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Abrevieri 
  

 

 

ADR Agenție de Dezvoltare Regională 

AGEPI Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

AIM Agenția de Investiții din Moldova 

AIPA Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură 

ANCD Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare 

AOFM Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă 

BIS SC Business Intelligent Services SRL 

BNM Banca Națională a Moldovei 

BNS Biroul Național de Statistică 

BPO & SSC Externalizarea proceselor de business și sarcinilor operaționale (Eng. 

Business Process Outsourcing & Shared Service Center)   

CFM Î.S. ,,Calea Ferată din Moldova” 

CSI Comunitatea Statelor Independente 

CTN Corporații Transnaționale 

EBA Asociația Businessului European din Moldova 

EIR Evaluarea Impactului de Reglementare 

EUR euro 

f-a-p față de anul precedent 

FIA Asociația Investitorilor Străini 

FR Fondul Rutier 

HoReCa Hotel, Restaurant, Catering 

ICT/TIC Information and Communication Technology (Eng.) / Tehnologii 

Informaţionale şi Comunicaţii (Ro) 

IFI Instituții Financiare Internaționale 

IMM Întreprinderi Mici și Mijlocii 
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INCE Institutul Național de Cercetări Economice 

ISD Investiții Străine Directe 

ISM întreprindere de stat și municipală 

LVG Lanț Valoric Global 

mil milioane 

mld miliarde 

OCDE Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică 

ODIMM Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii 

din Moldova  

Parc IT parc pentru tehnologia informației 

PDFL Programul de dezvoltare a furnizorilor locali 

PI Parc Industrial 

PIB Produsul Intern Brut 

QCD calitate, cost, livrare 

RACC       Rata anuală compusă de creștere 

RM Republica Moldova 

SND Strategia Națională de Dezvoltare 

TAFL fabricarea produselor textile, articolelor de îmbrăcăminte și 

încălțămintei 

TIC tehnologia informației și comunicațiilor 

ToR Termeni de Referință  

TVA taxa pe valoare adăugată 

UE Uniunea Europeană 

UNCTAD Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare 

USD dolar SUA  

VAB valoare adăugată brută 

ZEL Zonă Economică Liberă 
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Mesaje cheie 
  

 

Companii cu ISD vs. companii locale private și de stat 

1. În perioada 2010-2019 numărul total al întreprinderilor din Moldova, indiferent de 

forma de proprietate, a avut o tendință generală de creștere. Criza financiară din 

anul 2015 a demonstrat că întreprinderile cu ISD au un nivel mai ridicat de 

reziliență la diverse șocuri, ori numărul acestora s-a diminuat doar cu 1.9% (sau 

83 de unități) comparativ cu anul 2014. Pe de altă parte, criza a arătat 

vulnerabilitatea întreprinderilor locale cu forma de proprietate privată, numărul 

acestora diminuându-se cu 5.1% (sau 2,430 unități) față de anul 2014. 

2. În ultimii 10 ani cota întreprinderilor cu ISD s-a redus de la 8.2% în 2010 la 7.5% 

în 2019. Această evoluție a fost provocată în exclusivitate de reducerea importantă 

a numărului de companii cu capital mixt.  

3. În anul 2019, în mediu, o întreprindere din Moldova, indiferent de forma de 

proprietate, a angajat 9.7 persoane. Firmele cu ISD au avut, în același an, un 

efectiv mediu de angajați de 21.2 persoane.  Întreprinderile locale private sunt 

cele mai mici ca număr mediu de personal, cu 6.7 persoane în anul 2019, iar acesta 

este și unul din factorii care le fac să fie mai vulnerabile și puțin rezistente la diverse 

șocuri.  

4. Numărul de angajați din cadrul întreprinderilor cu ISD a crescut în perioada 

2010-2019 de la 66 la 90 de mii de persoane, această dinamică datorându-se în 

exclusivitate creșterii numărului de angajați în segmentul întreprinderilor străine (cu 

o RACC de 7.4%). Aceasta se întâmplă pe fundalul reducerii numărului de 

întreprinderi mixte și a angajaților acestora cu o RACC de cca 2% în ultimii 10 ani. 

5. Întreprinderile cu ISD obțin o productivitate a muncii de până de două ori mai 

mare decât întreprinderile locale private. Tradițional, de-a lungul ultimilor 10 ani, 

întreprinderile cu forma mixtă de proprietate (cu participarea capitalului străin), 

înregistrează cea mai mare productivitate a muncii (1,425 mii lei per angajat în anul 

2019), cu creșteri susținute în fiecare an. 

6. Angajații companiilor cu ISD primesc, în mediu, salarii de 2 ori mai mari 

comparativ cu salariații din companiile private locale. Nivelul mediu al 
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cheltuielilor privind remunerarea per 1 salariat a constituit 6.1 mii lei în anul 2019. 

Cuantumul mediu lunar total al remunerării muncii unui salariat la întreprinderile cu 

ISD îl depășește de aproximativ 1.5 ori pe cel mediu din Republica Moldova și a 

constituit 9.2 mii lei  în 2019 (9.6 mii lei la întreprinderile străine și 8.2 mii lei la 

întreprinderile mixte).  

7. În anul 2019 întreprinderile cu ISD au plătit în fondurile de asigurare obligatorie de 

asistență medicală prime în valoare de 341.2 mil lei (sau 24.1% din total pe 

economie). Contribuțiile angajatorilor (întreprinderilor cu ISD) pentru asigurările 

sociale de stat obligatorii ale salariaților în bugetul asigurărilor sociale de stat au 

constituit 1.4 mld lei în anul 2019 (sau 23.9% din total). 

ISD: Evoluții globale, regionale și locale 

8. Pandemia COVID-19 a provocat o scădere dramatică a investițiilor străine directe 

(ISD) globale în 2020. Fluxurile de ISD au scăzut cu 35% în 2020, ajungând la 1 

trilion USD, de la 1.5 trilioane USD în 2019. Acesta este cel mai scăzut nivel din 2005 

și cu aproape 20% mai mic decât cel din 2009, după criza financiară globală. 

Accentul principal, la nivelul politicilor economice, se pune acum pe procesul de 

recuperare și relansare a economiei – o recuperare mai durabilă și favorabilă 

incluziunii, dar și cu o reziliență mai mare la șocurile viitoare. 

9. Perspectivele sunt extrem de incerte și vor depinde, alături de alți factori, de 

ritmul redresării economice și de posibilitatea recidivelor pandemiei, de impactul 

potențial asupra ISD al pachetelor de cheltuieli și măsurilor de redresare. 

10. În condițiile pandemiei COVID-19, dar și a unei baze de comparații mari, ori 2019 a  

fost cel mai bun an din 2010 încoace, fluxurile nete de investiții atrase de Republica 

Moldova în 2020 au scăzut dramatic – cu 88% f-a-p, totalizând 62.45 mil USD. 

Principalul aspect pozitv, care poate fi menionat, este că în condițiile pandemiei 

stocul nu s-a redus, ba chiar a înregistrat o creștere, chiar dacă aceasta a fost 

una marginală (+2.5% f-a-p). Această evoluție ne vorbește despre faptul că în 

rîndul investitorilor străini nu s-a infiltrat spiritul de acalmie și panică, manifestat, 

de exemplu, prin retragerea convențională de capital din economie. 

11. În distribuția geografică a investițiilor directe sub formă de participații și acțiuni 

acumulate, investitorilor din țările UE-27 (fără Marea Britanie) le-a revenit 

ponderea majoritară de 82.2%. Numai în ultimii 3 ani acestea au crescut cu 46% 

în cazul investitorilor din țările UE-27. Top 5 țări surse a investițiilor străine sub 

formă de participații și acțiuni sunt Cipru, Olanda, România, Franța și Marea Britanie. 

Pe de altă parte, dacă luăm în considerație și componenta de instrumente de datorii, 

atunci Federația Rusă este cel mai mare investitor în economia națională (cu un stoc 

de 869 mil. USD la finele anului 2019). 
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12. În perioada 2011-2019, Moldova a realizat în medie 7 proiecte Greenfield pe an, 

similar cu performanțele înregistrate de Albania și Muntenegru. Alte țări 

comparatoare au realizat de 2-8 ori mai multe astfel de proiecte, în aceeași 

perioadă. Moldova rămâne în urmă față de țările UE de dimensiuni similare și, mai 

important, față de alte state mici cu economii în tranziție sau din fostul spațiu 

sovietic (Armenia și Georgia). 

13. Începând din 2003, industria prelucrătoare a fost principala țintă a investițiilor 

străine Greenfield  în Moldova, atât în ceea ce privește numărul de proiecte, cât și 

investițiile capitale. ISD Greenfield în producția moldovenească au creat 

aproximativ 11,174 de locuri de muncă din ianuarie 2014, prin intermediul a 16 

proiecte, evaluate la un total estimat la 767 milioane USD. Totuși, investițiile de mai 

sus au produs un impact limitat asupra producției interne, datorită sofisticării 

tehnologice scăzute și a productivității limitate, precum și integrării slabe a 

companiilor locale în lanțurile valorice ale companiilor cu ISD. 

14. În ceea ce privește gradul de pătrundere al capitalului străin în economie, exprimat 

de nivelul stocului de ISD per capita, Republica Moldova înregistrează un nivel slab 

al acestui indicator (1,185 USD per capita) în raport cu țările comparatoare: dintre 

toate aceste țări, doar Ucraina are un nivel mai scăzut (1,112 USD per capita). O 

comparație a stocului ISD cu PIB arată o imagine puțin mai favorabilă, acesta 

constituind aproximativ 40% din PIB în 2019 -  peste media economiilor în tranziție 

și celor din estul Europei.  

Analiza impactului ISD 

15. Întreprinderile cu capital străin sută la sută și cele mixte au o contribuție 

semnificativă la dezvoltarea economică și socială a Republicii Moldova – cu o 

pondere relativ mică în numărul total de întreprinderi, acestea demonstrează 

eficiență sporită și au o importanță sistemică pentru economia națională,  ce se 

manifestă inclusiv prin următorii indicatori: 

 Întreprinderile cu ISD participă la crearea PIB-ului. În anul 2019 ponderea 

fluxurilor de ISD în PIB a constituit 4.2%, iar ponderea stocurilor ISD în PIB cca 

40%. 

 Întreprinderile cu ISD sunt prezente nu doar în sectoarele cu VAB mare, ci și în 

sectoare cu pondere relativ scăzută în valoarea adăugată. Datorită productivității 

mai ridicate, întreprinderile cu ISD contribuie la dezvoltarea acestor sectoare.  

 Cu o pondere de doar 7,5 % în numărul total al întreprinderilor, firmele cu ISD 

creează locuri de muncă pentru 16.3% din forța de muncă, angajată în 

întreprinderile din Republica Moldova. Totodată, ponderea lor în veniturile din 

vânzări constituie 28.4%, ceea ce arată o productivitate ridicată a muncii. 
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 Întreprinderile cu ISD au o contribuție semnificativă la formarea bugetului, 

contribuind cu 29.4% din toate impozitele de venit acumulate la buget. 

 Întreprinderile cu ISD contribuie la crearea activelor imobilizate. Acestea dețin 

27.4% din activele imobilizate, atât cu destinație industrială, cât și socială. 

 În cazul întreprinderilor cu ISD nivelul remunerării muncii este cel mai înalt, fapt 

care contribuie la creșterea nivelului de trai și, într-o anumită măsură, la frânarea 

creșterii emigrației. 

 Întreprinderile cu ISD contribuie la crearea valorii adăugate brute în mărime de  

23.0% în ansamblu pe economie, totodată în unele genuri de activitate 

ponderea acestora  depășește 50% (activități financiare și asigurări; informații 

și comunicații). 

Legăturile de afaceri: rezultatele sondajului 

16. Sondajul a fost petrecut în rândul a 101 de companii cu ISD, care își desfășoară 

activitatea în Republica Moldova, iar impactul acestor întreprinderi asupra 

economiei naționale este unul semnificativ – investiții efectuate de peste 2.7 mld 

USD, cca 32.3 mii locuri de muncă create (5.8% din totalul angajaților pe 

economie).  

17. Circa jumătate dintre respondenți (49%) au indicat țările UE ca principala piață 

de desfacere. Totodată, piața locală este cea mai importantă piață în cazul a 40% 

de companii, iar 11% dintre respondenți sunt focusați preponderent pe alte piețe 

(inclusiv CSI). 36% din companii au menționat că lucrează exclusiv pentru export, 

în timp ce alte 23% au indicat că peste 50% din cifra lor de afaceri este din export. 

18. Furnizorii locali sunt slab integrați în lanțurile de aprovizionare a companiilor cu 

capital străin. Răspunsurile sondajului arată că aproape o treime din companiile 

chestionate nu achiziționează inputuri principale și/ori auxiliare pe piața locală. 

Conexiunea cu furnizorii locali este ceva mai bună în cazul contractării serviciilor. 

Astfel, 43% dintre companii au indicat că piața locală este principala sursă de 

achiziție a diverselor servicii, acoperind peste 50% din nevoile acestor întreprinderi. 

Potrivit companiilor participante la sondaj, serviciile de broker vamal, oferite de 

furnizorii locali, sunt cel mai des solicitate în rândul întreprinderilor cu capital străin 

(80%), urmate de serviciile de transport & logistică (64%), cele financiare (56%) 

și serviciile de reparație & mentenanță (55%).  

19. Cele mai multe dintre companiile chestionate (55%) au susținut că lipsa inputurilor 

pe piața locală este principala barieră pentru extinderea aprovizionărilor locale.  
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Alte aspecte, printre care se regăsesc lipsa forței de muncă, lipsa capacităților de 

inovare, neîndeplinirea standardelor de Calitate, Cost, Livrare (QCD) etc., 

menționate de majoritatea respondenților, demonstrează că companiile cu ISD se 

confruntă cu un set de probleme complexe, atunci când este vorba de 

relaționarea cu furnizorii locali potențiali. 

20. Din perspectiva existenței cerințelor minime pentru ÎMM-urile locale, majoritatea 

companiilor cu capital străin au afirmat că au criterii de selectare a furnizorilor 

locali în funcție de performanțele QCD (calitate, cost, livrare), tehnologii și mașinării 

utilizate (echipamente și utilaje), experiența companiei locale, precum și cele legate 

de certificări internaționale.  

21. Cel mai larg instrument utilizat, cu care cele mai multe companii încep procesul de 

identificare a potențialilor furnizori, sunt căutările pe internet (83%), urmat de 

vizite la furnizori (56%) și recomandările primite de la alți investitori (55%).  

22. Formele de suport care caracterizează o integrare a furnizorilor locali mai 

aprofundată și avansată, precum transferul procesului tehnologic și transferul 

de tehnologii sunt practici foarte puțin răspândite. Doar 17% dintre respondenți 

au menționat că oferă astfel de suport. 

23. Mai mult de jumătate din companiile intervievate (54%) nu au purtat discuții cu 

vreo organizație de stat cu referire la dezvoltarea parteneriatelor cu companiile 

locale. În același timp, 80% dintre acestea și-au declarat disponibilitatea de a 

lucra în parteneriat cu instituțiile statului, în cadrul unor programe de dezvoltare 

a furnizorilor locali. 

24. Cele mai multe companii (74%) au menționat că stimulente financiare din partea 

statului pentru furnizorii locali (în special pentru a investi în modernizarea 

infrastructurii de producție) ar fi cea mai eficientă metodă de a impulsiona relațiile 

de afaceri între ISD și furnizorii locali. Aproape 60% din respondenți au remarcat 

importanța disponibilității unei baze de date de înaltă calitate a furnizorilor 

locali. 

25. În opinia companiilor participante la sondaj, cele mai eficiente și realiste politici 

care trebuie promovate și implementate de către instituțiile statului, pentru a crește 

aprovizionarea de la companiile locale și competitivitatea acestora, trebuie să 

vizeze: acordarea de stimulente fiscale pentru inovare și tehnologizare, 

proceduri fiscale/vamale simplificate, accesul la finanțare simplificat, aspecte 

educaționale și de formare, reducerea presiunii controlul de stat, promovarea și 

extinderea la scară națională a Programului de dezvoltare a furnizorilor locali  

(în derulare pe moment pentru industria automotive), etc. 
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 Propuneri de politici 

26. Alinierea Republicii Moldova la Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă presupune 

transpunerea în cadrul național de planificare strategică a principiilor și țintelor 

acesteia - proces inițiat odată cu elaborarea proiectului SND Moldova 2030, ce ia în 

considerare și angajamentele RM conform Acordului de Asociere cu UE. 

27. SND Moldova 2030 urmează a fi documentul-umbrelă pentru toate documentele 

de politici/instrumentele de operaționalizare subsecvente (strategii sectoriale 

și/ori intersectoriale pe termen lung, programe de planificare pe termen mediu, 

programe bugetare dedicate, etc.). 

28. Prioritatea strategică a țării, conform SND Moldova 2030, este creșterea veniturilor 

și reducerea sărăciei și riscurilor acesteia, principalul mecanism în acest scop fiind 

sporirea competitivității țării, pe plan intern și extern, inclusiv prin specializarea 

inteligentă. 

29. Implementarea în practică a conceptului de specializare inteligentă presupune 

asigurarea premiselor pentru dezvoltarea sectoarelor (activităților economice) cu 

valoare adăugată înaltă, bazate pe valorificarea potențialului național de 

cercetare-dezvoltare, inovare și transfer tehnologic, industrial, natural, etc.  

30. Multiple studii internaționale și locale (inclusiv rezultatele prezentului studiu) 

demonstrează legătura direct proporțională dintre performanțele economice și 

sociale ale unei țări și ISD asimilate de aceasta, inclusiv potențialul companiilor 

cu capital străin de a stimula dezvoltarea unor sectoare/piețe locale – prin 

”inducerea” în domeniile în care activează a unei culturi de afaceri aliniate la cele 

mai bune practici internaționale, a tehnologiilor moderne și know-how-ului 

organizațional/managerial, etc.  

31. Obiectivul de atragere a ISD se regăsește pe agendele de priorități ale majorității 

țărilor lumii, inclusiv a celor din Europa Emergentă și în Dezvoltare (Emerging and 

Developing Europe, clasificare FMI), din care face parte și Moldova; Astfel, RM este 

într-o competiție acerbă pentru investițiile străine directe cu acestea și alte țări. 

32. Elementul-cheie, ce poate” face diferența” și conferi avantaje competitive 

Republicii Moldova în procesul atragerii și menținerii ISD,  este un cadru robust și 

coerent de politici publice pentru asigurarea unui climat investițional favorabil 

ISD. 

33. Printre factorii determinanți pentru asigurarea unui climat investițional favorabil 

valorificării potențialului ISD de a contribui la dezvoltarea incluzivă și durabilă a țării 

se regăsesc (i) ameliorarea mediului de afaceri/cadrului regulator, (ii) dezvoltarea 

capitalului uman și o mai bună guvernare a pieței muncii, de rând cu (iii) promovarea 
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concurenței oneste și eficientizarea piețelor, inclusiv prin raționalizarea prezenței 

statului pe piețele locale competitive. 

34. Cadrul național de politici publice ce țintește ameliorarea climatului investițional, 

implicit promovarea ISD, urmează a fi complementat de politici și instrumente 

aplicative pentru creșterea și internaționalizarea întreprinderilor locale, precum 

și pentru facilitarea integrării acestora în lanțurile valorice globale prin 

intermediul companiilor cu ISD, prezente în țară.  

35. Pentru stimularea absorbției tehnologiilor moderne și know-how-lui - premisă 

indispensabilă pentru integrarea în lanțurile valorice globale și creșterea 

competitivității internaționale a țării, se propune elaborarea și implementarea unui 

program național complex pentru dezvoltarea furnizorilor locali (PDFL). 

36. PDFL urmează să includă suport informațional-consultativ și stimulente financiare 

întreprinderilor în vederea conformării la cerințele potențialilor clienți din LVG (în 

primul rând din rândul companiilor locale cu ISD). 

37. Atingerea obiectivelor de politici ce țintesc promovarea ISD și valorificarea cât mai 

deplină a potențialului companiilor cu capital străin de a contribui la sporirea 

competitivității Republicii Moldova necesită consolidarea capacităților 

instituțiilor naționale specializate (AIM și ODIMM în mod special). 

38. Alinierea la cele mai bune practici internaționale și la necesitățile reale ale 

investitorilor străini (existenți și potențiali) necesită evaluarea și perfecționarea 

continuă a modelului de funcționare și instrumentarului cu care operează AIM, 

implicit actualizarea, sporirea relevanței și eficienței activităților/acțiunilor practice 

de suport informațional-consultativ, administrativ-procedural și financiar, de policy 

advocacy etc. pentru întreprinderile cu  ISD. 

39. AIM urmează să asigure monitorizarea permanentă a tendințelor globale și 

regionale în domeniul ISD, interacțiunea într-o manieră pro-activă și permanentă cu 

investitorii (inclusiv în faza post-investiție), abordarea nevoilor acestora – conform 

modelului de partener de dezvoltare pentru companiile cu ISD. 

Agențiile publice specializate (AIM și ODIMM) urmează să consolideze sistemul de 

interacțiune/cooperare între ele, dar și să-și asume rolul de instituții-integratoare 

ale ecosistemului pentru promovarea ISD și sporirea competitivității economice 

a țării; În acest scop, acestea urmează să construiască parteneriate solide cu alte 

instituții, la nivel central și local, din sectorul public (ANCD, AIPA, AOFM, AGEPI, 

Administrațiile ZEL, Rețeaua Incubatoarelor de Afaceri, ADR, etc.) și asociativ (FIA, 

EBA, camerele de comerț bilaterale, asociațiile sectoriale, etc.), precum și din 

sectorul educațional, sfera de cercetare-dezvoltare, inovare și transfer tehnologic 

etc. 



12 

Metodologie și abordare 
  

 

Studiul privind impactul investițiilor străine directe (ISD) asupra economiei Republicii 

Moldova a fost efectuat în concordanță cu structura propusă în caietul de sarcini. 

Obiectivele Studiului privind impactul investițiilor străine directe (ISD) asupra economiei 

Republicii Moldova au fost (i) identificarea efectelor cu impact pozitiv al companiilor cu ISD 

asupra economiei naționale în ansamblu, precum și asupra companiilor locale, inclusiv din 

perspectiva integrării acestora în lanțul valoric local și internațional de producție și servicii 

și (ii) elaborarea măsurilor și propunerilor de politici publice pentru atragerea investițiilor 

străine directe. 

Autorii studiului au utilizat un spectru larg de surse de date relevante pentru acoperirea 

comprehensivă a conținutului. Au fost folosite datele statistice deschise, oferite de Biroul 

Național de Statistică (BNS) și Banca Națională a Moldovei (BNM) prin intermediul băncilor 

de date statistice și publicațiilor periodice puse la dispoziție publicului larg. În plus, autorii 

au obținut de la cele două instituții date statistice suplimentare, cu un grad de detaliere 

mai mare, cu caracter deschis, care pot fi obținute prin solicitări de informații oficiale.  

Pentru analiza performanțelor Moldovei în ceea ce privește atragerea ISD versus alte țări 

comparatoare, autorii au utilizat banca de date statistice UNCTAD (UNCTADSTAT), dar și 

publicațiile comprehensive ale UNCTAD (Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț şi 

Dezvoltare). 

Identificarea și analiza impactului conectării companiilor autohtone la lanțul valoric global 

și local de către companiile cu ISD a fost studiat în baza unui chestionar pregătit de autori, 

pentru a sonda percepției companiilor cu ISD. La elaborarea Chestionarului Consultantul a 

studiat documente de politici, studii relevante și date statistice aferente ISD, pentru a avea 

o imagine de ansamblu cât mai exhaustivă și cuprinzătoare și respectiv a formula întrebări 

relevante care să evalueze și măsoare percepțiile investitorilor străini într-o manieră cât 

mai obiectivă și reprezentativă. 

La finalul studiului autorii vin cu o serie de propuneri de politici publice care să contribuie 

la creșterea ISD în RM și impactului acestora asupra dezvoltării economice incluzive și 

durabile a țării, inclusiv prin stimularea parteneriatelor (legăturilor de afaceri) dintre 

companiile cu capital străin și cele cu capital local în vederea integrării acestora în lanțurile 

globale de aprovizionare. 
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Capitolul 1  

ISD: Evoluții globale, regionale 

și locale 
  

 

1.1 Tendințe globale și regionale 

Pandemia COVID-19 a provocat o scădere dramatică a investițiilor străine directe 

(ISD) globale în 2020. Fluxurile de ISD au scăzut cu 35% în 2020, ajungând la 1 trilion 

USD, de la 1.5 trilioane USD în 2019 (Figura 1). Acesta este cel mai scăzut nivel din 

2005 și cu aproape 20% mai mic decât cel din 2009, după criza financiară globală. 

Figura 1 
Fluxurile de ISD, globale și pe grupe de economii, 2005–2020 

(mld. USD și procente) 
 

 

Sursa: UNCTAD 

Accentul principal se pune acum pe procesul de recuperare. Dar nu este vorba doar de 

o relansare a economiei, ci de o recuperare mai durabilă și favorabilă incluziunii, ce ar 

asigura o reziliență mai ridicată la șocurile viitoare. 
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În Europa de Sud-Est, care este mai puțin dependentă de resursele naturale, ISD la fel au 

scăzut (-14%, până la 6 miliarde de dolari), deși într-o măsură mult mai mică decât în 

statele CSI și Georgia (-64%, până la 18 miliarde de dolari). Activitățile legate de 

aprovizionarea lanțurilor valorice globale au fost sub presiune în practic toate țările, 

explicând o parte din scăderea ISD. 

Întârzierile în implementarea proiectelor de investiții orientate spre export, legate de LVG 

au influențat fluxurile de ISD către economiile din Europa de Sud-Est, precum și către 

Republica Moldova - toate destinații obișnuite atractive pentru investiții în LVG din sectorul 

automotive de aprovizionare și asamblare, precum și activități de ospitalitate (HoReCa). În 

ciuda legăturilor strânse ale Europei de Sud-Est cu UE, care s-ar putea materializa în 

activități de nearshoring, noile proiecte au întârziat să se concretizeze în faza incipientă a 

crizei. 

1.2 ISD în economia Moldovei 

Fluxuri nete de ISD 

Fluxurile nete de investiții atrase de Republica Moldova în perioada 2010-2019 au avut o 

evoluție oscilantă. Cel mai bun rezultat a fost înregistrat în anul 2019 – 501.61 mil. USD, în 

timp ce anul 2016 a fost la polul opus, cu un flux net total de 88.39 mil. USD. 

Figura 2 
Investiții directe: acumularea netă de pasive, pe instrumente (anual)  
(mil. USD) 

 

* datele pentru 2020 sunt provizorii. 

Sursa: BNM, Conturile Internaționale ale Republicii Moldova  
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Acumularea netă de pasive sub formă de investiții directe a scăzut dramatic în anul 2020, 

cu 88% f-a-p, totalizând 62.45 mil. USD. Totuși, trebuie să ținem cont că această reducere 

a avut loc atât pe fundalul pandemiei COVID-19, dar și a unei baze de comparații mari, 

aferente anului 2019 – cel mai bun an din 2010 încoace. 

Stocul ISD 

În perioada 2010-2020 stocul investițiilor străine directe a înregistrat pe alocuri fluctuații 

notabile. Minimul stocurilor de ISD a fost consemnat în anul 2015 – 2,904 mil. USD, în timp 

ce maximul perioadei a fost atins în anul 2020 în sumă de 4,851 mil. USD. 

Principalul aspect pozitv care poate fi menionat este că în condițiile pandemiei stocul 

nu s-a redus, ba chiar a înregistrat o creștere, chiar dacă aceasta a fost una marginală 

(+2.5% f-a-p). Această evoluție ne vorbește despre faptul că în rîndul investitorilor 

străini nu s-a infiltrat spiritul de acalmie și panică, manifestat, de exemplu, prin 

retragerea convențională de capital din economie.   

Figura 3 
Stocul de investiții străine directe la final de an*   
(mil USD) 

 

* date provizorii pentru anul 2020.  

Sursa: Datele BNM, Conturile internaționale ale Republicii Moldova 

Repartiția ISD pe activități economice (după capitalul propriu acumulat) 

Potrivit datelor BNM de la finele anului 2020, principalele activități economice care au 

beneficiat de investiții străine sunt activitățile financiare și de asigurări (cu 29.7% din 

stocul de investiții străine directe sub formă de capital propriu), comerțul cu ridicata și cu 

amănuntul & repararea autovehiculelor (25.8%) și industria prelucrătoare (18.9%).  
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Distribuția geografică a ISD 

În distribuția geografică a investițiilor directe sub formă de participații și acțiuni acumulate, 

investitorilor din țările UE-27 (fără Marea Britanie) le-a revenit ponderea majoritară de 

82.2%.  

Top 5 țări de unde vin investițiile străine sub formă de participații și acțiuni sunt Cipru, 

Olanda, România, Franța și Marea Britanie. 

Pe de altă parte, dacă luăm în considerație și componenta de instrumente de datorii, atunci 

Federația Rusă este cel mai mare investitor în economia națională (cu un stoc de 869 mil. 

USD la finele anului 2019).   

Figura 4 
Stocul Investițiilor directe la 31-Dec 2019, pe principalele țări 
(mil. USD) 

 

*stocuri calculate conform valorii de bilanț, distribuția pe țări în baza investitorului nemijlocit 

Sursa: Datele BNM, Conturile internaționale ale Republicii Moldova și calculele autorilor 

 

1.3 ISD: performanțele Moldovei în context regional 

Analiza comparativă internațională este o parte esențială a evaluării și dezvoltării cu succes 

a noilor politici în domeniul ISD. Înțelegerea modului în care alte țări au reușit să atragă 

ISD poate oferi contribuții valoroase și îndrumări pentru implementarea eficientă a 

politicilor în Moldova. 
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Pentru a evalua performanțele Moldovei, au fost selectate următoarele țări pentru 

comparație cu Moldova: România, Ucraina, Federația Rusă, Armenia, Georgia, Albania, 

Bosnia și Herțegovina (BiH), Montenegro, Macedonia, Estonia, Letonia, Lituania și Slovacia. 

Toate aceste țări sunt competitoare pentru Moldova în cursa pentru atragerea ISD. Acestea 

sunt comparabile, într-o oarecare măsură, cu Moldova din cel puțin unul din următoarele 

considerente: dimensiunea populației sau economiei, context politic și economic, 

dimensiunea pieței interne, stadiul dezvoltării economice și istoria recentă.  

Numărul de proiecte ISD de tip ”Greenfield” anunțate 

Majoritatea ISD la nivel global sunt reprezentate de proiecte de tip Greenfield. Prin urmare, 

proiectele anuale Greenfield sunt un indicator cheie al competitivității ISD pentru toate 

țările.  

În perioada 2011-2019, Moldova a realizat în medie 7 proiecte Greenfield pe an, similar cu 

performanțele înregistrate de Albania și Muntenegru. Alte țări comparatoare au realizat de 

2-8 ori mai multe astfel de proiecte, în aceeași perioadă. Moldova rămâne în urmă față de 

țările UE de dimensiuni similare și, mai important, față de alte state mici cu economii în 

tranziție sau din fostul spațiu sovietic (Armenia și Georgia).  

Începând din 2003 industria prelucrătoare a fost principala țintă a investițiilor străine 

Greenfield în Moldova, atât în ceea ce privește numărul de proiecte, cât și investițiile 

capitale. Acesta este și cazul producției de componente auto și electrice, unde companiile 

germane și japoneze au fost cei mai activi investitori, potrivit monitorului de investiții 

Greenfield fDi Markets. ISD Greenfield în producția moldovenească au creat aproximativ 

11,174 de locuri de muncă din ianuarie 2014, prin intermediul a 16 proiecte, evaluate la 

un total estimat la 767 milioane USD. 

Trebuie menționat, totuși, că investițiile de mai sus au produs un impact limitat asupra 

producției interne, datorită sofisticării tehnologice scăzute și a productivității limitate, 

precum și integrării slabe a companiilor locale în lanțurile valorice ale companiilor ISD. 

Fluxul de ISD per capita în 2010-2019 

În ultima decadă evoluția țărilor din lista comparatoare în atragerea ISD a fost foarte 

diferită şi a depins, în esență de potențialul economic al statelor, de resursele naturale şi 

de rapiditatea şi eficiența reformelor economice.  

În acest context, cele mai eficiente au fost statele Baltice, alături de Slovacia, Albania și 

Georgia. În aceste state fluxul cumulativ de ISD per capita între 2010-2019 s-a situat în 

segmentul 2,900 – 4,100 USD per capita (Figura 5).  
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Figura 5 
Fluxul cumulativ de ISD per capita: Moldova vs. alte țări comparatoare (2010-

2019), (USD per capita) 
 

 

Sursa: UNCTADSTAT 

Rezultatul Republicii Moldova este cel mai slab printre țările de referință, cu un flux 

cumulativ de ISD de doar 694 USD per capita, mult sub media economiilor în tranziție și 

celor din Europa de Est, aceasta în condițiile în care activitatea investițională a prezentat 

semne de activizare în anii 2018 și 2019. 

Ponderea fluxului de ISD în PIB 

Potrivit indicatorului fluxul de ISD ponderat la produsul intern brut (PIB), Republica 

Moldova, comparativ cu alte tari, s-a poziționat destul de bine, cu o pondere de 5% în 2019 

și 2.72% în 20181 – valori peste media înregistrată la nivelul țărilor din Europa de Est sau 

țărilor cu economii în tranziție. Aceasta, însă, s-a datorat fluxurilor mai mari de ISD din 

ultimii 2 ani, dar și unui nivel mic al PIB-lui. Moldova are cel mai mic PIB per capita dintre 

toate țările comparatoare. Datorită PIB-ului relativ mic, dar și volatilității fluxului de ISD 

din Moldova, acest indicator trebuie analizat cu prudență. Din acest motiv trebuie luați în 

considerație și alți indicatori pentru comparație internațională.  

Stocul de ISD per capita & cota în PIB 

Gradul de pătrundere al capitalului străin în economie este evidențiat într-o maniera 

sugestivă de nivelul stocului de ISD per capita. Datele empirice cu privire la acest indicator 

relevă discrepanțe accentuate existente între statele comparatoare, iar Republica Moldova 

înregistrează un nivel scăzut al acestui indicator (1,185 USD per capita). Dintre toate țările 

 
1 Potrivit calculelor BNM acest indicator constituie 4.2% în 2019 și 2.5% în 2018.   
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comparatoare doar Ucraina are un nivel mai scăzut (1,112 USD per capita). Acest indicator 

ar trebui să crească de aproape 2.5 ori pentru a atinge media economiilor în tranziție și de 

cca 3.6 pentru a fi la nivelul mediu al statelor din Europa de Est. 

Comparația stocului de ISD cu PIB (Figura 6) arată o imagine puțin mai favorabilă. Stocul 

ISD în USD a constituit aproximativ 40% din PIB în anul 2019, peste media economiilor în 

tranziție și celor din estul Europei.  

Figura 6 
Ponderea stocului de ISD în PIB: Moldova vs. alte țări comparatoare  
finele anului 2019, procente 

 

 

Sursa: UNCTADSTAT 

Evaluarea stocului de ISD din Moldova este, în funcție de metodă, destul de scăzută 

față de statele comparatoare. Prin urmare, există o mulțime de spațiu pentru 

îmbunătățirea politicilor și practicilor de atragere a ISD. 
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Capitolul 2  

Companii cu ISD vs. companii 

locale private și de stat 
  

 

Analiza eficienței întreprinderilor cu ISD și compararea acesteia cu cea a companiilor cu 

capital local a fost efectuată în baza datelor Biroului Național de Statistică (BNS) și în 

conformitate cu conceptul BNS privind identificarea întreprinderilor cu ISD2. 

Numărul companiilor cu capital străin sută la sută crește, iar al celor mixte scade 

Potrivit datelor BNS, în anul 2019 numărul întreprinderilor raportoare a constituit 56,7143. 

Ponderea principală a fost deținută de întreprinderile locale cu forma de proprietate 

privată, cu o cotă de 90.4%. Întreprinderile cu ISD au reprezentat 7.5% din numărul 

total de entități raportoare  (pentru comparație: 8.2% în anul 2010), din care 4.6% - 

întreprinderi străine și 2.9% - întreprinderi mixte (cu participare străină). 

Întreprinderile cu forma de proprietate publică reprezintă cea mai mică pondere în 

numărul întreprinderilor din Republica Moldova– 2.2% (din care 2.1% - întreprinderi 

publice și 0.1% - întreprinderi cu proprietate mixtă (publică și privată)). 

Potrivit datelor BNS, în perioada 2010-2019 numărul total al întreprinderilor din Moldova, 

indiferent de forma de proprietate, a avut o tendință generală de creștere. Criza financiară 

din anul 2015 a dus la o scădere temporară a numărului de întreprinderi, după care trendul 

de creștere a fost reluat. Criza a afectat cel mai mult întreprinderile locale cu forma de 

proprietate privată, numărul acestora diminuându-se cu 2,430 unități (-5.1%) față de anul 

precedent. Întreprinderile cu ISD au fost afectate mult mai puțin de criză, numărul 

acestora diminuându-se cu 83 de unități, (sau cu 1.9%.) comparativ cu anul 2014. Numărul 

întreprinderilor publice a continuat să crească pe parcursul perioadei 2010-2019 (Figura 

7). 

 
2 Conform definiției BNS, întreprinderile cu ISD sunt identificate în dependență de forma de proprietate și includ 

întreprinderile străine (cota capitalului străin al cărora constituie 100%)  și întreprinderile mixte (cota capitalului străin al 

cărora este între 0% și 100%). 

3 Entități, cu excepția organizațiilor necomerciale, băncilor, companiilor de asigurări, asociațiilor de economii și împrumut a 

cetățenilor. 
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Figura 7 
Evoluția numărului întreprinderilor în perioada 2010-2019, după formele de 

proprietate (unități) 

 

Sursa: Datele BNS 

Numărul mediu de salariați  

Firmele cu ISD au avut un efectiv mediu de angajați de 21.2 persoane în 2019. 

Întreprinderile locale private au deținut o cotă de 62% din numărul total de angajați ai 

întreprinderilor. În cadrul întreprinderilor publice și mixte (publice și private) au activat cca 

21.8% din numărul total de angajați, iar în întreprinderile cu ISD cca 16.2% (11.4% în 

cadrul întreprinderilor străine și 4.8% în cadrul întreprinderilor mixte).  

În anul 2019, în mediu, o întreprindere din Moldova, indiferent de forma de 

proprietate, a angajat 9.7 persoane. Întreprinderile publice și întreprinderile cu 

participarea capitalului public sunt cele mai numeroase, cu un număr mediu de angajați de 

99-100 de persoane. Firmele cu ISD au avut un efectiv mediu de angajați de 21.2 persoane 

în 2019. Întreprinderile locale private sunt cele mai mici ca număr mediu de personal, 

cu 6.7 persoane în anul 2019, iar acesta este și unul din factorii care le fac să fie mai 

vulnerabile și puțin rezistente la diverse șocuri.  
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În perioada 2010-2019 numărul mediu de salariați în cadrul întreprinderilor din Republica 

Moldova a avut un trend foarte ușor de creștere, de la 526 de mii de angajați la 552 de mii, 

cu o Rată Anuală Compusă de Creștere (RACC) de 0.5%) (Figura 8). Acest trend a fost 

dictat, la rândul său, de evoluția ușor în creștere a numărului mediu de salariați în cadrul 

întreprinderilor private (cu o RACC de 0.6%).  

În această perioadă s-a conturat o reducere importantă a numărului angajaților din cadrul 

întreprinderilor mixte (publice și private), cu o RACC de 13.1%. Această evoluție e legată de 

reducerea semnificativă a numărului întreprinderilor mixte în ultimii 10 ani, de la cca 200 la 

cca 40, fenomen care s-a produs pe fundalul proceselor de reorganizare și privatizare a acestor 

categorii de întreprinderi. O reducere a numărului de angajați mai moderată a fost înregistrată 

în cadrul întreprinderilor publice.  

Numărul de angajați din cadrul întreprinderilor cu ISD a crescut în perioada 2010-2019 

de la 66 la 90 de mii de persoane. În segmentul companiilor cu ISD se observă o evoluție 

interesantă, și anume creșterea numărului de angajați exclusiv din contul întreprinderilor 

străine (cu o RACC de 7.4%). Aceasta se întâmplă pe fundalul reducerii numărului de 

întreprinderi mixte și a angajaților acestora cu o RACC de cca 2% în ultimii 10 ani. 

Figura 8 
Evoluția numărului mediu de salariați la întreprinderi cu diferite forme de 

proprietate în  perioada 2010-2019 (mii persoane) 
 

 

Sursa: Datele BNS 

Crizele din 2008-2010 și 2015 au afectat inevitabil economia, prin reducerea numărului 

total de întreprinderi și salariați. Totuși, în aceste împrejurări, companiile străine au fost 
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singurele care au crescut atât ca număr, cât și ca personal, demonstrând o reziliență 

mai bună și capacități sporite de a trece peste aceste șocuri. 

Analiza veniturilor din vânzări 

În 2019 întreprinderile raportoare din Moldova au realizat o cifră de afaceri cumulativă 

(venituri din vânzări) de 397.9 mld lei sau cu 12% mai mult comparativ cu anul 2018. Din 

valoarea totală a veniturilor din vânzări din anul 2019 cca 61.3% au fost obținute de 

întreprinderile locale cu forma de proprietate privată; 28.4% - de întreprinderile cu ISD 

(inclusiv 18.8% de întreprinderile străine și 9.6% de întreprinderile mixte cu participarea 

străină) și 10.3% - de întreprinderile, care integral sau parțial se află în proprietatea 

statului. 

Întreprinderile cu ISD sunt până la de 2 ori mai productive comparativ cu cele locale-

private. 

Figura 9 
Veniturile din vânzări per 1 angajat în cadrul întreprinderilor cu diferite 

forme de proprietate în perioada 2010-2019 (mii lei) 
 

 

 

Sursa: Datele BNS 

De-a lungul ultimilor 10 ani, întreprinderile cu forma mixtă de proprietate, cu participarea 

capitalului străin, înregistrează cea mai cea mai mare productivitate a muncii (1,425 mii lei 

per angajat în anul 2019), cu creșteri susținute în fiecare an. În anul 2019 întreprinderile 

străine au raportat o cifră de afaceri per angajat de cca 1,187 mii lei. 
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Întreprinderile locale cu proprietate privată obțin o productivitatea muncii de aproape de  

două ori mai mică decât la întreprinderile cu ISD, iar aceasta practic coincide cu nivelul 

mediu în țară. Un nivel similar al productivității muncii a fost atins și la întreprinderile cu 

formă mixtă de proprietate cu participarea statului, doar că o caracteristică a acestora din 

ultimii 5 ani este oscilație puternică, în ambele direcții, de la un an la altul. 

În pofida faptului, că productivitatea muncii la întreprinderile publice a crescut constant 

pe întreaga perioadă 2010-2019, valoarea indicatorului venituri din vânzări per 1 angajat 

continuă să rămână cea mai mică. 

Întreprinderile cu ISD au demonstrat o productivitate a muncii mai mare comparativ cu 

întreprinderile locale, atât în economie în ansamblu, cât și în majoritatea sectoarelor 

economice.  

Analiza indicatorului profit (pierdere) până la impozitare  

Potrivit rezultatelor anului 2019 întreprinderile din Moldova, indiferent de forma de 

proprietate au obținut un profit până la impozitare de cca 26.2 mld lei. Din suma totală a 

profitului 71.2% revin întreprinderilor locale private, 25.2% - întreprinderilor cu ISD (din 

care 15.8% - întreprinderilor cu forma de proprietate străină și 9.3% - întreprinderilor 

mixte), 3.5% - întreprinderilor publice și 0.1% – întreprinderilor cu forma mixtă de 

proprietate cu participarea capitalului public. 

Analizând evoluția profiturilor până la impozitare în ultimii 10 ani putem distinge 2 perioade 

cu evoluții diametral opuse. Astfel în perioada 2010-2015 profiturile până la impozitare la 

toate companiile, indiferent de forma de proprietate, au avut un trend general de reducere, 

cu unele categorii de întreprinderi - cele mixte locale (publice și locale), publice și 

întreprinderile cu forma mixtă de proprietate cu participarea capitalului străin – coborând 

chiar în zona roșie, de pierderi, în anii 2013-2015. Începând din 2016 toate segmentele de 

întreprinderi au obținut cumulativ profit până la impozitare, cu evoluții constant în creștere, 

în cazul firmelor private, străine și publice și evoluții oscilante în cazul restului companiilor 

(Figura 10). 
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Figura 10 
Profitul (pierderea) până la impozitare a întreprinderilor cu diferite forme de 

proprietate în perioada 2010-2019 (mil lei) 
 

 

Sursa: Datele BNS 

Valoarea medie a indicelui rentabilității vânzărilor întreprinderilor din Moldova, indiferent 

de forma de proprietate, a constituit 6.6% în anul 2019.  

Figura 11 
Indicele rentabilității veniturilor din vânzări a întreprinderilor cu diferite 

forme de proprietate în perioada 2010-2019 (procente) 

 

Sursa: Datele BNS 
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La întreprinderile cu ISD indicatorul respectiv a fost mai mic comparativ cu nivelul mediu 

(5.8%). La întreprinderile mixte acest indicator a constituit 6.4%, iar la cele străine - 5.6%. 

Valoarea relativ scăzută a indicatorului respectiv pentru întreprinderile cu ISD este 

condiționată de diminuarea în anul 2018 a profitului până la impozitare a acestui grup de 

întreprinderi și de ritmul lent al creșterii profitului în anul 2019. 

Analiza cheltuielilor privind impozitul pe venit 

Contribuția întreprinderilor la dezvoltarea economică a țării se reflectă, de asemenea, în 

sumele impozitelor plătite. Astfel, în anul 2019, din suma totală a impozitului pe venit plătit 

de întreprinderile din Republica Moldova, 67.1% au aparținut întreprinderilor locale cu 

forma de proprietate privată. Ponderea întreprinderilor cu ISD a constituit 29.4% în totalul 

impozitului pe venit, din care 9.5% aparțin întreprinderilor cu participarea capitalului străin 

(întreprinderile mixte) și 19.9% - întreprinderilor cu 100% capital străin. Cea mai mică 

pondere a impozitului pe venit a fost plătită de întreprinderile publice (3.3%) și 

întreprinderile cu participarea capitalului public (0.2%). 

Compararea ratelor cheltuielilor privind impozitul pe venit la 1 leu venituri din vânzări la 

întreprinderile cu diferite forme de proprietate în anul 2019 arată, că indicatorii respectivi la 

întreprinderile private și întreprinderile cu ISD se află aproximativ la același nivel, depășind 

indicatorul mediu din țară. Pentru întreprinderile cu participarea capitalului public indicatorul 

respectiv a fost de trei ori mai mic. 

Figura 12 
Rata impozitului pe venit la 1 leu venituri din vânzări la întreprinderile cu 

diferite forme de proprietate în perioada 2010-2019 (lei) 
 

 

Sursa: Datele BNS 
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Costul forței de muncă: principalele componente 

a. Analiza cheltuielilor privind remunerarea muncii 

Salarii de 2 ori mai mari pentru angajați companiilor cu ISD. 

Nivelul mediu al cheltuielilor privind remunerare per 1 salariat a constituit 6.1 mii lei în anul 

2019. Cuantumul mediu lunar total al remunerării muncii unui salariat la 

întreprinderile cu ISD îl depășește de aproximativ 1.5 ori pe cel mediu din Republica 

Moldova și a constituit 9.2 mii lei  în 2019 (9.6 mii lei la întreprinderile străine și 8.2 mii 

lei la întreprinderile mixte).  

De asemenea, prin nivel relativ ridicat al remunerării muncii se caracterizează 

întreprinderile cu forma mixtă de proprietate, cu participarea capitalului public : 8.1 mii lei 

în anul 2019. În cadrul acestora indexarea salariilor are loc aproximativ la fiecare 2 ani.  

Figura 13 
Evoluția cheltuielilor lunare pentru remunerarea muncii per 1 salariat la 

întreprinderile cu diferite forme de proprietate în 2010-2019  (mii lei) 
 

 

 

Sursa: Datele BNS 

 

Cel mai mic nivel al cuantumului remunerării muncii s-a înregistrat la întreprinderile locale 

cu forma de proprietate privată: 4.8 mii lei în anul 2019, ceea ce este de 1.3 ori mai mic 

decât nivelul mediu în țară și de 2 ori mai mic comparativ cu companiile cu ISD. 
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b. Primele de asigurare medicală, plătite de angajator pentru salariați4 

Cheltuielile (indirecte) privind prima de asigurare obligatorie de asistența medicală, plătită 

de angajator pentru salariați, sunt direct corelate cu cheltuielile privind remunerarea 

muncii5.  

În anul 2019 întreprinderile cu ISD au plătit în fondurile de asigurare obligatorie de 

asistență medicală prime în valoare de 341.2 mil lei (24.1% din total pe economie). Din 

acestea aproape 250 mil lei au fost plătite de către întreprinderile străine (17.6%) și 

91.5 mil lei (6.5%) – de către întreprinderile cu forma mixtă de proprietate cu 

participarea capitalului străin.  

Nivelul mediu al cheltuielilor anuale privind prima de asigurare obligatorie de asistență 

medicală per 1 salariat, plătită de angajator pentru salariați,  a constituit 2.6 mii lei în anul 

2019. Valoarea maximă a indicatorului respectiv s-a înregistrat la întreprinderile străine 

(4.0 mii lei anual per 1 salariat). În ansamblu, în cazul întreprinderilor cu ISD cheltuielile 

anuale privind prima de asigurare obligatorie de asistență medicală per 1 salariat au 

constituit 3.8 mii lei în anul 2019 – de 1.5 ori peste nivelul mediu, sau de 1.8 mai mult 

comparativ cu întreprinderile locale private. 

c. Contribuțiile angajatorilor pentru asigurările sociale de stat obligatorii  ale 

salariaților 

Cheltuielile (indirecte) privind contribuțiile angajatorilor pentru asigurările sociale de stat 

obligatorii ale salariaților de asemenea sunt corelate cu cheltuielile pentru remunerarea 

muncii.  

În anul 2019 întreprinderile cu ISD au plătit în bugetul asigurărilor sociale de stat 

contribuții (ale angajatorului) pentru asigurările sociale de stat obligatorii ale 

salariaților în valoare de 1.4 mld lei (23.9% din total pe economie), inclusiv 1.02 mld 

lei (17.6%) au fost plătite de către întreprinderile străine și 0.4 mld lei (6.4%) – de 

către întreprinderile cu forma mixtă de proprietate cu participarea capitalului străin.  

Nivelul mediu al cheltuielilor anuale privind contribuțiile angajatorilor pentru asigurările 

sociale de stat obligatorii ale salariaților per 1 salariat a constituit 10.5 mii lei în anul 2019. 

Valoarea maximă a indicatorului respectiv de asemenea s-a înregistrat la întreprinderile 

 
4 De la 1 ianuarie 2021, prima de asigurare obligatorie de asistență medicală sunt plătite integral de angajat. În schimb, 

angajatorul își asumă responsabilitatea pentru achitarea integrală a contribuției la fondul de pensii. 

5 Deoarece BNS prezintă datele privind structura cheltuielilor pentru forța de munca doar pentru (i) întreprinderi publice și 

(ii) alte categorii, precum și pe genuri de activitate, autorii au calculat cheltuielile pentru primele de asigurare obligatorie 

de asistență medicală și contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de stat obligatorii ale salariaților în mod indirect, 

reieșind din datele privind structura cheltuielilor pentru forța de muncă și remunerarea personalului întreprinderilor în 

dependență de forma de proprietate. 
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străine (16.2 mii lei anual per 1 salariat). În ansamblu, la întreprinderile cu ISD cheltuielile 

anuale privind contribuțiile angajatorilor pentru asigurările sociale de stat obligatorii ale 

salariaților per 1 salariat au constituit 15.5 mii lei în 2019, ceea ce de 1.5 ori depășește 

nivelul mediu. De asemenea un nivel destul de înalt al plăților în bugetul asigurărilor sociale 

de stat per 1 salariat s-a înregistrat la întreprinderile cu forma mixtă (public-privată) de 

proprietate (14.3 mii lei) și întreprinderile publice (13.2 mii lei). Cea mai mică sumă a 

plăților în  bugetul asigurărilor sociale de stat per 1 salariat s-a înregistrat la întreprinderile 

private (8.2 mii lei), ceea ce este legat de nivelul redus al remunerării muncii în grupul 

respectiv de întreprinderi. 

Rentabilitatea activelor imobilizate 

Întreprinderile cu ISD dețin 27.4% din activele imobilizate ale tuturor întreprinderilor care 

activează pe teritoriul Republicii Moldova (inclusiv 15.1% - întreprinderile străine și 12.3% 

- întreprinderile mixte).  

Rentabilitatea activelor imobilizate (calculată ca raportul dintre profitul net și activele 

imobilizate) depinde în mare măsură de sectorul, în care își desfășoară activitatea 

întreprinderea. Pentru activitățile intensive în capital (cum ar fi industria prelucrătoare, 

producția și furnizarea de energie electrică etc.) acest indicator este mai mic. Pentru 

întreprinderile din sectorul servicii, care nu necesită investiții mari de capital și investiții în 

mijloace circulante, rentabilitatea activelor este mai mare. 

Astfel, întreprinderile locale cu forma de proprietate privată, cu o pondere importantă în 

sectoare precum comerț și HoReCa au înregistrat cea mai bună rentabilitate a activelor 

imobilizate în anul 2019 ( 25.7% vs. nivelul mediu de 15.9%). 

Figura 14 
Rentabilitatea activelor imobilizate la întreprinderile cu diferite forme de 

proprietate în anul 2019 (procente)  
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Sursa: Calculat în baza datelor BNS 

În cazul întreprinderilor cu ISD, cu o prezență importantă în sectoare, precum industria 

prelucrătoare, informații și comunicații,  coeficientul respectiv a constituit 13.3% (inclusiv, 

la întreprinderile străine – 22.7%, iar la întreprinderile mixte – 7.9%).   

Cele mai mici rentabilități ale activelor imobilizate au fost înregistrate la întreprinderile cu 

participarea proprietății publice, cu prezență semnificativă în sectoare precum transport, 

productia și furnizarea de energie electrică și termică, distribuția apei: 2.3% în cazul 

întreprinderilor cu forma de proprietate publică și 0.6% la întreprinderile cu participarea 

capitalului public. 
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Capitolul 3  

Impactul ISD asupra economiei 

Republicii Moldova 
  

 

Contribuția întreprinderilor cu ISD la formarea PIB-ului 

Participarea la formarea PIB-ului este unul din indicatorii impactului ISD în economia 

Moldovei. Potrivit datelor BNM, în perioada analizată 2010-2019, ponderea fluxurilor de 

ISD în PIB a oscilat destul de mult: cea mai mare valoare de 4.3% a fost înregistrată în anul 

2011, cea mai mică – 1.1% - în anul 2016. În anul 2019, ponderea fluxurilor de ISD în PIB 

a constituit 4.2% (Figura 15). 

Ponderea cea mai mare a stocurilor ISD în PIB (41.7%) s-a înregistrat în anul 2010, iar apoi 

în perioada 2011-2014 s-a produs diminuarea acestui indicator până la valoarea minimă 

de 34.4%. În anul 2019 ponderea stocurilor ISD în PIB a constituit 39.6%. Indicatorul 

respectiv este destul de scăzut față de statele comparatoare, ceea ce reflectă potențialul 

existent al țării pentru atragerea ISD.    

Figura 15 Ponderea stocurilor și fluxurilor de ISD în PIB, 2010-2019 

 

 

 

Sursa: Datele BNM, Conturile internaționale ale Republicii Moldova 
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Repartizarea ISD pe sectoare ale economiei (genuri de activitate) 

Potrivit datelor BNM, în anul 2019 ISD sunt prezente aproape în toate sectoarele 

economice (genuri de activitate). Așadar, 97.3% din toate ISD din Republica Moldova în 

anul 2019 au fost concentrate în nouă genuri de activitate, distribuite neuniform (Figura 

16). Cea mai mare pondere a ISD sunt prezente în așa sectoare, precum „Producția și 

furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat” (22.0%), 

„Industria prelucrătoare” (19.4%), „Activități financiare și asigurări” (19.1%) și „Comerț 

cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor” 

(17.8%).   

Figura 16 
Compararea ponderilor sectoarelor economice în ISD și VAB în anul 2019 
(procente) 

 

 

Sursa: Datele BNM (Ancheta Coordonată a Investițiilor Directe pe Activități Economice),  BNS 

Totodată, din genurile de activitate respective doar industria prelucrătoare și comerțul cu 

ridicata și cu amănuntul se caracterizează prin ponderi destul de ridicate în formarea valorii 

adăugate brute (VAB). Alte sectoare cu pondere înaltă în valoarea adăugată, așa ca 

agricultura, construcții, tranzacții imobiliare sunt mai puțin atractive pentru investitorii 

străini.  

Astfel, sectoarele care prezintă interes sporit pentru investitorii străini nu sunt 

neapărat sectoarele cu cea mai mare VAB din economie, în spatele deciziilor 

investitorilor străini de a intra pe piața moldovenească se află mai multe motive decât 

interesul pur financiar.  
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Ponderea întreprinderilor cu ISD pe sectoare economice după valoarea adăugată brută 

Întreprinderile cu ISD (străine și mixte) creează 23%  valoare adăugată brută în ansamblu 

pe economie, din care 13.8% - întreprinderile străine și 9.2% - întreprinderile mixte. 

Distribuția valorii adăugate a întreprinderilor cu ISD (străine și mixte) pe sectoare 

economice relevă că acestea au cea mai însemnată contribuție la formarea valorii adăugate 

din sectoarele activități financiare și asigurări (cu 78.3%, dintre care 2/3 aparțin 

întreprinderilor mixte), informații și comunicații cu o pondere de 60.1%, industrie, energie 

electrică și distribuția apei cu o pondere de 37.3% și sectoarele de comerț, transport și 

HoReCa, cu 1/4 din total.  

Figura 17 
Ponderea întreprinderilor cu ISD pe sectoare economice după valoarea 

adăugată brută în anul 2019 (procente)  
 

  

Sursa: Datele BNS 

Ponderea întreprinderilor cu ISD în numărul agenților economici 

În ultimii 10 ani cota întreprinderilor cu ISD s-a redus de la 8.2% în 2010 la 7.5% în 

2019. Această evoluție a fost provocată în exclusivitate de reducerea importantă 

(dramatică) a numărului de companii cu capital mixt. 

Dacă acum 10 ani numărul companiilor mixte era apropiat cu cel al companiilor cu capital 

sută la sută străin (cca 2,000), atunci în 2019 numărul acestora a scăzut până la cca 1,600. 

Astfel, cota întreprinderilor mixte a ajuns la 2.9% în anul 2019 (de la 4.2% în 2010). 

În ceea ce privește companiile cu capital străin sută la sută, numărul acestora a crescut de 

la cca 2,000, acum 10 ani, la cca 2,600-2,700 în perioada 2018-2019, iar cota lor în total 

a crescut de la 4% în anul 2010 la 4.6% în 2019.  
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Tabelul 1 
Evoluția ponderii întreprinderilor cu ISD în numărul total al întreprinderilor 

în perioada  2010-2019 (procente)  
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Întreprinderile străine 4.0 4.1 4.3 4.6 4.7 5.0 5.1 4.9 4.8 4.6 

Întreprinderile mixte 4.2 4.3 4.1 3.9 3.6 3.6 3.5 3.3 3.1 2.9 

Total companii cu ISD 8.2 8.4 8.5 8.5 8.3 8.6 8.6 8.2 7.8 7.5 

Sursa: Datele BNS 

Ponderea întreprinderilor cu ISD în ocuparea forței de muncă 

Ponderea forței de muncă, angajate la întreprinderile cu ISD, a crescut în perioada 

2010-2019 de la 12.5% în 2010 la 16.3% în 2019. Această evoluție s-a produs exclusiv 

din contul creșterii numărului de angajați din întreprinderile cu capital străin 100%. 

Diminuarea ponderii salariaților întreprinderilor cu forma mixtă de proprietate s-a produs 

cu ritmuri mai lente decât diminuarea ponderii numărului de întreprinderi. Și, invers, 

ponderea salariaților întreprinderilor străine a crescut cu ritmuri  mai rapide decât 

creșterea ponderii numărului de întreprinderi. 

Tabelul 2 
Evoluția ponderii întreprinderilor cu ISD în total salariați în perioada 2010-

2019 (procente)  
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Întreprinderile străine 6.3 7.1 7.4 7.6 8.2 8.8 9.5 10.6 11.0 11.4 

Întreprinderile mixte 6.2 7.4 7.1 6.7 6.2 6.1 6.1 5.7 5.4 4.8 

Total companii cu ISD 12.5 14.4 14.5 14.4 14.4 14.9 15.6 16.3 16.4 16.3 

Sursa: Datele BNS 

Ponderea întreprinderilor cu ISD în venituri din vânzări (productivitate) 

Pe parcursul perioadei 2010-2019 ponderea veniturilor din vânzări realizate de 

întreprinderile cu ISD a depășit semnificativ ponderea salariaților acestora în total. Acest 

lucru indică despre un nivel mai ridicat de productivitate al muncii al acestor întreprinderi. 

Deci, în anul 2019, 16.3% din salariați au realizat 28.4% din veniturile din vânzări totale 

per economie. 

Tabelul 3 
Evoluția ponderii întreprinderilor cu ISD în volumul total al veniturilor din 

vânzări în perioada  2010-2019 (procente)  
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Întreprinderile străine 14.7 13.7 14.1 14.7 15.5 16.6 16.0 16.6 16.6 18.8 

Întreprinderile mixte 13.4 15.1 15.4 14.6 14.0 13.2 13.1 12.0 10.8 9.6 

Total companii cu ISD 28.1 28.8 29.5 29.3 29.4 29.8 29.1 28.6 27.4 28.4 

Sursa: Datele BNS 
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Ponderea întreprinderilor cu ISD în volumul de cheltuieli privind impozitul pe venit 

Întreprinderile cu ISD aduc o contribuție semnificativă la formarea bugetului prin plata 

impozitelor, în special, a impozitului pe venit. În perioada 2010-2019, ponderea 

impozitului pe venit plătit de acest grup de întreprinderi a variat de la 12.4% (anul 2010) 

la 56.8% (anul 2011). În ultimii ani, acest indicator s-a diminuat ușor din contul creșterii 

cuantumului impozitului pe venit plătit de întreprinderile cu alte forme de proprietate. În 

anul 2019 întreprinderile cu ISD au plătit 29.4% din impozitul pe venit acumulat la buget. 

Tabelul 4 
Evoluția ponderii întreprinderilor cu ISD în volumul total al cheltuielilor 

privind impozitul pe venit în perioada  2010-2019 (procente)  
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Întreprinderile străine 5.6 19.8 13.0 12.7 15.1 20.6 18.3 15.3 17.8 19.9 

Întreprinderile mixte 6.7 37.0 21.5 20.2 16.5 13.5 13.6 17.3 10.7 9.5 

Total companii cu ISD 12.4 56.8 34.5 33.0 31.7 34.2 31.9 32.5 28.4 29.4 

Sursa: Datele BNS 

Ponderea întreprinderilor cu ISD în remunerarea muncii 

Ponderea companiilor cu ISD în volumul total al cheltuielilor privind remunerarea muncii 

salariaților a crescut de la 18.9% în anul 2010 până la 24.6% în anul 2019.  

Tabelul 5 
Evoluția ponderii întreprinderilor cu ISD în volumul total al cheltuielilor 

privind remunerarea muncii  în perioada  2010-2019 (procente)  
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Întreprinderile străine 10.2 11.5 12.3 12.3 13.4 14.8 15.5 17.0 17.5 18.1 

Întreprinderile mixte 8.7 10.4 9.6 9.2 8.8 8.7 8.5 7.9 7.4 6.5 

Total companii cu ISD 18.9 21.9 21.9 21.5 22.1 23.5 24.0 24.9 24.9 24.6 

Sursa: Datele BNS 

Cuantumul mediu lunar al remunerării muncii unui salariat la întreprinderile cu ISD este 

aproximativ de 1.5 mai mare decât cel mediu în Republica Moldova și constituia 9.2 mii lei 

în anul 2019. 

Ponderea întreprinderilor cu ISD în volumul activelor imobilizate 

Întreprinderile cu ISD contribuie semnificativ la crearea activelor imobilizate. În anul 2019 

acestea dețineau 27.4% din activele imobilizate, atât cu destinație industrială, cât și 

socială. Ponderea activelor imobilizate la întreprinderile cu ISD a variat ușor în ultimii 10 

ani, cu valori cuprinse în segmentul 27-30%. 
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Tabelul 6 
Evoluția ponderii întreprinderilor cu ISD în volumul total al activelor 

imobilizate în perioada  2010-2019 (procente)  
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Întreprinderile străine 10.6 10.9 10.6 11.3 12.4 13.6 14.2 14.3 14.9 15.1 

Întreprinderile mixte 18.7 19.2 19.1 18.0 15.0 14.2 13.7 13.3 12.3 12.3 

Total companii cu ISD 29.3 30.1 29.7 29.3 27.4 27.8 27.8 27.6 27.2 27.4 

Sursa: Datele BNS 

Concluzionând, se poate de afirmat cu certitudine că întreprinderile cu formele de 

proprietate străină și mixtă au o contribuție semnificativă la dezvoltarea economică și 

socială a Moldovei, care se manifestă printr-o serie de indicatori reflectați în Figura 18. 

Figura 18 Impactul întreprinderilor cu ISD asupra economiei (procente în total)  

 

 

Nota: Procentele contribuțiilor sociale ale angajatorilor (întreprinderilor cu ISD) practic coincid cu procentele indicatorului 

”remunerarea personalului”. 

Sursa: Datele BNS 
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Capitolul 4  

Legăturile de afaceri: rezultatele 

sondajului 
  

 

4.1 Profilul companiilor intervievate 

Analiza practicilor de integrare în lanțurile valorice locale și internaționale de producție și 

servicii a companiilor autohtone de către companiile cu ISD și impactul acestora asupra 

economiei naționale a fost realizată în baza intervievării a 101 de întreprinderi cu ISD 

(întreprinderi străine, cota capitalului străin al cărora constituie 100%  și întreprinderi 

mixte, cota capitalului străin al cărora este între 0% și 100%).  

Companiile cu capital străin chestionate sunt dispersate pe întreg teritoriul țării, 

majoritatea fiind din mun. Chișinău. Impactul acestor întreprinderi asupra economiei 

naționale este unul semnificativ. De-a lungul activității în Republica Moldova acestea au 

efectuat investiții de peste 2.7 mld USD, iar la moment asigură cca 32.3 mii locuri de muncă 

(5.8% din totalul angajaților pe economie). 

Pentru a avea un eșantion cât mai reprezentativ au fost abordate diferite companii, atât 

după mărimea afacerii, cât și după experiența de derulare a afacerilor în Moldova. Astfel, 

din toate companiile care au acceptat să participe la sondaj cele mai multe (38%) au un 

efectiv de angajați între 50-249 persoane și o experiență de operare în Moldova de peste 

10 ani (63%). 

Cele 101 de companii intervievate reprezintă preponderent sectoarele prioritare 

identificate în diverse documente de politici, dar și alte sectoare cu prezență importantă în 

Republica Moldova.  

Cele mai multe întreprinderi fac parte din industria alimentară și agricultură (28%), TAFL 

(14%) și categoria alte sectoare (care include companii din energetică, sănătate, 

farmaceutică, transport & depozitare, HoReCa, turism etc.). 

Dintre companiile chestionate, majoritatea absolută (72%) își desfășoară activitatea în 

condițiile generale. Celelalte companii sunt rezidenți ai zonelor economice libere (17%), 

parcurilor industriale (7%), parcurilor IT (4%). 
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Circa jumătate dintre respondenți (49%) au indicat țările UE ca principala piață de 

desfacere. Totodată, piața locală este cea mai importantă piață în cazul a 40% de companii, 

iar 11% dintre respondenți sunt focusați preponderent pe alte piețe (inclusiv CSI).  

Figura 19 Principala piață de desfacere a companiilor intervievate 

 

 

Fiind rugați să indice procentul estimativ din cifra de afaceri provenit din export, 36% din 

companii au menționat că lucrează exclusiv pentru export, în timp ce alte 23% au indicat 

că peste 50% din cifra lor de afaceri se datorează exportului. Totodată, 24% din 

întreprinderi au declarat că deservesc exclusiv piața locală (nu exportă defel), iar 18% au 

menționat că exporturile reprezintă între 1% și 50% din cifra de afaceri. 

Figura 20 Procent din cifra de afaceri provenită din export 

 

 

Răspunsurile companiilor intervievate delimitează clar industriile orientate spre export de 

cele focusate pe piața locală. Astfel, industriile puternic orientate spre export, cu peste 

50% din cifra de afacere din exporturi sunt: 

 Automotive, TAFL (fabr. prod. textile, art. de îmbrăcăminte și încălțămintei), 

fabricarea de mașini și echipamente, echipamente electrice și ICT. 

Pe de altă parte, industriile care se bazează puternic pe piața locală, cu peste 50% din 

cifra de afaceri care provine din vânzările pe piața moldovenească sunt: 

 Activități financiare, construcții, energetică, sănătate, farmaceutică și transport & 

depozitare. 
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În cazul industriei alimentare și agricultură, există un raport echilibrat între companiile 

orientate spre deservirea pieței locale și cele focusate spre exporturi (cca 43% vs. 57%).   

 

4.2 Situația curentă: legăturile cu furnizorii locali 

Integrare slabă a furnizorilor locali în lanțurile de aprovizionare a companiilor cu 

capital străin 

Datele arată că 29% din companiile chestionate nu achiziționează inputuri principale 

pe piața locală, iar în cazul a 27% această cotă nu depășește 10%. Doar 29% din 

companiile participante la sondaj au susținut că ponderea inputurilor principale 

achiziționate local constituie peste 50%. 

Situația în cazul achiziționării de inputuri auxiliare pe piața locală este practic similară cu 

cea a inputurilor principale. În cazul a 28% dintre companii, ponderea achizițiilor de 

materiale auxiliare pe piața locală nu depășește 10%, iar 27% dintre companii au 

raportat că nu achiziționează acest tip de inputuri în Republica Moldova. 

Doar 24% dintre companiile respondente au indicat că ponderea inputurilor auxiliare 

achiziționate de la furnizorii locali depășește 50%.  

Figura 21 
Structura aprovizionărilor locale a companiilor cu capital străin, după 

volumele achiziționate și tipurile de inputuri (procente din companiile intervievate) 

 

 

Conexiunea cu furnizorii locali este ceva mai bună în cazul contractării serviciilor. Astfel, 

43% dintre companii au indicat că piața locală este principala sursă de achiziție a 

diverselor servicii, acoperind peste 50% din nevoile acestor întreprinderi. În același 

timp, pentru 26% dintre companii, această cotă nu depășește 10%, iar în cazul altor 

10% din companii, achiziționarea acestui tip de inputuri nu se efectuează pe piața 

locală. 
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Grad de penetrare a inputurilor locale mai mare în agri-business și sectorul financiar 

Rezultatele detaliate arată însă că situația diferă substanțial în funcție de sector. Astfel, cel 

mai bun rezultat se atestă în rândul companiilor cu capital străin, ce activează în domeniul 

financiar – 80% din aceste companii achiziționează o bună parte a inputurilor core și 

serviciilor diverse pe piața locală, în timp ce 60% din aceste companii își asigură peste 50% 

din necesarul de inputuri auxiliare cu ajutorul furnizorilor locali.  

În sectorul Agrifood, unde în mare parte disponibilitatea resurselor locale a și fost rațiunea 

investitorilor străini de a veni în Moldova, jumătate din companiile chestionate din 

domeniul agriculturii și industriei alimentare achiziționează între 51%-100% de inputuri 

principale pe piața locală. În același timp, ponderea companiilor care se aprovizionează în 

cea mai mare parte cu inputuri auxiliare și diverse servicii pe piața locală reprezintă 36%, 

respectiv 43%. 

Companiile ce activează în domeniile precum automotive, ICT, comerț, echipamente 

electrice, comerț, activități BPO, alte domenii, rămân a fi slab acoperite cu inputurile locale, 

iar în zona roșie se regăsesc companiile din sfera construcțiilor, TAFL, fabricarea de mașini 

și echipamente. 

Serviciile locale de broker vamal și transport & logistică - cele mai populare în rândul 

companiilor cu ISD 

Potrivit companiilor participante la sondaj, serviciile de broker vamal, oferite de furnizorii 

locali, sunt cel mai des solicitate în rândul întreprinderilor cu capital străin (80%), urmate 

de serviciile de transport & logistică (64%), cele financiare (56%), servicii de reparație & 

mentenanță (55%).  

Figura 22 
Serviciile de suport în afaceri, oferite de companiile specializate locale, la 

care apelează întreprinderile cu capital străin 
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Pe de altă parte, companiile cu capital străin percep drept foarte puțin probabil cedarea 

către companiile locale a proceselor de împachetare & ambalare (72%), servicii de 

depozitare și păstrare (63%), serviciile TIC (aproape 59%), serviciile de inginerie (50%). 

 

4.3 Identificarea furnizorilor locali 

Deși, structura aprovizionărilor locale a companiilor cu capital străin după volumele 

achiziționate și tipurile de inputuri nu arată cel mai bine, 71% dintre companii au 

menționat că creșterea acestei cote este o prioritate, în timp ce 29% dintre companii au 

susținut că piața locală nu este luată în considerare ca o sursă de aprovizionare. 

 

Lipsa inputurilor – bariera numărul 1 

Cele mai multe dintre companiile chestionate (55%) au menționat că lipsa inputurilor de 

care ele au nevoie pe piața locală reprezintă bariera numărul unu.  

Alte aspecte considerate problematice sunt lipsa forței de muncă (42%), companiile locale 

nu au capacitățile de inovare pentru a deveni furnizori eficienți și companiile nu îndeplinesc 

standardele de Calitate, Cost, Livrare (QCD) – ambele cu 41% din răspunsuri. 

Figura 23 Factorii ce constituie bariere pentru extinderea aprovizionărilor locale 

 

Faptul că 9 aspecte au obținut un scor între 32% și 55% demonstrează că companiile cu 

ISD se confruntă cu un set de probleme complexe, atunci când este vorba de a relaționa 

cu furnizorii locali potențiali. 
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De asemenea, rezultatele sondajului au arătat că există un grup de întreprinderi cu capital 

străin (între 4% și 11%) care nu cunosc dacă aspectele prezentate în următoarea figură 

constituie bariere pentru extinderea aprovizionărilor locale, ceea ce indică faptul că 

acestea fie nu au experiență de colaborare cu furnizorii locali fie nu consideră piața locală 

ca o sursă de achiziții a inputurilor necesare.     

Cerințe minime pentru furnizorii locali 

Din perspectiva existenței cerințelor minime pentru ÎMM-urile locale, majoritatea 

companiilor cu capital străin au afirmat că au criterii de selectare a furnizorilor locali în 

funcție de performanțele QCD, tehnologii și mașinării utilizate (echipamente și utilaje), 

experiența companiei locale, precum și cele legate de certificări internaționale.  

Totodată, peste 57% dintre respondenți au comunicat că performanța financiară (ex. 

capital propriu, active, cifra de afaceri etc.) a companiei locale nu este o cerință critică. Cel 

mai probabil, în accepțiunea companiilor intervievate, odată ce o companie locală 

îndeplinește cerințele minime menționate mai sus aceasta în mod automat intră în 

categoria companiilor stabile din punct de vedere financiar și de încredere. 

Figura 24 
Existența de cerințe minime din partea companiilor cu capital străin pentru 

potențialii furnizori locali 

 

Mai multe companii declară că nu au elaborate un set bine definit de criterii / cerințe 

minime, dar indiscutabil furnizorii locali ce se poziționează bine din punct de vedere al 

indicatorilor/cerințelor menționate în figura de mai sus întotdeauna vor avea o prioritate 

față de alții.  

Istoria căutărilor începe cu internet search 

Răspunsurile companiilor intervievate cu privire la principalele surse de informații pentru 

identificarea de furnizori locali ne arată că acestea folosesc diverse canale de informații. 

Cel mai larg instrument utilizat, cu care cele mai multe companii încep procesul de 

identificare a potențialilor furnizori sunt căutările pe internet (83%), urmat de vizite la 

furnizori (56%) și recomandările primite de la alți investitori (55%).  

O soluție mai puțin populară printre respondenți se referă la: recomandările de la 

managementul ZEL-urilor, PI, parcurilor IT (16%), baze de date guvernamentale (ex. 
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Agenția de Investiții, ODIMM etc.) – 18%, audituri de calitate (18%), apelarea la CCI 

locală/bilaterală sau plasarea anunțurilor publice (câte 23%), conform detalierilor din 

următoarea Figură. 

Figura 25 
Principalele surse de informații pentru identificarea de potențiali furnizori 

locali (procente companii intervievate) 
 

 

Formele de suport aprofundate și avansate – o practică foarte puțin răspândită în 

Moldova 

Schimbul de informații este cea mai populară formă de suport oferită furnizorilor locali, 

menționată de 33% din companiile intervievate. 

Formele de suport care caracterizează o integrare a furnizorilor locali mai aprofundată 

și avansată, precum transferul procesului tehnologic (inclusiv furnizarea de 

echipamente și utilaje, suport tehnic, consiliere cu privire la operațiuni și calitate, etc.) și 

transferul de tehnologii (e.g. transferarea drepturilor know-how, transfer de modele de 

produse, colaborare în cercetare și dezvoltare) sunt practici foarte puțin răspândite. 

Doar 17% dintre respondenți au menționat că oferă astfel de suport. 

Figura 26 
Formele de suport oferite furnizorilor locali de către companiile cu capital 

străin în ultimii 2-3 ani 
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4.4 Suport din partea Guvernului 

Analiza răspunsurilor oferite de companiile intervievate arată că  54% dintre acestea nu au 

purtat discuții cu vreo organizație de stat cu referire la dezvoltarea parteneriatelor cu 

companiile locale, în timp ce 46% din companii au susținut că astfel de discuții au avut loc. 

Figura 27 
Formele de suport solicitate din partea sectorului public pentru 

îmbunătățirea legăturilor de afaceri cu ÎMM-urile locale 
 

 

Totodată, cele mai multe companii (74%) au menționat că stimulente financiare din 

partea statului pentru furnizorii locali (în special pentru a investi în modernizarea 

infrastructurii de producție) ar fi cea mai eficientă metodă de a impulsiona relațiile de 

afaceri între ISD și furnizorii locali. Aproape 60% din respondenți au remarcat 

importanța disponibilității unei baze de date de înaltă calitate a furnizorilor locali. De 

asemenea, jumătate din companiile chestionate susțin că stimulente financiare pentru 

investitorii străini ar putea încuraja aprovizionarea locală, iar 48% din respondenți 

consideră că este necesară elaborarea programelor de dezvoltare a furnizorilor locali. 

Fiind întrebați despre disponibilitatea companiilor cu capital străin de a lucra în 

parteneriat cu instituțiile statului în cadrul unor programe de dezvoltare a furnizorilor 

locali – marea majoritate a companiilor (80%) au fost de acord. 

De asemenea, companiile participante la sondaj au avut posibilitatea să se expună asupra 

celor mai eficiente și realiste, în opinia lor, politici ce trebuie promovate și implementate 

de către instituțiile statului pentru a crește aprovizionarea de la companiile locale și 

competitivitatea acestora. Astfel, de cele mai multe ori companiile cu capital străin au 

sugerat Guvernului Republicii Moldova următoarele acțiuni: 

Stimulente fiscale pentru inovare și tehnologizare: 

 Sprijin prin acordarea de scutiri/stimulente fiscale pentru furnizorii locali pentru 

investițiile efectuate în cercetare-dezvoltare-inovare; 

 Asigurarea accesului furnizorilor locali la tehnologii eficiente și moderne 

(echipamente, know-how etc.); 
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 Sprijin financiar din partea Guvernului pentru furnizorii locali pentru implementarea 

de noi tehnologii; 

 Subvenționarea companiilor locale care preiau tehnologii în domeniul soluțiilor 

tehnice eco (certificate internațional). 

Proceduri fiscale/vamale simplificate: 

 Simplificarea procedurilor de import-export (inclusiv anularea taxei ecologice la 

import), precum și a procedurilor de rambursare/compensare mai performante ale 

TVA; 

 Eliminarea vămuirii la accesul la ZEL pentru mărfurile furnizate de companiile 

locale; 

 Eliminarea unor taxe sau impozite în primii ani de activitate a companiilor locale. 

Acces la finanțare simplificat: 

 Asigurarea accesului furnizorilor locali la finanțare (si suport din partea Guvernului 

prin garantarea acestor finanțări); 

 Simplificarea accesului furnizorilor locali la granturile internaționale și resurse de 

finanțare; 

 Suportul financiar din partea Guvernului în certificarea internațională a companiilor 

locale. 

Aspecte educaționale și de formare: 

 Promovarea învățământului dual; 

 Dezvoltarea personalului calificat pentru furnizorii locali (diferite proiecte de 

educație în conformitate cu cerințele reale ale pieței). 

Controlul de stat : 

 Înlăturarea barierelor de control al organelor de stat; 

Programe guvernamentale promovate: 

 Programul actual de dezvoltare a furnizorilor locali pentru industria automotive 

trebuie promovat și extins. 
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Capitolul 5   

Propuneri de politici pentru 

promovarea ISD și sporirea 

impactului acestora asupra 

dezvoltării economice incluzive 

și durabile a Republicii Moldova 
  

 

Aspectele legate de promovarea (atragerea și menținerea) ISD și dezvoltarea economică 

incluzivă și durabilă a Republicii Moldova sunt strâns corelate între ele, iar rezultatele 

analizei datelor statistice, precum și concluziile sondajului, descrise în capitolele 

anterioare ale prezentului studiu, confirmă interdependența acestora. În egală măsură, 

acestea scot în evidență rolul extrem de important al companiilor cu ISD asupra 

economiei naționale, inclusiv din perspectiva dezvoltării sectoarelor cu potențial de a 

genera valoare adăugată înaltă. 

 

Dezideratul creării condițiilor favorabile pentru atragerea ISD și dezvoltarea companiilor cu 

capital străin, dar și a consolidării legăturilor acestora cu întreprinderile cu capital local (în 

special IMM-urile) devine și mai important în contextul alinierii Republicii Moldova la 

Agenda 2030 pentru Dezvoltarea Durabilă (Agenda globală 2030). Principiile și țintele 

acestei agende (în special cele considerate acceleratori ai dezvoltării) urmează să fie  

transpuse, în perioada imediat următoare, în cadrul național de planificare strategică 

pentru același orizont de timp. Printre acestea pot fi evidențiate dezvoltarea durabilă și 

incluzivă, bazată pe sectoare cu valoarea adăugată înaltă, ce valorifică potențialul local de 

specializare inteligentă, adoptarea la scară largă a inovațiilor și tehnologiilor moderne, 

digitalizarea, ecologizarea economiei și a consumului, etc.  

Asigurarea unui cadru favorabil atragerii și dezvoltării proiectelor cu ISD drept premisă 

indispensabilă pentru dezvoltare durabilă și incluzivă este importantă și din perspectiva 

sporirii atractivității Republicii Moldova în context regional – în condițiile existenței unei 

competiții acerbe dintre țări pentru asemenea proiecte. Un rol crucial în această ”ecuație” 

cu mulți factori revine calității politicilor publice ce țintesc procesul investițional, 
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atractivității și eficienței intervențiilor/instrumentelor de politici aplicative pentru 

stimularea ISD, precum și nivelului de performanță a instituțiilor dedicate. În acest 

sens, este important ca procesul de elaborare și implementare a cadrului național de 

politici pentru ISD să țină cont de cele mai bune practici internaționale, dar și să fie unul  

inovativ, participativ și adaptabil la conjunctura regională și globală în continuă schimbare. 

La elaborarea propunerilor de politici publice axate pe promovarea (atragerea și 

menținerea) ISD și sporirea impactului acestora asupra dezvoltării economice incluzive și 

durabile a Republicii Moldova, Consultantul a ținut cont de concluziile prezentului studiu 

(inclusiv rezultatele sondajului companiilor cu ISD), principiile și abordările Agendei 

globale 2030  - transpuse parțial în proiectul Strategiei Naționale de Dezvoltare ”Moldova 

2030” (SND Moldova 2030), dar și de recomandările Cadrului de Politici pentru Promovarea 

Investițiilor6, elaborat de OCDE (Cadrul de politici OCDE).  

Au fost considerate, de-asemenea, rezultatele celor mai recente studii locale și 

internaționale relevante, precum Climatul de afaceri din Republica Moldova. Percepția 

companiilor cu capital străin7 (BIS, 2019) și Studiul privind perspectivele investiționale în 

țările din Parteneriatul Estic8 (OCDE, 2020). Suplimentar, Consultantul a studiat și 

versiunea la zi a proiectului Cărții Albe 2021, elaborate de Asociația Investitorilor Străini 

din Moldova (FIA). 

Cadrul de politici OCDE operează cu conceptul de climat investițional favorabil și oferă 

un set de recomandări detaliate pentru guverne cu privire la elaborarea mix-ului de 

politici, obiectivul de bază al acestuia fiind mobilizarea investițiilor private care susțin o 

creștere economică constantă și o dezvoltare durabilă, care să contribuie la bunăstarea 

economică și socială a oamenilor. 

Aplicarea conceptului de climat investițional favorabil cu referire la Republica Moldova ne 

permite să conturăm un cadru de politici, ce țintește următoarele obiective (direcții 

prioritare) drept factori determinanți pentru atragerea ISD, dar și, în egală măsură -  

pentru dezvoltarea economică a țării:  

• Ameliorarea mediului de afaceri (cadrului regulator); 

• Dezvoltarea capitalului uman și o mai bună guvernare a pieței muncii; 

• Promovarea concurenței oneste și eficientizarea piețelor, inclusiv prin 

raționalizarea prezenței statului pe piețele locale competitive; 

• Stimularea transferului tehnologic, inovării și digitalizării; 

• Îmbunătățirea conectivității fizice și mobilității în condiții de siguranță; 

• Sporirea accesibilității, calității și fiabilității serviciilor digitale; 

 
6 https://www.oecd.org/investment/pfi.htm 

7 Elaborat la solicitarea Agenției de Investiții din Moldova. 

8 https://www.oecd.org/investment/Investment-perspectives-in-Eastern-Partner-countries.pdf 
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• Fortificarea rezilienței umane la vulnerabilitățile critice. 

Concluziile Consultantului cu referire la direcțiile prioritare ale politicii RM în domeniul 

asigurării unui climat investițional favorabil atragerii și menținerii ISD corelează cu 

conținutul proiectului Cărții Albe 2021/Propunerile investitorilor străini pentru 

îmbunătățirea climatului investițional în Republica Moldova  - sub rezerva diferențelor 

metodologice9.  

În scopul evitării dublărilor și suprapunerilor dintre recomandările investitorilor străini 

menționate imediat supra și propunerile de politici din prezentul Raport, ce urmăresc  

același obiectiv, Consultantul s-a bazat pe principiul complementarității și s-a focusat 

preponderent pe elementele de politici și aspectele instituționale, ce țintesc promovarea 

ISD și sporirea impactului acestora asupra economiei RM – conștientizând importanța 

soluțiilor propuse de Cartea Albă FIA (de ex. cu referire la Reforma justiției, Legislația 

fiscală ș.a.) pentru atragerea și menținerea ISD. 

Astfel, pentru valorificarea deplină a potențialului/maximizarea impactului prezenței 

companiilor cu ISD asupra competitivității și dezvoltării economice durabile și incluzive a 

Republicii Moldova, suplimentar celor ce vizează climatul investițional, se impun politici 

dedicate pentru conectarea companiilor locale la lanțurile valorice globale. Acestea 

urmează a fi intercalate organic cu politicile ce țintesc dezvoltarea (inclusiv 

internaționalizarea) sectorului antreprenorial local – premisă indispensabilă pentru 

absorbția și adaptarea la nivel local a tehnologiilor moderne și know-how-ului, cooperarea 

cu companiile străine (inclusiv CTN) și sporirea competitivității internaționale a țării.  

Din perspectiva atingerii obiectivelor de politici, menționate mai sus, nu mai puțin 

importante sunt și aspectele instituționale, în special eficiența structurilor specializate 

ale statului, ce au în responsabilitate implementarea politicilor  - Agenția de Investiții (AIM) 

și Organizația pentru dezvoltarea IMM-urilor (ODIMM) în cazul Republicii Moldova. Este 

vitală, în acest scop, și edificarea ecosistemului pentru promovarea ISD și sporirea 

competitivității economice a țării - cadrului de colaborare (la nivel central și local) a 

instituțiilor publice specializate cu organizațiile-partenere din sectorul public, asociativ și 

privat (inclusiv ce reprezintă companiile cu ISD), sectorul educațional, sfera de cercetare-

dezvoltare, inovare și transfer tehnologic, etc. 

 
9 Cartea Albă FIA 2021 abordează componentele climatului investițional, respectiv vine cu recomandări de politici, în baza 

unor tematici/blocuri de probleme pre-stabilite, preponderent cu accent pe cadrul legislativ/normativ ce reglementează 

anumite sectoare prioritare/domenii sensibile (de ex. Reforma Justiției; Legislația fiscală; Relațiile de muncă/Codul muncii; 

Managementul deșeurilor; Digitalizarea economiei; Medicină și Farmaceutică; Subiecte funciare ș.a.). 



49 

Studiile internaționale privind agențiile de promovare a investițiilor ne sugerează că țările 

considerate de succes au realizat transformarea economică și socială prin alinierea 

structurilor specializate și metodelor de lucru ale acestora la cele mai bune practici. 

Având la bază prioritățile de politici de dezvoltare la nivel global și național, concluziile 

studiilor menționate și cele mai bune practici internaționale, rezultatele analizei realizate 

în cadrul prezentei cercetări, precum și recomandările OCDE, Consultantul vine în cele ce 

urmează cu un set de propuneri pentru promovarea ISD și sporirea impactului acestora 

asupra economiei Republicii Moldova, divizat în 2 compartimente, respectiv (i) 

îmbunătățirea climatului investițional și (ii) asigurarea unui cadru instituțional de bune 

practici. 

5.1 Îmbunătățirea climatului investițional 

Ameliorarea mediului de afaceri (cadrului regulator): 

● Evaluarea impactului etapelor anterioare ale reformei cadrului de reglementare și 

control a activității de întreprinzător și dinamizarea acesteia, în baza conceptului UE de 

reglementare inteligentă; Focusarea pe cele mai critice constrângeri pentru inițierea 

afacerilor (ținând cont de specificul afacerilor cu ISD) și creșterea competitivității 

(inclusiv internaționalizarea) sectorului privat, inclusiv cu referire la (i) 

autorizarea/licențierea activităților economice, (ii) conexiunile la utilitățile publice de 

bază (energie electrică, apă și canalizare), (iii)  autorizarea construcțiilor, (iv) 

procedurile aferente comerțului transfrontalier (vamale, fitosanitare și veterinare, etc.) 

și certificării echipamentelor/tehnologiilor (inclusiv soiurilor de plante și raselor de 

animale) noi, (v) procedurile de reorganizare, insolvabilitate (restructurare) și lichidare 

a afacerilor ș.a. 

● Fortificarea cadrului normativ și instituțional, capacitarea cu competențe a sectorului 

public, asociativ și privat în vederea implementării depline și calitative a Evaluării 

Impactului de Reglementare (EIR) – atât la etapa de elaborare și aprobare (adoptare) a 

actelor legislative și normative ce conțin reglementări noi (analiza ex-ante), cât și pe 

parcursul implementării acestora  (evaluarea periodică intermediară și ex-post din 

perspectiva revizuirii, etc.). 

● Crearea premiselor de ordin normativ și instituțional și valorificarea deplină a 

potențialului instrumentarului digital pentru simplificarea și eficientizarea sistemului 

de înregistrare și autorizare a afacerilor; Asigurarea cadrului de resurse necesare (i) 

funcționării integrale a Sistemului Informațional Automatizat de Gestionare și Eliberare 

a Actelor Permisive și (ii) creării și funcționării Registrului unic integrat de înregistrare 

on-line a entităților. 
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● Realizarea măsurilor de ordin regulator și instituțional pentru implementarea 

mecanismelor eficiente de responsabilizare a autorităților publice centrale cu funcții 

de reglementare și control, inclusiv consolidarea instrumentarului de monitorizare de 

către părțile interesate a implementării reformelor cu impact direct asupra mediului de 

afaceri; Extinderea reformei actelor permisive și implementarea soluției de ghișeu unic 

la nivelul administrațiilor publice locale. 

● Definirea indicatorilor de performanță (evaluarea ratingului) - din perspectiva reducerii 

poverii administrative asupra sectorului privat, pentru fiecare organ de control de stat, 

inclusiv prin cooptarea sectorului privat și celui asociativ; Alinierea sistemului de 

motivare a personalului din organele cu funcții de control de stat la criteriile de 

performanță (ratingul instituției de control) din perspectiva interacțiunii prietenoase cu 

sectorul privat. 

Dezvoltarea capitalului uman și o mai bună guvernare a pieței muncii: 

● Re-evaluarea programelor de studii în colegii și universități și curriculumului acestora, 

precum și a modulelor de instruire antreprenorială din cadrul programelor existente de 

asistență pentru dezvoltarea sectorului privat, în vederea adecvării acestora la 

cerințele în creștere în materie de management strategic și organizațional pentru 

sporirea productivității și internaționalizării întreprinderilor, inclusiv cu referire la (i) 

finanțele corporative (inclusiv atragerea investițiilor și finanțărilor locale și 

internaționale, restructurarea și reorganizarea afacerilor), (ii) managementul 

schimbărilor (inovare și transfer tehnologic, schimbări climatice, tranziția verde și 

digitală, economia circulară și bioeconomia ș.a.), (iii) managementul riscurilor, (iv) 

infrastructura calității, (v) tehnicile de marketing și export pe piețele internaționale, etc. 

● Elaborarea si asigurarea condițiilor pentru implementarea unei agende pe termen lung 

de actualizare permanentă a programelor de formare profesională, consolidarea în 

acest scop a interacțiunii (comunicării) cu întreprinderile din sectorul privat, inclusiv 

companiile cu ISD și asociațiile acestora; Asigurarea integrării competențelor TIC 

pentru o societate și o economie modernă în procesul educațional pe tot parcursul 

vieții. 

● Oferirea suportului informațional-consultativ și stimulentelor financiare 

întreprinderilor (inclusiv celor cu ISD)  pentru promovarea implementării principiilor 

învățământului dual (parteneriatelor dintre sectorul privat și sistemul educațional) în 

procesul învățământului profesional-tehnic și celui superior. 

● Elaborarea și implementarea unui set complex de instrumente pentru promovarea 

educației pentru adulți, inclusiv a perfecționării și reprofilării profesionale, susținut de 

instrumente de stimulare financiară (ex. deduceri din baza impozabilă) a investițiilor în 

educație. 
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● Îmbunătățirea continuă a capacitaților de elaborare, monitorizare și evaluare a politicii 

de ocupare a forței de muncă (inclusiv de prognoză a pieței muncii), precum și de 

furnizare a serviciilor calitative și măsurilor active relevante de ocupare a forței de 

muncă, ajustate la necesitățile reale (actuale) ale întreprinderilor (inclusiv cu ISD); 

Consolidarea, în acest scop, a sistemului de comunicare și colaborare cu sectorul 

privat.  

Promovarea concurenței oneste și eficientizarea piețelor: 

● Sistematizarea și re-evaluarea tuturor stimulentelor financiare acordate din mijloace 

publice – prin optica legislației cu privire la ajutorul de stat, în vederea transparentizării, 

uniformizării și direcționării mai eficiente a acestora. 

● Alinierea sistemului de stimulare a sectorului privat la prioritățile strategice ale țării 

(precum specializarea inteligentă) și la cele mai bune practici internaționale, 

recomandate de OCDE; Tranziția spre stimulente bazate pe acoperirea costurilor 

(precum deduceri fiscale și/ori subvenționarea costului finanțării anumitor investiții 

pentru sporirea competitivității întreprinderilor), amortizarea accelerată a activelor ș.a. 

● Asigurarea cadrului regulator și instituțional pentru crearea și funcționarea eficientă a 

mecanismului de evidență, monitorizare și evaluare permanentă a măsurilor de sprijin 

acordate sub formă de facilități fiscale; Instituirea, actualizarea permanentă și oferirea 

accesului public la Registrul facilităților fiscale și vamale.  

● Îmbunătățirea colaborării ministerelor și agențiilor guvernamentale, precum și a 

asociațiilor reprezentative ale sectorului privat, cu Consiliul Concurenței și alte instituții 

specializate în procesul de identificare și anihilare a aranjamentelor anti-competitive. 

● Consolidarea cadrului legislativ și instituțional, de colaborare dintre instituțiile publice 

și sectorul privat,  în vederea eliminării conflictelor de interese, prezente în procesul de 

realizare de către stat a funcțiilor de elaborare a politicilor publice și implementare a 

acestora (ex. autorizarea anumitor activități economice și/ori controlul prețurilor 

reglementate, evaluarea conformității ș.a.) concomitent cu operarea (prin ISM și regii 

autonome) pe piețele concurențiale și prestarea contra plată a serviciilor publice. 

● Re-considerarea cadrului normativ în vigoare în vederea eliminării normelor și 

practicilor discriminatorii existente pe piața funciară, ce îngrădesc dreptul de vânzare-

cumpărare a terenurilor cu destinație agricolă pentru persoanele juridice rezidente ale 

RM cu capital social străin (integral sau parțial); Instituirea unui mecanism transparent 

și echitabil de reglementare  a raporturilor funciare, ce ar permite valorificarea 

potențialului ISD de a contribui la creșterea concurenței și eficienței pe piața 

terenurilor agricole, productivității și durabilității veniturilor pe lanțul agroalimentar. 

● Reformarea radicală a cadrului de reglementare a activității de întreprinzător în sistem 

de patentă, în vederea eliminării impactului nociv al acestuia asupra concurenței 
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oneste pe piețele competitive (ex. comerțul cu mărfuri industriale și produse 

alimentare) și integrității acumulărilor bugetare. 

● Elaborarea și implementarea unui program (set complex de instrumente de politici) 

dedicat încurajării ocupării formale, axat pe (i) studierea, identificarea si utilizarea 

factorilor comportamentali pentru reducerea motivațiilor de ocupare informală, (ii) 

dezvoltarea instrumentelor fiscale și de drept al muncii pentru descurajarea ocupării 

informale, (iii) stimularea angajării formale a tineretului și reangajării după pauză 

(reglementarea facilitatoare a primului contract). 

Raționalizarea prezenței statului pe piețele locale concurențiale: 

● Consolidarea cadrului normativ și instituțional pentru transparentizarea și dinamizarea 

proceselor de restructurare, reorganizare și privatizare a întreprinderilor de stat și 

municipale (ISM). 

● Asigurarea premiselor de ordin normativ și instituțional pentru liberalizarea unor piețe 

cu potențial sporit de creștere a concurenței și eficienței și extinderea practicii de 

utilizare a mecanismelor alternative (non-publice) de furnizare a unor servicii publice 

(ex. în medicină și asistență socială, educație, servicii informatice, transport, evaluarea 

conformității ș.a.). 

● Fortificarea cadrului normativ și instituțional în domeniul parteneriatelor publice-

private, inclusiv pentru valorificarea potențialului activelor publice (de ex. alocarea 

acestora în condiții preferențiale) în procesul de atragere și plasare strategică a 

proiectelor greenfield și brownfield, bazate pe ISD. 

● Extinderea gamei bunurilor și serviciilor achiziționate de la sectorul privat și a 

practicilor de utilizare a achizițiilor digitale și contractării deschise în procesul de 

achiziții publice, acordarea  condițiilor comerciale atractive pentru  operatorii 

economici din perspectiva condițiilor de plată. 

● Definirea, monitorizarea, evaluarea permanentă (auditarea) și publicarea indicatorilor 

de performanță pentru ISM și alți prestatori publici de servicii (regii autonome, etc); 

Implementarea mecanismului de control public asupra respectării procedurilor de 

achiziții publice în activitatea ISM. 

● Profesionalizarea managementului ISM și furnizorilor de servicii-entități publice, 

implementarea principiilor de guvernare corporativă în gestionarea acestora, cu 

cooptarea reprezentanților sectorului asociativ. 

Stimularea transferului tehnologic, inovării și digitalizării: 

● Elaborarea și implementarea unui program național de planificare a politicilor publice 

pentru operaționalizarea conceptului de specializare inteligentă a economiei naționale 

(stabilirea sectoarelor/activităților economice cu potențial de generare a valorii 

adăugate ridicate și intervențiilor de politici pentru valorificarea acestuia). 
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● Elaborarea și implementarea măsurilor de optimizare a cadrului instituțional și de 

resurse în vederea consolidării ecosistemului pentru specializarea inteligentă pe lanțul 

cercetare-inovare-transfer tehnologic-producție, inclusiv pentru valorificarea în acest 

scop a potențialului companiilor cu ISD. 

● Elaborarea și implementarea unui program bugetar cu instrumente inovative de 

finanțare, dedicat dezvoltării ecosistemului inovațional (clustere inovaționale), inclusiv 

pentru stimularea creării start-up-urilor inovaționale și parteneriatelor dintre 

întreprinderi (inclusiv pe lanțul local - internațional), precum și dintre sectorul privat și 

instituțiile publice de cercetare-dezvoltare la nivel național și regional. 

● Evaluarea Instrumentului de susținere pentru digitalizarea IMM – în vederea ajustării, 

capitalizării și transformării acestuia într-un program complex de facilitare a adoptării 

noilor tehnologii și sporire a capacităților digitale ale tuturor întreprinderilor, inclusiv 

prin stimularea financiară a investițiilor acestora în digitalizare, dezvoltarea 

parteneriatelor cu companiile din industria TIC și sistemul educațional; Elaborarea și 

implementarea unor programe bugetare țintite și cu aplicare rapidă de asigurare a 

competențelor digitale pentru consumatorii de bunuri și servicii. 

Îmbunătățirea conectivității fizice și mobilității în condiții de siguranță: 

● Consolidarea cadrului legal și instituțional și fortificarea capacităților pentru asigurarea 

planificării strategice (pe termen mediu-lung) în domeniul infrastructurii rutiere, 

transportului și logisticii, ce ar aborda într-o manieră holistică toate tipurile de transport 

și ar contribui inclusiv la facilitarea activităților economice externe. 

● Revizuirea programelor de transport rutier pentru interconectarea acestora, 

eficientizarea serviciilor regulate și sporirea accesului părților interesate la aceste 

servicii; Elaborarea și punerea în aplicare a metodologiei de identificare și prioritizare a 

proiectelor de infrastructură rutieră la nivel central și local, inclusiv ținând cont de 

necesitățile operatorilor economici ce implementează proiecte investiționale 

importante. 

● Liberalizarea piețelor de servicii de transport feroviar, concomitent cu reorganizarea 

CFM, stimularea investițiilor private pentru diversificarea ofertei și creșterea calității 

serviciilor de transport feroviar. 

● Alinierea standardelor și normelor tehnice pentru proiectarea, construcția și 

exploatarea elementelor infrastructurii rutiere și de transport la cerințele actuale în 

materie de fiabilitate, durabilitate și reziliență. 

● Sporirea impactului economic și social al investițiilor în proiectele de infrastructură 

rutieră și de transport public prin elaborarea și implementarea unor instrumente de 

asistență și suport din partea Statului pentru  creșterea capacității furnizorilor locali de 

a presta servicii competitive și calitative de proiectare și execuție a lucrărilor de 
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reabilitare și întreținere bazate pe performanță; Stimularea financiară a adoptării de 

către furnizorii locali din domeniu a sistemelor moderne de management a calității. 

Sporirea accesibilității, calității și fiabilității serviciilor digitale: 

● Actualizarea cadrului legal, regulator și fiscal pentru implementarea serviciului 

universal, adaptat la progresul tehnologic, evoluția pieței comunicațiilor electronice și 

cerințele utilizatorilor (beneficiarilor). 

● Elaborarea și implementarea instrumentelor de promovare și stimulare a utilizării 

serviciilor de bandă largă în sectorul public (administrație, educație, sănătate și 

asistență socială, cultură și alte servicii publice) și în activitățile economice private din 

spațiul rural, drept premisă pentru creșterea atractivității investiționale a pieței 

internetului și stimularea investițiilor prestatorilor de servicii de comunicații în rețelele 

fixe și mobile în bandă largă de viteză înaltă pe întreg teritoriul țării. 

● Asigurarea bazei normative secundare și complementare, fortificarea cadrului 

regulator și instituțional pentru implementarea deplină și conformă a legislației privind 

accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice 

de comunicații electronice asociate, în vederea reducerii costurilor pentru dezvoltarea 

rețelei naționale de acces la internet în bandă largă și creșterii nivelului de 

disponibilitate și accesibilitate financiara a serviciilor respective. 

Fortificarea rezilienței umane la vulnerabilitățile critice: 

● Consolidarea dialogului și interacțiunii dintre autoritățile din sănătate și asistența 

socială cu instituțiile din sfera cercetării-dezvoltării și sectorul privat, stimularea 

dezvoltării capacităților locale private de producere a medicamentelor și 

echipamentelor medicale, de prestare a serviciilor de asistență medicală și socială. 

● Consolidarea sistemului informatic și capacitarea tuturor părților interesate în 

domeniul sănătății și asistenței sociale, inclusiv în procesul achizițiilor publice a 

medicamentelor și dispozitivelor medicale și prestării serviciilor de sănătate și 

asistență socială. 

● Elaborarea și implementarea instrumentelor de promovare și stimulare economică a 

activităților curative și de prevenire a îmbolnăviri, a regimului sănătos de alimentație, 

modului sănătos de viață și activității fizice îmbunătățite pentru toate categoriile de 

populație, inclusiv stimularea financiară a practicării sportului și activităților recreative 

(vouchere și/sau deduceri fiscale pentru frecventarea sălilor de sport, destinațiilor 

turistice și de balneoterapie locale ș.a.). 

Sporirea accesului la finanțare: 

● Elaborarea studiului de fezabilitate și instituirea unui Fond pentru investiții și 

dezvoltarea întreprinderilor, axat pe stimularea creșterii volumului, diversificării 



55 

surselor și dezvoltării instrumentelor alternative și inovative de finanțare pe întreg 

ciclul de viată al afacerilor (seed – working capital - equity) și capitalizat prin 

combinarea resurselor bugetare (inclusiv rezultate din privatizarea proprietății publice) 

și mijloacelor partenerilor de dezvoltare.  

● Elaborarea și implementarea unor instrumente de promovare și stimulare pentru 

sporirea nivelului de valorificare a potențialului programelor (proiectelor) 

internaționale de asistență și finanțare (în special ale UE), pentru care companiile 

private, care își desfășoară activitatea economică în Republica Moldova, sunt eligibile. 

● Consolidarea cadrului de resurse (bugetare și ale partenerilor de dezvoltare) pentru 

stimularea financiară a investițiilor private pentru implementarea tehnologiilor 

eficiente de producere a energiei verzi, produselor, materialelor și substanțelor noi prin 

valorificarea potențialului național de biomasă și de alte deșeuri reciclabile; 

Încurajarea adoptării pe scară mai largă a energiei din surse regenerabile (conform 

principiului UE „Energie curată pentru toți”) și produselor rezultate din procesarea 

materialelor reciclabile - în toate sectoarele economiei și în consumul casnic. 

● Analiza și re-evaluarea conținutului programelor existente de suport financiar pentru 

dezvoltarea sectorului privat în vederea alinierii criteriilor de eligibilitate, priorităților și 

măsurilor (instrumentelor) acestora la principiile economiei verzi și celei circulare; 

Stimularea financiară a implementării în procesele economice a (i) tehnologiilor de 

producere mai curate din perspectiva emisiilor de carbon, poluării și altor riscuri de 

mediu, reciclării și reutilizării deșeurilor miniere și industriale și (ii) măsurilor de 

adaptare la schimbările climatice. 

● Fortificarea mecanismului de funcționare a registrului gajului, sporirea cerințelor față 

de calitatea serviciilor de evaluare a bunurilor imobiliare și asigurarea respectării 

acestora, în vederea stimulării creditării bazate pe active și utilizării la o scară mai largă 

și mai eficiente a procedurilor de restructurare pentru remedierea financiară și 

economică a întreprinderilor. 

● Asigurarea cadrului normativ, instituțional și financiar pentru crearea, asigurarea 

funcționării eficiente și accesibilității registrului public de situații financiare ale 

companiilor, menit să contribuie la creșterea nivelului de transparență și guvernanță 

financiară a întreprinderilor și să faciliteze atragerea investițiilor și finanțărilor 

comerciale. 

● Asigurarea cadrului legal, instituțional și financiar pentru elaborarea și implementarea 

Programului de suport pentru companiile private aflate în dificultate ”A doua șansă”. 

Sporirea accesului la piețe, susținerea creșterii și internaționalizării operatorilor 

economici privați: 

● Elaborarea și implementarea unor programe naționale de planificare a politicilor pentru 

consolidarea sistemului național al infrastructurii calității și siguranței alimentelor, 
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focusate pe racordarea acestuia la rigorile europene și sporirea nivelului de încredere 

a consumatorilor locali și a partenerilor comerciali pe plan internațional (recunoaștere, 

acreditare, etc.). 

● Asigurarea resurselor umane și financiare pentru elaborarea și implementarea unui set 

complex de instrumente de comunicare și promovare a culturii calității în rândul 

consumatorilor și operatorilor economici, precum și pentru stimularea adoptării în 

sectorul privat a sistemelor moderne de management al calității și a standardelor 

europene și internaționale. 

● Elaborarea și asigurarea cadrului instituțional și financiar pentru implementarea unui 

program dedicat promovării exporturilor și atragerii turiștilor de afaceri. 

● Elaborarea și consolidarea cadrului instituțional și financiar pentru implementarea la 

scară națională a unui program de dezvoltare a furnizorilor locali și integrare în lanțurile 

valorice globale și regionale prin intermediul proiectelor cu ISD (PDFL); Evaluarea, în 

acest scop, a rezultatelor Programului de dezvoltare pentru furnizorii locali din sectorul 

automotive, ajustarea și replicarea acestuia pentru alte sectoare/activități economice 

cu potențial de specializare inteligentă/generare a valorii adăugate înalte.  

● Asigurarea resurselor și parteneriatelor locale și internaționale pentru oferirea în cadrul 

PDFL a asistenței tehnice furnizorilor locali pentru (i) evaluarea acestora conform 

cerințelor internaționale, (ii) elaborarea planurilor de acțiuni pentru îmbunătățirea 

proceselor, instruirea personalului întreprinderii, (iii) oferirea suportului financiar 

pentru implementarea programelor de modernizare/conformare la cerințele 

potențialilor clienți din lanțurile globale de aprovizionare.  

● Crearea unei platforme online, accesibile părților interesate (în special companiilor 

străine/cu ISD) și adaptate la cerințele acestora, în vederea stocării centralizate a 

datelor sistematizate despre furnizorii locali din diverse sectoare ale economiei 

naționale. 

5.2 Instituții de bune practici 
 

● Extinderea practicilor de implementare a politicilor prin programe (proiecte) bugetare 

dedicate – cu obiective, scopuri și cerințe definite; Asigurarea competențelor, la nivel 

central și local, în domeniul managementului de proiect (Project Management). 

● Consolidarea sistemului de comunicare și interacțiune, la nivel central și local,  dintre 

instituțiile publice de implementare a politicilor cu impact asupra promovării ISD și 

dezvoltării economice (Agenția de Investiții/AIM, ODIMM, ANCD, AIPA, Administrațiile 

ZEL și PI, Rețeaua Incubatoarelor de Afaceri, ADR ș.a.), precum și dintre acestea și 

instituțiile de profil din sectorul asociativ și cel privat (FIA, EBA, camerele de comerț 

bilaterale, asociațiile sectoriale, etc.). – în cadrul ecosistemului pentru promovarea ISD 

și sporirea competitivității economice a țării. 
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● Re-evaluarea modelului de administrare, organizare și finanțare a instituțiilor publice 

responsabile de valorificarea resurselor alocate pentru atragerea ISD și dezvoltarea 

sectorului privat - în vederea preluării celor mai bune practici din modelul 

organizațional și financiar al agențiilor de implementare a proiectelor. 

● Extinderea practicilor de administrare a instituțiilor publice cu funcții de implementare 

a politicilor pe bază de parteneriate publice-private (cu cooptarea reprezentanților 

sectorului privat și asociativ în procesul de guvernare corporativă a acestora) -  în 

scopul îmbunătățirii coordonării (coerenței) și sporirii volumului resurselor financiare 

atrase din bugetele publice și ale partenerilor de dezvoltare, creșterii eficienței și 

relevanței resurselor alocate.  

● Fortificarea sistemului de management organizațional al agențiilor de implementare a 

politicilor publice din perspectiva calității și relevanței serviciilor de suport oferite, 

profesionalizării și integrității personalului.  

● Consolidarea capacităților AIM și alinierea modelului/instrumentarului de operare a 

acesteia la cele mai bune practici internaționale, cu focusarea pe monitorizarea 

continuă a tendințelor globale și regionale în domeniul ISD. 

● Asigurarea resurselor necesare pentru transformarea AIM într-un veritabil partener de 

dezvoltare  pentru investitorii străini existenți și potențiali/noi, capabil să opereze 

sisteme profesioniste de gestiune a relațiilor cu aceștia - bazate pe contacte directe și 

regulate (frecvente) și dialog permanent cu privire la planurile și cele mai sensibile 

provocări/probleme ale întreprinderile concrete cu ISD și din sectoarele în care acestea 

activează. 

● Dezvoltarea capacităților AIM în calitate de furnizor de suport informațional-

consultativ, relevant întregului ciclului de viață a unui proiect investițional (inclusiv în 

faza post-investiție): informații și suport administrativ-procedural cu referire la cadrul 

normativ/regulator; identificarea și contactarea partenerilor și clienților locali;  

facilitarea recrutării personalului-cheie; medierea în soluționarea situațiilor 

conflictuale cu instituțiile publice, etc.  

● Asigurarea AIM cu un cadrul de competențe și de comunicare adecvat dezvoltări 

funcției de  promotor de politici (Eng. policy advocacy) - pentru abordarea și eliminarea 

constrângerilor sectoriale/sistemice ale companiilor cu ISD. 

● Dezvoltarea continuă a infrastructurii de guvernare electronică și stimularea 

valorificării depline a potențialului acesteia pentru implementarea inovațiilor digitale în 

procesul de implementare a politicilor publice ce țintesc promovarea ISD și dezvoltarea 

economică a țării. 

● Stabilirea procedurilor comune de lucru si de cooperare a instituțiilor statului, 

responsabile de atragerea și dezvoltarea ISD, și birourile comercial-economice ale RM 

în afara țării, structurile similare ale altor țări, acreditate în RM. 
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