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ZAL - Zona Antreprenoriatului Liber
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FIA - Asociaţia Investitorilor Străini
IMM - Întreprinderile mici şi mijlocii
ME - Ministerul Economiei
APL - Administraţia publică locală
GIZ - Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei
AmCham Moldova- Camera de Comerț Americană din Moldova
EBA Moldova - Asociaţia Businessului European
ANSA - Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor

Introducere
Studiul ”Atragerea investiţiilor străine directe în R. Moldova: analiza impedimentelor” este realizat la 
comanda Asociaţia pentru Politică Externă (APE). 

Capitolul I conţine o analiză generală a evoluţiei investiţiilor străine directe în R. Moldova, a evoluţiei 
investiţiilor realizate în Zonele Economice Libere şi Parcurile Industriale.

Capitolul II reflectă percepţia investitorilor străini privind impedimentele existente în atragerea ISD în 
Republica Moldova. In acest sens, pentru a realiza o radiografie credibilă, autorul studiului a intervievat o 
serie de investitori străini, care activează în Republica Moldova (reprezentanţi ai asociaţiilor de business, 
rezidenţi a Zonelor Economice Libere şi a Parcurilor Industriale).

Capitolul III conţine o trecere în revistă a dificultăţilor şi a deficienţelor instituţionale şi legislative, care 
afectează activitatea instituţiilor responsabile de atragerea investiţiilor străine directe în Moldova - Ministerul 
Economiei si Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO). 

Capitolul IV conţine o analiză generală a dificultăţilor şi deficienţelor instituţionale şi legislative, care 
afectează activitatea zonelor antreprenorialului liber (Zonele Economice Libere) şi a parcurilor industriale.
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1. Evoluţia investiţiilor străine directe în R. Moldova.
Stocul de investiţii străine directe acumulat la sfârşitul lunii septembrie 2014 a fost evaluat la 3,630.00 mil. 
USD, din care capitalul social şi venitul reinvestit deţin o pondere de 74.8 la sută (împrumuturile intra grup 
(alt capital) – 25.2 la sută. În distribuţia geografică a capitalului social acumulat, investitorilor din ţările UE 
le-a revenit ponderea majoritară – 52.9 la sută. Investitorii din ţările CSI au deţinut o pondere de 11.3 la sută 
din totalul capitalului social acumulat, din alte ţâri – 35.8 la sută1. Pe parcursul semestrului I al anului 2014 
în Republica Moldova a fost înregistrată o scădere a volumului investiţiilor străine directe atrase în economia 
naţională în raport cu ianuarie-iunie 2013. Astfel, fluxul net al investiţiilor străine directe în economia 
naţională a însumat în primul semestru 74,5 mil. dolari SUA, ceea ce constituie doar 56,4% comparativ cu 
perioada respectivă a anului 20132.
Tab.1. Investiţii străine directe acumulate în economia naţională, stoc la sfârşitul perioadei, mil. dolari SUA.

Indicatorii 2010 2011 2012 2013 2014
Investiţiile străine directe acumulate în 
economia naţională – total. 2809 3139,3 3329,6 3568,9 3603,8

Ritmul de creştere a investiţiilor străine 
directe, în % faţă de anul precedent. 105,7 111,8 106,1 107,2 100,1

Sursa: Ministerul Economiei.

Potrivit datelor Ministerului Economiei, activităţile economice care au beneficiat de investiţii străine directe 
acumulate sub formă de capital social, conform situaţiei din 01.07.2014 au fost activitatea financiară - 25,8% 
din volumul investiţiilor străine atrase în Moldova. Pe locul doi se află industria prelucrătoare – 22,9%, 
comerţul cu ridicata şi cu amănuntul locul trei – 14,3%. Apoi, în ordine descendentă urmează tranzacţiile 
imobiliare – 11,6%, transporturi şi comunicaţii – 10,7%, energie electrică, gaz şi apă – 7,3%. În ansamblu, 
investiţiile în sectoarele nominalizate au constituit circa 92,6% din volumul total al mijloacelor investite de 
către investitorii străini pe parcursul anilor de evidenţă.

Fig. 1. Structura soldului investiţiilor străine directe acumulate sub formă de capital social, pe activităţi 
economice, %.

Sursa: Ministerul Economiei.

Activitatea parcurilor industriale.
In R. Moldova sunt 7 parcuri industriale: PI „Tracom”, mun. Chişinău; PI „Bionergagro”, or. Drochia; PI 
„Cimişlia”, or. Cimişlia; PI „Răut”, mun. Bălţi; PI „CAAN”, or. Străşeni; PI „Edineţ”, or. Edineţ, PI „Triveneta 
Cavi Divelopment”, or. Străşeni. Potrivit studiilor de fezabilitate elaborate, prin care s-a argumentat necesitatea 
şi oportunitatea creării a celor 7 parcuri industriale în regiunile ţării, pentru crearea infrastructurii tehnice şi 
de producţie sunt preconizate investiţii de 183,5 mil. Euro. Acestea prevăd şi crearea a 7436 locuri de muncă. 

1  http://www.bnm.md/files/index_30281.pdf
2  Nota informativa a Ministerului Economiei privind investiţiile străine directe în Republica Moldova în semestrul I al anului 
2014.
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Figura 2. Volumul investiţiilor preconizate, mil. Euro. (Conform studiilor de fezabilitate)3.

În semestrul I al anului 2014, în cadrul parcurilor industriale enumerate în construirea şi dezvoltarea 
infrastructurii tehnice şi de producţie s-au efectuat investiţii în sumă de 49,0 mil. lei. Iar, de la începutul 
activităţii parcurilor industriale în cadrul acestora s-au efectuat investiţii totale însumă de 175,7 mil. lei.

Figura 3. Volumul investiţiilor realizate in semestrul I al anului 2014, mil. lei.

Din cele 7 întreprinderi administratoare ale parcurilor industriale lansate, în perioada de gestiune au obţinut 
venituri din desfăşurarea activităţilor sale de bază privind administrarea parcurilor industriale, precum 
şi, din desfăşurarea activităţii de antreprenoriat în cadrul acestor parcuri, doar 3 societăţi (SA „Tracom”, 
SA „Răut” şi SRL „Eco Garant”). Suma acestor venituri a constituit 13,7 mil. lei. Comparativ cu perioada 
corespunzătoare a anului precedent, indicatorul dat a marcat 93,8%, ce se datorează stagnării procesului de 
comercializare a activelor neutilizate ale SA „Tracom”. În primul semestru al anului 2014, întreprinderile 
administratoare au achitat impozite şi taxe în sumă de 2,5 mil. lei. Tot în această perioadă, pentru crearea şi 
dezvoltarea infrastructurii tehnice şi de producţie, doar 2 întreprinderi administratoare (SRL „Bioenergagro” 
şi SA „Tracom”) din cele 7 au efectuat investiţii în mărime de 12,9 mil. lei, majorându-se aproximativ de circa 
4 ori faţă de perioada precedentă. La data de 30.06.2014 în cadrul întreprinderilor administratoare activau 
310 persoane.4.
Activitatea zonelor antreprenorialului liber (Zonele Economice Libere).
Pe teritoriul Republicii Moldova activează şapte zone economice libere. La situaţia din 1 octombrie 2014, pe 
teritoriul zonelor libere erau înregistraţi 160 rezidenţi. La finele perioadei de gestiune, numărul de angajaţi 

3  Raportul Ministerului Economiei privind crearea, dezvoltarea şi funcţionarea parcurilor industriale pentru sem. I, a. 2014.
4  Raportul Ministerului Economiei privind crearea, dezvoltarea şi funcţionarea parcurilor industriale pentru sem. I, a. 2014.
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ai rezidenţilor zonelor libere a constituit 6544 persoane. Din numărul total al angajaţilor, 3168 persoane 
activează în ZEL „Bălţi”, 2069 persoane în ZEL „Ungheni-Business”, 557 persoane în ZAL „Expo-Business-
Chişinău”, 390 persoane în ZAL PP „Valkaneş”, 285 persoane în ZAL „Tvardiţa”, 61 persoane în ZAL PP 
„Otaci-Business” şi 14 persoane în ZAL PP „Taraclia”. 

Tabelul 2. Volumul total de investiţii de la începutul activităţii zonelor economice libere, mil. dolari SUA 
(1 octombrie 2014).

Expo-Business-Chişinău. 54,2
Tvardiţa 15,7
Taraclia 15
Valcanes 15,2
Otaci-Business 3,4
Ungheni-Business 59,3
Bălţi 47,3

Volumul cumulativ, total, al investiţiilor în Zonele Economice Libere, la 1 octombrie 2014, a constituit 207,1 
mil. dolari SUA. Cea mai pondere a investiţiilor revine ZEL „Ungheni-Business”, aceasta constituind 29% din 
volumul total al investiţiilor atrase în ZEL.5

Tabelul 3. Volumul investiţiilor în zonele economice libere (cumulativ de la începutul activităţii).

2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Volumul total de investiţii,
mil. dolari SUA

41,4 72,1 88,2 100,8 119,9 124,7 128,7 144,5 169,4 197,9

 în % faţă de anul precedent 122,5 119,4 122,5 114,2 119,0 104,0 103,3 112,3 117,2 116,9
sporul anual al investiţiilor, 
mil. dolari SUA

7,6 11,7 16,1 12,6 19,1 4,8 4,0 15,5 24,9 28,5

In anul 2013, ZAL „Expo-Business-Chişinău” ia revenit 27,2% din totalul investiţiilor, ZEL „Ungheni-
Business”-28,2%, ZAL PP „Taraclia”-7,6%, ZAL „Tvardiţa”-7,8%, ZAL PP „Valkaneş”-7,6%, ZAL PP „Otaci-
Business”-1,7% si ZEL  „Bălţi”-19,8%. 

Tabelul 4. Ponderea investiţiilor pe zone libere, %.

2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ZAL "Expo-Business-
Chişinău"

46,0 42,2 39,0 39,4 39,5 39,1 38,1 35,0 30,6 27,2

ZEL "Ungheni-Business" X 11,5 22,2 24,7 28,5 28,4 24,4 25,0 29,1 28,2
ZAL PP "Taraclia" 31,3 18,6 15,3 14,9 12,6 12,1 11,7 10,4 8,9 7,6
ZAL "Tvardiţa" 3,9 13,9 11,9 10,6 9,4 9,9 9,7 8,8 8,3 7,8
ZAL PP "Valkaneş" 17,9 13,3 11,1 9,7 8,4 8,4 8,5 7,9 7,9 7,6
ZAL PP "Otaci-Business" 0,9 0,5 0,5 0,7 1,6 2,1 2,4 2,3 2,0 1,7
ZEL  "Bălţi" x x x x x x 5,2 10,6 13,2 19,8

2. Percepţia investitorilor străini privind impedimentele existente în atragerea ISD în Republica 
Moldova. 

Potrivit investitorilor străini, atragerea ISD în economie este o activitate concurenţială – atât pe plan global, cit şi 
pe plan regional. Activitatea eficientă poate fi realizată, doar, dacă Guvernul va crea condiţii pentru atragerea ISD 
cel puţin asemănătoare celor din România, Slovacia, Ungaria, Polonia, Serbia ori Muntenegru (infrastructură, 
taxe, acces la resurse financiare, suport administrativ). În aceste state pentru investitori se oferă taxe mai mici, 
finanţare directă pentru fiecare loc de muncă deschis, preturi mai mici la serviciile de infrastructura si energie 
electrică, spaţii industriale noi/modernizate cu toate infrastructura necesara. Pe de alta parte, un rol important 
revine asigurării securităţii şi protecţiei investitorilor, previzibilităţii in afaceri si regulilor unice de joc pentru 
toata comunitatea de afaceri, aplicării legii şi neimixtiunea Statului în afacerile private. 
Deşi, în mare parte, investitorii conştientizează riscurile în realizarea afacerilor in Republica Moldova, 
instabilitatea politicilor bugetar-fiscale este unul din factorii majori de risc. Abordările instituţionale ale 
5  Raportul Ministerului Economiei privind activitatea zonelor economice libere ale Republicii Moldova pe 9 luni ale anului 2014.
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Vămii şi Fiscului sunt îndreptate împotriva investitorilor, fiind axate doar pe amenzi si sancţiuni (bugetul 
naţional şi acum are drept sursă de venit un plan de amenzi şi sancţiuni financiare). Aceste practici reduc 
considerabil din interesul manifestat pentru RM. Exemplele negative in cazul marilor investitori formează 
o percepţie nu tocmai pozitivă pentru ICS în Republica Moldova. Şi asta, in condiţiile când avantajele 
comparative ale R. Moldova sunt mici, iar cele existente se erodează treptat. 
Constrângerile din contra, se amplifică şi reduc simţitor din atractivitatea investiţională. Creşterea 
preţurilor la resursele energetice, prezenţa impedimentelor de ordin administrativ în atragerea investiţiilor, 
competiţia regională sporită pentru atragerea investiţiilor, posibilităţile reduse ale statului în domeniul 
finanţării investiţiilor în infrastructură, concurenţa acerbă pe pieţele de desfacere externe pentru produsele 
moldoveneşti, existenţa măsurilor protecţioniste pe pieţele de desfacere externe tradiţionale, menţinerea în 
regiune a proceselor migraţiei de muncă sunt exemple concludente in acest sens.
Percepţia şi imaginea ţării peste hotare aduce deservicii clare statului. Sărăcia în topurile internaţionale, 
conflictul armat îngheţat şi lipsa informaţiei sunt exemple convingătoare în acest sens. Pe de alta parte, 
constrângerile la care sunt supuşi investitorii mai mari sunt cunoscute in tarile de origine a acestora 
(Draxlmaier-abuzuri din partea instituţiilor cu funcţii de control, Î.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A.-
metodele de calculare şi aprobare a tarifelor (odată în 5 ani), IM Südzucker Moldova SA si I.M. „Tirex” 
S.A- asigurarea concurentei loiale, etc.). La fel, nu este apreciata viteza cu care sunt eliminate constrângerile 
si impedimentele în calea investiţiilor remarcate de investitorii străini. Ca exemplu, cele remarcate în anul 
2009, de FIA (Asociaţia Investitorilor Străini) în Cartea Albă şi neeliminate până-n prezent de către Guvern:
1. Statul de drept. 

a. Asigurarea principiului transparenţei la crearea şi modificarea reglementărilor în economie prin 
consultări prealabile cu mediul de afaceri şi alte grupuri ţintă.

b. Deficienţele din activitatea sistemului judiciar.
2. Concurenţa.

a. Implicarea exagerată a Statului în activitatea economică privată.
b. Carenţe grave în asigurarea concurenţei loiale.
c. Nestabilirea în mod exhaustiv a metodologiei şi instrumentelor, care trebuie utilizate pentru 

detectarea şi monitorizarea acţiunilor anti-concurenţă, limitelor de control.
3. Povara administrativă.

a. Respectarea de către autorităţi a prezumţiei nevinovăţiei.
b. Numărul de rapoarte şi procesul de raportare (dările de seamă).

4. Politica fiscală.
a. Lipsa previzibilităţii în ceia ce priveşte regulile de joc.
b. Condiţii diferite pentru diferiţi actori.

5. Imixtiunea Statului în afacerile private.
6. Relaţiile de muncă, etc.

3. Dificultăţi si deficiente instituţionale si legislative, care afectează activitatea instituţiilor 
responsabile de atragerea investiţiilor străine directe in Moldova:

a. Ministerul Economiei. 
Boxa 1. Misiunea, funcţiile si atribuţiile Ministerului Economie in ceea ce priveşte atragerea investiţiilor 
străine directe in Moldova.

Ministerul Economiei are misiunea de a asigura creşterea economiei naţionale prin optimizarea cadrului 
de reglementare a activităţii de întreprinzător, constituirea premiselor pentru dezvoltarea mediului de afaceri, 
dezvoltarea tehnologică şi asigurarea competitivităţii, crearea unui mediu investiţional atractiv, contribuirea 
la acţiunile de demonopolizare a pieţei interne şi de eliminare a practicilor anticoncurenţiale, precum şi prin 
cooperare economică internaţională. 

In ceea ce priveşte atragerea investiţiilor, funcţiile Ministerului se rezuma la: 
1. contribuirea la crearea în Republica Moldova a unui mediu investiţional favorabil cu scopul atragerii 

investiţiilor autohtone şi străine; 
2. elaborarea şi perfecţionarea continuă a cadrului juridic multilateral şi bilateral la nivel interstatal, 

interguvernamental şi interministerial, care reglementează relaţiile comercial-economice şi investiţionale 
ale Republicii Moldova cu alte ţâri; 

3. colaborarea, în comun cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, misiunile diplomatice şi 
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oficiile consulare ale Republicii Moldova acreditate peste hotare, la promovarea unei imagini favorabile a ţârii; 
4. armonizarea legislaţiei cu reglementările Organizaţiei Mondiale a Comerţului privind creşterea 

economică şi dezvoltarea mediului de afaceri, atragerea de investitori, precum şi stimularea dezvoltării 
infrastructurii calităţii; 

5. elaborarea şi promovarea politicii statului în domeniul investiţiilor (inclusiv atragerea investiţiilor străine 
directe) pentru zone economice libere şi la promovarea exportului producţiei autohtone; 

Pentru realizarea funcţiilor de bază ce îi revin, Ministerul are următoarele atribuţii în domeniul 
politicilor investiţionale şi de promovare a exportului: 
1. perfecţionează cadrul legislativ în vederea stimulării activităţii investiţionale; 
2. asigură procesul de armonizare a legislaţiei naţionale în domeniul investiţiilor cu cea a Uniunii Europene; 
3. participă în cadrul politicilor de promovare a investiţiilor cu capital de risc în întreprinderi cu înalt grad 

de inovare; 
4. contribuie la crearea climatului investiţional favorabil pentru investitorii străini şi autohtoni, precum şi 

perfecţionează instrumentele de atragere a investiţiilor autohtone şi străine şi de promovare a exportului; 
5. monitorizează şi analizează procesul de creare şi dezvoltare a zonelor economice libere, de realizare a 

proiectelor investiţionale strategice şi a proiectelor care au un efect benefic pentru economia naţională; 
analizează procesele şi factorii care influenţează activitatea investiţională, sporirea competitivităţii economiei 
naţionale şi promovarea exportului, precum şi determină direcţiile prioritare ale politicii de stat în domeniu;6 
In general, Ministerul Economiei acoperă funcţiile şi atribuţiile, care-i revin şi care au tangenţe cu atragerea 
investiţiilor. Ne referim la elaborarea documentelor de politici, actelor legislative si normative, cadrului 
juridic, care reglementează relaţiile comercial-economice şi investiţionale ale Republicii Moldova cu alte ţâri, 
coordonarea proceselor de creare şi dezvoltare a zonelor economice libere şi a parcurilor industriale. Ministerul 
este una din putinele instituţii, care raportează regulat pe marginea implementării documentelor de politici. 

b. MIEPO (Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova).
În ciuda unor eforturi importante întreprinse, Republica Moldova nu dispune de un sistem funcţional 
de promovare a ISD. Ameliorarea performanţelor economice ale ţârii nu a atras încă atenţia mass-mediei 
internaţionale, iar faptul că Republica Moldova a devenit un loc mai atractiv pentru afaceri este puţin 
cunoscut de investitori sau de către publicul larg. Pe lângă faptul că deficienţele mecanismului de promovare 
a investiţiilor dezavantajează Republica Moldova în raport cu concurenţii săi, acestea reduc şansele de 
dezvoltare a mărfurilor şi a serviciilor orientate spre export prin intermediul ISD. În plus, pentru obţinerea 
mai multor beneficii din proiectele bazate pe investiţii străine directe, întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) 
au nevoie de asistenţă îmbunătăţită, în vederea stabilirii legăturilor între furnizori7. In Republica Moldova, 
MIEPO, este instituţia publică coordonatoare în domeniul implementării politicilor dedicate competitivităţii, 
promovării exportului din Moldova şi atragerii investiţiilor.
MIEPO are statut de instituţie publică, nonprofit, în care Ministerul Economiei are calitatea de fondator. 
Aceasta este persoană juridică, care activează în condiţii de autogestiune, dispune de bilanţ autonom, conturi 
bancare, inclusiv valutar, ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi cu denumirea sa în limba de stat. 
Potrivit statutului Organizaţiei de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova, MIEPO îşi 
desfăşoară activitatea în cooperare cu organizaţiile internaţionale de specialitate, autorităţile publice centrale 
şi locale, agenţii economici, asociaţii, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare, partenerii de 
dezvoltare, cu alte persoane fizice şi juridice din Republica Moldova şi din străinătate.
Reorganizarea şi relansarea activităţii Organizaţiei de Promovare a Exportului din Moldova, actuala 
Organizaţie de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO) a fost planificata 
iniţial pentru anul 20068. Ca în final, reorganizarea să se producă în anul 2014, prin transformarea 
Organizaţiei de Promovare a Exportului din Moldova în Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare 
a Exportului din Moldova9. Statutul MIEPO a fost aprobat prin aceeaşi Hotărâre de Guvern prin care sa 
hotărât transformarea instituţiei.

6  HG nr. 690 din 13.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, 
structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia. Monitorul Oficial nr.166-168/768 din 20.11.2009. 
7  Analiza politicii investiţionale - REPUBLICA MOLDOVA. UNCTAD, 2013.
8  HG nr. 1288 din 09.11.2006 cu privire la aprobarea Strategiei de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 
2006-2015. Monitorul Oficial nr.181-183/1391 din 24.11.2006.
9  HG nr. 109 din 12.02.2014 cu privire la Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova. 
Monitorul Oficial nr.35-41/123 din 14.02.2014.
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Boxa 2. Obiectivele, atribuţiile si sarcinile de baza ale MIEPO.
Obiectivele MIEPO se rezuma la:
•	 acordarea asistenţei companiilor în vederea extinderii către alte pieţe, promovării investiţiilor şi sprijinirii 

companiilor care doresc să-şi extindă afacerile în Republica Moldova;
•	 contribuirea la dezvoltarea întreprinderilor, prin susţinerea acestora în eforturile de diversificare a pieţelor 

şi creşterii exportului, precum şi sporirii competitivităţii la nivel internaţional; 
•	 acordarea asistenţei la promovarea imaginii/mărcilor, conform competenţelor, şi la administrarea resursele 

informaţionale aferente.
În vederea realizării misiunii sale MIEPO are următoarele atribuţii de bază: 
1) formarea imaginii pozitive a Republicii Moldova pe arena internaţională;
2) contribuirea la creşterea gradului de conştientizare a Republicii Moldovei ca destinaţie de investiţii;
3) contribuirea la procesul de atragere a investiţiilor;
4) facilitarea dialogului public-privat, în scopul creării unui mediu de afaceri mai bun şi mai prosper pentru 
dezvoltarea sectorului privat şi dezvoltarea economică a ţârii;
5) sprijinirea investiţiilor şi investitorilor, înainte, în timpul şi după procesul de investiţii;
6) susţinerea întreprinderilor în găsirea de parteneri străini şi explorarea de noi pieţe;
7) susţinerea întreprinderilor în implementarea proiectelor investiţionale în Republica Moldova, precum şi a 
celor interesate în exportul produselor moldoveneşti;
8) implementarea politicilor statului în domeniul atragerii investiţiilor, promovării exportului şi creşterii 
competitivităţii, în conformitate cu priorităţile Guvernului, stabilite în strategii şi programe naţionale;
9) promovarea climatului investiţional şi oportunităţilor investiţionale şi de export ale Republicii Moldova;
10) promovarea intereselor Republicii Moldova în relaţia cu instituţiile şi asociaţiile internaţionale în domeniul 
atragerii investiţiilor străine şi promovării exportului;
11) colaborarea cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova, precum şi furnizarea informaţiilor necesare 
acestora în domeniul promovării exportului şi atragerii investiţiilor;
12) gestionarea eficientă a mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat şi din alte surse, în vederea atragerii 
investiţiilor, promovării exportului şi imaginii ţârii, precum şi administrării patrimoniului propriu, conform 
legislaţiei în vigoare.

MIEPO are următoarele sarcini de bază:
•	 susţinerea potenţialilor investitori în procesul de lansare şi dezvoltare a proiectelor acestora, prin 

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

•	 acordarea serviciilor potenţialilor investitori şi celor existenţi, în etapa preinvestiţională, investiţională şi 
postinvestiţională;

•	 organizarea seminarelor, cursurilor de instruire pentru companiile autohtone în domeniul investiţional şi 
de export în conformitate cu cele mai bune practici internaţionale;

•	 organizarea evenimentelor în tara şi peste hotare în scopul facilitării promovării exportului şi atragerii 
investiţiilor, precum: conferinţe, forumuri, întrevederi bilaterale şi multilaterale, misiuni ale producătorilor 
autohtoni în străinătate, participarea agenţilor economici din Republica Moldova la expoziţii şi târguri;

•	 purtarea dialogului deschis cu sectorul privat în vederea analizei problemelor ce afectează activităţile 
de export şi investiţionale şi formularea recomandărilor către Ministerul Economiei şi alte instituţii 
responsabile pentru promovarea politicilor economice privind soluţionarea acestora;

•	 gestionarea datelor resurselor electronice disponibile în domeniul atragerii investiţiilor, promovării 
exportului şi imaginii ţârii; 

•	 efectuarea studiilor de cercetare în vederea elaborării propunerilor pentru strategia de promovare a 
exportului şi atragere a investiţiilor10.

______________
10  HG nr. 109 din 12.02.2014 cu privire la Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova Monitorul 
Oficial nr.35-41/123 din 14.02.2014.
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In pofida reorganizării instituţiei, problemele ce ţin de eficienta funcţionarii MIEPO, au rămas intacte. 
Nici unul din cele trei obiective ale MIEPO nu este realizat (Boxa 2). Potrivit respondenţilor, MIEPO nu 
are capacităţi suficiente pentru atragerea investiţiilor şi este axată mai mult pe promovarea exporturilor. 
Atribuţiile de sprijin a investiţiilor şi investitorilor, înainte, în timpul şi după procesul de investiţii nu sunt 
realizate. 
Practica internaţională presupune existenţa a unui singur organ responsabil pentru elaborarea politicilor 
pentru atragerea ISD, având subdiviziune responsabilă pentru realizarea acestora. La moment, activitatea 
MIEPO nu are careva impact pentru atragerea investiţiilor şi nu acordă suport practic în acest sens pentru 
parcurile industriale si ZEL. (Ex. În Letonia ZEL-urile şi Parcurile Industriale nu se ocupă de atragerea 
investiţiilor, ci doar cu activităţi administrative şi de infrastructură. În RM fiecare ZEL şi PI de sine stătător 
se promovează: organizează prezentări, publică materiale publicitare, elaborează broşuri, etc).
La nivel instituţional, de către respondenţi sunt remarcate capacităţile instituţionale reduse. Personalul 
instituţiei este umflat cu personal auxiliar şi este dependent în totalitate de bugetul instituţiei. Planul 
de activitate, aprobat de Consiliul de coordonare a activităţii MIEPO nu este publicat pe pagina web a 
organizaţiei, aşa cum prevede statutul instituţiei . Bordul este servil şi dependent de Ministerul Economiei. 
Subordonarea MIEPO faţă de ME duce la politizarea instituţiei. Autonomia organizaţiei este limitată, nivelul 
de birocraţie este înalt şi este remarcata o contrapunere a funcţiilor şi responsabilităţilor cu cele care revin 
direcţiei responsabile de atragerea investiţiilor din cadrul Ministerului Economiei si a Oficiului de atragere 
a investiţiilor pe lângă prim-ministrul RM. Este înalt riscul apariţiei conflictului de interese al sectorului 
public cu cel privat în cadrul Consiliului, care cooptează reprezentanţi ai mai multor entităţi publice. Nu sunt 
prezenţi reprezentanţii APL şi a sectorului academic. Organizaţia este dependenta şi de proiectele şi fondurile 
de susţinere. Au existat perioade, când au fost create şi structuri satelit-MIEPO SRL. Oficiul de atragere a 
investiţiilor pe lângă prim-ministrul RM, creat cu suportul GIZ (3 persoane) are aproape aceleaşi funcţii, ca 
şi MIEPO. Potrivit investitorilor, MIEPO, se află la distanţă fizică şi nu numai de mediul de afaceri. Sediul 
organizaţiei este amplasat la distanţă de coloniile investitorilor, iar organizaţia este ocolita de investitori şi de 
potenţialii investitori.
Organizaţia în activitatea sa este axată şi pe organizarea participării agenţilor economici la diferite târguri, 
expoziţii, forumuri investiţionale. Investitorii intervievaţi au relevat faptul, ca la forumurile investiţionale 
participa ONG-uri, camere de comerţ, dar nu şi investitori străini. 
Este remarcată şi cooperarea proastă cu APL, sectorul academic, şi sectorul neguvernamental. (Exemplu, 
pe site-ul instituţiei lipsesc informaţii privitoare la organizarea forumurilor economice regionale (Comrat, 
Cahul), realizate în trimestrul IV al anului curent). Iar, ultimele anunţuri datează cu luna mai 2014. La fel, 
este observată şi cooperarea insuficientă cu Asociaţiile investitorilor-FIA, AmCham Moldova, EBA Moldova, 
etc. şi cu mass-media din ţară. 

4. Dificultăţi si deficiente instituţionale si legislative care afectează activitatea zonelor 
antreprenorialului liber (Zonele Economice Libere) şi a parcurilor industriale. 

1.1.  Parcurile industriale.
Potrivit legii cu privire la parcurile industriale, crearea parcurilor industriale urmăreşte atingerea următoarelor 
obiective principale: 
a) atragerea investiţiilor autohtone şi străine; 
b) formarea unor sectoare competitive în industrie pe baza tehnologiilor moderne şi inovaţionale; 
c) desfăşurarea activităţilor economice în concordanţă cu oportunităţile de dezvoltare specifice zonei 
respective, inclusiv utilizarea mai eficientă a patrimoniului public; 
d) dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii; 
e) crearea locurilor de muncă10. 
Problema majoră în dezvoltarea platformelor industriale este prioritizarea incorectă a politicilor economice la 
nivel de Guvern, accentul fiind pus pe dezvoltarea sectorului agro-alimentar şi servicii, nefiind conştientizat 
rolul industriei la formarea valorii adăugate, incomparabil cu celelalte sectoare. (Exemplu: La moment mai 
mari şanse de a obţine finanţare are proiectul de iluminat stradal al unui sat mic în care locuiesc 50 de cetăţeni 
decât proiectul de conectare la gaze naturale/energie electrică/apa-canalizare a întreprinderii industriale ce 
asigura cu locuri de muncă 500 de familii.).
Legislaţia prevede, că finanţarea Parcurilor Industriale este realizată de la bugetul de stat, bugetele unităţilor 
11  Legea nr. 182 din 15.07.2010 cu privire la parcurile industrial. Monitorul Oficial nr.155-158/561 din 03.09.2010.
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administrativ-teritoriale şi Fondul Naţional de Dezvoltare Regională. Crearea infrastructurii tehnice şi de 
producţie a parcului industrial se finanţează în limita sumelor alocate în acest scop de la bugetul de stat şi de 
la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale. Însă, statul nu dispune de resurse financiare suficiente pentru 
dezvoltarea Parcurilor Industriale, care în mare măsură sunt create pe teritoriul vechilor întreprinderi de 
stat. Infrastructura acestor întreprinderi este învechită sau nu există11. Întreprinderile administratoare nu 
dispun de pârghii şi instrumente pentru aşi crea un buget sustenabil. Întreprinderile administratoare nu pot 
crea Parteneriate Publice Private cu rezidenţii PI. Este un impediment mare pentru dezvoltarea parcurilor 
industriale. La fel, nu sunt prevăzute facilităţi fiscale rezidenţilor, care ar încuraja realizarea de investiţii în PI. 
In acest sens este interesanta practica internaţională. In România, potrivit legii, administratorul gestionează 
fondurile financiare obţinute din activitatea de administrare a parcului industrial, în conformitate cu strategia 
de organizare, funcţionare şi dezvoltare a parcului industrial; poate atrage, in conformitate cu strategia de 
organizare, funcţionare si dezvoltare a parcului industrial, orice surse de finanţare de la orice instituţie 
de credit in scopul finanţării ori cofinanţării, după caz, a oricăror proiecte investiţionale de întreţinere si/
sau dezvoltare si/sau retehnologizare a infrastructurii parcului industrial; poate atrage, in conformitate 
cu strategia de organizare, funcţionare si dezvoltare a parcului industrial, orice surse de finanţare de la 
investitori privaţi prin emisiune de obligaţiuni, în condiţiile reglementate de legislaţia în vigoare privind 
societăţile comerciale12. În România, înfiinţate din 2002, parcurile industriale şi forţa de muncă ieftină din 
au atras ca un magnet companii gigantice pe piaţa mondială precum Nokia, Emerson, P&G, Kaufland, Roca 
sau Autoliv şi investiţii străine directe de ordinul miliardelor de euro. În plus, au scos din oraşe multe fabrici 
vechi, mutând polul industriei la periferia zonelor urbane cu centre universitare importante, precum Cluj-
Napoca, Sibiu, Ploieşti sau Braşov. La nivelul întregii ţâri sunt peste 50 de astfel de parcuri, create pe baza 
unei ordonanţe de guvern din anul 2001 care stabileşte şi facilităţile pe care statul le oferă investitorilor care 
vin în aceste locuri. Cele mai importante facilităţi sunt reducerile de taxe şi impozite locale sau stabilirea unei 
chirii anuale sub nivelul pieţei13.
4.2. Zonele Economice Libere.
Activitatea zonelor economice libere a fost analizata sub diferite aspecte de mai mulţi economişti. Concluziile 
rapoartelor realizate în ultimul timp arata ca există o serie de deficienţe la nivel de politici, cadru regulatoriu 
şi management, care inhibă dezvoltarea ZEL şi atragerea de noi rezidenţi în zonele antreprenorialului liber. 
Strategia de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2006-2015, în mare măsură a 
rămas neimplementata. Iar, putinele măsuri de reformă, care au tangenţe cu dezvoltarea ZEL sunt ineficiente 
în ceea ce priveşte atragerea rezidenţilor şi a investiţiilor, inclusiv a ISD. In prezent, lipseşte un program 
complex (strategie) axat pe dezvoltarea ZEL în Moldova, care să stipuleze scopul şi obiectivele urmărite prin 
crearea zonelor, vectorul de dezvoltare a acestora, sectoarele prioritare care urmează a fi atrase şi dezvoltate 
în zone, rezultatele scontate. Sunt absente mecanisme concrete de funcţionare a ZEL, fără de care este 
imposibilă atingerea scopurilor pentru care zonele respective au fost create. Procesul de creare şi dezvoltare a 
ZEL în Moldova, în afara lipsei unui program complex în acest sens, a fost dominat de ideea greşită că pentru 
atragerea investiţiilor în zone, care ar contribui la dezvoltarea regiunilor în care acestea sunt amplasate şi a 
economiei ţârii în general, este suficientă acordarea unor facilităţi fiscale, vamale şi de alt ordin. La fel, lipsesc 
metodologiile/procedurile şi practicile de evaluare a eficienţei creării şi funcţionării ZEL, care ar trebui 
să cuprindă calculul cheltuielilor (al volumului de investiţii pentru crearea şi dezvoltarea fiecărei zone), a 
veniturilor de la activitatea zonei (încasărilor de valută de la export, taxelor şi impozitelor din activitatea 
rezidenţilor, volumul investiţiilor atrase, creşterea veniturilor în perspectivă, etc.), indicatorii de performanţă 
ai zonei şi instrumentele de intervenţie în cazul ineficienţei activităţii acesteia.14.
Rezidenţii ZEL reclamează şi lipsa stabilităţii şi previzibilităţii în ceia ce priveşte cadrul legislativ ce reglementează 
zonele economice libere. Un exemplu concludent este modificarea foarte frecventa a Legii cu privire la zonele 
economice libere15. Articolul 6. „Rezidenţii zonelor libere” si Articolul 7. „Regimul vamal” au fost modificate si 
completate fiecare in parte de 10 ori de la data intrării în vigoare a legii, iar însuşi legea de 19 ori.

11  Sunt cazuri, când întreprinderile care au domeniu de activitate, producerea produselor alimentare si a produselor chimice 
activează in imediata apropiere una de alta.
12  Legea nr. 186/2013 privind constituirea si funcţionarea parcurilor industriale. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 421 
din 11 iulie 2013.
13  http://www.zf.ro/eveniment/exporturile-au-salvat-joburile-a-22-000-de-oameni-care-lucreaza-in-cele-mai-mari-parcuri-
industriale-din-tara-6739426
14  Tornea, Ion. Problemele şi perspectivele zonelor economice libere în Republica Moldova. / Ion Tornea ; coord.: Viorel Chivriga ; 
Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) “Viitorul”. – Ch. : IDIS “Viitorul”, 2011.
15  Legea nr. 440-XV din 27.07.2001 cu privire la zonele economice libere. Monitorul Oficial al R. Moldova nr.108-109/834 din 06.09.2001.
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Atractivitatea zonelor economice libere se reduce în mai multe cazuri prin infrastructura depăşita moral 
şi fizic. Exista o discrepanţă evidentă în rândul zonelor în ceia ce priveşte infrastructura existentă şi 
proximitatea de punctele de trecere a frontierei. Ca şi în cazul parcurilor industriale, reanimarea sau 
modernizarea infrastructurii, în mare măsură revine rezidenţilor, care sunt destul de reticenţi în ceea ce 
priveşte realizarea unor investiţii suplimentare în condiţiile, când există alternative pentru investiţii, care 
sunt mai avantajoase în statele din regiune. Administraţia zonei libere are dreptul să dezvolte infrastructura 
de producţie (construcţia halelor industriale) şi să construiască reţele inginereşti, care ulterior să fie oferite în 
locaţiune rezidenţilor zonei libere sau pentru utilizarea cărora să se perceapă o plată de folosinţă. Însă, pentru 
aceasta sunt necesare resurse financiare suplimentare si capacitaţi instituţionale, care deseori lipsesc.
Practicile actuale de dezvoltare a zonelor sunt în majoritatea cazurilor ineficiente. Acest lucru se referă 
în primul rând la promovarea proastă a acestora. În Moldova, de promovarea ZEL se ocupă MIEPO şi 
administraţiile zonelor. Capacităţile MIEPO, şi a administraţiilor de a promova cu succes zonele sunt, însă, 
foarte limitate. MIEPO are capacităţi instituţionale foarte limitate în acest sens, în timp ce administraţiilor 
zonelor le lipsesc de cele mai multe ori cunoştinţele şi abilităţile în acest sens. Practic, nici o zonă nu dispune 
de strategie de marketing, activităţile de promovare nu sunt pro-active, cu excepţia zonelor care au confirmat 
aceasta până în prezent. Foarte multe zone nu dispun nici chiar de pagini web, iar paginile altora, chiar dacă 
există, oferă foarte puţină informaţie utilă potenţialilor investitori16.

5. Recomandări.
1. Elaborarea şi aprobarea unei strategii naţionale pentru dezvoltarea zonelor antreprenorialului liber (Zonele 

Economice Libere) şi a parcurilor industriale. Transformarea graduală a ZEL în zone multifuncţionale. 
Contractarea operatorilor zonali de talie mondială pentru asistenţa ZEL şi a parcurilor industriale. 
Realizarea unui transfer de experienţa si expertiza in ceia ce priveşte dezvoltarea ZEL şi PI din statele în 
care sunt înregistrate progrese. 

2. Elaborarea si aprobarea strategiei privind ISD, în conformitate cu viziunea pe termen lung a guvernului 
(Moldova 2020). Crearea condiţiilor pentru atragerea ISD cel puţin asemănătoare celor existente in 
România, Slovacia, Ungaria, Polonia, Serbia ori Muntenegru (infrastructură, taxe, acces la resurse 
financiare, suport administrativ).

3. Punerea  în aplicare a strategii destinate dezvoltării IMM-urilor, bazate pe principiile iniţiativei în 
favoarea întreprinderilor mici (“Small Business Act” pentru Europa). 

4. Creşterea capacitaţilor instituţionale a instituţiilor cu funcţii şi atribuţii în domeniile comerţului exterior 
şi atragerea investiţiilor (ME, MIEPO, ANSA, Serviciul Vamal, Inspectoratul Fiscal de Stat, Institutul 
Naţional de Standardizare, Institutul National de Metrologie, Centrul Naţional de Acreditare (MoldAC), 
administraţiile ZEL, PI, etc.) 

5. Simplificarea şi raţionalizarea reglementărilor şi practicilor în materie de reglementare in afaceri, cu un 
accent specific pe schimbul de bune practici privind tehnicile de reglementare, inclusiv principiile UE. 

6. Dezvoltarea unui climat de investiţii atractiv şi stabil prin abordarea condiţiilor instituţionale, juridice, 
fiscale şi de alt tip.

7. Perfecţionarea legislaţiei investiţionale şi de export, în special pentru eliminarea barierelor pentru mediul 
de afaceri, optimizarea sistemului de control de stat, dezvoltarea pieţei de capital.
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*Această publicație este realizată de Asociația pentru Politica Externă cu suportul Fundaţiei Est-Europene, 
din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare 
Internaţională (Sida) şi Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate aparţin 
autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundației Est-Europene, Guvernului Suediei, Sida sau al 
Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. 

Asociaţia pentru Politica Externă (APE) este o organizaţie non-guvernamentală activitatea căreia este 
dedicată susţinerii procesului de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, promovării 
reformelor democratice şi a soluţionării politice a problemei transnistrene în contextual integrării europene 
a ţării.
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