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CAPITOLUL 15
ACTUL PRIVIND BUSINESSUL MIC. PROFIL DE ȚARĂ: REPUBLICA MOLDOVA

Începând cu 2012, Republica Moldova a înregistrat un progres considerabil în dezvoltarea unui cadru instituțional
pentru sectorul întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM). O strategie de dezvoltare a ÎMM a fost elaborată sub egida
Ministerului Economiei, pentru a fi implementată de către o agenție a ÎMM cu experiență. Provocarea principală pentru
autorități la moment este de a asigura faptul ca politica elaborată să fie completată cu un proces de implementare,
monitorizare și evaluare sistematică. Un progres substanțial a fost atins și în îmbunătățirea cadrului operațional pentru
ÎMM, prin noile servicii guvernamentale electronice și a procedurii simplificate de înregistrare a afacerii.
Pentru a consolida competitivitatea ÎMM și a beneficia de avantajele oferite de Zona de Liber Schimb Aprofundat
și Cuprinzător, guvernul trebuie să abordeze problemele restante cu care se confruntă ÎMM: reglementările restrictive
în zonele cheie (de exemplu, vama, impedimente tehnice pentru comerț, permise și licențe, inspecții) care presupun
costuri tranzacționale înalte pentru ÎMM; dificultăți în obținerea accesului la finanțare din cauza problemelor structurale
din sectorul bancar și lipsa de surse alternative de finanțare; precum și o necesitate semnificativă de perfecționare a
cunoștințelor, abilităților și inovațiilor prin instruire și alte infrastructuri de asistență în business.
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Figura 15.1. Scorurile AMB pentru Moldova
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Constatări principale
Mediul macroeconomic în Republica Moldova (în continuare Moldova) este schimbător și vulnerabil
la șocuri interne și externe, inclusiv la situația din sectorul financiar și la instabilitatea geopolitică
regională.
În ultimii ani, în Moldova au fost luate măsuri considerabile în vederea stabilirii unui cadru amplu de
dezvoltare a ÎMM. În 2012, guvernul a aprobat ”Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi
mijlocii pentru anii 2012–2020”. Au fost introduse noile servicii e-Guvernare, a fost raționalizat
considerabil procesul de înregistrare a afacerii, a fost adoptată o nouă strategie inovațională și a fost
înregistrat un progres major în actualizarea calității infrastructurii țării în vederea facilitării
internaționalizării ÎMM.
Evoluția Moldovei la majoritatea dimensiunilor din Indicele politicilor ÎMM 2016 ne arată un progres
stabil în mai multe domenii (Figura 15.1). În mod special, merită de remarcat îmbunătățirile în mediul
instituțional (Dimensiunea 3), datorită noii strategii, internaționalizarea ÎMM și reglementări tehnice
(Dimensiunea 10 și 7). Moldova de asemenea a înregistrat o creștere a scorurilor la dimensiunea capital
uman (Dimensiunea 1 și 8a), preponderent prin acordarea priorității acestor dimensiuni în strategia nouă,
implementând o curriculă de învățământ, programe de instruire a profesorilor și măsuri pentru promovarea
antreprenoriatului feminin. Îmbunătățiri au fost observate și la Dimensiunea 6 (acces la finanțare), fapt
datorat efortului considerabil în vederea stabilirii unui cadru juridic de reglementare. Cu toate acestea,
accesul la finanțări bancare și nebancare este încă limitat, iar o diminuare ușoară a scorului la serviciul de
asistență în afaceri (Dimensiunea 5a) evidențiază nevoia de a accelera eforturile de implementare.
Dimensiunile 8b și 9 (inovație și ÎMM în cadrul economiei verzi) continuă să fie dimensiunile unde este
necesar să se aducă îmbunătățiri la capitolul dezvoltare.
În iunie 2014, Moldova a semnat Acordul de Asociere (AA) cu UE și Zona de Liber Schimb
Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC). Acest acord asigură o foaie de parcurs cuprinzătoare și ambițioasă în
reformarea politicilor, care presupune cadrul de dezvoltare a ÎMM în Moldova. ZLSAC de asemenea oferă
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posibilități semnificative de export și investiții pentru a crește productivitatea ÎMM. Cu toate acestea,
politicile de dezvoltare a ÎMM încă se confruntă cu riscuri importante. Piața internă mică și dependența
considerabilă de transferuri de fonduri din străinătate și exporturi (deși cel din urmă în măsură mai mică)
fac ca țara să fie vulnerabilă la evoluțiile macroeconomice din regiune. Mai mult decât atât,
vulnerabilitatea și instabilitatea sectorului financiar poate influența masiv accesul ÎMM la finanțare. Multe
dintre instrumentele de asistență a ÎMM sunt în mare măsură dependente de donatori și se impune
adoptarea măsurilor care ar asigura o dezvoltare durabilă a unora dintre aceste scheme (de ex., strategii
de ”ieșire” adecvate în timpul formării capacității structurilor guvernamentale).
Evaluarea AMB a evidențiat o serie de provocări importante:


Eforturile guvernului de monitorizare a ciclului politicilor de dezvoltare a ÎMM trebuie
reechilibrat. În timp ce structura politicilor este în general fermă, fapt demonstrat de strategii bine
formulate, mai multă atenție trebuie să se acorde implementării în practică a strategiilor și
inițiativelor, precum și monitorizării și evaluării independente a rezultatelor curente. Aceasta va
necesita intensificarea coordonării dintre ministere și agenții guvernamentale (inclusiv
parteneriatele de învățare antreprenorială și antreprenoriat feminin din cadrul politicilor de
instituționalizare), consolidarea capacității instituțiilor principale de asistență a ÎMM și o implicare
mai activă a comunității ÎMM în elaborarea de politici.



Neajunsurile structurale din sectorul bancar (de ex. nivelul scăzut de transparență, standarde de
guvernare corporativă și competiția limitată) împreună cu lacunele din cadrul juridic de
reglementare a domeniilor cheie de acces la finanțare a ÎMM (de ex. insolvența, instituții financiare
nebancare și piața de capital) reprezintă obstacole majore în obținerea finanțărilor în Moldova. Pe
de o parte, piața ÎMM este percepută de către bănci a fi una riscantă și costisitoare, iar pe de altă
parte, procedurile complicate de solicitare a creditelor sunt menționate ca problematice de către
ÎMM (OCDE, 2014a). În plus, guvernul ar putea adopta o abordare proactivă vizavi de
transparența creditării prin asigurarea unui registru online deplin funcțional pentru gaj pe bunuri
mobile și prin perfecționarea sistemului de informare referitor la creditare. Creditele ar putea fi
susținute în continuare de o schemă de garanție consolidată și mai eficientă, iar capacitatea
financiară a ÎMM ar putea fi îmbunătățită prin programe direcționate.



Stimularea inițiativelor de asistență pentru competitivitate, inovație, internaționalizare și adoptarea
practicilor de ecologizare ar ajuta ÎMM din Moldova să concureze la nivel de UE prin ZLSAC.
Eforturile ulterioare de creștere a perspicacității antreprenoriale și a abilităților în domeniul
afacerilor mici prin infrastructura de asistență în business și introducerea competențelor cheie
antreprenoriale în practicile de învățare la toate treptele educaționale ar fi extrem de benefice, cum
ar fi și introducerea unor stimulente mai serioase de încurajare a cooperării dintre instituțiile de
cercetare și ÎMM.
Tabelul 15.1. Provocări și oportunități

Puncte forte

Puncte slabe

Strategii direcționate bine formulate (“Moldova 2020”,
“Strategia de dezvoltare a sectorului ÎMM”, “Foaia de
parcurs a competitivității”, strategii pentru inovare și
promovare a exportului)

Reforme la care deseori lipsește implementarea,
monitorizarea și evaluarea
Dialog și cooperare ineficientă dintre întreprinderi și
autorități publice

Un bilanț semnificativ în reforma juridică de reglementare
în conformitate cu indicatorii ”Doing Buisness”
(înregistrarea afacerii, insolvența etc.), evaluarea

Nivel scăzut de inovație, absorbție, cercetare și
dezvoltare din cauza implicării și asistenței financiare
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impactului reglator

reduse

Un cadru instituțional cuprinzător pentru inovație,
insolvență și alte domenii critice pentru dezvoltarea ÎMM

Nivel scăzut de internaționalizare a ÎMM din cauza
barierelor legislative și a măsurilor limitate de asistență a
exportului

Digitalizarea în creștere a serviciilor guvernamentale (de
ex. Moldova Digitală 2020)

Accesul la finanțare redus la nivel regional (de ex. un
nivel înalt de constituire a garanției, un număr scăzut de
firme cu credite), dependența de sprijinul
guvernului/donatorilor, un cadru legislativ incomplet

Disponibilitatea serviciilor de asistență direcționată a ÎMM
Importanța din ce în ce mai mare acordată dezvoltării
resurselor umane, instruirii la nivel de întreprindere

Percepția corupției ca obstacol principal în afaceri (vezi.
BEEPS); sistemul judiciar ineficient și capacitatea redusă
de reglementare și aplicare a legii – potențiale blocaje în
implementarea reformelor

O infrastructură fiabilă de ansamblu (vezi BEEPS V)

Oportunități

Pericole

ZLSAC ar stimula exporturile, investiția străină directă
(ISD) și creșterea economică generală

Expunerea la instabilitatea regională și evoluțiilor din zona
euro (deprecierea leului, inflația)

Participarea în Programul UE COSME (inclusiv în
Rețeaua Întreprinderilor Europene) și Orizont 2020

Migrația substanțială a tinerilor
Nivel ridicat de muncă fără forme legale

Localizarea geografică favorabilă dintre UE și țările CSI
Competitivitate scăzută (locul 89 din cele 148 țări din
Indexul de Competitivitate Globală estimat de Forumul
Economic Mondial (WEF))

Scăderea prețurilor la importurile de energie
Forța de muncă relativ competitivă și calificată (nivel înalt
de instruire)

Dependența de fondurile provenite de la donatori în
inițiativele promovate de ODIMM și alte agenții din
domeniul ÎMM

Deschiderea către comerț (de ex. Moldova a semnat
acorduri de liber schimb (ALS) cu 43 de țări)

Lacunele legislative din sectorul financiar (de ex.
instituțiile financiare nebancare)

O diasporă numeroasă care servește drept sursă de
cunoștințe și fonduri repatriate

Instabilitatea politică invocată ca un impediment în afaceri
(vezi BEEPS)

Prezentare generală
Descriere economică succintă
Per ansamblu, economia Moldovei a înregistrat o creștere din 2000, în pofida caracterului său
schimbător. Perioade de creștere înaltă au alternat cu perioade de recesiune economică. De exemplu, în
2009 criza financiară globală a afectat comerțul și transferurile de fonduri, iar în 2012 economia a scăzut
cu 0,6% ca rezultat al crizei din zona euro și a secetei severe care a redus producția agricolă.
Economia Moldovei a crescut cu aproximativ 4.6% în 2014, dar această evoluție s-a deteriorat recent.
Estimările Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și a Fondului Monetar
Internațional (FMI) sugerează că 2015 poate înregistra o descreștere economică (între -1% și -2%) pentru
ca în 2016 să înregistreze o creștere (Tabelul 15.2). O depreciere semnificativă (de peste 20%) a monedei
naționale (leul) la începutul anului 2015 a condus la creșterea inflației și a înăsprit politica monetară.
Transferurile de fonduri de peste hotare și exporturile au scăzut substanțial, reflectând provocările de a
redirecționa comerțul dinspre Rusia spre UE. Evoluțiile din sectorul financiar sunt accentuate de impactul
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șocurilor externe. La sfârșitul anului 2014, trei bănci au fost plasate sub administrarea specială a Băncii
Naționale, fapt care a scos la iveală o serie de împrumuturi negarantate, care potențial au compromis
stabilitatea financiară a băncilor respective.
În termeni generali, Moldova continuă să fie cea mai săracă țară din Europa cu un PIB anual pe cap de
locuitor de 2239 USD în 2013. Piața internă mică și o economie preponderent dependentă de transferurile
internaționale efectuate de migranți (aproximativ 25% din PIB în 2013) face Moldova extrem de
vulnerabilă la fluctuațiile regionale. În plus, creșterea economică relativ înaltă între anii 2000 și 2013 nu a
rezultat în crearea locurilor de muncă, ci în scăderea ratei de angajare în câmpul muncii a populației de la
58% la aproximativ 41%. Acest model este explicat în mare măsură de un flux masiv constant de migrare a
forței de muncă atât în Uniunea Europeană, cât și în Federația Rusă.
Acordul de Asociere (AA) și ZLSAC a Moldovei cu UE definește foaia de parcurs a politicii de
dezvoltare economică pe termen lung. Se preconizează ca ZLSAC să stimuleze exporturile și investițiile –
care sunt surse importante de creștere economică, în absența unei piețe interne vaste sau resurse naturale
semnificative. În 2014, exporturile Moldovei în UE au crescut cu 9,6% puncte procentuale, ajungând la
nivelul de 53% din totalul exporturilor. Deși totalul exporturilor au înregistrat o creștere moderată pe
parcursul decadei precedente, în 2013 acestea au scăzut până la 43% din PIB de la 50% în 2000. Totodată,
exporturile sunt concentrate în numai câteva sectoare (producția vinului, fructelor, nucilor și textilelor). În
ansamblu, sectorul agricol reprezintă 25% din totalul coșului de produse exportate. Operațiunile de
privatizare și câteva investiții în domenii cu totul noi au sporit stocul ISD de șapte ori între anii 2000 și
2012. Totuși, această creștere este inferioară celei înregistrate de alte țări din regiune, cum ar fi Armenia
(de 10 ori) și Georgia (de 14 ori) (Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD),
2013).
Tabelul 15.2. Moldova: Principalii indicatori macroeconomici, 2012-2015
Indicator

0

2010

2011

2012

2013

2014

7.1

6.8

-0.7

9.4

4.6

-1

7.4

7.7

4.6

4.6

5.0

Sold bugetar

Procent PIB

-2.5

-2.4

-2.2

-1.8

-1.7

Soldul contului curent
Exportul de bunuri și
servicii
Importul de bunuri și
servicii
ISD nete
Datorii externe
Rezerve brute
Credite pentru sectorul
privat

Procent PIB

-7.5

-11.0

-7.4

-5.0

-5.5

7.5
nu sunt disponibile
(n.s.d.)
-4.5

Procent PIB

39.2

45.0

43.5

43.3

42.1

n.s.d.

Procent PIB

78.5

85.8

83.9

80.6

78.9

n.s.d.

Procent PIB
Procent PIB
Procent PIB

3.5
81.6
29.5

3.8
77.0
28.0

2.1
82.2
34.5

2.5
83.2
35.4

2.5
n.s.d.
n.s.d.

n.s.d.
n.s.d.
n.s.d.

Procent PIB

33.3

33.6

37.9

39.7

n.s.d.

n.s.d.

7.4

6.7

5.6

5.1

4.0

4.5

5.8

7.0

7.3

8.0

7.9

6.1

Creștere PIB
Inflație

Șomajul
PIB nominal

Procentul din
total forța de
muncă
Miliarde USD

2015

0

Unitate de
măsură
Procent, de la
an la an
Procent, media

Note: 1 datele din 2014 referitor la soldul bugetar și investițiile străine directe nete sunt estimări ale BERD;
2
datele din 2015 sunt estimări ale FMI
Sursă: BERD (2014), Raport de tranziție 2014; FMI (2015), Perspectiva Economică Globală; Banca Mondială (2015), Indicatori de
Dezvoltare Mondială 2015
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Tendințe de dezvoltare a mediului de afaceri
Moldova a înregistrat un progres considerabil în reformarea mediului de afaceri, îmbunătățind
semnificativ poziția țării în clasamentul Băncii Mondiale publicat în raportul Doing Business (Banca
Mondială, 2014). În ediția din 2014 Moldova s-a plasat pe locul 82 din 189, iar un an mai târziu s-a ridicat
pe locul 63. Procedura de înregistrare a afacerii a fost perfecționată considerabil, fapt care plasează țara pe
locul 35 la nivel global. Totuși, în alte domenii, rezultatele indică necesitatea de îmbunătățiri semnificative
(de ex. tranzacțiile transfrontaliere se plasează pe locul 175). În 2013 au fost adoptate reformele de
simplificare a declarației de impozit și a cerințelor de evidență contabilă, iar în 2012 a fost adoptată o nouă
legislație în materie de concurență.
Cu toate acestea, mai rămân multe lucruri de făcut. Datele la nivel de companii sugerează că
întreprinderile moldovenești au realizat progrese foarte limitate în a spori eficiența și competitivitatea în
ultimii ani. De exemplu, un studiu recent constată că între anii 2003 și 2011 productivitatea totală a
factorilor a fost negativă atât în sectorul agricol, cât și cel industrial, cu ameliorări modeste în sectorul
serviciilor (Banca Mondială, 2013). Studiul mediului de afaceri și a performanței întreprinderilor (BEEPS
V) evidențiază obstacolele principale pentru întreprinderi: percepții ale corupție (23,6% din respondenți),
instabilitate politică (18,1%), o forță de muncă educată necorespunzător (14,5%) și un acces redus la
finanțare (10,3%) (BERD, 2014a). Un alt obstacol în implementarea reformelor este, de asemenea,
capacitatea redusă a sectorului judiciar și a autorităților de reglementare (BERD, 2014b).
În ultimii câțiva ani, guvernul a dezvoltat câteva strategii de creștere a competitivității și de creare a unor
condiții de concurență echitabile pentru antreprenori. ”Strategia Moldova 2020” adoptată în 2012 acordă o
prioritate îmbunătățirii climatului de afaceri, promovării politicilor de competiție și raționalizării cadrului
legislativ. Aceste priorități au fost susținute și definite detaliat în ”Strategia de dezvoltare a sectorului ÎMM
pentru anii 2013-2020”, în “Foaia de parcurs a competitivității”, aprobată în ianuarie 2014, și în ”Strategia
națională de dezvoltare a societății informaționale. Moldova digitală 2020”. De asemenea, în termeni mai
generali, un punct de ancorare pentru politicile de reformă din regiune constituie AA și ZLSAC. În plus, în
septembrie 2014, Moldova a devenit prima țară a Parteneriatului estic care a aderat la ”Programul UE de
competitivitate a întreprinderilor mici și mijlocii” (COSME; vezi Rubrica 0.2 din capitolul ”Cadru de
reglementare și proces de evaluare”). Împreună, aceste progrese demonstrează importanța din ce în ce mai
mare acordată de către guvern dezvoltării sectorului privat, acesta fiind pilonul cheie al creșterii
economice. Cu toate acestea, implementarea efectivă și punerea în acțiune a politicilor și normelor rămâne
a fi o provocare.
ÎMM în Moldova
Definiția Moldovei a ÎMM, cuprinsă în legea din 2006, care sprijină sectorul ÎMM, este în
conformitate cu cele mai bune practici internaționale. Ea include mărimea după numărul de angajați, cifra
de afaceri și criteriile bilanțului contabil, și este utilizată în mod consecvent în toate agențiile
guvernamentale, în legislație și în reglementări (Tabelul 15.3). Totuși, cifra de afaceri și pragul bilanțului
în legislația din Moldova poate varia față de definiția UE, datorită dimensiunilor mici ale economiei
moldovenești.
Tabelul 15.3. Definiția microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii în Moldova
Micro
Numărul mediu de
angajați
Veniturile medii anuale
în MDL (EUR)
Activele medii totale
anuale

Mici

Mijlocii

< 10 angajați

< 50 angajați

< 100 angajați

< MDL 3 milioane (EUR 182
000)
< MDL 3 milioane (EUR 182
000)

< MDL 25 milioane (EUR 1.5
milioane)
< MDL 25 milioane (EUR 1.5
milioane)

< MDL 50 milioane (EUR 3
milioane)
< MDL 50 milioane (EUR 3
milioane)

6

Sursă: Legea nr. 206-VXI din iulie 2006 pentru susținerea sectorului ÎMM din Republica Moldova

În ultimii câțiva ani, sectorul ÎMM a înregistrat o creștere mai lentă a numărului de întreprinderi și a
cifrei de afaceri, în comparație cu creșterea din întregul sector privat. La sfârșitul anului 2013 erau 50 9000
ÎMM care constituiau 99,5% din toate întreprinderile, o proporție similară cu anul 2010 (Figura 15.2).
Aproximativ 85% din întreprinderi erau microîntreprinderi cu 2-3 angajați. Proporția microîntreprinderilor
a crescut începând cu anul 2012 când ele au constituit 80% din ÎMM. Pe de altă parte, proporția
întreprinderilor mici și mijlocii a scăzut ușor, începând cu anul 2012, cu aproximativ 1% fiecare.
În 2013, cifra de afaceri totală a ÎMM era de 77.4 miliarde MDL (aproximativ 3.5 miliarde EUR)
constituind 33,4% din cifra de afaceri a tuturor companiilor moldovenești. Aceasta reprezintă o descreștere
comparativ cu anul 2010, când ponderea era de 37%. În 2013, ÎMM aveau angajate 298 400 persoane sau
57% din numărul total al forței de muncă, comparativ cu 59% în anul 2010. ÎMM sunt distribuite
neuniform din punct de vedere geografic, 66% dintre ele activând în capitală (Chișinău). Majoritatea ÎMM
sunt antrenate în sectoare ale economiei cu valoare adăugată scăzută. În 2013, mai mult de 40% de ÎMM
au fost antrenate în comerț și activități de vânzare cu amănuntul. Numai 9,6% din ÎMM au activat în
industria de prelucrare și 5,2% în agricultură (Figura 15.3).
Figura 15.2. Indicatori demografici ai întreprinderilor, Moldova 2013

Micro

Mici

Medii

Mari

0.5%
2.4%
12.2%
52.9%
66.8%

84.9%
20.2%
11.3%
16.8%
10.1%
Număr

Angajați

Sursă: Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova

7

17.6%
4.4%
Cifra de afaceri

Figura 15.3. Distribuirea ÎMM pe sectoare, Moldova 2013

11.7%

Agricultură, silvicultură și
vînat

5.2%

Industrie

9.6%

0.6%
Energie electrică, gaz și apă
5.3%

17.6%

Construcții
Comerț angro și cu
amănuntul
Hotele și restaurante

6.7%
40.0%
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Rezultatele evaluării SBA (Actul privind Întreprinderile Mici)
Acest paragraf schițează rezultatele principalele pentru Moldova în cadrul evaluării SBA a țărilor
Parteneriatului estic în 2016. De asemenea, evidențiază schimbările care s-au înregistrat de la evaluarea
precedentă în 2012 (OCDE, 2012). Dimensiunile de politici evaluate sunt grupate în cinci piloni tematici și
reprezintă titlurile secțiunilor care urmează în cadrul paragrafului.
Consolidarea mediului instituțional, legislativ și operațional (Dimensiunile 3, 4 și 2)
Moldova continuă să perfecționeze mediul instituțional și operațional pentru ÎMM începând cu 2012.
Evoluțiile principale din acest domeniu includ: adoptarea unei strategii noi a ÎMM și a unui plan de acțiune
pe trei ani, extinderea serviciilor e-Guvernare și simplificarea procedurii de înregistrare a afacerii.
Provocarea principală pentru autorități este de a îmbina o planificare solidă de politici cu o implementare,
monitorizare și evaluare adecvată. O abordare mai bine structurată a consultărilor publice și private și o
aplicare consecventă a rezultatelor evaluării impactului reglementărilor ar îmbunătăți procesul de elaborare
a politicilor.
Cadrul instituționalizat
În septembrie 2012 Guvernul Moldovei a aprobat ”Strategia de Dezvoltare a Sectorului ÎMM pentru
anii 2013-2020”. Această strategie amplă are scopul de a implementa principiile ”Actului privind
întreprinderile mici” (SBA) în Moldova și de a îmbunătăți mediul de afaceri pentru ÎMM prin facilitarea
accesului la finanțare, sporirea competitivității, stimularea inovațiilor și promovarea dezvoltării ÎMM în
regiuni. “Strategia de dezvoltare a sectorului ÎMM” a fost însoțită de un plan de acțiune care cuprinde 86
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de măsuri strategice în domeniul ÎMM. Aceste măsuri au fost în mare măsură implementate. Au fost
aprobate de asemenea modificări juridice și de reglementare în activitatea ÎMM, cum ar fi: simplificarea
cadrului legislativ de evidență contabilă a ÎMM, a procedurilor vamale, cerințelor de transmitere a datelor
fiscale și de achitare a impozitului. Printre alte măsuri implementate se înscriu și crearea de clustere de
întreprinderi și a incubatoarelor de inovare, dezvoltarea serviciilor e-Guvernare și acordarea de servicii de
consultanță și instruire pentru ÎMM. A fost diminuat volumul impozitului, redus în timp procesul de
achitare a taxelor și de export a bunurilor. Unele măsuri, cum ar fi noile legi vizând ÎMM, învestitorii
providențiali (”business angels”) și organizațiile de micro finanțare, sunt încă în proces de implementare.
Măsurile consacrate redirecționării fluxului de capital reprezentat de sumele trimise de emigranți spre ÎMM
au înregistrat rezultate modeste, deoarece nivelul de finanțare a programului principal din acest domeniu
(PARE 1+1) a fost relativ redus. În mai 2015 Ministerul Economiei era în proces de definitivare a unui nou
plan de acțiune pentru 2015-2017.
Pe lângă “Strategia de dezvoltare a sectorului ÎMM”, există mai mult de 15 alte strategii și documente
strategice care reflectă măsuri de dezvoltare a ÎMM. Acest număr mare de documente strategice și
conținutul lor, care uneori se suprapune, ar putea genera probleme în asigurarea unei bune coordonări
dintre departamentele guvernului și în realizarea monitorizării și evaluării. O potențială reducere a
numărului de strategii ar putea fi prevăzută, dar mai important este de a introduce mecanisme eficiente de
coordonare. Autoritatea guvernamentală principală, care este responsabilă de dezvoltarea politicilor de
asistență a ÎMM este Ministerul Economiei, iar eficiența acestor politici de coordonare variază substanțial
în funcție de regiune.
Sectorul informal în Moldova reprezintă o parte considerabilă a economiei (42% în 2010 potrivit
Băncii Mondiale, 2013). În timp ce simplificarea legislativă are ca scop reducerea formalizării, nu există
nici un plan definitivat care să adreseze această problemă.
Simplificarea legislativă și evaluarea impactului reglementărilor
În perioada 2011-2013, autoritățile moldovenești au adoptat o serie de reglementări care urmăreau
eliminarea constrângerilor de reglementare, a procedurilor birocratice și a costurilor nejustificate pentru
întreprinderi. În ultimii câțiva ani guvernul Moldovei a revizuit licențele și autorizațiile emise
întreprinderilor și a redus numărul lor de la mai mult de 400 la 269. În același sens s-a introdus și un proces
legislativ structurat de urgență prin Legea 160/2011. Cu toate acestea, complexitatea procedurilor
administrative este încă percepută drept problematică de către circa 50% din ÎMM care au participat la
sondajul organizat de OCDE în cursul prezentei evaluării SBA.
Din ianuarie 2008 a fost solicitată o evaluare a impactului reglementărilor (EIR) pentru orice lege sau
reglementare nouă care afectează întreprinderile (în conformitate cu Lege 235/2006, ” Ghilotina 2+”). EIR
sunt realizate de agenții care propun măsuri noi, revizuite de către un Secretariat specializat EIR și
discutate în cadrul Grupului de Lucru a ”Comisiei de stat pentru reglementare activității de întreprinzător”
care este constituită în număr egal de către reprezentanți din guvern și din sectorul privat. Platforma EIR a
devenit un mecanism puternic care permite implicarea sectorului privat și ÎMM în procesul de
reglementare a cadrului de afaceri. Între anii 2008 și 2014 au fost realizate peste 500 EIR. Deși nu există o
bază de date unificată a EIR, majoritatea EIR sunt plasate pe site-ul Ministerului Economiei și a altor
autorități publice care pregătesc reglementări noi. Ministerul Economiei este în proces de elaborare a unui
pachet de amendamente în scopul alinierii mecanismului EIR cu cele mai bune practici internaționale și să
elimine lacunele care în prezent permit unor autorități să evite aplicarea în practică a cerințelor EIR.
În plus, în 2014, guvernul a adoptat așa numitul principiu ”Plus unu, minus doi”, care presupune ca la
introducerea de către unitățile guvernamentale a unei noi reglementări, alte două reglementări vechi să fie
propuse spre eliminare, iar acolo unde acest principiu nu este posibil să se reducă costurile de conformitate
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cu cel puțin 20%. Excepție fac politica fiscală, transpunerea reglementărilor și standardelor UE și cazuri de
forță majoră. În perioada iulie-decembrie 2014 agențiile guvernamentale planificau să introducă 79 de
reglementări noi, dar au propus spre eliminare doar 15 reglementări vechi (Consiliul Economic al Primministrului, 2014)
Consultările publice și private
Câteva legi și reglementări solicită ca autoritățile publice să asigure transparența și participarea
publică la inițiativele de reglementare noi care afectează întreprinderile. Cu toate acestea, autoritățile
publice nu întotdeauna onorează aceste cerințe.
Informația despre consultările în derulare și proiectele de reglementări noi sunt plasate pe portalul
web www.particip.gov.md, deși nu există nici o cerință oficială de a plasa noile inițiative de reglementare
exclusiv pe pagina web principală a guvernului. În termeni generali, participarea ÎMM la consultări publice
și private pe această și alte platforme este limitată. Pentru a adresa această problemă și a crea o platformă
specializată care ar canaliza preocupările și inițiativele ÎMM, Planul de acțiune 2015-2017 al Strategiei de
dezvoltare a sectorului ÎMM va propune crearea unui Consiliu consultativ al ÎMM, care va fi constituit
dintr-un număr egal de reprezentanți din partea întreprinderilor și a agențiilor guvernamentale.
Deși nu se adresează în mod specific participării ÎMM, o importantă evoluție este și crearea în
decembrie 2012 a ”Consiliului economic al Prim-ministrului”, care servește drept forum de discuții a
inițiativelor de dezvoltare a mediului de afaceri. Reuniunile periodice ale consiliului sunt prezidate de către
Prim-ministru cu participarea miniștrilor principali, asociații de întreprinderi și reprezentații donatorilor,
unde se abordează probleme specifice și se convine asupra măsurilor de remediere a acestora. În 2014 au
fost organizate patru întruniri de acest gen pentru a discuta serviciile e-Guvernare, restricțiile din comerțul
agricol și reorganizarea Camerei Înregistrării de Stat. Un Secretariat, fondat de BERD și operațional din
februarie 2014, este responsabil de pregătirea întrunirilor, monitorizarea și urmărirea deciziilor luate de
către consiliu, precum și de organizarea comunicării și activității de informare (Consiliului economic al
Prim-ministrului, 2014)
Interacțiunea cu serviciile guvernului (e-Guvernare)
În 2013 a fost aprobată Strategia națională de dezvoltare a societății informaționale ”Moldova digitală
2020” pentru a promova tehnologiile informaționale în acordarea serviciilor publice pentru întreprinderi și
cetățeni. Un portal web a fost elaborat pentru a permite întreprinderilor de a obține informație și de a
solicita servicii publice online. Deja din aprilie 2015 portalul acorda acces la 424 servicii publice dintre
care 99 se realizează eficient online. Guvernul planifică să elaboreze și să lanseze în mediu 12 servicii
publice electronice noi în fiecare an.
Peste 30 agenții realizează regulat inspecții în Moldova. Legea privind inspecția din 2012 (Legea
131/2012) a fost aprobată pentru a simplifica procesul de inspectare și de a stabili criterii clare de
inspectare. Un Registru de Stat online al Inspecțiilor a devenit operațional în aprilie 2015. Aproximativ 28
agenții urmează să publice online planurile lor de inspecții pentru a asigura transparența, a încuraja
planificarea inspecțiilor în funcție de risc și a reduce condițiile propice corupției.
Serviciul e-factura a fost lansat în februarie 2014 pentru a perfecționa procesul de respectare a
obligațiilor fiscale și a asigura transparența și eficiența tranzacțiilor în afaceri. Serviciul e-reporting pentru
Biroul Național de Statistică a fost în faza de proiect pilot în 2014 și a devenit disponibil în 2015. În sfârșit,
Camera Înregistrării de Stat oferă acces online la informația principală referitor la companiile înregistrate
(de ex. directori, date de contact, sfera de activitate) prin intermediul datelor disponibile de pe portalul
guvernului. Informația este actualizată lunar și cuprindea, în septembrie 2014, 204 000 entități (172 000
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dintre care sunt active). Portalul existent este un prim pas spre un registru de afaceri online cu totul nou
care se preconizează să fie lansat în 2015 de către Ministerul Justiției și care va permite înregistrarea
afacerii online.
Domeniile care nu au fost digitalizate vizează eliberarea de permise pentru lucrări de construcții și
pentru comerț intern și extern. De asemenea, nu există un serviciu electronic pentru depunerea declarației
fiscale.
Strategia de dezvoltare a sectorului ÎMM a vizat reducerea diverselor cerințe de raportare a ÎMM prin
introducerea unei proceduri unice, ”ghișeu unic”. Acest fapt nu s-a materializat în practică, iar ÎMM
continuă să prezinte rapoarte diverselor agenții, de cele mai dese ori prin prezență fizică, decât prin
mijloace online. Studiul OCDE a ÎMM din Moldova în 2015 sugerează că reglementările guvernamentale
dificile continuă să fie o provocare pentru întreprinderi. 79% din întreprinderile mici și 82% din cele
mijlocii consideră că procedurile administrative complexe constituie o problemă (vezi Rubrica A.3, Anexa
A).
Înregistrarea companiilor
Locul Moldovei la indicatorul ”Inițierea afacerii” în raportul Băncii Mondiale Doing Business s-a
îmbunătățit în ultimii ani datorită procesului mai simplificat de înregistrare (Banca Mondială, 2014).
Întregul proces de înființare a unei noi companii durează în prezent doar șase zile (comparativ cu nouă
zile, în mediu, pentru țările OCDE). Cu toate acestea, costul de înregistrare rămâne a fi înalt în Moldova
(4,6% din venitul pe cap de locuitor, comparativ cu 3,4% în țările din OCDE). Aceasta se datorează în
mare parte taxelor la timbre, necesare pentru procesarea înregistrării. În 2014, cerința minimă de capital
pentru lansarea unei afaceri a fost abrogată (Banca Mondială, 2014).
Strategia națională de dezvoltare: ”Moldova 2020” și ”Strategia privind cadrul de reformare a
activității de antreprenor pentru 2013-2020” au drept scop reducerea numărul de licențe și autorizații de
afaceri. Legea 260/2011 (Ghilotina 2+) obligă ca toate ”actele permisive” (de ex. licențe, autorizații,
certificate etc.) să fie incluse oficial în Nomenclatorul de Acte Permisive. În pofida acestui fapt, numărul
de licențe și autorizații a crescut de la 269 în 2011 la 292 în 2015 (septembrie 2015), iar multe dintre ele au
fost emise contra plată. În plus, există dovezi că în diverse domenii cerințele de acordare a licențelor și
autorizațiilor se suprapun și se repetă (Banca Mondială, 2013).
Legislația de introducere a mecanismului unei proceduri unice de înregistrare a companiei a fost
adoptată în 2012 și ”ghișeul unic” a fost găzduit de Camera Înregistrării de Stati. După o oarecare
întârziere, în iulie 2014 procedura de înregistrare a fost simplificată de la cinci etape și cinci zile la doar o
etapă și o zi. Simplificarea procedurilor de înregistrare a permis celor aproximativ 6 000 de companii
înregistrate anual să economisească 50 000 de ore lucrătoare (Consiliul economic al Prim-ministrului,
2014). Iar introducerea unei platforme de înregistrare online în 2015 va crește eficiența și va reduce în
continuare costurile de lansare. Totuși, către sfârșitul anului 2014 doar cinci ”ghișee unice” au fost
deschise în țară. În plus, unele dintre ”ghișeele unice”, în special cele din localitățile rurale, încă nu oferă
servicii multiple într-un singur loc.
Cadrul legislativ din Moldova recunoaște principiul tăcerii drept consimțământ. Totuși, principiul nu
pare a fi aplicat automat în practică, așa cum ÎMM de obicei trebuie să recurgă la sistemul judiciar pentru a
obține o autorizare sau licență oficială în cazul în care autoritatea administrativă respectivă nu emite o
decizie oficială.
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Procedurile de insolvabilitate și acordare a celei de-a doua șanse
Guvernul Republicii Moldova a implementat măsuri de îmbunătățire a cadrului de insolvabilitate și de
garantare a protecției drepturilor de creditor. În 2009 BERD a calificat țara drept una care a reușit să
urmeze la nivel mediu cele mai bune practici internaționale în domeniu. Pentru a remedia deficiențele
cadrului juridic precedent o nouă lege referitor la insolvabilitate a intrat în vigoare în 2012 (Legea nr.149).
Pe lângă crearea posibilității aranjamentelor extrajudiciare și a simplificării procesului de inițiere a
insolvabilității, noua lege limitează durata procedurii de insolvabilitate până la doi ani. Perioada maximă
de reorganizare este fixată pentru trei ani (cu o posibilă prelungire pentru încă doi ani) de la data de
confirmare a planului de către instanța de judecată. Există și o procedură accelerată de reorganizare. În
plus, unele categorii de debitori (inclusiv antreprenorii individuali) pot beneficia de o procedură de
insolvabilitate simplificată cu o durată maximă de 150 de zile. Pe de altă parte, legea nouă este încă destul
de restrictivă în ceea ce privește drepturilor creditorilor de a iniția procedurile de insolvabilitate.
Solicitanții trebuie să prezinte un mandat de executare referitor la creanțe, care vizează debitorul și care
poate fi obținut în urma unei hotărâri anterioare a instanței de judecată (BERD, 2014a). Pentru a îmbunătăți
calificarea profesională a administratorilor responsabili de insolvabilitate, a crește cerințele și a consolida
supravegherea de către stat, în 2014 a fost adoptată Legea privind administratorii autorizați.
În pofida acestor reforme recente, etaloanele internaționale sugerează totuși că este necesar să se
aducă îmbunătățiri semnificative eficienței de ansamblu a cadrului privind insolvabilitatea. În raportul
Băncii Mondiale Doing Buisiness din 2015, Moldova se plasează pe locul 58 din 189 de țări la
indicatorul ”Soluționarea insolvabilității” (Banca Mondială, 2014). Procedura de insolvabilitate durează în
mediu 2,8 ani, iar costurile aferente constituie 15% din bunuri, ceea ce reprezintă o valoare peste medie
pentru Europa de est și Asia centrală (2,3 ani și 13.3% din bunuri) și o valoare semnificativ ridicată pentru
țările OCDE (1,7 ani și 8.8% din bunuri) (Banca Mondială, 2014). Mai mult decât atât, implementarea
efectivă a noii legislații depinde în mare măsură de capacitatea sistemului juridic.
Din 2012 nu s-a luat nici o măsură specifică pentru oferirea celei de-a doua șanse antreprenorilor și
ÎMM a căror afaceri au falimentat. În timp ce cadrul juridic nu discriminează proprietarii sau managerii
firmelor falimentate și nu-i împiedică să întemeieze o afacere nouă (cu excepția serviciilor bancare și de
investiții), în practică, noile întreprinderi ale antreprenorilor falimentați anterior trebuie să facă față unor
obstacole majore, în special în ceea ce privește accesul la finanțare și licitarea pentru achiziții publice. Întradevăr, în conformitate cu studiul OCDE a 310 de ÎMM din Moldova, mai mult de 50% din ÎMM constată
că le este ”foarte greu” să inițieze o nouă afacere după un eșec anterior, iar accesul la finanțare este citat ca
restricție de bază.

Facilitarea accesului la finanțare a ÎMM (Dimensiunea 6)
Similar altor țări din regiune, accesul ÎMM la finanțare în Moldova este dominat de către finanțările
bancare și micro finanțările. Există un deficit acut de finanțări externe și resurse interne care, în mod
normal, sunt doar pe termen scurt. Sprijinul public este limitat la o schemă de garantare a împrumuturilor
publice, care nu a atins încă potențialul maxim. Sursele alternative de finanțare sunt insuficiente. În pofida
îmbunătățirilor realizate în cadrul juridic referitor la accesul la finanțare, implementarea eficientă rămâne a
fi o provocare.
Cadrul juridic și de reglementare
Din 2012 au fost realizate câteva schimbări relevante în ceea ce privește accesul ÎMM la finanțare. În
2012 drepturile creditorilor au fost consolidate prin identificarea unor motive suplimentare de suspendare a
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dreptului care intră în vigoare automat și care blochează și interzice acțiunile legale împotriva debitorului
sau a proprietăților lui. Ultima evaluare a stabilit că procedurile de reorganizare și lichidare au fost bine
definite.
Cu scopul de a facilita utilizarea bunurilor mobiliare în calitate de gaj și de a racorda cadrul juridic la
legislația UE, în iulie 2014 a fost modificat cadrul juridic pentru garanții. Cu toate acestea, executarea
titlurilor este supusă unor proceduri legale imprevizibile și de durată. În plus, procesul de vânzare a gajului
rămâne a fi unul anevoios. Utilizarea bunurilor mobiliare în calitate de gaj ar putea fi consolidată prin
crearea unui registru online, care ar îmbunătăți fiabilitatea și ar facilita accesibilitatea. Unele bănci acordă
împrumuturi fără nici o cerință față de gaj. Din 2012, Banca Națională a Moldovei a ridicat limita pentru
creditele negarantate de la 30000 MDL la 100000 MDL (aproximativ de la 1400 la 4700 EUR) la
împrumuturile de consum și de la 100000 MDL la 500000 MDL (de la 4700 la 23700 EUR) la
împrumuturile pentru întreprinderi, limită pe care băncile o pot extinde prin perceperea a 5% din totalul
împrumutului.
Informația deținută de biroul de informație, Biroul de Evidență a Creditelor (BEC), referitor la
împrumuturile private rămâne limitată, cuprinzând doar 8,8% din populația adultă. Acest lucru se
datorează faptului că puțini actori de pe piață, în afară de bănci, furnizează informație. Proiectul de lege
care ar obliga instituțiile financiare nebancare să comunice această informație a întâmpinat rezistențe
puternice și a fost respins din cauza costurilor mari și a utilității reduse a serviciului oferit. Totuși, începând
cu anul 2015, trei instituții de micro finanțare au început să furnizeze informații și celelalte urmează a li se
alătura. O lege în curs de pregătire ar permite Biroului de Evidență a Creditelor (BEC) să includă datele de
la companiile de telecomunicații și prestare a serviciilor comunale. Acest fapt ar extinde semnificativ
informația deținută de BEC. În timp ce activitatea BEC este autorizată de către Comisia Națională a Pieței
Financiare (CNPF), drepturile sale de reglementare sunt limitate la etapa inițială a procesului de acordare a
licenței. Un proiect de lege de consolidare a atribuțiilor de reglementare este în curs de elaborare.
În 2013 o nouă lege a pieței de capital a fost propusă pentru a alinia cadrul juridic cu legislația UE și
practica internațională. Această lege, care prevede o perioadă de tranziție de 18 luni la noul cadru juridic, a
intrat în vigoare în martie 2015. Cu toate acestea, au existat întârzieri în re-emiterea de licențe unor
operatori de pe piața de capital (de exemplu, Bursa de Valori a Moldovei), iar legislația secundară încă
trebuie aprobată pentru a permite unor concepte din legea nouă a fi aplicate eficient.
Surse de finanțare externă pentru ÎMM (finanțări bancare, nebancare și capitalul de risc)
În pofida creșterii împrumuturilor în perioada 2011-2013, din 2014 acestea înregistrează o descreștere
ca urmare a dificultăților din sectorul bancar, care au dus la plasarea a trei bănci sub administrarea specială
a Băncii Naționale a Moldovei. Declinul a afectat ÎMM disproporționat. Finanțările pe termen lung
continuă a fi insuficiente, iar rata dobânzii și cerințele în materie de garanții rămân a fi înalte.
Schema garanțiilor publice pentru credite a Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului ÎMM
(ODÎMM) și schema privată GarantInvest sunt încă în vigoare, dar nu au atins un potențial maxim. În timp
ce eficacitatea schemei de garanții publice pentru credite ar putea fi îmbunătățită prin sporirea eficienței ei,
volumul fondului schemei de garanții private este însă limitat la doar 7 milioane MDL (ceea ce constituie
330000 EUR)
Oportunități de finanțare nebancară, așa ca micro finanțarea, leasing-ul și factoring-ul sunt
disponibile. Numărul instituțiilor de micro finanțare a crescut de la 53 în 2011 la 85 în 2014, cu active în
creștere: de la 2 miliarde MDL în 2011 la 2,5 miliarde MDL în 2013 (ceea ce constituie circa 118 milioane
EUR). CNPF este responsabilă de monitorizarea pieței, cu toate acestea asigurarea unei supravegheri
eficiente rămâne a fi limitată. Leasing-ul și factoring-ul nu reprezintă surse majore de finanțare pentru
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ÎMM. Leasing-ul vizează preponderent leasing-ul de automobile și mai puțin echipamente. Factoring-ul
este aproape inexistent și nu este susținut de către un cadru juridic specific. Un cadru juridic în acest sens
ar putea reduce incertitudinea juridică existentă.
Capitalul de risc rămâne a fi limitat. În țară activează câteva fonduri străine de investiții, dar
potențialul lor este limitat de un mediu bancar și de afaceri instabil, de investiții și posibilități de ”ieșire”
limitate. Instrumente hibride, cum ar fi finanțarea de tip mezanin, nu există, precum nu există o bază a
investitorilor locali care ar sprijini dezvoltarea pieței. Incubatoarele, deși există, nu funcționează la
capacitatea lor maximă și suferă de o insuficiență de beneficiari corespunzători. Efectele legii noi privind
piețele de capital asupra evoluției Moldovei pe piața de capital rămân a fi observate.
Cultura financiară
Cu toate că în Moldova există inițiative publice și private pentru îmbunătățirea culturii financiare,
coordonarea dintre furnizori ar putea fi îmbunătățită. Acest fapt a fost remarcat în evaluarea din 2012
(OCDE, 2012). În conformitate cu prevederile ”Foii de parcurs de ameliorare a competitivității în
Republica Moldova” (aprobată în ianuarie 2014), Banca Națională a Moldovei se preconizează să
coordoneze elaborarea unei ”Strategii Naționale de Educație Financiară” cu suportul financiar al
Departamentului de Dezvoltare a Fondului European pentru Europa de Sud-Est. Această asistență tehnică a
proiectului se preconizează a fi pus în aplicare în septembrie 2015 și va dura aproximativ șase luni.
Promovarea abilităților antreprenoriale și dezvoltarea antreprenoriatului (Dimensiune 1 și 8a)
Instruirea antreprenorială pe tot parcursul vieții
Capitalul uman beneficiază de o susținere permanentă din partea Guvernului Moldovei. ”Strategia
Națională de Dezvoltare a Sectorului ÎMM 2012-2020” prevede dezvoltarea cadrului politicilor de
promovare sistematică a competențelor antreprenoriale cheie și de instruire a întreprinderilor. Acestea sunt
sprijinite de programul de activitate al guvernului și de alocațiile din bugetul de stat.
Contextul general al politicilor a fost în continuare consolidat prin acordurile dintre instituțiile
specializate și prin repartizarea responsabilităților între Ministerul Educației, Ministerul Economiei,
Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, precum și între autoritățile locale, unități specializate
private și organizații neguvernamentale. Această politică de parteneriat național instituționalizat, care
reunește principalele părți interesate în jurul obiectivului comun de a constitui un plan de instruire
antreprenorială, este o realizare excelentă pentru Moldova. În plus, ”Strategia Educației 2020” pune accent
atât pe învățarea pe tot parcursul vieții, cât și pe competențele cheie, acestea fiind prioritare în reforma
educației și în dezvoltarea competențelor antreprenoriale cheie, lucru menționat clar și în alte documente.
Analiza prezentă sugerează că Moldova se înscrie printre lideri în regiune, în ceea ce privește
implementarea practică a instruirii antreprenoriale și a promovării unei abordări de dezvoltare a
competențelor cheie în educația formală. Moldova a fost selectată drept exemplu de bune practici din
câteva motive, care îi fac experiența cu atât mai valoroasă pentru alte țări din Parteneriatul Estic:


Planul de instruire antreprenorială este realizat de către Ministerul Educației, spre deosebire de alte
țări partenere din UE, unde planul este realizat inițial de către Ministerul Economiei, iar factorii de
decizie din domeniul educației intervin la o etapă relativ târzie.



Un parteneriat de politici și un cadru de politici au fost stabilite simultan, cuprinzând
implementarea măsurilor specifice curriculumului la câteva nivele de educație formală.
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O atenție mare s-a acordat instruirii profesorilor, împreună cu o elaborare bine coordonată a
materialului didactic pentru dezvoltarea competențelor cheie de antreprenoriat, ca de exemplu
modulele de învățare pentru profesori elaborate prin intermediul parteneriatului dintre instituțiile
guvernamentale, organizațiile neguvernamentale și experți, cu suportul financiar al donatorilor
internaționali.

Aceste realizări demonstrează un grad ridicat de asumare a responsabilității de către guvern și a
părților interesate în educație și plasarea accentului pe sustenabilitatea eforturilor conceptuale depuse.
În Moldova instruirea antreprenorială reprezintă o opțiune la toate nivelele de educație preuniversitară
(fie ca un element curricular obligatoriu sau opțional) și în instruirea neformală. Toate instituțiile de
educație și formare profesională (VET) au adoptat măsuri de implementare în vederea dezvoltării
abilităților antreprenoriale și de promovare a unei potențiale cariere antreprenoriale, în conformitate cu
cerințele prevăzute în documentele care reflectă politicile de stat. Condiții de creare a experiențelor
antreprenoriale practice, cum ar fi fondarea de gospodării și companii gestionate de elevi, au fost inițiate în
multe școli din țară.
Progresul în promovarea instruirii antreprenoriale în instituțiile de învățământ superior este mai
modest, cu toate că există o mulțime de bune practici de cooperare universitate-întreprinderi și sunt
disponibile cursuri de instruire și activități antreprenoriale ca parte componentă a programelor de studiu în
învățământul superior.
Bazându-se pe realizările înregistrate la zi, Moldova trebuie să se axeze pe constituirea unui sistem de
raportare a instruirii antreprenoriale la un sistem național de calificare, sporind calitatea instruirii și
educației prin implementarea unor măsuri cuprinzătoare de asigurare a calității și a flexibilității în tranziția
celor instruiți prin programe și forme variate de formări la locul de muncă și în cadru neformal. Ar trebui
să i se dea prioritate înaltă cooperării efective cu lumea de afaceri și adaptării acesteia la obiective specifice
în funcție de categoria celor instruiți. În timp ce este important de a testa și dezvolta inițiativele curente, un
rol important trebuie să se acorde evaluării impactului și stabilirii unui cadru și a unor mecanisme efective
și cuprinzătoare de monitorizare și evaluare. În sfârșit, această evaluare sugerează necesitatea acordării
unei atenții și susțineri bugetare pentru dezvoltarea durabilă a instituțiilor de educare și instruire, pentru a
le transforma în școli, colegii și universități ”antreprenoriale”. În așa fel acestea ar deveni o parte
din ”ecosistemul” dezvoltării antreprenoriale, contribuind la dezvoltarea inovațiilor.
Antreprenoriatul feminin
Domeniul antreprenoriatului feminin este în dezvoltare și este coordonat de Consiliul Național de
Dezvoltare a Antreprenoriatului Feminin. Un plan de acțiune pentru anii 2015-2017 din cadrul Strategiei
de Dezvoltare a Sectorului ÎMM a fost aprobat de guvern în 2015. Acesta are șapte priorități de bază axate
pe principiile SBA, printre care se înscrie și o direcție prioritară nouă de dezvoltare a antreprenoriatului
feminin. Principalele părți interesate în ÎMM participă la discuțiile referitoare la importanța
antreprenoriatului feminin pentru creșterea națională și crearea de locuri de muncă, iar o analiză recentă a
politicilor ÎMM arată că se pune tot mai mult accentul pe antreprenoriatul feminin. Totuși, acestea sunt adhoc. În acest sens, lansarea unei platforme a femeilor găzduită de ODIMM ar putea fi o perspectivă pentru
o implicare mai strategică a principalelor părți în discuțiile referitoare la promovarea antreprenoriatului
feminin.
Abilitățile antreprenoriale
În Moldova există un mediu propice de formare a abilităților antreprenoriale, datorită unei agenții de
suport a ÎMM reorganizate – ODIMM, dar și datorită disponibilității programelor de asistență din partea
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guvernului și a fondurilor din bugetul de stat pentru instruirea ÎMM. Instruirile privind creșterea
întreprinderilor și internaționalizarea lor nu reprezintă o prioritate pe agenda națională, însă aceste
programe necesită investiții substanțiale, acordul și consolidarea eforturilor prestatorilor publici și privați
de servicii de instruire. Stabilirea unui acord dintre prestatorii publici și privați de servicii de instruire
referitor la cadrul de analiză a necesităților de formare rămâne a fi o provocare. Formările online sunt mai
degrabă ad-hoc, iar implementarea lor consecventă ar putea influența puternic investițiile în instruiri și
asistență pentru ÎMM, precum și ar mări calitatea, accesibilitatea și flexibilitatea oportunităților de formare
pentru toate categoriile de ÎMM. Datele referitor la necesitățile de formare sunt colectate regulat și
sistematic, folosind instrumente standard de colectare a datelor. Cu toate acestea, prelucrarea datelor nu se
realizează în funcție de sex.
Consolidarea competitivității ÎMM (Dimensiuni 5a, 5b, 8b și 9)
Începând cu 2012 au fost înregistrate progrese în vederea dezvoltării asistenței pentru a îmbunătăți
competitivitatea în sectorul ÎMM. Inițiativele ODIMM existente ar putea fi completate, punând accent pe
dezvoltarea unei piețe private pentru servicii de dezvoltare a afacerilor. Prioritățile cheie în domeniul
achizițiilor publice trebuie să se axeze pe implementarea prevederilor ZLSAC și introducerea unui
organism de control independent, precum și reglementărilor privind plățile către contractori. În pofida
progreselor din ultimii ani, suportul public pentru ÎMM orientat spre inovare și ecologizare rămâne limitat.
Servicii de informare în afaceri și alte servicii
Moldova are o rețea largă de furnizori de servicii de dezvoltare a afacerilor care oferă diverse
instrumente și sprijin, inclusiv agenții de stat, firme private, donatori și ONG-uri (OCDE, 2014b).
Programe de formare și de consultanță pentru ÎMM sunt oferite gratuit de către ODIMM și Camera de
Comerț și Industrie. Până la sfârșitul anului 2014 aceste autorități au implementat o serie de programe de
formare, inclusiv un curs de formare privind Gestiunea Eficientă a Afacerii (GEA) destinat ÎMM.
ODIMM și alte agenții guvernamentale au sporit, de asemenea, furnizarea de informații către ÎMM.
De exemplu, în luna iulie 2014 guvernul a lansat un portal web pentru a furniza informații cu privire la
subvenții, credite concesionale și alte instrumente (www.finantare.gov.md). De asemenea, ODIMM
dispune de un portal web care oferă informații cu privire la serviciile de asistență în afaceri a ÎMM
(www.business portal.md), deși informația este uneori învechită și ÎMM nu-l consideră ca o sursă
exhaustivă de informații de afaceri. Învechit și imposibil de aplicat este și ghidul electronic elaborat de
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene în vederea susținerii întreprinderilor pentru a
identifica noi oportunități comerciale în străinătate.
Printre inițiativele neguvernamentale se numără și concursul național de business planuri, organizat
anual de Asociația Națională a Tinerilor Manageri. Asociația oferă instruire online pentru tinerii
antreprenori participanți ai concursului de business planuri.
În pofida acestor inițiative, asigurarea infrastructurii de asistență în afaceri în Republica Moldova se
confruntă cu o serie de provocări (OECD, 2014b):


Lipsa unor mecanisme de politici de coordonare, monitorizare și de evaluare adecvată, care pun în
pericol eficacitatea serviciilor de asistență existente. De menționat că din 2012 nu au fost puse în
aplicare sisteme de monitorizare pentru a evalua impactul programelor de instruire și consultanță
în afaceri.



Resursele și capacitatea redusă a entităților guvernamentale responsabile de asigurarea unei
infrastructuri de asistență în afaceri pentru ÎMM (de exemplu, ODIMM și Organizația de Atragere
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a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova, MIEPO). Diviziunile economice regionale
(raioanele) au nevoie de consolidarea capacităților suplimentare pentru a susține inițiativele
ODIMM în afara Chișinăului, în special zonele rurale.


Lipsa diferențierii serviciilor de instruire pe diverse segmente ale sectorului ÎMM (de exemplu,
ÎMM nou-create și ÎMM cu evoluție pozitivă).



Piața privată slab dezvoltată a serviciilor de dezvoltare a afacerilor. În prezent, donatorii, cum ar fi
BERD prin Programul de susținere a business-ului mic și Banca Mondială implementează sisteme
de cofinanțare pentru a promova utilizarea de furnizori privați din partea ÎMM, iar ODIMM se află
în proces de elaborare a unei liste de furnizori de servicii de dezvoltare a afacerilor pentru a fi
postate pe site-ul lor. Măsurile suplimentare în acest sens ar putea include: anunțarea și lansarea
unui sistem de cupoane valorice pentru consultanță în afaceri (pentru care, noii furnizori de servicii
sunt încurajați să se înregistreze pentru a obține acreditare în oferirea de noi servicii), programe de
oferire a certificatelor de calitate pentru furnizorii privați, crearea unei asociații de consultanți
profesioniști și programele de asistență tehnică destinate furnizorilor de servicii de dezvoltare a
afacerilor. Mai mult ca atât, sectorul ar putea beneficia de o modificare legală pentru a considera în
mod oficial serviciile de consultanță drept o profesie inclusă în nomenclator, ceea ce ar facilita la
rândul ei contractarea acestor servicii de către entități publice, precum și firme (deci plățile de
consultanță ar obține un regim fiscal mai favorabil). În sfârșit, furnizarea de servicii gratuite oferite
actualmente de ODIMM ar putea fi revizuite pentru a evita retragerea furnizorilor privați.

Potrivit sondajului OCDE din 2015 a companiilor, mai puțin de 20% din ÎMM cunosc despre
existența acestor servicii. Această cifră face apel la necesitatea intensificării eforturilor de informare și un
rol mai activ din partea ODIMM în promovarea propriilor servicii, precum și la crearea unei punți între
furnizorii privați și ÎMM. Recunoscând lacunele existente ale capacității ÎMM din Republica Moldova,
Planul de Acțiune privind implementarea Strategiei de dezvoltare a ÎMM pentru anii 2012–2014 a
identificat drept prioritate furnizarea de servicii pentru susținerea afacerilor ÎMM, fără stabilirea
obiectivelor cuantificabile.
Achizițiile publice
Unele progrese au fost realizate pe această dimensiune odată cu deschiderea pieței achizițiilor publice
în Moldova spre participare internațională. În iunie 2014 a fost încheiat un Acord de Asociere (AA) cu UE
pentru a stabili o ZLSAC, inclusiv cu privire la achizițiile publice. S-au înregistrat progrese majore în
aderarea Republicii Moldova la Acordul privind achizițiile publice (APP) a Organizației Mondiale a
Comerțului (OMC), Moldova aplicând în iunie 2014 cu o a treia ofertă revizuită. Implementarea
capitolului consacrat achizițiilor publice din cadrul ZLSAC va necesita eforturi majore pentru ca
potențialul acestuia să fie pe deplin realizat, așa cum Moldova ar trebui să pună în aplicare reforme
instituționale, în special a celor mai recente directive ale UE privind concesiunile și achizițiile publice
(aprilie 2014) și să alinieze legislația privind achizițiile publice cu acquis-ul UE.
Informația privind procedurile de achiziții publice este disponibilă gratuit pe site-ul Agenției Achiziții
Publice (http://tender.gov.md), însă ofertanții trebuie să plătească o taxă pentru a primi documentele de
licitație. Legislația prevede posibilitatea divizării procedurilor de ofertare în loturi, lucru care se întâmplă
în trei din patru cazuri. Legea achizițiilor publice prevede ca informația primită de la companiile selectate
să fie stocată într-o bază de date centralizată pentru proceduri de licitație ulterioare, dar nu este clar dacă
acest lucru se întâmplă în practică. Autoritățile contractante pot permite oferte în parteneriat și ÎMM să
participe la licitație. Cu toate acestea, în prezent nu există prevederi care reglementează plățile întârziate
către contractori și nici cursuri de formare cu privire la achizițiile publice pentru ÎMM. O provocare finală
care rămâne a fi examinată este instituirea unui organism imparțial și independent de evaluare.
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Politica de inovare
În ultimii ani, guvernul a aprobat o serie de documente de politici în vederea sporirii contribuțiilor de
inovare și cercetare pentru economia Moldovei. Acestea includ "Strategia de Inovare a Republicii Moldova
2013-2020", "Conceptul dezvoltării industriale sectoriale a Republicii Moldova" și "Strategia de Cercetare
și Dezvoltare din Republica Moldova până în 2020". Strategia pentru Dezvoltare a Sectorului ÎMM și
planurile de acțiune aferente includ, de asemenea, măsuri concrete de promovare a antreprenoriatului
inovativ. În 2014, Republica Moldova a aderat la Orizont 2020, un program al Uniunii Europene de
finanțare a cercetării și inovării.
În ultimii ani, au fost luate unele măsuri concrete privind ecosistemul de inovare în cooperare cu
agențiile guvernamentale și alte părți interesate. Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic (AITT)
oferă instrumente importante de finanțare sub formă de proiecte de inovare și transfer tehnologic, precum
și de fondare a parcurilor științifice și tehnologice, clustere și incubatoare. În 2013, AITT a implementat 22
de proiecte de transfer tehnologic cu un buget agregat de 16,4 milioane de lei (aproximativ 0,8 milioane
EUR). Concursul Voucherelor Inovaționale, organizat de AITT în 2014, a permis ÎMM achiziționarea de
servicii de cercetare și dezvoltare de la furnizorii de servicii de transfer de cunoștințe, punerea în aplicare a
proiectelor achiziționate și stabilirea sau intensificarea relațiilor cu instituțiile de cercetare și partenerii
internaționali.
De asemenea, un acord de cooperare între guvern și Academia de Științe a Moldovei își propune să
dezvolte proiecte de transfer tehnologic și să stimuleze crearea de ÎMM inovative, prin crearea de parcuri
tehnologice, clustere și incubatoare. În mai 2015 existau nouă grupuri științifice, opt incubatoare de
inovare, precum și trei parcuri tehnologice în Republica Moldova.

În pofida acestor evoluții, mai există o serie de provocări. Gradul de inovare ale ÎMM din Republica
Moldova, deși relativ favorabil în comparație cu majoritatea țărilor din regiune, ar putea fi mai înalt.
Conform rezultatelor studiului companiilor realizat de OCDE, în 2014, 11% din întreprinderile mici și 15%
din întreprinderile mijlocii au lansat un produs calitativ nou pe piață. Media investițiilor ÎMM în cercetare
și dezvoltare (C&D) rămâne scăzută, constituind 2% din cifra anuală de afaceri a ÎMM. Sistemul de
cercetare și dezvoltare din Republica Moldova este încă extrem de centralizat, fiind concentrat în mare
parte în mâinile instituțiilor publice de cercetare. Colaborarea dintre universități, institute de cercetare,
sector privat și ÎMM rămâne a fi deficitară. Deși în Moldova cheltuielile publice pentru cercetare și
dezvoltare sunt relativ mari, în comparație cu alte țări din regiune, accesul sectorului privat la finanțare
pentru C&D este limitat, reprezentând un obstacol în calea transferului de tehnologie către companiile
private.
În ceea ce privește politicile, strategiile de inovare și planurile de acțiune se suprapun parțial cu Planul
de acțiune al Strategiei de dezvoltare a sectorului ÎMM conținând, pe alocuri, aceleași măsuri, dar având
termene de executare și organe responsabile diferite. Eforturile de coordonare între diferiți actori din
domeniul inovării, precum și mecanismele de monitorizare și evaluare ar trebui să fie, prin urmare,
consolidate.
Economie ecologică
Guvernul Republicii Moldova a declarat recent că dezvoltarea economiei ecologice este una dintre
prioritățile sale principale. În aprilie 2014, Ministerul Economiei, Ministerul Mediului și Ministerul
Agriculturii și Industriei Alimentare au semnat o declarație-angajament comună pentru a asigura o
coordonare eficientă a activităților de dezvoltare ecologică durabilă în Republica Moldova.
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Actualmente, Guvernul este în proces de examinare a mai multor documente strategice în vederea
introducerii instrumentelor de facilitare a tranziției spre o economie ecologică. "Strategia de dezvoltare a
sectorului ÎMM pentru anii 2012-2020" și planul său de acțiune pentru anii 2015-2017 sunt completate de
acțiuni de promovare a ecologizării ÎMM.
Ministerul Economiei planifică o serie de măsuri de sensibilizare a ÎMM în vederea utilizării eficiente
a resurselor și a tehnologiilor mai curate, precum și un program de susținere a ÎMM din mediul rural,
încurajând totodată ÎMM să adopte practici de afaceri ecologice. Cu toate acestea, diseminarea de către
guvern a informației referitoare la reglementare către ÎMM nu este destul de pro activă. Paginile web ale
Ministerului Mediului și ale Centrului Informațional al Ministerului Mediului (http://cim.mediu.gov.md)
sunt principalele surse oficiale de informare cu privire la reglementările de mediu, cu toate acestea ele sunt
prost concepute și foarte puține ÎMM le folosesc.
Potrivit unui sondaj de ecologizare a ÎMM realizat de OCDE pe un eșantion de 400 de ÎMM din
Moldova, marea majoritate a ÎMM (88%) fie au pus în acțiune niște măsuri de eficientizare a resurselor,
mai ales a măsurilor de economisire a energie, apei sau a materiei prime, fie planifică să facă acest lucru în
viitor. Principala forță motrică a acestor măsuri este pur economică: întreprinderile deja înregistrează sau
anticipează o creștere a prețurilor la aceste resurse. Ori, cu cât afacerea este mai mica, cu atât mai mult se
resimte impactul modificărilor de preț la resurse. Totodată, există o cerere foarte scăzută pe piață de la
clienții întreprinderilor de a adopta sisteme de management de mediu (EMS), ceea ce înseamnă că
beneficiile pieței de a investi în EMS sunt incerte.
Printre principalele obstacolele, enumerate de ÎMM din Moldova în sondajul de ecologizare a
întreprinderilor realizat de OCDE, în calea adoptării de practici ecologice, sunt costurile mari și accesul
limitat la finanțare, precum și diverse bariere birocratice, cum ar fi procedurile administrative complexe și
cerințe tehnice învechite. Mai mult de trei sferturi din companiile care desfășoară măsuri de eficientizare a
resurselor nu primesc asistență tehnică sau financiară. Doar peste 7% din companii primesc asistență
tehnică din partea autorităților guvernamentale. Pentru întreprinderile mijlocii această cifră este de 15%, iar
pentru micro-întreprinderile de doar 4%. Finanțarea din fonduri publice, care este o sursă importantă de
investiții, este oferită doar pentru utilizarea eficientă a resurselor în agricultură (11%).
Au fost înregistrate progrese în oferirea de finanțare pentru ecologizarea ÎMM. Atât sectorul public,
prin Fondul pentru eficiență energetică, cât și trei bănci private locale oferă finanțare pentru proiectele de
eficiență energetică (acestea din urmă utilizând liniile extinse de creditare acordate de către BERD prin
Facilitatea de finanțare a energiei durabile în Republica Moldova). Cu toate acestea, oferta rămâne limitată
și se bazează cu precădere pe surse de finanțare externe.
O altă direcție prioritară a Strategiei de dezvoltare a sectorului ÎMM este de a ajusta cadrul de
reglementare la nevoile ÎMM. În prezent, regimul de autorizare ecologică în Republica Moldova nu este
diversificat în funcție de gradul de risc pentru mediu: există autorizații specifice pentru întreprinderi
privind emisiile în aer, deversarea apelor reziduale și eliminarea deșeurilor solide. Au existat mai multe
încercări de a introduce planificările de inspecție a mediului în funcție de risc, dar ele nu a fost integrate în
politica națională pentru monitorizarea conformității. Recent, ÎMM li s-a oferit un tratament preferențial în
ceea ce privește monitorizarea conformității: în primii trei ani de existență toate inspecțiile fiind
consultative și ne implicând sancțiuni, cu excepția încălcărilor grave.
Susținerea internaționalizării ÎMM (Dimensiuni 10 și 7)
Internaționalizarea ÎMM a beneficiat de o atenție sporită din partea guvernului, având în vedere
dimensiunea redusă a pieței interne și semnarea recentă a ZLSAC. Este necesară îmbunătățirea respectării
cerințelor tehnice a ÎMM din Republica Moldova pentru exportul în UE în cadrul ZLSAC. Acest lucru va
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solicita probabil o sporire a capacității agențiilor responsabile de furnizarea infrastructurii de calitate și o
atenție deosebită i se va acorda supravegherii pieței. Adoptarea unui nou cadru strategic pentru promovarea
exportului și atragerea investițiilor solicită, de asemenea, o restructurare a instituțiilor de asistență și suport
existente și o reînnoire a eforturilor de facilitare a comerțului.
Promovarea exportului
Datele sugerează că ÎMM din Republica Moldova au un nivel scăzut de internaționalizare. De
exemplu, în conformitate cu BEEPS V doar 10-12% din ÎMM exportă, direct sau indirect, ceea ce este cu
mult sub media înregistrată în Regiunea Europei și Asiei Centrale (ECA) (22,8%) (BERD, 2014a).
Respondenții la sondajul OCDE invocă lipsa de asistență guvernamentală, lipsa capitalului circulant și
accesul redus la reprezentanță externă fiabilă ca fiind principalele trei obstacole în export. În plus,
procedura de vămuire ocupă în mediu 21,4 zile (aproximativ de cinci ori mai mult decât durează aceeași
procedură în mediu în regiunea ECA; BERD, 2014a). Acest lucru sugerează că lacunele de reglementare și
barierele netarifare în comerț rămân a fi principalele obstacole în internaționalizarea ÎMM.
Autoritățile moldovenești au adoptat diverse măsuri de îmbunătățire a cadrului de reglementare a
activităților de export și import, precum și dezvoltarea serviciilor de promovare a exporturilor.
În plan de reglementare, în 2013 guvernul a lansat rețeaua e-Customs - un instrument electronic care
permite ÎMM să depună declarații vamale on-line și să vămuiască bunuri în mai puțin de o oră. În 2014,
guvernul a implementat procedura de Certificare a operatorilor economici autorizați. Acest lucru a
simplificat procedurile care vizează tranzacțiile legate de export, introducerea unei proceduri rapide de
obținere a Certificatului de respectare a standardelor sanitare și fitosanitare (SPS) pentru export și
excluderea a patru din cele șapte documentele necesare pentru obținerea certificatului. Este în curs de
desfășurare procesul de creare a unui ghișeu unic de emitere a certificatului de respectare a standardelor
sanitare și fitosanitare și a autorizației sanitar-veterinare pentru operațiunile de import-export.
În ultimii câțiva ani, Ministerul Economiei, Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a
Exportului din Moldova (MIEPO) și ODIMM au implementat o serie de măsuri de promovare a exportului.
S-a acordat prioritate activităților promoționale care valorifică imaginea țării și care au inclus evenimente
publicitare. În 2013-2014 au fost organizate 40 de evenimente de promovare, inclusiv întâlniri între
întreprinderi, forumuri privind exportul și misiuni economice în alte țări. MIEPO a lansat, de asemenea,
Economic Diplomatic Club – o platformă de cooperare cu misiunile diplomatice din țară și investitorii
străini. De asemenea, MIEPO și ODIMM au oferit diverse programe de asistență și consultanță pentru
ÎMM exportatoare. Cu toate acestea, potrivit sondajului OCDE, mai mult de 80% din ÎMM nu cunosc
despre activitățile de promovare a exporturilor. Entitățile neguvernamentale au fost, de asemenea, active în
acest domeniu. De exemplu, atunci când ZLSAC a intrat în vigoare, Camera de Comerț și Industrie și
Asociația Businessului European au lansat un proiect pentru a informa întreprinderile din sectoarele de
prelucrare a produselor agricole și textile despre noile oportunități și despre importanța creșterii calității
pentru comerțul cu țările UE.
O provocare majoră pentru dezvoltarea unui program complex de promovare a exportului este
fortificarea capacitații. Rolul MIEPO până în prezent a fost limitat la susținerea participării întreprinderilor
exportatoare la târguri comerciale internaționale. Organizației (MIEPO) îi lipsește o abordare cuprinzătoare
privind promovarea exportului așa cum ea nu furnizează servicii mai sofisticate (de exemplu, studiul pieței,
consultanță cu privire la creșterea calității). În 2014, guvernul a început restructurarea MIEPO în scopul
îmbunătățirii capacității ei de a oferi asistență mai amplă și mai aprofundată companiilor exportatoare. La
nivel de politici, este în curs de pregătire o nouă "Strategie de Atragere a Investițiilor și Promovare a
Exportului (2016-2020)" în vederea înlocuirii celei precedente din 2006.
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În sfârșit, guvernul ar putea lua în considerare dezvoltarea de programe specifice pentru a susține
dezvoltarea rețelei de investiții străine directe (ISD) în ÎMM și alte inițiative pentru promovarea integrării
ÎMM în lanțurile valorice globale. Există istorii de succes în sectorul băuturilor cu implicarea fermierilor
locali și crearea de societăți de ambalare, dar nu există o politică guvernamentală cuprinzătoare în acest
domeniu (UNCTAD, 2013). În ianuarie 2015 au existat două programe active finanțate de Fondul
Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) pentru a facilita integrarea ÎMM în lanțurile valorice
globale: Programul de Servicii Financiare Rurale și Dezvoltare a Businessului Agricol (IFAD V) cu un
buget total de 34,8 milioane USD și Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD
VI), cu un buget total de 26,06 milioane USD.
În cadrul ambelor programe participanții beneficiază de credite cu drept de posesie pe o perioadă de
până la opt ani și cu o perioadă de grație de până la patru ani, cu rate ale dobânzii subvenționate în lei și
valută străină. Aceste programe includ, de asemenea, o componentă de consolidare a capacităților.
Standarde și reglementări tehnice
ZLSAC oferă un cadru pentru dezvoltarea unui sistem de infrastructură a calității în Republica
Moldova și alinierea reglementărilor privind produsele industriale la acquis-ul UE. Conform acordului,
Republica Moldova trebuie să se conformeze treptat la standardele UE de metrologie, acreditare, evaluare a
conformității și de supraveghere a pieței, precum și să preia un număr semnificativ de reglementări tehnice
sectoriale ale UE.
Începând cu mijlocul anilor 1990 în Republica Moldova au fost adoptate o gamă largă de reglementări
"orizontale" cu scopul de a îmbunătăți sistemul de infrastructură a calității și de a-l alinia la practicile
internaționale. În 2012-2013, guvernul a inițiat o reformă instituțională importantă prin crearea de instituții
separate, responsabile de standardizare, acreditare și metrologie. Nivelul de conformitate a standardelor
moldovenești la standarde internaționale este destul de înalt, ceea ce sporește posibilitățile de export pentru
producătorii din Republica Moldova.
Un plan de acțiune ambițios pentru reformă stabilește și documentul guvernamental privind
"Concepția infrastructurii calității". Cu toate acestea, procesul de implementare a acestuia nu este supus
monitorizării permanente și în ultimii ani nu au existat rapoarte de evaluare ale acestui plan.
Principalele provocări în acest sens rămân a fi consolidarea capacității instituționale ale autorităților
responsabile de sistemul infrastructurii calității, modernizarea și re-echiparea entităților responsabile de
evaluare a conformității (de exemplu, echipamentul de evaluare a conformității).
Direcții de dezvoltare
Evaluarea SBA din 2016 consideră următoarele aspecte prioritare pentru Moldova în îmbunătățirea
cadrului de politici pentru ÎMM:


Continuarea îmbunătățirii mediului instituțional pentru elaborarea de politici pentru ÎMM,
acordând o atenție deosebită măsurilor principale din planul de acțiune 2015-16 al Strategiei de
Dezvoltare a sectorului ÎMM. Printre acestea se numără adoptarea unei noi legi privind ÎMM,
care să transpună prioritățile cuprinse în strategie - în legislație, precum și formalizarea dialogului
public-privat privind aspecte legate de ÎMM. De asemenea trebuie să se acorde prioritate
dezvoltării unei piețe private pentru serviciile de dezvoltare a afacerii care ar complementa
serviciile acordate de ODIMM.
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Înlăturarea deficiențelor de reglementare pentru a reduce costurile de conformitate pentru
ÎMM. O atenție deosebită trebuie să se acorde reducerii cerințelor de acordare a licențelor,
adoptând o abordare bazată pe riscuri a inspecțiilor și simplificarea procedurilor vamale. Aceasta
se poate realiza printr-un mecanism eficient de ”ghișeu unic” și o mai vastă utilizare a sistemelor
electronice.



Acordarea unei atenții sporite promovării antreprenoriatului în învățământul superior, în
facultățile care nu sunt axate pe domeniul de afaceri și introducerea abordărilor de competențe
cheie și de cooperare între instituții. De asemenea, este recomandat schimbul sistematic de bune
practici de învățare antreprenorială la toate nivelele de educație și învățare neformală, precum
și de spirit antreprenorial al femeilor. Pentru a asigura o monitorizare și evaluare sistematică a
inițiativelor de învățare antreprenorială și de evaluare a nevoilor de formare, datele statistice ar
trebui să fie colectate în mod consecvent și divizate pe grupuri țintă (de exemplu, pre-inițiere,
inițiere și de creștere a întreprinderii, femei, tineri antreprenori) și în funcție de sex.



Îmbunătățirea guvernării corporative și a transparenței în sectorul bancar. Acest lucru ar
crește stabilitatea și concurența și, prin urmare, ar facilita accesul durabil al ÎMM la finanțare.
Odată cu rezolvarea instabilității actuale din sectorul bancar, guvernul ar putea înlătura
barierele legislative din calea surselor alternative de finanțare. Aceasta ar include
introducerea unui cadru legal pentru capitalul de risc și a investitorilor providențiali și
reglementarea eficientă de leasing și micro finanțare. În mod similar, restructurarea schemelor
existente de garantare a creditelor ar putea stimula creditarea bancară pentru ÎMM, în timp ce o
mai bună coordonare a programelor de promovare a culturii financiare ar asigura instruirea și
informarea unui număr mai mare de antreprenori și persoane fizice.



Întreprinderea de eforturi mai eficiente de promovare a exportului și investițiilor și de
modernizare a infrastructurii calității. Acest lucru va fi necesar pentru materializarea
oportunităților ZLSAC. Noua ”Strategie de promovare a exportului și atragere a
investițiilor pentru anii 2016-2020" ar trebui să acorde prioritate restructurării și consolidării
capacității MIEPO și dezvoltării unor programe specifice pentru stabilirea conexiunii dintre
investițiile străine directe și ÎMM, astfel încât să se încurajeze creșterea calității și transferul de
cunoștințe.

În Tabelul 15.4 este prezentată o potențială foaie de parcurs pentru a ghida politica de dezvoltare a
ÎMM pe termen scurt, mediu și lung în baza constatărilor evaluării SBA.
Tabelul 15.4 Foaia de parcurs pentru reforme strategice
Recomandări de politici de dezvoltare (reformele prioritare sunt evidențiate)
1.

Pe termen
(scurt, mediu, lung)

Consolidarea mediului instituțional, operațional și de reglementare



Elaborarea și finalizarea legii noi cu privire la ÎMM

S/M



Oficializarea mecanismelor de consultare publică-privată, inclusiv crearea
unui consiliu consultativ privind dezvoltarea ÎMM

S/M



Continuarea simplificării reglementărilor în domeniile de baza (de
exemplu, reducerea cerințelor de licențiere, contabilitate simplificată
pentru ÎMM, înregistrarea online a afacerilor, integrarea bazei de date și

S/M/L
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a ghișeului unic)



Finalizarea raționalizării mecanismului EIR în conformitate cu cele mai bune
practici europene și internaționale

M



Fortificarea capacității unităților economice și a reprezentanților ODIMM din
regiune

M/L



Promovarea procedurii de soluționare pe cale extrajudiciară a insolvabilității
și acordarea celei de-a doua șanse

M/L



Adoptarea unui plan de acțiune concret pentru îmbunătățirea procesului de
colectare statistică a datelor ÎMM

M/L

Facilitarea accesului ÎMM la finanțare

2.



Reexaminarea schemelor existente privind garantarea creditelor în vederea
îmbunătățirii capacității și eficacității acestora

S/M



Îmbunătățirea guvernării corporative și transparenței în sectorul
bancar, inclusiv fortificarea capacității și mandatului autorităților de
reglementare

S/M/L



Introducerea cadrului legal pentru organizațiile cu capital de risc și
investitorii providențiali

M



Completarea lacunelor de reglementare a instituțiilor financiare
nebancare (de exemplu, leasing, micro finanțare)

M



Promovarea efectuării operațiunilor bancare prin internet/telefon mobil și alte
instrumente în vederea creșterii accesului la finanțare, în special în zona
rurală; elaborarea unui program de oferire a cunoștințelor în domeniul
financiar

M/L



Oferirea accesului la registrul on-line de posesie a bunurilor mobile și
utilizarea lui deplină pentru facilitarea posibilităților de re-vânzare a gajului;
disponibilizarea informației despre creditare și asigurarea supravegherii
biroului de credit privat

S/M

Promovarea dezvoltării competențelor și spiritului antreprenorial

3.



4.

Elaborarea unei metodologii / mecanism de evaluare a impactului instruirii
antreprenoriale. Instituirea acordurilor de monitorizare și evaluare. Revizuirea
politicilor în baza analizei impactului lor

M/L



Introducerea unui sistem național de evidență a absolvenților școlilor
profesionale în vederea dezvoltării, implementării, monitorizării și evaluării
eficiente a politicilor în domeniul instruirii antreprenoriale și nu numai

S/M



Organizarea de consultări cu comunitatea furnizorilor pentru stabilirea
principiilor de bază de evaluare a nevoilor de formare și de asigurare a
calității

S/M



Dezvoltare continuă și oferirea instruirilor la distanță pentru ÎMM

S/L

Creșterea competitivității ÎMM
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Îmbunătățirea asistenței existente pentru constituirea unei piețe de
servicii de dezvoltare a afacerilor (de exemplu, activități de promovare
și baze de date, monitorizarea și evaluarea incubatoarelor, instituirea
consultanței ca profesie enumerată)

S/M/L



Implementarea prevederilor ZLSAC privind achizițiile publice; introducerea
mecanismelor independente de revizuire; reglementarea efectuării plații cu
întârziere către contractori

S/M/L



Dezvoltarea și promovarea utilizării schemelor existente de finanțare pentru
inovare (de ex. voucherele); promovarea comercializării proprietății
intelectuale și colaborarea dintre mediul academic și ÎMM

M/L



Introducerea reglementărilor și măsurilor de stimulare financiare pentru
ecologizarea ÎMM

M/L

5. Susținerea internaționalizării ÎMM



Adoptarea ”Strategiei de atragere a investițiilor și promovare a
exportului pentru anii 2016-2020”, inclusiv consolidarea capacitații
MIEPO și altor entități; introducerea programului de ISD în ÎMM

S/M/L



Implementarea masurilor din Planul de acțiuni ZLSAC (2014-2016), de
exemplu, infrastructura de calitate, adoptarea standardelor UE

S/M/L



Reducerea aspectelor de reglementare și a barierelor tarifare la export
(inițierea ghișeului unic, e-Customs)

S/M/L
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NOTE
i

Camera Înregistrării de Stat de asemenea interacționează cu antreprenorii în numele Biroului Național de Statistică,
Inspectoratului Fiscal, Casei Naționale de Asigurări Sociale și Companiei de Asigurări în Medicină. Camera
eliberează autorizații de mediu pentru utilizarea specială a apei, autorizează acte permisive în medicină și în domeniul
protecției împotriva incendiilor, precum și certificate pentru specialiști în construcții și certificate fitosanitare pentru
export.
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