publicând 

proiectele de legi pentru comentarii publice. Aceste reforme 

în mediul de afaceri, accelerate în ultimii ani, nu au trecut 

neobservate: în ediţia din 2012 a Raportul Băncii Mondiale 

„Doing Business”, Republica Moldova se afl ă pe locul al 

doilea între cele 12 ţări care a înregistrat cele mai multe 

îmbunătăţiri în mediul de afaceri în cursul anului precedent, 

2011, avansând în clasamentul general cu 18 poziţii (Banca 

Mondială, 2011b, p. 13.). În 2013, a avansat în continuare 

cu trei poziţii, de la 86 la 83 (Banca Mondială, 2012).66

În pofi da acestor progrese, ţara nu se distanţează încă 

de concurenţii săi în domeniul administrării afacerilor şi 

reglementărilor. În cel mai bun caz, climatul investiţional este 

evaluat la sub mediu. Totodată, acesta este, de regulă, apreciat 

ca fi ind printre cele mai provocatoare din regiune sau pur şi 

simplu slab (EU Business, 2009; Ambasada Statelor Unite din 

Chişinău, 2011;. Capusella şi Fala, 2011, p. 125). Guvernul 

cunoaşte defi cienţele rămase în reglementările cu privire 

la mediul de afaceri şi administrare,67 şi este determinat, 

ca prin Strategia Naţională de Dezvoltare Moldova 2020, 

să creeze un mediu de afaceri cu “reguli de joc clare” în 

vederea avansării ţării în clasifi cările internaţionale. În 

condiţii normale, acest fapt ar fi  o intenţie nobilă şi corectă, 

dar având în vedere caracterul urgent al problemelor 

Republicii Moldova şi necesitatea de a învinge în competiţia 

pentru investiţiile străine directe, trebuie stabilit un plafon 

mai mare: Republica Moldova ar trebui să vizeze atingerea 

excelenţei în reglementarea şi administrarea investiţiilor, 

bazată pe principii-cheie (caseta III.3).
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Capitolul II identifi că domeniile în care Republica Moldova 

a înregistrat cel mai mare progres în reforma cadrului 

de reglementare şi administrare a afacerilor, conform 

descrierilor de mai sus, precum şi domeniile rămase în urmă 

şi care necesită o atenţie deosebită. Privitor la ultimele, 

seturile de acţiuni necesare pentru îmbunătăţirea ulterioară 

şi apropierea de excelenţă variază de la un domeniul la 

altul, totodată, tipurile de acţiuni sunt comune mai multor 

domenii. În primul rând, este necesar de a modifi ca anumite 

legi cu privire la mediul de afaceri. Legile care necesită 

revizuire nu sunt atât de multe (trei-cinci cel mult), având 

în vedere că Republica Moldova şi-a îmbunătăţit mult 

cadrul de reglementare. În al doilea rând, este aplicarea 

legilor în vigoare bune. Soluţionarea problemelor de 

implementare ar putea solicita consolidarea instituţiilor 

mandatate să supravegheze punerea în aplicare a legilor, 

crearea condiţiilor necesare pentru punerea în aplicare şi/

sau depăşirea rezistenţei intereselor legitime sau publicului 

la anumite legi noi. În al treilea rând, există necesitatea 

îmbunătăţirii guvernării şi reducerii posibilităţilor de luare a 

deciziilor administrative discreţionare şi non-transparente.

În special, analiza din capitolul II a determinat formularea 

următoarelor recomandări pe domenii separate:

Cadrul de reglementare a ISD — Conform celor expuse în 

capitolul II, în Republica Moldova reglementările specifi ce 

privind ISD şi cele din legislaţia naţională sunt conforme 

cu practicile internaţionale moderne. Ţară este deschisă 

pentru investiţii în majoritatea sectoarelor, şi constrângerile 

existente se aplică în mod egal atât investiţiilor private 

interne, cât şi investiţiilor private străine. De asemenea, ţara 

este membru al unei mari reţele de tratate internaţionale, 

bilaterale şi regionale, care oferă protecţie ulterioară 

investitorilor şi garanţii, de exemplu, în domeniul de 

expropriere. În plus, actual se negociază noi tratate cu 

clauze privind investiţiile. În acest context, este important 

ca Republica Moldova se asigura că rezultatul acestor 

negocieri este în concordanţă cu obiectivele de dezvoltare a 

ţării în ansamblu. În acest sens, IPFSD UNCTAD poate oferi 

ghiduri utile pentru negociatori.

Terenurile — dezvoltarea agriculturii şi sectorului 

agroindustrial, şi atragerea ISD în aceste domenii necesită 

eliminarea ambiguităţilor în regimul de arendă a terenurilor. 

În cazul în care Republica Moldova intenţionează să 

exploateze la maxim potenţialul semnifi cativ de ISD în 

sectorul agroindustrial, se recomandă ca guvernul să 

elaboreze cadrul juridic corespunzător pentru arenda pe 

termen lung a terenurilor de către investitorii autohtoni şi 

cei străini, conform practicii internaţionale. De asemenea, 

Agenţia Naţională de Cadastru trebuie să completeze 

procesul de înregistrare a drepturilor de proprietate asupra 

terenurilor.

Autorizaţiile de construcţie — se recomandă ca Ministerul 

Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale să preia conducerea în 

vederea fi nalizării procesului legislativ privind construcţiile 

şi adoptarea unei a doua legi în domeniul construcţiilor 

(care ar stipula inspecţiile şi aprobările fi nale a construcţiilor 

fi nalizate) şi reglementărilor noi înlocuind normele tehnice 

în construcţii depăşite cu standardele moderne (ale 

UE). Totodată, este necesar de a stabili condiţiile pentru 

facilitarea implementării Legii cu privire la autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii din 2010 şi a altor legi 

noi în domeniul construcţiilor, în cazul adoptării acestora. 

Acest fapt presupune, în special, introducerea soluţiilor 

electronice moderne pentru autorizarea construcţiilor la 

nivel de municipii, inclusiv baze de date, platforme on-line şi 

conexiuni electronice cu alte instituţii implicate în procesul 

de autorizare. Pentru a gestiona aceste soluţii moderne, 

municipalităţile vor avea nevoie să îmbunătăţească 

cunoştinţele resurselor lor umane. Acestea vor necesita, 

de asemenea, completarea şi / sau actualizarea planurilor 

urbanistice. Pe termen lung, guvernului i se recomandă să 

alinieze termenul şi procedurile de emitere a autorizaţiilor 

de construcţie cel puţin la media celor din UE sau OCDE. 

De asemenea, este necesar de a revizui procedurile pentru 

obţinerea conectării la electricitate, deoarece acestea au o 

durată neobişnuit de lungă.

Inspecţiile — Deşi noua Lege privind eliberarea actelor 

permisive reprezintă o îmbunătăţire majoră în domeniul 

controalelor şi inspecţiilor, coordonarea între agenţiile 

de inspecţie necesită atenţie deosebită în continuare. 

În general, este necesar de a spori transparenţa şi a 

reduce inspecţiile arbitrare prin furnizarea unor orientări 

clare pentru investitori şi public cu privire la obiectivele 

inspecţiilor, cerinţele de conformitate, termenele limită 

pentru introducerea măsurilor corective şi sancţiunilor 

pentru încălcarea continuă. Este necesar de a institui 

un sistem de selectare a cazurilor cu risc sporit pentru 

efi cientizarea inspecţiilor şi evitarea deranjări afacerilor cu 

inspecţiile inutile. Inspectorii de stat ar trebui să abandoneze 

practica de a solicita certifi cate, pe suport de hârtie, cu 

numere de înmatriculare la agenţiile precum Serviciul 

Fiscal de Stat, Agenţia de Securitate Socială, Biroul Naţional 

de Statistică şi Agenţia Muncii, înlocuindu-le cu numerele 
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de înmatriculare electronice furnizate de către Camera 

Înregistrării de Stat.

Licenţele — au fost înregistrate progrese în domeniul 

acordării licenţelor prin crearea unui ghişeu unic la 

Camera de Licenţiere. Progrese adiţionale se pot obţine 

prin simplifi carea cerinţelor de licenţiere şi eliminarea 

licenţelor, care nu sunt justifi cate de necesitatea protejării 

interesului public, precum activităţile de elaborare a 

produselor software şi design. Acest fapt ar putea fi  realizat 

prin procesul „Ghilotina”. Se recomandă, de asemenea, 

extinderea perioadei de valabilitate a licenţelor, în special 

în domeniile în care aceasta este mai mică de termenul 

ordinar de cinci ani.

Privatizarea — Pentru sporirea şanselor de succes ale 

procesului de privatizare şi realizarea obiectivului guvernului 

de a spori prezenţa sectorului privat în economie, autorităţile 

ar putea lua în considerare mai multe iniţiative. Evaluarea 

activelor poate fi  îmbunătăţită prin aplicarea tuturor 

demersurile necesare şi cu asistenţa specialiştilor certifi caţi 

respectând standardele internaţionale. Procedurile de 

privatizare şi solicitare a interesului de participare la 

privatizări se recomandă a fi  publicate la o scara mai largă, 

inclusiv prin intermediul ambasadelor Republicii Moldova şi 

comunităţilor diplomatice cu sediul în ţară.

Impozitarea — Republica Moldova are spaţiu de 

îmbunătăţire în domeniul administrării fi scale, fapt ce 

ar diminua povara procedurală şi riscul pentru companii, 

determina creşterea veniturilor bugetare şi o îmbunătăţire 

a climatului investiţional. În acest sens, s-ar putea revizui, 

cu participarea sectorului privat, proiectul Codului de 

procedură fi scală din 2008, care nu a fost ratifi cat. Acesta 

ar trebui să creeze, de asemenea, un registru online a 

tuturor deciziilor şi clarifi cărilor autorităţii fi scale pentru 

a asigura aplicarea consecventă şi uniformă a normelor. 

Alte recomandări necesare de luat în considerare includ 

autorizarea compensării valorii TVA prin alte obligaţiuni 

fi scale ale companiei, cum ar fi  taxele vamale, precum şi 

eliminarea restricţiei prin care pierderile repurtate să fi e 

distribuite în părţi egale pe parcursul perioadei de trei ani.

Administrarea vamală — se recomandă raţionalizarea 

birourilor vamale în capitală pentru a asigura deservirea 

efi cientă a platformei de export. Referitor la partea 

tehnică, va fi  prioritară implementarea Strategiei de 

Dezvoltare a Serviciului Vamal. De exemplu, modernizarea 

infrastructurilor vamale se recomandă a fi  însoţite de 

măsuri axate pe simplifi carea organizării formalităţilor la 

frontieră, precum separarea pe tipuri de trafi c, acordându-

se prioritate (aşa-numita rută directă/rapidă) vehiculelor 

care dispun de acte recunoscute pe plan internaţional, 

cum ar fi  carnetul TIR, animale vii sau produse perisabile 

şi creând benzi secundare în zona de control pentru 

verifi cările aleatorii. Instruirea ofi ţerilor vamali şi brokerilor 

vamali ar contribui la maximizarea efectului utilizării 

soluţiilor electronice, inclusiv semnătura electronică.68 

Aceste soluţii electronice devin un instrument util pentru 

administraţia publică. De exemplu, Serviciul Vamal ar trebui 

să actualizeze infrastructura TI pentru a satisface deplin 

necesităţile documentelor electronice.

Piaţa muncii — se recomandă ca reglementările privind 

piaţa muncii să fi e mai fl exibile, fără a periclita drepturile 

fundamentale la muncă. Mai multă fl exibilitate ar putea fi  

introdusă, de exemplu, în sistemul muncii cu fracţiune de 

normă, contractele pe termen scurt, concedieri şi litigii. 

Se recomandă introducerea şi încurajarea contractelor de 

muncă cu fracţiune de normă, în special, pentru femei, 

studenţi şi pensionari. În domeniul divizării lucrătorilor, este 

necesar de a simplifi ca normele pentru stoparea încadrării 

angajaţilor neproductivi sau perturbatori, şi elimina 

opţiunea angajatului de aşi retrage cererea de eliberare din 

funcţie. În caz de litigii, hotărârile trebuie să fi e executate 

doar după ce instanţele de judecată au emis hotărârile 

fi nale privind cazul. Prerogativele bizare ale sindicatelor în 

domeniul protecţiei mediului, legile cu privire la locuinţe şi 

privatizarea locuinţelor ar putea fi  reziliate.

Angajarea şi şederea persoanelor străine — Obiectivul 

Republicii Moldova de revitalizare a economiei sale pe baza 

unei platforme industriale şi de export moderne determină 

disponibilitatea competenţelor ca prioritate. În acest sens, 

o abordare mai exactă şi mai participativă privind intrarea 

competenţelor străine s-ar dovedi a fi  benefi că. Este necesar 

de a efi cientiza procedurile de acordare a permiselor 

de muncă şi a vizelor de şedere. Actele de aplicare se 

recomandă a fi  disponibile online şi raţionalizate. În acest 

sens, propunerile de amendamente la Legea cu privire la 

regimul străinilor în Republica Moldova, odată aprobate vor 

fi  o contribuţie pozitivă. Se recomandă a pune la dispoziţie 

proceduri rapide pentru prelungirea permiselor de muncă şi 

vizelor pentru investitorii sau angajaţii străini cu reputaţie 

bună.

Politica în domeniul concurenţei şi ajutorul de stat — se 

recomandă asigurarea aplicării depline a noii legi cu privire 

la concurenţă şi adoptarea noii legi privind ajutorul de stat. 

Se recomandă de asemenea sporirea resurselor agenţiei 
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pentru protecţia concurenţei în scopul asigurării îndeplinirii 

efi ciente a tuturor sarcinilor atribuite acesteia. Ca parte a 

unui proces de implementare efi cientă, este necesar de a 

spori conştientizarea problemelor de concurenţă şi ajutor 

de stat. De exemplu, o mai mare atenţie ar trebui acordată 

instruirii judecătorilor în spiritul protecţiei şi încurajării 

concurenţei echitabile pe piaţă. Luând în considerare 

dizolvarea instanţelor comerciale, este important de a 

instrui judecătorii în instanţele civile ca aceştia să dispună 

de o pregătire economică de bază pentru a înţelege astfel 

de noţiuni ca anti-trust, poziţii dominante, carteluri sau 

ajutor de stat.

Proprietatea intelectuală — În prezent, problema cea 

mai importantă rămâne legiferarea deciziilor cu privire 

la drepturile de proprietate intelectuală, în special, 

instruirea judecătorilor precum şi altor parteneri, precum 

şi sensibilizarea acestora cu privire la importanţa protecţiei 

drepturilor de proprietate intelectuală. În acest sens, ar putea 

fi  elaborate recomandări importante în cadrul unei politici 

naţionale privind drepturile de proprietate intelectuală.

Transparenţa şi sistemul judiciar — În lupta împotriva 

corupţiei, este necesar de a consolida acţiunile CCCEC. 

De exemplu, sunt necesare campanii de sensibilizare cu 

privire la posibilitatea investitorilor de a recurge la CCCEC, 

în contextul Legii privind actelor permisive. În domeniul 

reformei judiciare, rolul judecătorilor în protejarea şi 

aplicarea drepturilor şi obligaţiilor agenţilor economici este 

esenţială. Trebuie să fi e creat un sistem de control şi echilibru 

în scopul consolidării independenţei şi imparţialităţii 

judecătorilor. Necesitatea instruirii judecătorilor de drept 

civil în materie economică a fost menţionată mai sus.

E. Sporirea efi cacităţii 
acţiunilor de promo-
vare a investiţiilor 
pentru sporirea 
benefi ciilor ISD

După cum s-a evidenţiat în capitolul I, Republica Moldova 

a atras un număr ridicat de ISD la mijlocul anilor 2000. 

Totodată, aceasta performanta a fost mai slabă decât cea 

a multor dintre concurenţii săi. Un motiv pentru care ţara 

nu a fost în măsură să îşi exploateze potenţialul investiţiilor 

străine directe a fost subdezvoltarea relativă a sistemului 

de promovare ISD. Performanţa economică în creştere 

a ţării nu a fost în vizorul mass-mediei internaţionale şi, 

mai important, al multor investitori internaţionali. În rândul 

investitorilor sau a publicului general este puţin cunoscut 

faptul că Republica Moldova a devenit un loc mai atractiv 

pentru investiţii. La capitolul servicii, după cum s-a mai 

menţionat, Republica Moldova este sub vizorul radar al 

industriei internaţionale de TI şi BPO şi afl uxul de ISD în 

această industrie nu a atins încă un punct critic. În sectorul 

agroindustrial, ţara pierde în faţa concurenţilor.

Structura instituţională pentru promovarea investiţiilor 

constă din Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi 

Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO), subordonată 

Viceprim-ministrului, Ministrului Economiei69, a cărei echipă 

de 15 angajaţi se ocupă concomitent de promovarea 

exporturilor şi de promovarea investiţiilor (dar nu se ocupă 

exclusiv de promovarea investiţiilor). Structura respectivă 

este compusă şi dintr-o echipă din şase persoane în cadrul 

Cabinetului Prim-ministrului (PM) (Echipa pentru atragerea 

investiţiilor). Activităţile MIEPO de promovare a investiţiilor 

includ: selectarea potenţialilor investitori, promovarea 

sectorială şi identifi carea amplasamentelor obiectivelor 

de investiţii, precum şi organizarea evenimentelor de 

promovare a exporturilor şi a investiţiilor. Aceasta oferă de 

asemenea servicii de informare prin intermediul site-ului 

modernizat al MIEPO. Echipa pentru atragerea investiţiilor 

promovează investiţiile prin crearea imaginii, generarea 

investiţiilor, asistenţa post-investiţie şi pledoarie pentru 

politică. Aceasta este fi nanţată prin extinderi pe termen 

mediu de către comunitatea internaţională a donatorilor. 

Cele două echipe au responsabilităţi care parţial se suprapun 

şi responsabilităţi complementare pentru promovarea 

investiţiilor, fapt ce impune difi cultăţi de coordonare şi poate 

crea confuzii pentru comunitatea internaţională de afaceri 

care este interesată să investească în Republica Moldova..

MIEPO a suferit o reorganizare majoră în 2012, în urma 

recomandărilor comitetului director al MIEPO, Consiliul 

de coordonare a activităţii de promovare a exportului din 

Moldova şi atragere a investiţiilor.70 Resursele dedicate 

promovării investiţiilor au crescut de la doi angajaţi la patru 

angajaţi şi bugetul a fost dublat atingând suma de 5.22 

milioane lei (445 mii dolari). Din această sumă, aproximativ 

325 mii dolari au fost cheltuite pentru organizarea de 

evenimente. Resursele alocate anual pentru MIEPO s-au 

dublat în comparaţie cu 2010, ajungând la 5,220,000 lei 

(445.000 dolari). Din această sumă, aproximativ 325.000 

dolari au fost cheltuite pe activităţi de promovare a 
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exporturilor şi a investiţiilor. Mandatul MIEPO a fost, de 

asemenea, extins în 2012-2013 pentru a realiza o gamă 

largă de activităţi de promovare a investiţiilor, cum ar fi  

selectarea potenţialilor investitori, promovarea sectorială 

şi identifi carea amplasamentelor obiectivelor de investiţii, 

crearea imaginii şi asistenţa post-investiţie. Cu toate acestea, 

având în vedere resursele umane şi fi nanciare limitate ale 

MIEPO şi faptul că acestea sunt utilizate concomitent pentru 

promovarea exporturilor, în momentul fi nalizării acestui 

raport nu este clar în ce măsură instituţia va fi  capabilă să 

îndeplinească toate aceste sarcini suplimentare.

În acelaşi timp, echipa pentru atragerea investiţiilor şi-a 

extins resursele considerabil. Numărul de angajaţi a fost 

majorat până la şase în 2012 şi se preconizează să ajungă 

la 15 până la mijlocul anului 2013. Până atunci, echipa va 

angaja specialişti în crearea imaginii, generarea investiţiilor, 

asistenţa post-investiţie şi pledoarie pentru politică. Aceasta 

intenţionează să angajeze reprezentanţi locali (regionali) 

în Republica Moldova şi să îmbunătăţească în mod 

proactiv imaginea ţării prin “echipe volante”. Extinderea 

ulterioară a echipei pentru atragerea investiţiilor va avea 

ca scop angajarea experţilor pentru selectarea potenţialilor 

investitori pentru sectoarele prioritare.

În concluzie, Republica Moldova se îndreaptă treptat spre 

adoptarea gamei complete de funcţii pentru promovarea 

investiţiilor, dar acestea vor fi  împărţite între două echipe. 

Având în vedere resursele limitate ale ţării, precum şi 

impedimentele de coordonare impuse de cadrul curent, în 

principiu, ar fi  mai avantajos să se creeze o singură agenţie 

de promovare a investiţiilor (API) prin comasarea funcţiilor şi 

resurselor celor două echipe. Următoarea secţiune tratează 

caracteristicile unei API privind personalul şi fi nanţarea, 

organizarea, mandatul şi funcţiile, precum şi cooperarea cu 

alte agenţii guvernamentale. Aceste caracteristici pot servi 

drept îndrumări pentru hotărârea guvernului privind modul 

de reorganizare a cadrului curent pentru asigurarea unei 

API de succes şi efi cientă.

1. Caracteristicile esenţiale ale unei API cu 
capacităţi depline

API va juca un rol central în implementarea programelor 

asociate cu stabilirea ISD ca prioritate politică, atragerea 

unui fl ux mai mare şi pregătirea terenului pentru ISD mai 

efi ciente. Pentru îndeplinirea rolului de lider, agenţia trebuie 

să aibă un mandat puternic, iar statutul, capacităţile şi 

competenţele acesteia trebuie îmbunătăţite. Pentru a 

deveni o Agenţie proactive, condusă de sectorul privat şi 

performantă, aceasta ar trebui să satisfacă următoarele 
caracteristici:

• Crearea unei agenţii performante de promovare 
a investiţiilor necesită un personal cu înaltă 
califi care profesională, inclusiv câţiva specialişti cu 
experienţă în sectorul privat. Acest lucru poate fi  
realizat prin detaşare din sectorul privat sau prin 
angajarea unui personal nou din sectorul privat.

• Pentru adoptarea tehnicilor şi instrumentelor celor 
mai bune practici internaţionale, agenţia necesită 
un program complex de instruire în toate funcţiile 
de promovare. Se recomandă invitarea donatorilor 
internaţionali sau bilaterali să fi nanţeze un astfel de 
program de instruire, inclusiv a vizitelor de studiu 
în ţările cu succes în atragerea ISD, modernizarea 
şi promovarea legăturilor.

• Pentru a angaja profesionişti cu experienţă din 
sectorul privat, agenţia va trebui să ofere o 
remunerare competitivă. Acest lucru este posibil 
în Republica Moldova, deoarece unele dintre 
agenţiile guvernamentale oferă deja remunerare 
mai competitivă. În cazul în care atragerea ISD va 
deveni o prioritate a guvernului, agenţiei ar trebui 
să i se acorde această oportunitate.

• API restructurată trebuie să funcţioneze ca 
o agenţie de stat separată în afara structurii 
serviciului public. Aceasta ar trebui să dispună 
de un consiliu de administraţie, cu o reprezentare 
robustă a sectorului privat. În acest context, 
înfi inţarea Comitetului Director al MIEPO este deja 
un important pas înainte, deoarece acesta este 
compus din reprezentanţi ai sectorului privat şi ai 
sectorului public, cum ar fi  ministerele, asociaţiile 
de afaceri, Asociaţia Investitorilor Străini, Camera 
de Comerţ.

• Agenţia ar trebui fi nanţată corespunzător pentru a 
avea capacitatea de a îndeplini funcţiile cheie ale 
unei API, cu fonduri suplimentare nu doar pentru 
salariile personalului, ci, de asemenea, pentru 
marketing şi alte activităţi promoţionale. Bugetul 
sporit al MIEPO şi fi nanţarea pe termen mediu a 
echipei pentru atragerea investiţiilor indică faptul 
că guvernul conştientizează potenţialele benefi cii 
din promovarea profesională a investiţiilor.

În plus, activităţile agenţiei vor fi  ghidate de un business 
plan - o strategie de promovare ISD – care include o 
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misiune clar defi nită, obiective cuantifi cate şi un mecanism 

de monitorizare şi evaluare mai curând a performanţei 

proprii şi impactului activităţilor sale, decât a contribuţiilor.71 

Strategia ar trebui să includă un sistem de identifi care, 

urmărire şi reexaminare a investitorului. API care nu dispun 

de toate aceste facilităţi/funcţii au înregistrat rezultate 

sumbre în atragerea investiţiilor străine directe.

2. Funcţiile şi mandatul API

Funcţiile caracteristice ale API includ: crearea imaginii, 

generarea investiţiilor, facilitarea investiţiilor, dezvoltarea 

afacerilor, inclusiv promovarea legăturilor dintre CTN şi 

fi rmelor locale şi pledoarie pentru politică. Aceste funcţii 

sunt bine cunoscute şi descrierile lor sunt disponibile în 

publicaţiile şi pe site-urile organizaţiilor internaţionale, 

precum UNCTAD, Banca Mondială, Agenţia Multilaterală 

de Garantare a Investiţiilor (MIGA) sau OCDE. Personalul 

agenţiei trebuie să studieze aceste funcţii, precum şi 

tehnicile celor mai bune practici utilizate în cadrul fi ecărei 

funcţii. Nu este nevoie de a le desfăşura pe larg, sunt 

sufi ciente doar unele comentarii referitoare la contextul lor 

în Republica Moldova. Unele dintre aceste funcţii există deja 

în formă iniţială sau mai avansată, la MIEPO sau echipa de 

atragere a investiţiilor, totodată, acestea trebuie dezvoltate 

în continuare şi coordonate pentru a crea un sistem naţional 

de promovare a investiţiilor coerent.

Fiecare dintre aceste funcţii este importantă şi fi ecare, dacă 

este executată bine, determină un potenţial de creştere 

a ISD în Republica Moldova şi / sau benefi cii asociate cu 

acesta. Dacă un API este capabil să îndeplinească toate 

funcţiile depinde de componenţa şi dotarea acesteia cu 

resurse fi nanciare şi competenţe. Dacă există necesitatea 

de a limita funcţiile, atunci s-ar putea renunţa temporar la 

pledoaria pentru politică, având în vedere că prima etapă a 

acesteia de identifi care a nemulţumirilor şi a obstacolelor 

pentru investitori de a desfăşura afaceri este deja relativ 

bine dezvoltată prin intermediul asociaţiilor investitorilor 

străini, generale sau regionale, publicării “Cărţilor Albe”, 

conţinând cataloagele de probleme şi remedieri propuse. 

Problema principală este că reexaminarea/menţinerea 

este destul de slabă. Dezvoltarea legăturilor ar putea fi  

încredinţată Organizaţiei pentru dezvoltarea sectorului 

întreprinderilor mici şi mijlocii (ODIMM), prin stabilirea unei 

unităţi specializate în cadrul acesteia. Personalul unităţii ar 

trebui să fi e expus la instruiri intensive.

În cazul în care promovarea investiţiilor dispune de resurse 

limitate, o altă decizie care se recomandă a fi  luată este dacă 

această promovare va fi  reactivă sau proactivă. Promovarea 

reactivă presupune că API trebuie să aştepte ca investitorii 

să contacteze API, răspunde cererilor şi investigaţiilor 

acestora şi, eventual, în cazul în care investitorii se decid 

să investească, le acordă asistenţă în desfăşurarea 

procesului până la investiţia propriu-zisă. Gestionarea 

tuturor investitorilor interesaţi cu resurse limitate nu este 

fezabilă şi este necesar de a face o alegere. Unele API 

gestionează proiectele de o dimensiune anumită, în timp ce 

altele se concentrează pe sectoarele selectate. Promovare 

proactivă înseamnă că API trebuie să ia iniţiativa şi să 

selecteze potenţiali investitori pentru sectoarele selectate, 

corespunzător capacităţilor Republicii Moldova (a se vedea 

Secţiunea F1), sau chiar fi rme selectate individual. Se 

recomandă ca, în contextul Republicii Moldova, promovarea 

să fi e activă şi să se concentreze pe proiectele mai mari 

de o anumită dimensiune în domeniul TI şi BPO, sectorul 

agroindustrial şi fabricaţiei produselor orientate spre export. 

Alte sectoare, cum ar fi  infrastructura sau turismul poate fi  

lăsată pentru agenţiile respective.

Modifi carea şi promovarea imaginii Republicii Moldova 

ca un loc tot mai atractiv pentru desfăşurarea afacerilor 

trebuie să fi e o sarcină de primă urgenţă în promovarea 

investiţiilor, desigur, în strânsă cooperare cu alte agenţii 

guvernamentale relevante. Acest lucru necesită dezvoltarea 

unei mărci unice, coerente a ţării oferind un mesaj robust 

şi coerent pentru lumea exterioară pentru depăşirea 

concepţiilor greşite şi defi cienţele de cunoştinţe şi percepţii 

privind Republica Moldova. O noua imagine ar trebui să 

determine creşterea interesului investitorilor şi creşterea 

investigaţiilor privind datele economice, potenţialele 

proiecte ISD, legile şi reglementările în desfăşurarea 

afacerilor, utilităţile, procedurile şi costurile pentru iniţierea 

afacerilor, etc. Un instrument-cheie pentru furnizarea 

informaţiilor de afaceri pentru investitorii străini este un 

site web unic al ţării pentru promovarea investiţiilor. Un 

site web bine defi nit va economisi timp personalului API 

şi îi va permite să se concentreze asupra altor funcţii. În 

prezent, MIEPO are un site web care satisface aproape 

pe deplin aceste cerinţe - aceasta a iniţiat procesul de 

reînnoire a site-ului web, cu scopul de a crea o platformă 

uşor de utilizat şi interactivă pentru utilizatori - în timp ce 

echipa pentru atragerea investiţiilor nu dispune de un site 

web. După ce va fi  fi nalizat, site-ul MIEPO va acoperi mai 

multe subiecte esenţiale, cum ar fi  înregistrarea, licenţierea, 



69

capitolul 3

regimul de vize, facilităţile de investiţii, studii sectoriale şi 
baza de date a amplasamentelor obiectivelor de investiţii. Pe 
termen mediu şi lung, ţara va trebui să creeze un site web 
unic, uşor de utilizat, cuprinzător, actualizat, care ar sprijini 
efortul de creare a imaginii şi facilitare a investitorilor. 

În fi nal, Republica Moldova va trebui să decidă dacă să 
continue cu combinarea ISD şi promovarea exporturilor. 
Este adevărat că o combinaţie a promovării exporturilor şi 
investiţiilor va determina economisirea surselor fi nanciare 
şi exploatarea efectelor sinergiei celor două activităţi. 
Totodată, de multe ori aceasta nu este o combinaţie bună, 
deoarece de regulă promovarea ISD rămâne slabă sau 
insufi cientă.72 O soluţie intermediară ar fi  crearea unui 
departament specializat de promovare a investiţiilor în 
cadrul Agenţiei de promovare a investiţiilor (în prezent, 

în cadrul MIEPO nu există o delimitare între funcţiile de 

promovare a investiţiilor şi cele de promovare a exporturilor 

sau experţi cu funcţiile respective separate).

3. Rolul de coordonare al agenţiei în cadrul 
guvernului 

De regulă, o promovare a investiţiilor de succes depinde de 

cadrul instituţional, rolul de coordonare al agenţiei în rândul 

agenţiilor guvernamentale şi capacitatea dialogului cu toţi 

partenerii, îndeosebi cu sectorul privat.

Stabilirea ISD ca prioritate reprezintă o provocare în orice 

ţară şi determină abordarea unui aspect mai complex, 

cel al întregii infrastructuri instituţionale de promovare 

a investiţiilor. ISD presupune multe aspecte transversale 

abordate de mai multe agenţii. Una, două sau trei agenţii 

Caseta III.4. Există posibilităţi de investiţii în producerea vinurilor şi nucilor?

Timp de câţiva ani, industria vinului a înregistrat o perioadă de criză, majoritatea producătorilor confruntându-se cu 
difi cultăţi fi nanciare. S-ar putea crede că acest fapt reprezintă o oportunitate de investiţie şi, probabil, o oportunitate 
de a moderniza industria vinului prin intermediul ISD, fapt care s-a întâmplat în alte ţări, cum ar fi  Chile. Totodată, 
chiar dacă se confruntă cu defi cienţe de surse fi nanciare şi capital, producătorii de vinuri sunt reticenţi în acceptarea 
investiţiilor străine şi renunţarea la controlul asupra companiilor sale (USAID şi PDBA, 2009, p. C-21). Acest fapt determină 
posibilitatea investiţiilor pornite de la zero („greenfi eld”) într-o activitate integrată vertical creştere a strugurilor şi 
prelucrare a vinului, care necesită acces la terenuri agricole.a Dar, în Republica Moldova, străinii nu pot deţine în 
proprietate terenuri. Potrivit Ministerului Agriculturii, proprietatea funciară nu este o problemă, deoarece terenul poate 
fi  concesionat pentru 99 de ani sau deţinut prin intermediul unei companii locale fi ctive. Dar mulţi investitori (nu numai 
în agricultură, dar şi în alte sectoare) pot considera prea riscante aceste posibilităţi. În cazul în care un investitor decide 
să arendeze terenuri, se pune problema dacă terenul este disponibil în zone califi cate pentru creşterea strugurilor. Cine 
sunt proprietarii? Sunt dispuşi să dea terenul în arendă? Există sufi cient de multe parcele care pot fi  consolidate?

Nucile, un alt produs principal de export al Republicii Moldova, enumerat de către MIEPO ca oportunitate de investiţii, 
producţia curentă provine în mare parte din plantaţiile de stat pentru protecţia împotriva vânturilor sau plantaţiile de pe 
marginea drumurilor. Lipsa investiţiilor împiedică realizarea pe deplin a potenţialului plantaţiilor şi creşterea capacităţii 
de producţie în ţară, care se estimează să se menţină la nivelul actual (USAID şi PDBA, 2009, p. 5). Nucile sunt exportate 
prin intermediari, incluzând atât companii locale cât şi străine. Exportatorii se confruntă cu multe probleme, printre 
care, aprovizionări sărace şi sporadice de materie primă, organizarea necorespunzătoare a procesului de colectare, 
precum şi scăderea forţei de muncă. Întrebarea este: unde sunt oportunităţile de investiţii? Guvernul este pregătit 
să vândă plantaţiile investitorilor străini pentru a îmbunătăţi gestionarea lor şi a investi în creşterea capacităţii? Sau 
prioritatea guvernului este de a încuraja investiţiile pornite de la zero („greenfi eld”)? Această abordare s-a putea dovedi 
nefezabilă, deoarece sunt necesari 7-12 ani pentru ca copacii de nuci să ajungă la perioada de rodire a fructelor. Şi 
există o problemă de proprietate asupra terenurilor menţionată in toate studiile referitoare la produsele agricole. Sau 
poate, există oportunităţi de investiţii în domeniul exportării nucilor, care este destul de aglomerat?b Acestea sunt doar 
câteva întrebări de bază, răspunsul cărora ar trebui să fi e clar ca condiţie prealabilă pentru orice investiţie, nu doar 
pentru investiţii străine. Întrebări similare abundă în cazul fi ecărui produs în parte, care sunt unice din punct de vedere 
al lanţului valoric, dreptul de proprietate asupra terenurilor şi companiilor, organizarea producţiei, comercializarea, etc.
Sursa:  UNCTAD
Note:    a Există o tendinţă în industrie pentru operaţiunile integrate vertical, determinând separarea producătorilor de vinuri de 

furnizarea strugurilor, fapt ce poate fi  riscant din punct de vedere calitativ şi cantitativ.
  b Foreign exporters operate in the walnut sector. Their presence has had a positive impact on the sector. They brought 

with them not only markets and access to distribution channels but they also introduced modern business practices in 
export and product quality management, which local companies were forced to emulate in order to compete (USAID 
and PDBA, 2009, p. 16).
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(serviciul vamal, serviciul fi scal, agenţia de imigrare, 
etc.), chiar dacă acţionează cu bună credinţă, şi aplică 
corect normele existente pot crea fără intenţie obstacole 
enorme pentru ISD. Acestea, însă, pot acţiona şi cu rea-
credinţă, neconsiderând ca fi ind greşit faptul că impun 
difi cultăţi în activitatea investitorilor străini în aşteptarea 
unei recompense pentru o activitate lină. Republica 
Moldova nu este un caz izolat în această privinţă. Pentru a 
soluţiona această problemă, unele ţări au instituit comitete 
sau consilii naţionale, formate din reprezentanţi ai tuturor 
agenţiilor relevante şi sectorului privat, prezidate de către 
organele politice cele mai înalte şi care supraveghează 
implementarea strategiei privind ISD. Dacă există o 
strategie privind ISD adoptată, important este de a o stabili 
strategia şi promovarea ISD ca şi chestiune prioritară a 
întregului guvern. Consiliul, împreună cu echipa existenţă în 
cadrul Cabinetului Prim-ministrului, Ministerul Economiei, 
API precum şi agenţii relevante ar forma un sistem naţional 
de promovare a investiţiilor. 

F. Valorifi carea 
potenţialului ţării 
de atragere a ISD — 
aspecte specifi ce 

1. Deblocarea potenţialului de atragere 
a ISD prin soluţionarea problemelor 
sectoriale

Aplicarea măsurilor privind aspectele transversale vizează 
îmbunătăţirea întregului climat de investiţii şi deblocarea 
potenţialului investiţiilor străine directe în toate sectoarele. 
Adiţional, este necesar de a aborda problemele specifi ce 
fi ecărui sector, care ar putea împiedica investiţiile în anumite 
sectoare. Această secţiune evidenţiază unele dintre cele 
mai importante probleme care necesită o atenţie deosebită.

1.1. Sectorul agroindustrial

Deblocarea potenţialului investiţiilor străine directe în 
agricultură şi sectorul agroindustrial va necesita abordarea 
mai multor probleme specifi ce sectorului. Fără dubii, 
potenţialul Republicii Moldova de investiţii în agricultură 
şi sectorul agroindustrial are un ingredient important: o 
bază bună de materie primă, care permite producerea 
unor produse de calitate pentru consumul imediat precum 

şi pentru prelucrare ulterioară (capitolul I). În acelaşi timp, 

necesităţile investiţiilor în agricultură şi industria alimentară 

sunt enorme. Acestea sunt prezente în întregul lanţ valoric 

al produselor individuale. În producţia primară, acestea 

includ livezi, vii, creşterea legumelor în câmp deschis şi 

sere. În afară de prelucrare, sunt necesare investiţii în 

depozitare, ambalare şi transportarea la distanţe lungi 

a produselor proaspete, precum şi în uscare, congelare 

instant şi conservare, precum şi producerea amestecurilor 

de ingrediente şi aditivi. Utilajele pentru irigaţii, ambalare şi 

prelucrare, şi vehiculele agricole oferă posibilităţi, asemeni 

producţiei şi comercializării de material săditor şi sistemul de 

leasing în sectorul agroindustrial.

Totodată, o bază bună de materii prime şi necesităţile de 

investiţii uriaşe, nu înseamnă în mod automat transpunerea 

acestora în oportunităţi de investiţii sau investiţii reale. În 

agricultură, problema nerezolvată privind terenurile sunt 

cauza îndepărtării ISD. Există unele ISD în prelucrarea 

produselor alimentare, dar acestea formează o parte care 

este departe de potenţialul existent al ţării. Începând cu anul 

2009 până în ianuarie 2011, Republica Moldova a atras patru 

proiecte de investiţii străine in categoria “băuturi, produse 

alimentare şi tutun”, din 200 de proiecte din aceeaşi categorie 

solicitate în regiunea Europei de Est (O’Donovan, 2011, p. 12). 

Pentru a investi în Republica Moldova în număr mai mare, 

investitorii trebuie să cunoască care sunt oportunităţile şi 

cum pot fi  abordate constrângerile cu care se confruntă. 

De exemplu, două produse de bază ale Republicii 

Moldova, merele şi nucile, se confruntă cu constrângeri de 

aprovizionare semnifi cative din cauza perioadei lungi fără 

investiţii. Marea majoritate a livezilor de mere sunt foarte 

vechi, a căror viaţă economică a trecut şi în curând, vor înceta 

să mai producă ceva. Terenurile producătoare de mere sunt 

foarte mici, iar proprietarii sunt adesea absenţi, deoarece au 

emigrat. Calitatea merelor se deteriorează şi o mare parte 

din recolta de mere este destinată doar prelucrării. Cu o baza 

de aprovizionare nesigură, este puţin probabil ca Republica 

Moldova să atragă investitori străini în prelucrarea merelor 

fără a le permite integrarea înapoi în creşterea merelor. 

Situaţia este similară şi în sectorul nucilor şi anume, prezenţa 

constrângerilor de aprovizionare. Totodată, dreptul de 

proprietate asupra trenurilor este public, ceea ce impune din 

nou problema investiţiilor în livezi şi oportunităţilor asociate 

cu investiţiile (caseta III.4). În ceea ce priveşte industria 

vinului, poate fi  difi cil de a atrage investiţii suplimentare fără 

o integrare înapoi în creşterea strugurilor. Producerea vinului 
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impune struguri de acelaşi tip şi calitate bună, greu de obţinut 
în situaţia actuală. 

Prin urmare, pentru a transpune potenţialul şi necesităţile 
în sectorul agroindustrial de oportunităţi de investiţii, 
Republica Moldova trebuie să genereze propuneri specifi ce 
şi să înceteze publicitatea peste hotare pentru întregul sector 
agroindustrial, inclusiv zonele în care posibilităţile sunt 
limitate din cauza problemelor ce ţin de titlul de proprietate 
a terenurilor sau structura industriei. Acest obiectiv ar trebui 
realizat prin elaborarea cercetărilor privind ISD în sectorul 
agroindustrial şi investigaţiile investitorilor, având ca rezultat 
studii de fezabilitate specifi ce unui produs sau ramuri, 
conform celor evidenţiate în studiul recent (O’Donovan, 2011, 
p. 13.). Conform descrierilor din capitolul al II-lea, este necesar 
de abordat lipsa de claritate şi securitate în domeniul titlurilor 
de proprietate a terenurilor agricole. Fără aceste probleme 
soluţionate, nu va fi  posibilă atragerea investiţiilor străine 
directe semnifi cative în procesarea produselor caracterizate 
de o baza de aprovizionare şubredă şi deteriorata. În 
continuare, este necesar de a încuraja consolidarea parcelor 
mici de teren în terenuri mai mari, care stimulează interesul 
pentru investiţiile atât de necesare şi care vizează extinderea 
bazei de produs. Odată ce sunt identifi cate oportunităţile de 
investiţii, sectorul agriculturii şi sectorul agroindustrial ar 
trebui supus promovării intensive a investiţiilor, similare cu 
cea din sectoarele TI şi BPO. Actuala operaţiune de promovare 
rudimentară a investiţiilor nu dispune de resurse pentru a 
acoperi sectorul agroindustrial şi Ministerul Agriculturii, care 
prezintă angajament în promovarea investiţiilor, nu consideră 
promovarea investiţiilor ca una din activităţile sale de bază. 

În plus, pentru a spori avantajele accesului la piaţa 
internaţională, se recomandă ca Republica Moldova să 
adopte o abordare sistematică în obţinerea certifi cărilor 

internaţionale pentru produsele sale agricole, în special, 
pentru produsele cu reglementări referitoare la sănătate, 
inclusiv prin obţinerea acreditării UE şi CSI pentru 
laboratoarele din Moldova. În sectorul agroindustrial, puţini 
producători deţin certifi cări de calitate recunoscute pe plan 
internaţional, comparativ cu restul regiunii (Banca Mondială, 
2011c, p. 48.). Aspectele de siguranţă alimentară reprezintă 
o mare problemă şi determină reducerea investiţiilor în acest 
sector. Acestea nu permit urmărirea produselor alimentare, 
o condiţie necesară pentru exporturi. Frecvenţa de adoptare 
a standardelor UE este scăzută: au fost adoptate numai 
2,666 din aproximativ 20.000 de standarde (Mincu, 2011, 
p. 110.). Totodată, Republica Moldova dublează inutil mai 
multe eforturi de certifi care internaţionale - şi nu numai 
în agricultură şi produse alimentare, dar şi în domeniul 
tehnologiilor medicale şi a altor produse - de multe ori, fără 
tehnologia şi resursele pentru testarea în mod corespunzător 
a produselor pe care ar trebui să le certifi ce. Acest fapt nu 
doar măreşte timpul şi costul de comerţ extern, dar creează 
oportunităţi semnifi cative pentru corupţie în importuri. Pentru 
a remedia această situaţie, se recomandă ca Republica 
Moldova să accepte sistematic certifi cările recunoscute în 
străinătate, în special atunci când acestea sunt conforme 
cu standardele moldoveneşti, deoarece majoritatea acestora 
sunt conforme. Recunoaşterea certifi cărilor nu doar ale UE, 
dar şi pe cele ale Statelor Unite, Canada şi Federaţia Rusă va 
maximiza accesul pe piaţă, va facilita comerţul cu aceste ţări 
(AmCham, 2009, p. 29.) şi, în consecinţă, va fi  un factor de 
încurajare a ISD.

1.2. Serviciile orientate spre export

Serviciile orientate spre export nu se confruntă cu 
constrângeri legate de transportul fi zic sau accesul pe 
piaţă, asemeni bunurilor. Exploatarea potenţialului ISD de 

Caseta III.5.  Programul de stabilire a legăturilor de afaceri, propus de UNCTAD

Programul de stabilire a legăturilor de afaceri, propus de UNCTAD vizează facilitarea creării noilor legături cu furnizorii, 
şi aprofundarea relaţiilor existente între fi lialele companiilor străine şi IMM interne, determinând astfel durabilitatea 
operaţiunilor celor din urmă. Programul îmbunătăţeşte performanţa, productivitatea şi efi cienţa furnizorilor locali prin 
instruire, consiliere, schimb de informaţii, îmbunătăţirea calităţii, inovare şi transfer de tehnologie. UNCTAD asistă, de 
asemenea, guvernele ţărilor în curs de dezvoltare şi a altor parteneri în constituirea unui mediu competent de elaborare 
a politicilor şi sprijină reţelele de dezvoltare a afacerilor şi altor furnizori de servicii pe baza analizei experienţei şi celor 
mai bune practici internaţionale. Programul este operaţional în opt ţări: Argentina, Brazilia, Republica Dominicană, 
Mozambic, Peru, Republica Unită Tanzania, Uganda şi  Zambia.

Sursa:  UNCTAD.
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export în serviciile TI şi BPO depinde de disponibilitatea şi 
competitivitatea costului resurselor umane (secţiunea C1), 
infrastructura TI şi spaţiile pentru birouri. Succesul în acest 
domeniu depinde, de asemenea, de o promovare activă a 
potenţialului de investiţii. 

Conform descrierilor anterioare, Republica Moldova dispune 
de o infrastructura fi zică bună în domeniul telecomunicaţiilor. 
Abordarea problemelor legate de reglementarea activităţilor 
de telecomunicaţii a operatorului de stat, şi independenţa 
şi efi cienţa autorităţii de reglementare (secţiunea C2), 
va determina servicii mai bune şi mai ieftine şi ar spori 
potenţialul de investiţii străine directe în aceste servicii.

O altă contribuţie importantă poate deveni o problemă, 
deoarece există posibilităţi limitate pentru spaţii de 
birouri echipate, la preţuri competitive, pentru găzduirea 
echipelor mari. Pentru a remedia această situaţie, 
guvernul intenţionează, în cadrul programului de creare 
a parcurilor industriale, să creeze un parc de TI şi servicii 
dotate în tehnologiile informaţionale (Guvernul Republicii 
Moldova, 2010). Investiţiile necesare pentru a crea astfel 
de parcuri în cinci locaţii au fost estimate la 73 milioane 
de euro. Atragerea investiţiilor străine directe în imobiliare 
comerciale, la fel cum au procedat mai multe ţări din 
regiune, ar putea facilita problema spaţiilor de birou.

Se recomandă ca potenţialul serviciilor TI şi BPO să fi e, 

de asemenea, promovat în rândul investitorilor străini. 

Republica Moldova este sub ecranul radar al industriei 

internaţionale de TI şi BPO şi afl uxul ISD în industria nu 

a atins încă un punct critic.73 Ţara ar trebui să se bazeze 

pe succesul său iniţial în atragerea fi rmelor străine şi să 

lanseze o campanie de promovare proactivă a ţării care 

vizează atragerea serviciilor TI şi a altor servicii offshore ale 

fi rmelor internaţionale.

1.3. Industria prelucrătoare orientată spre export: 
maximizarea accesului la piaţă

Industria prelucrătoare nu se confruntă cu constrângeri 

majore sectoriale pe partea de contribuţii, în afară de 

aspectele transversale (disponibilitatea competenţelor sau 

infrastructurii). Majoritatea materiei prime şi mijloacelor de 

producţie sunt importate. Totodată, disponibilitatea spaţiilor 

industriale cu acces la utilităţi (şi spaţiu de birouri pentru 

servicii) este o problemă care ar trebui abordată. Programul 

de creare a parcurilor industriale pot fi  de ajutor în acest sens, 

dacă este implementat corect. Grupurile slab dezvoltate 

împiedică dezvoltarea mai multor industrii prelucrătoare 

şi, în special, dezvoltarea întreprinderilor locale. Zonele 

multifuncţionale (secţiunea D3 de mai jos) ar putea juca 

Caseta III.6. Conceptul zonei economice multifuncţionale

Spre deosebire de zonele economice libere sau zonele de procesare orientate pe export, care de regulă pun accentul 
pe producţia de export şi oferă stimulente fi scale, zonele economice multifuncţionale permit producerea tuturor tipurilor 
de bunuri şi servicii, pentru deservirea atât a pieţei interne (fără limitări) cât şi a pieţelor internaţionale. Acestea sunt 
deschise atât pentru fi rmele externe cât şi cele interne. Zonele multifuncţionale nu vor oferi stimulente fi scale, deşi 
producătorii orientaţi spre export se pot bucura de stimulentele fi scale şi scutirile de la plata drepturilor de import, 
în timp ce producătorii interni vor fi  supuşi impozitării şi taxelor standard. Promovarea investiţiilor în aceste zone se 
bazează nu neapărat pe stimulentele fi scale, dar pe facilitarea realizării mai rapide, mai line şi mai cost-efi ciente a 
proiectelor comparativ cu orice altă locaţie în ţară.

Prin urmare, pentru a avea succes, zonele vor funcţiona ca centre de excelenţă, creând ceea ce ar putea constitui un 
“mediu de investiţii ideal [sau aproape de ideal]” (UNCTAD, 2009b, p. 5). Acest fapt presupune a oferi rezidenţilor din 
aceste zone centre industriale înalt dezvoltate, cu infrastructură de primă clasă şi servicii excelente. Infrastructura va 
includ terenuri clasifi cate şi gata pentru construcţii, securitate, acces rutier fi abil, furnizarea neîntreruptă a energiei 
electrice şi aprovizionarea cu apă, telecomunicaţii, sisteme de evacuare a deşeurilor, şi, eventual, servicii de închiriere 
şi management a imobilelor  şi alte facilităţi. În plus, locuitorii benefi ciază de avantaje în reglementare, cele mai bune 
practici administrative (cum ar fi  aprobări, licenţe, proceduri fi scale, verifi cări vamale) şi mediu fără corupţie. Fiecare 
investitor situat în interiorul zonei economice multifuncţionale va benefi cia de privilegiile şi stimulentele sale în formă 
scrisă. O ţară poate găzdui mai multe zone economice multifuncţionale situate în diferite regiuni. În timp ce proiectul-
pilot al zonei economice multifuncţionale, în mod ideal, ar trebui să fi e un efort al guvernului sau un efort comun cu 
sectorul privat, zonele suplimentare pot fi  operate pe deplin din sectorul privat.

Sursa:  UNCTAD.
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un rol esenţial în promovarea grupurilor şi legăturilor dintre 
CTN şi companiile locale, în special, dacă progresele în 
modernizarea infrastructurii întregii ţări sunt lente.

În general, Republica Moldova dispune de un acces bun 
la piaţa UE, dar unele dintre produsele sale, în special, 
din sectorul agricol şi alimentar, unde ţara are un avantaj 
comparativ (capitolul I), se confruntă cu cotele şi taxele.74 
Ar fi  în interesul ţării să convingă UE să ridice aceste 
restricţii în cadrul negocierilor viitoare cu privire la ALSAC. 
De asemenea, o importanţă majoră o are modul în care 
regulile de origine vor fi  stabilite în noul acord. În cazul 
în care normele vor fi  prea mari/stricte, acest lucru va 
încuraja prelucrarea la nivel local şi vor stimula IMM locale, 
dar poate descuraja ISD orientate spre export, făcând ca 
aplicarea normelor să fi e difi cilă. În schimb, în cazul în care 
normele vor fi  prea mici, acestea pot facilita investiţiile 
străine directe, dar va avea ca rezultat benefi cii mai puţine 
pentru dezvoltarea întreprinderilor interne. În realitate, 
aceasta este o problemă specifi că industriei, şi soluţionarea 
acesteia necesită cunoştinţe ample privind condiţiile 
fi ecărei industrii (capitolul I, secţiunea B2).

Succesul în dezvoltarea capacităţilor de producţie a bunurilor 
orientate spre export depinde şi de atractivitatea ţării pentru 
potenţialii investitori. Conform relatărilor prezentului raport, 
Republica Moldova trebuie să se diferenţieze de principalii 
săi concurenţi, şi să elaboreze o strategie de selectare a 
potenţialilor investitori în activităţile de producere orientate 
spre export prioritare. Secţiunea E de mai sus descrie unele 
propuneri de acţiuni ce urmează a fi  luate pentru orientarea 
şi atragerea investiţiilor străine directe în aceste sectoare.

2. Consolidarea sectorului IMM intern şi 
încurajarea legăturilor

Deşi, în ansamblu, sectorul IMM a activat relativ bine 
în pofi da crizei economice şi fi nanciare (capitolul I), 
diferenţele sectoriale sunt semnifi cative. În domeniul 
serviciilor, barierele la intrare sunt în general mici, 
creşterea dinamică a industriei TI este atribuită în 
principal IMM, multe dintre acestea funcţionând ca 
operatori independenţi neînregistraţi. Contrar industriei 
TI, multe fi rme mici şi mijlocii care operează în sectorul 
agroindustrial şi în industria de prelucrare s-au confundat 
cu probleme de lichiditate în timpul crizei. Pentru mult 
timp, accesul la fi nanţare a fost una dintre constrângerile 
cheie pentru dezvoltarea IMM din ţară, din cauza 

costurilor ridicate şi cerinţelor colaterale mari (OCDE, 
2011). Grupurile industriale sunt slabe sau inexistente 
şi, capacitatea lor de comercializare şi inovare limitată, 
combinată cu conformitatea scăzută a acestora cu 
standardele tehnice şi de calitate, afectează capacitatea 
de export. 

Un sector IMM puternic este necesar pentru a permite 
Republicii Moldova să maximizeze valoarea menţinută în 
ţara a ISD existente şi viitoare. În cazul în care IMM vor 
reuşi să devină furnizori de bunuri şi servicii, competitivi 
şi de încredere, pentru afi liaţii străini, acest fapt va 
reduce importurile asociate cu investiţiile şi operaţiunile 
afi liaţilor străini, permiţând astfel, creşterea producţiei, 
valorii şi ocupării forţei de muncă locale. Legăturile între 
furnizori facilitează, de asemenea, răspândirea efectelor 
prin difuzarea de informaţii, tehnologiei, abilităţilor şi 
practicilor de gestionare a IMM locale, şi avea ca rezultat 
sporirea productivităţii şi competitivităţii. Conform celor 
menţionate în capitolul I, legăturile între furnizori şi ISD 
în industria alimentară şi a băuturilor au demonstrat deja 
o infl uenţă pozitivă asupra fermierilor locali şi dezvoltării 
companiilor de ambalare, dar cestea sunt, in continuare, 
nişte istorii de succes izolate. Prin urmare, se recomandă 
lansarea unui program de stabilire a legăturilor care 
vizează îmbunătăţirea capacităţilor IMM moldoveneşti 
de a deveni furnizori pentru afi liaţii străini. Programul de 
stabilire a legăturilor ar include următoarele activităţi:

• Asigurarea unui dialog regulat cu investitorii 
existenţi pentru a identifi ca modul în care pot fi  
adăugate noi funcţii pentru afaceri şi modul în care 
pot fi  promovate legăturile cu IMM, universităţile şi 
instituţiile de cercetare locale.

• Identifi carea furnizorului/cumpărătorului prin 
intermediul studiului de piaţă şi stabilirea unei baze 
de date privind posibilităţile de stabilire a legăturilor, 
inclusiv achiziţiile de contribuţii de către afi liaţii 
străini şi potenţialul pentru sporirea furnizărilor 
locale.

• Asigurarea medierii agenţiilor prin organizarea 
expoziţiilor şi târgurilor. Organizarea atelierelor de 
lucru ale experţilor CTN cu privire la politicile de 
achiziţii publice şi procedurile acestora.

• Dezvoltarea unui mecanism de selecţie care să 
permită identifi carea fi rmelor apte să satisfacă 
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standardele de cost şi calitate, precum şi apte 
să furnizeze cantităţi sufi ciente. Se recomandă 
ca selecţia să fi e de la companie la companie pe 
baza unor criterii comerciale normale. Agenţiile 
guvernamentale vor acţiona în calitate de 
declanşator şi facilitator al acestui proces.

• Dezvoltarea mecanismelor pentru sprijinirea IMM 
în încercarea acestora de a respecta standardele 
şi sporirea capacităţilor de absorbţie a acestora. 
Acestea ar putea include instruirea profesională, 
inclusiv prin CTN, programe de dezvoltare 
a competenţelor şi programe de cercetare 
sponsorizate desfăşurate de către fi rma propriu-zisă 
sau în colaborare cu universităţile sau CTN parteneră. 
UNCTAD ar putea susţine instruirea antreprenorilor 
prin intermediul programului EMPRETEC său, deja 
instituit în România şi Federaţia Rusă. Având în 
vedere că atât limba română cât şi limba rusă sunt 
importante pentru mediul de afaceri din Republica 
Moldova, experienţa şi materialele acestor două 
centre EMPRETEC ar putea fi  deosebit de utile.

• Schimbul de informaţii, inclusiv cele cu privire la 
viitoarele ordine şi cerinţe tehnice.

• Selectarea potenţialilor investitori interesaţi de CTN, 
care au o cultură foarte dezvoltată şi capacităţi pentru 
dezvoltarea furnizorilor lor în ţările-gazdă. Cazurile 
recente de atragere a unor astfel de investitori ca 
Gebauer & Griller (Austria) şi Terra Impex (România) 
servesc drept mărturii că Republica Moldova are 
deja o anumită experienţă în acest domeniu.

Exemple de practici bune şi recomandări privind 
programele de stabilire a legăturilor sunt disponibile într-
un număr de publicaţii UNCTAD. De asemenea, UNCTAD, 
care are o vastă experienţă în dezvoltarea cu succes 
a programelor de stabilire a legăturilor în economiile 
emergente, poate furniza asistenţă tehnică (caseta III.5). 
În general, Politica-cadru în domeniul antreprenorialului 
şi ghidul de implementare, elaborat de UNCTAD, poate 
fi util în reformularea politicilor în domeniul IMM prin 
intermediul a furnizării unei liste de obiective de politică, 
studii de caz, descrieri a celor mai bune practici, precum 

şi o metodologie pentru monitorizarea şi evaluarea 

politicilor, inclusiv a unui set de indicatori pentru 

măsurarea progresului.75

3. Transformarea zonelor economice libere 
în zone multifuncţionale 

În scopul stimulării investiţiilor şi exporturilor, de-a lungul 

anilor, Republica Moldova a creat ZEL, precum şi un port şi 

un aeroport liber internaţional, care funcţionează în regim 

de ZEL (casetele I.2 şi II.2). Zonele economice libere au 

contribuit la stimularea investiţiilor, ocupării forţei de muncă 

şi a exporturilor, dar, în general, succesul lor a fost inegal. 

Zonele economice libere din capitală şi Bălţi, de exemplu, au 

avut o performanţă bună în timp ce altele au fost mai puţin 

efi ciente. Guvernul estimează că, în general, 20-30 la sută 

din totalul investiţiilor străine directe in Republica Moldova 

pot fi  atribuite ZEL. Totodată, un indicator al performanţei 

limitate este faptul că zonele reprezintă doar 5,6 la sută 

din exporturile ţării. Zonele economic libere au asigurat 

legături relativ limitate cu restul economiei. În concluzie, 

acestea funcţionează, în mare parte, ca enclave, acestea 

contribuind, până în prezent, mai puţin decât se aştepta la 

dezvoltarea industrială a ţării

Conceptul de zonă multifuncţională cuprinde dezvoltarea 

celor mai bune facilităţi şi mediu de reglementare şi 

administrativ peste medie, făcând din aceste zone “centre 

de excelenţă” pentru dezvoltarea industrială. Experienţa 

internaţională demonstrează că benefi ciile zonelor 

depinde de măsura în care acestea sunt integrate cu 

economiile-gazdă (caseta III.6). Benefi ciile se multiplică 

atunci când zonele “sunt însoţite de o politică economică 

şi reforme structurale la nivel naţional, care să sporească 

competitivitatea întreprinderilor pe piaţa internă şi să 

faciliteze dezvoltarea legăturilor înainte şi înapoi” (FIAS, 

2008, p. 51.). Prin urmare, Guvernul Republicii Moldova ar 

trebui să alinieze strategia de dezvoltare pe grupuri şi politica 

de stabilire a legăturilor la modelul zonelor multifuncţionale. 

De exemplu, furnizorii interni ar putea fi  încurajaţi să se 

stabilească în aceste zone, în măsura posibilităţilor, alături 

de CTN şi marile companii naţionale cu scopul de a favoriza 

sinergia dintre companiile din domenii conexe.
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G. Concluzii şi 
planul de acţiuni

Prezentul capitol a prezentat schema unui program de acţiuni 
ambiţios, dar realizabil pentru îmbunătăţirea acţiunilor 
de atragere şi promovare a ISD în Republica Moldova. 
Concomitent cu stabilirea ISD ca prioritate politică, guvernul 
ar putea spori potenţialul ţării prin consolidarea resurselor 
umane, îmbunătăţirea infrastructurii, promovarea excelenţei 
în reglementare, precum şi direcţionarea investiţiilor străine 
directe în sectoarele selectate ale economiei. Transformarea 
ZEL, precum şi instituirea unui API cu capacităţi depline ar 
putea contribui în continuare la atingerea acestui obiectiv.

Aceste recomandări vizează sporirea atractivităţii Republicii 
Moldova pentru ISD şi benefi ciilor pentru dezvoltarea 

ţării. Totodată, majoritatea măsurilor propuse presupun 
şi benefi cii pentru întreprinderile de pe piaţa internă, în 
special prin sporirea competitivităţii şi crearea legăturilor 
între investitorii străini şi locali.

Tabelul III.1 sintetizează recomandările propuse în prezentul 
raport. Adiţional la identifi carea clară a acţiunilor preconizate, 
tabelul propune, de asemenea, un cadru temporal pentru 
implementarea acestora. În timp ce unele acţiuni necesită 
atenţie imediata, alte recomandări ar putea fi  soluţionate 
într-un termen mai lung. UNCTAD îşi menţine angajamentul 
de a continua sprijinirea procesului de reformă în ţară, 
împreună cu partenerii de dezvoltare principali. Sperăm că 
API vor contribui la aspiraţiile legitime ale ţării în creşterea 
prosperităţii pentru benefi ciul întregii populaţii.
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Note de subsol
1. La începutul anului 2012, Guvernul era în proces de fi nalizare a documentului pentru aprobarea de către Parlament.

2. În acest raport, datele nu includ teritoriul Transnistriei, cu excepţia cazurilor în care este indicat explicit altfel.

3. Industria s-a redresat parţial. În 2010, volumul producţiei industriale a depăşit nivelul atins în 2000 cu 43%. Pe de altă parte, volumul 

produsului industrial şi agricol au constituit 52% şi respectiv 63% din nivelul anului 1991. 

4. Dezvoltarea relaţiilor economice cu UE a fost facilitată de relaţiile speciale istorice şi culturale pe care Republica Moldova le are cu 

România. Cele două ţări au semnat un acord bilateral de comerţ liber în 1994. Acordul respectiv a fost în vigoare până în 2007, când 

Romania a devenit membră UE, iar Republica Moldova a aderat la Acordul central european de comerţ liber (a se vedea următoarea 

notă de subsol); una din condiţiile de aderare la acest acord este ca ţara să aibă orice forma de asociere economică cu Uniunea 

Europeana.

5. ALSAC reprezintă mai mult decât un acord tradiţional de comerţ liber, în sensul armonizării domeniilor de politici legate de comerţ, 

cum ar fi  măsurile sanitare şi fi tosanitare, standardele, concurenţa, proprietatea intelectuală, ajutorul de stat oferit întreprinderilor, 

achiziţii publice, etc. Părţile pot conveni să includă sau să excludă anumite puncte din această listă.

6. Acest grup cuprinde economiile din Europa de sud-est care tind spre integrarea europeană (Albania, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, 

fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Republica Moldova, Montenegro, Serbia şi Kosovo (Naţiunile Unite consideră Kosovo un 

teritoriu administrat internaţional, sub denumirea de Misiunea de Administrare Interimară a Naţiunilor Unite în Kosovo (MINUK), a se 

vedea Rezoluţia 1244 a Consiliului de Securitate ONU din 1999). Croaţia urmează să adere la UE şi să părăsească CEFTA în 2013.

7. Dacă nu se specifi că altfel, pentru conversia valutară a fost utilizată rata de schimb medie anuală pentru 2011: 1$ = 11,74 MDL 

(BNM). 

8. Aceste contribuţii au crescut de la 241 milioane lei în 2009 la 788 milioane lei în 2011.

9. Aceasta este una dintre cele mai mari staţii electrice din Europa de est. Capacitatea totală a celor 12 unităţi ale sale este de 2520 MW.

10. Unul dintre indicatorii efi cienţei sistemului energetic este rata pierderilor de transmisie şi distribuţie în procesul de furnizare a energiei. 

În 2010, în Moldova această rată a fost de 15%, în timp ce norma este considerată între 5-10%. 

11. Acestea includ internetul mobil de viteză înaltă, FTTx, VoIP, IPTV, transfer sigur de date prin reţele VPN şi Wi-Fi.

12. Defi niţia IMM este: orice companie cu un număr de salariaţi de cel mult 249 de persoane, sumă anuală a veniturilor din vânzări şi 

valoarea totală anuală a activelor ce nu depăşeşte 50 milioane de lei 

13. O excepţie o constituie studiul detaliat elaborat deProhniţchi şi alţii (2010), care analizează perioada 2004-2008. Această secţiune se 

bazează în mare parte pe concluziile documentului menţionat. 

14. Deoarece unele dintre aceste companii nu sunt fi liale străine (caseta I.3), ele tind să umfl e cifrele. Totuşi se observă o tendinţă pozitivă. 

15. Corporaţiile transnaţionale de asemenea au contribuit la creşterea exporturilor prin participarea fără aport de capital în domeniul 

textilelor, a încălţămintei şi mobilei. 

16. Datele în MDL sunt disponibile pe siteul web al BNS. Pentru conversia valutară a fost utilizată rata de schimb medie anuală pentru 

2010: 1$= 12,37MDL.

17. Embargoul a fost argumentat prin motive sanitare, deşi unii observatori afi rmă că dezacordurile politice au fost cauza. 

18. Salariul mediu în acest sector este de aproape 400$ pe lună. În companiile mari, acesta poate atinge o valoare dublă a acestei medii.

19. Ratele de creştere au fost calculate în baza datelor UNCTADstat şi a datelor FMI. Este necesar de menţionat totuşi că în 2011 exportul 

de servicii informatice şi informaţionale din Republica Moldova a fost de aproximativ 50 milioane $ sau de zece ori mai înalt decât în 

Georgia sau Azerbaidjan. 

20. Acestea includ, de exemplu, Endava (Marea Britanie), Pentalog (Franţa), Allied Testing, Tacit Knowledge şi Alfa Soft (Statele Unite).

21. Lista fi lialelor străine din domeniul confecţiilor includ Steaua Reds, Laboratorio Tessile Mol, Finessa şi Tricon, care produc pentru mărci 

de top, cum sunt Trussardi şi Dolce & Gabbana. Cea mai mare companie producătoare de încălţăminte din Moldova – Zorile - care 

reprezintă 70% din capacitatea industriei, a fost privatizată în 2009 de către un Fond de Investiţii American - NCH (USAID, 2010, p. 
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B-12). Alte exemple de fi liale străine în producerea încălţămintei includ Martin Sor S.R.L. (deţinut de o companie italiană) şi Rotan (un 

parteneriat cu un client UE neidentifi cat) (USAID, 2010, p. B-9).

22. Timpul necesar este 1-2 săptămâni, comparativ cu 1-2 luni – pentru comenzile din China (USAID, 2010, p. A-2).

23. Recent ţara a atras două companii renumite - Dräxlmaier (Germania) şi Lear Corporation (Statele Unite). Cea de-a doua companie, 

încurajată de succesul fabricii sale din Bălţi a început să construiască încă o fabrică în Chişinău şi planifi că să deschidă a treia fabrică 

în Bălţi. O a treia companie - Leoni (Germania) – producătoare de cabluri şi harnaşament pentru automobile urmează să deschidă o 

unitate de producere în Republica Moldova.

24. Articolul 4 al Legii privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului nr. 1308 din 25.07.1997 conţine aceeaşi 

restricţie. Articolul 6 al aceleiaşi legi prevede că în cazul în care cetăţenii străini sau apatrizii devin proprietari de terenuri cu destinaţie 

agricolă sau ale fondului silvic prin moştenire legală sau testamentară, ei au dreptul de a le înstrăina numai cetăţenilor Republicii 

Moldova.

25. Directiva privind serviciile de plată şi Tratatul pentru funcţionarea Uniunii Europene nu recunosc marja de 15 la sută de preferinţă 

naţională.

26. Republica Moldova nu are niciun angajament referitor la achiziţiile publice în cadrul participării sale la GATS.

27. Regulile de Arbitraj ale Comisiei Naţiunilor Unite pentru Dreptul Comerţului Internaţional (Regulile UNCITRAL); Regulile de Arbitraj 

ale Camerei Internaţionale de Comerţ din Paris, aprobate la 1 ianuarie 1988 (Regulile ICC); Convenţia de la New York din 1958 

pentru Recunoaşterea şi Executarea Hotărârilor Arbitrale Internaţionale; Convenţia Europeană privind Arbitrajul Comercial Internaţional 

din 1961, încheiată la Geneva; şi Acordul de la Paris din 1962 pentru Aplicarea Convenţiei Europene privind Arbitrajul Comercial 

Internaţional sau ICSID.

28. Ratifi carea Convenţiei ICSID a durat atât de mult pentru că au fost cântărite atent toate avantajele şi dezavantajele soluţionării 

automate ale litigiilor.

29. A se vedea Iurii Bogdanov, Agurdino-Invest SRL, Agurdino-Chimia SA vs. Moldova la Camera de Comerţ din Stockholm, examinat în 

2005 (baza de date a UNCTAD, ISDS).

30. Printre dosarele decise în favoarea petiţionarului se numără Dacia S.R.L. vs. Moldova (cererea nr. 3052/04) şi Business şi Investiţii 

Pentru Toţi vs. Moldova (cererea nr. 39391/04). Dosarul Baroul Partner-A vs. Moldova (cererea nr. 39815/07) a fost fi nalizat printr-o 

înţelegere între părţi.

31. Dl Franck Charles Arif vs. Republica Moldova (Cazul ICSID nr. ARB/11/23)

32. În România licenţele se păstrează doar pentru cinci domenii de activitate (bănci, asigurări, pieţe fi nanciare, valori mobiliare şi comerţul 

cu arme) (Enescu & Cuc Law Firm, 2005).

33. Proiectul acestei legi a fost elaborat în cadrul Proiectului USAID “Reforma cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător şi a 

administrării fi scale” (BIZTAR), implementat în perioada 2007-2011.

34. Proiectul iniţial al legii se referea la toate etapele construcţiei, începând cu autorizaţiile de construire iniţiale şi terminând cu recepţia 

fi nală a construcţiilor fi nalizate. Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării regionale a decis să împartă proiectul în două. A doua lege a 

fost amânată pentru mai târziu din cauza problemelor cu implementarea primei legi, generate de „rezistenţa politică activă şi pasivă” 

(USAID, 2012, pag. 10).

35. Legea a introdus de asemenea conceptul de certifi cat de urbanism informativ, care se eliberează în scopuri informative, pentru a 

aduce la cunoştinţa celor interesaţi regimul juridic al unui imobil sau teren (Biroul avocatului Alexei Gherţescu, 2010, pag. 19).

36. Chiar dacă este un progres semnifi cativ, perioada este oricum prea mare în comparaţie cu media de 166 de zile în ţările OECD.

37. Potrivit analizei impactului regulator iniţiale a legii, se anticipa o reducere şi mai semnifi cativă a costurilor aferente obţinerii autorizaţiei 

de construire, şi anume de aproape cinci ori, de la 1.267 la 273 dolari SUA (USAID, 2010, pag. 11).

38. Defi niţia „reprezentanţei permanente” denotă o amplasare fi xă unde activitatea unui nerezident este desfăşurată integral sau parţial 

pe teritoriul ţării, fi e direct sau prin intermediul unui agent. Deoarece defi niţia nu conţine o listă de excepţii similară celei utilizate de 

Modelul OECD privind Venitul şi Capitalul, chestiunea dacă există o reprezentanţă permanentă este decisă în fi ecare caz particular.

39. Raportarea pierderilor a fost limitată de la cinci ani la trei ani începând cu 1 ianuarie 2012.
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40. Excepţii de la cota de 12 la sută reprezintă gospodăriile ţărăneşti cărora li se aplică cota de 7 la sută, precum şi întreprinderile mici cu 

vânzări cuprinse între 100.000 şi 600.000 lei, care pot opta pentru un impozit unic de 3 la sută din mărimea totală a vânzărilor (a se 

vedea mai jos). Deşi societăţile în nume colectiv şi societăţile în comandită nu achită impozit pe venit, asociaţii acestora achită impozit 

pe venitul persoanelor fi zice la cote de 7 şi 18 la sută (din venitul impozabil ce depăşeşte 25.200 lei).

41. Dividendele achitate investitorilor nerezidenţi ai centralei electrice din raionul Ungheni sunt exceptate de la achitarea impozitului pe 

dividende până la 31 decembrie 2027. Altă excepţie, care este valabilă până la 31 decembrie 2014, se referă la dobânzile la depozitele 

bancare pentru o perioadă mai mari de trei ani, dobânzile la obligaţiunile corporative emise pentru o perioadă mai mare de trei ani, 

precum şi dobânzile la valorile mobiliare de stat achitate în folosul întreprinderilor nerezidente.

42. Taxa de stat se aplică în cazul procedurii de insolvabilitate, autentifi carea contractelor de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile şi 

autovehicule, autentifi carea contractelor de gaj şi a altor contracte.

43. O scutire similară a existat până la 31 decembrie 2011 pentru domeniul TI. În martie 2012, aceasta a fost înlocuită cu alte facilităţi, 

cum ar fi  reducerea contribuţiilor de asigurări sociale pentru angajatori şi a impozitului pe venitul persoanelor fi zice pentru angajaţi.

44. A se vedea Codul Fiscal, Capitolul 14 art. 83 (4) (disponibil în limba română).

45. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:023:0021:0026:en:PDF.

46. TIR - Convenţia vamală privind transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR, semnată sub auspiciile ONU. 

47.  ”Pentru angajarea în muncă a cetăţenilor străini şi apatrizilor în Republica Moldova, angajatorul este obligat să înregistreze locurile 

de muncă vacante la Agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă (...) şi să plaseze anunţ privind locurile vacante într-un ziar de 

circulaţie naţională, cu informaţia veridică a meseriilor (specialităţilor) solicitate şi salariului oferit. (...) Dacă, în termen de 15 zile, 

agenţia teritorială nu identifi că specialişti care pot suplini locurile de muncă vacante înregistrate din rândurile cetăţenilor Republicii 

Moldova, angajatorul poate să se adreseze la Agenţia Naţională.”

48. Totuşi, există investitori străini care deţin terenuri agricole, datorită unei ambiguităţi din legislaţia actuală, care nici nu permite explicit, 

nici nu interzice achiziţia terenurilor agricole de către afi liaţi secundari (companii locale deţinute de afi liaţi străini).

49. Acordul de Parteneriat şi Cooperare (APC) cu UE, Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei din 03.10.2003 şi Convenţia Penală a 

Consiliului Europei cu privire la corupţie din 27.01.1999 şi protocolul adiţional al acesteia.

50. Legea privind modifi carea şi completarea unor acte legislative din iulie 2011 (disponibilă în limba română). 

51. Textul Acordului de Parteneriat şi Cooperare este disponibil pe http://eur-lex.europe.eu. 

52. A se vedea Legea pentru denunţarea Convenţiei eurasiatice privind brevetele din 2011.

53. Unul dintre rezultatele unui astfel de model de creştere economică a fost creşterea lentă a capacităţilor de producţie, mult mai lentă 

decât necesarul pentru economie. În consecinţă, în anul 2007 producţia a constituit doar 52 la sută din nivelul anului 1990 (ETF, 2009, 

p. 11). În plus, o creştere rapidă a consumului s-a confruntat cu capacităţi de producţie insufi ciente, fapt ce a alimentat o creştere 

rapidă a defi citului comercial fi nanţat de remitenţele migranţilor, transferurile donatorilor, şi într-o măsură mică de ISD.

54. Totodată, unele ţări îşi compară competitivitatea cu cea a altor ţări şi elaborează strategii pentru îmbunătăţirea competitivităţii. Multe 

ţări dispun de programe care vizează factorii esenţiali pentru dezvoltare, precum CD, inovare, dezvoltării IMM, dezvoltarea tehnologiei 

şi/sau resurselor umane. 

55. Raportul indică procentul populaţiei înscrise, în realitate, în învăţământul terţiar, în grupa de vârstă califi cat pentru învăţământul 

superior . 

56. De exemplu, Guvernul a adoptat un plan de învăţământ, Strategia Naţională, “Educaţie pentru Toţi”, publicat în Monitorul Ofi cial la 15 

aprilie 2003. Având in vedere piaţa forţei de muncă, în anul 2006, Republica Moldova a elaborat o Strategie Naţională pentru Ocuparea 

Forţei pentru 2007-2015. 

57. Potrivit unui raport de ţară din 2006 privind implementarea procesului de la Bologna, începând cu anul 2006 legislaţia naţională nu 

prevedea studii mixte în învăţământul superior, dar instituţiile de învăţământ superior au fost autorizate pentru a dezvolta astfel de 

programe. La acel moment, existau două programe mixte: Programul de Master la Universitatea de Stat din Moldova cu o instituţie de 

învăţământ superior din Bordeaux (Franţa) şi Navarra (Spania) în legea vinurilor şi strugurilor, şi un alt Programul de Master în Business 

International la Academia de Studii Economice Republicii Moldova, cu Universitatea din Grenoble (Franţa) SEIS, 2006, p. 17). Cadrul 

juridic pentru studiile/diplomele mixte a fost stipulat în acel moment de un proiect de lege de învăţământ superior.
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58. Companiile moldoveneşti nu se prea plâng pe constrângerile de infrastructură. Acesta fenomen se datorează, probabil, faptului că 

50 la sută dintre companii operează din Chişinău şi alte centre urbane, unde infrastructura este relativ mai bună decât media pe ţară 

(Bozu et. al., 2010, p. 44).

59. Între 2002 şi 2006, pierderile de energie în timpul transportării şi distribuţiei s-au redus de la 33 la sută la mai puţin de 20 de procente 

(Bozu et al, 2010, p. 42.). Până în 2010, acestea au fost în continuare reduse până la 15 la sută (a se vedea nota de subsol 9)

60. În domeniul producerii energiei, 60 la sută din echipament a fost utilizat pentru mai mult de 30 de ani, iar 40 la sută pentru mai mult 

de 40 de ani (Guvernul Republicii Moldova p, 2010,. B25)

61. Conform legii energiei electrice, liberalizarea completă a pieţei de energie electrică va fi  introdusă până în 2015 (CSE, 2011).

62. În prezent, energia regenerabilă reprezintă 5-6 la sută din consumul total de energie (CSE, 2011, p. 55).

63. Legea cu privire la energia regenerabilă, adoptată în 2007, oferind un cadru pentru promovarea surselor regenerabile de energie 

electrică, biocombustibili şi efi cienţa energetice, stipulează măsuri de sprijin pentru energia din surse regenerabile, inclusiv 

tarifele preferenţiale, stimulente fi nanciare, un fond pentru sprijinirea efi cienţei energetice, obligaţiile de cumpărare şi accesul 

nediscriminatoriu reţeaua de transport şi distribuţie. Aceasta impune o obligaţie pe agenţia de reglementare să aprobe tarifele de 

până la 15 ani pentru stimularea investiţiilor. Acesta prevede, de asemenea, tarife fi xe, deşi acestea nu au fost încă aprobate de către 

Guvern (CSE, 2011, p. 55.).

64. Deşi site-ul de ştiri „Ştirile Moldovei” a raportat în iunie 2012, după Moldpres, că Guvernul a fost pe punctul de a publica o astfel de 

listă, inclusiv Aeroportul Internaţional din Bălţi şi părţi ale drumului M3 de la Chişinău spre Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti (Ştirile 

Moldovei, 2012).

65. Obiectivul tarifelor fi xe este de a stimula investiţiile în proiecte de energie regenerabilă, prin asigurarea certitudinii preţului. Ele se 

bazează pe generarea costurilor fi ecărei tehnologii. De exemplu, tehnologiile energiei solare şi mareelor sunt de regulă mai scumpe 

decât tehnologia energiei eoliene şi, prin urmare, necesită tarife mai mari pentru recuperarea costurilor. Sistemul de tarife fi xe, de 

regulă, face parte din contractele pe termen lung. Contractele pot include o “scădere treptată a tarifului”, care prevede schema de 

scădere a tarifelor fi xe de-a lungul timpului pentru a încuraja reducerea costurilor.

66. Metodologia de desfăşurare a afacerilor s-a schimbat. Ca rezultat, clasamentul ţărilor pentru 2012 a fost revizuit, Republicii Moldova 

a trecut de la locul 81 la 86. Comparaţiile cu perioadele anterioare anului 2012 nu mai sunt posibile.

67. Documentul recunoaşte, printre altele, numărul mare de proceduri şi costurile ridicate asociate cu iniţierea afacerilor, precum şi 

costurile administrative şi barierele de gestionare a acestora, precum inspecţiile de stat, plata impozitelor, prezentarea rapoartelor 

obligatorii şi informaţiilor, sau obţinerea autorizaţiilor de construcţie. Prin urmare, costurile fi nanciare şi de timp la diferite etape ale 

ciclului de afaceri sunt relativ mai mari decât indicatorii medii din regiune (Guvernul Republicii Moldova, 2012a, pp. 27-28).

68. Legea nr. 264 cu privire la documentul electronic şi semnătura electronică, a fost adoptată în 2004. Rămâne să fi e implementată pe 

deplin, în special în domeniul semnăturii electronice. 

69. Existenţa MIEPO se bazează pe un act normativ special - Hotărârea Guvernului nr. 105 din 02.02.1999.

70. Consiliul a fost creat în 2011 şi constă din 11 membri, şase reprezentanţi ai sectorului public şi cinci ai sectorului privat

71. Conform celor menţionate în altă parte, de prea multe ori API caută să impresioneze publicul cu numărul de întâlniri cu investitorii, 

evenimente promoţionale, sau volumul de resurse alocate, care sunt, în realitate, contribuţiile şi nu rezultatele activităţilor acesteia. 

Impactul şi rezultatele includ numărul de proiecte atrase, capitalul investit de investitori sau locurile de muncă create.(O’Donovan, 

2011, p. 10).

72. Din 173 API examinate într-un studiu al UNCTAD din 2009, 42 la sută dintre ei au combinat funcţiile de promovarea a comerţului 

şi investiţiilor. Studiul oferă argumente pro şi contra în ambele regimuri (UNCTAD, 2009a). Pentru o analiză completă a tuturor 

argumentelor pro şi contra promovării comune a comerţului şi a investiţiilor, consultaţi UNCTAD, 2013. 

73. http://unctad.org/en/Pages/DIAE/Entrepreneurship/Entrepreneurship-Policy-Framework-and-Implementation-Guidance.aspx



Raportul asupra analizei politicii investiţionale a Republicii Moldova este cea mai recentă publicaţie în 
seria de rapoarte asupra politicilor investiţionale elaborate de UNCTAD la cererea ţărilor interesate în a-si 
îmbunătăţi cadrul si climatul investiţional. Ţările incluse pană acum în aceasta serie de rapoarte sunt:

Egipt (1999)
Uzbekistan (1999)
Uganda (2000)
Peru (2000)
Mauritius (2001)
Ecuador (2001)
Etiopia (2002)
Republica Unită a 
Tanzaniei (2002)
Botswana (2003)

Ghana (2003) 
Lesotho (2003)
Nepal (2003)
Sri Lanka (2004)
Algeria (2004)
Benin (2005)
Kenya (2005)
Columbia (2006)
Rwanda (2006)
Zambia (2007)

Maroc (2008)
Republica Dominicană (2009)
Nigeria (2009)
Mauritania (2009)
Burkina Faso (2009)
Belarus (2009)
Burundi (2010)
Sierra Leone (2010)
El Salvador (2010)
Guatemala (2011)

APIAPI
Vizitaţi site-ul nostru API la http://unctad.org/ipr
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a Macedoniei (2011)
Mozambic (2012)
Djibouti (2013)
Mongolia (2013)
Bangladeş (2013)
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