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Cuvânt înainte 

Profilurile țărilor aferente Actului întreprinderilor mici pentru Europa (AÎM)/ Small 

Business Act for Europe (SBA) sunt un extras al publicației mai extinse “Indicele politicilor 

ÎMM: Țările partenere din Est 2020”. Acestea oferă o privire de ansamblu cuprinzătoare a 

celor zece principii AÎM/SBA în cele șase țări partenere din Est (PEs) (Armenia, 

Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina), subliniind posibilitățile de 

îmbunătățire și identificând provocările rămase cu care se confruntă țările, precum și 

instrumentele de politici recomandate pentru depășirea acestora.  

Acest profil oferă o privire de ansamblu a contextului economic, tendințelor mediului de 

afaceri și sectorului ÎMM al Republicii Moldova. Ulterior, acesta evaluează progresul 

realizat în baza celor cinci piloni aferenți AÎM/SBA în perioada de referință și, în cele din 

urmă, oferă recomandări de politici specifice pentru consolidarea unui mediu de afaceri 

mai prietenos față de ÎMM. 

Analizele au fost întreprinse potrivit metodologiei Indicelui politicilor ÎMM, elaborată de 

OCDE și instituțiile partenere în 2006. Ediția din 2020 depășește analiza domeniilor 

acoperite de AÎM/SBA și captează alte priorități de politici relevante care împiedică 

dezvoltarea ÎMM (i.e. concurența, executarea contractelor și soluționarea alternativă a 

litigiilor, precum și integritatea de afaceri), în același timp lărgind diapazonul aspectelor 

incluse în cadrul domeniilor de politici de bază. Fiecărei dimensiuni i se acordă un scor în 

rezultatul autoevaluării, efectuate de fiecare dintre cele șase guverne, și a unei evaluări 

independente, efectuate de OCDE și organizațiile sale partenere, care a inclus contribuțiile 

unei echipe de experți locale care a colectat date și informații și a efectuat interviuri cu 

principalele părți interesate și reprezentanții sectorului privat.  

Evaluarea AÎM/SBA este rezultatul unui efort colaborativ din partea Organizației pentru 

Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Băncii Europene pentru Reconstrucție și 

Dezvoltare (BERD) și a Fundației Europene pentru Formare (FEF), cu suportul financiar 

al Uniunii Europene în cadrul inițiativei EU4Business. 

Elaborarea prezentului raport a fost posibilă grație contribuțiilor Iuliei Costin, Constantin 

Turcanu și Oxana Paladiciuc, coordonatori AÎM/SBA pentru Moldova care au sprijinit 

colectarea datelor și procesul de verificare și au condus participarea țării lor la toate etapele 

proiectului.                                        
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Capitol 11.  Republica Moldova: profilul țării după Actul întreprinderilor 

mici 

Din 2016 Republica Moldova a realizat progrese moderate în dezvoltarea în continuare a 

unui mediu de afaceri mai prielnic pentru ÎMM-uri. Moldova a avansat în implementarea 

Strategiei de dezvoltare a ÎMM pentru anii 2012-2020, cu progres substanțial în reducerea 

reglementărilor împovărătoare, implementarea analizei impactului reglementărilor și 

prestarea serviciilor de dezvoltare comercială pentru ÎMM-uri. Reformele demne de 

remarcat includ și consolidarea cadrului de politici pentru învățarea antreprenorială, 

sprijin inițial pentru tinerii antreprenori, extinderea schemei de garantare a creditelor, 

lărgirea serviciilor de e-guvernare și formalizarea platformei de dialog public-privat. 

Pe viitor Moldova trebuie să se axeze pe promovarea unui mediu concurențial echitabil 

pentru toate întreprinderile printr-o politică concurențială eficientă și un sistem judiciar 

transparent și independent. Rămâne de depus un efort considerabil pentru promovarea 

învățării antreprenoriale, inclusiv întrunirea cerințelor cu privire la competențele specifice 

ale ÎMM. Internaționalizarea limitată a ÎMM-urilor din R. Moldova este o provocare pe 

termen lung, precum și un accent mai mare poate fi plasat pe valorificarea sporită a  

ZLSAC dintre Moldova și UE. Pe lângă aceasta, Moldova ar putea sprijini în continuare 

activitățile inovaționale ale ÎMM-urilor și tranziția acestora la economia ecologică.  
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Constatările–cheie 

Figura 11.1. Scorurile Indicelui politicilor ÎMM pentru Moldova 

Scorurile țării după dimensiune, 2020 c. 2016 

 

Tabelul 11.1. Scorurile Indicelui politicilor ÎMM pentru Moldova, 2020 c. 2016 

Pilon Dimensiune 
MDA 

2020 
MDA 

2016 

Media 
PaEs 
2020 

MDA 2020  
(metodologia 

2016) 

A 

Cadrul instituțional și de reglementare 3.92 3.51 3.74 3.92 

Mediul operațional  3.76 3.56 3.92 3.76 

Falimentul și a doua șansă 2.79 2.68 2.85 2.69 

B 
Învățarea antreprenorială / Antreprenoriatul femeilor 4.25 2.57 3.58 n.a. 

Competențe ÎMM 3.92 2.50 3.36 n.a. 

C Accesul la finanțe 3.61 3.40 3.57 3.64 

D 

Achizițiile publice 3.86 2.89 3.49 3.86 

Standarde și reglementări 3.68 4.12 3.43 3.39 

Internaționalizarea 2.74 3.07 2.96 3.13 

E 

Servicii de dezvoltare a afacerilor 3.47 3.35 3.53 3.47 

Politica inovațională 2.99 2.54 2.92 3.04 

Economia verde 2.92 2.19 2.77 2.92 
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Tabelul 11.2. Progresul aferent implementării reformelor prioritare ale Indicelui politicilor 

ÎMM 2016 – Moldova 

Reformele prioritare schițate în Indicele politicilor ÎMM 2016 Reformele–cheie implementate până în prezent 

Pilonul A – Guvern receptiv 

Adoptarea noii legi cu privire la ÎMM 

Formalizarea mecanismelor de consultații publice-private 

Continuarea simplificării reglementatoare în domeniile–cheie  

Consultațiile publice-private încheiate 

Reglementare simplificată introdusă 

Cadrul AIR implementat de toate instituțiile relevante 

Pilonul B – Capital uman antreprenorial 

Introducerea unui sistem de trasabilitate a absolvenților școlilor 
profesionale  

Ținerea consultațiilor de politici privind evaluarea necesităților de 
instruire și a cadrelor de asigurare a calității  

Dezvoltarea în continuare și oferirea e-formării către ÎMM-uri 

Prestarea extinsă a serviciilor în domeniul dezvoltării competențelor-
cheie ale antreprenoriatului prin crearea Centrului de Educație 
Antreprenorială și Sprijin de Afaceri  

Programul dedicat ”Femeile în afaceri”, implementat de ODIMM 

Pilonul C – Accesul la finanțe 

Îmbunătățirea guvernării corporative și transparenței în sectorul bancar 
(inclusiv consolidarea capacității și mandatului reglementatorilor) 

Eliminarea lacunelor ce țin de instituțiile financiare nebancare  

Sectorul financiar a cunoscut niveluri sporite de stabilitate și interes din 
partea investitorilor străini ca urmare a evaluării efectuate de FMI 

Legea din 218 privind “instituțiile creditare nebancare” a introdus 
diverse forme de finanțare alternativă sub o singură umbrelă de 
reglementare, consolidând, de exemplu, reglementările cu privire la 
leasing 

În 2018 a fost întreprins un sondaj al nivelurilor de cultură financiară a 
populației generale  

Pilonul D – Accesul la piețe 

Adoptarea Strategiei de promovare a exporturilor și atragere a 
investițiilor (2016-2020) 

Implementarea prevederilor ZLSAC pentru achizițiile publice  

Strategia de promovare a exporturilor și atragere a investițiilor adoptată 

Noua lege cu privire la achizițiile publice adoptată  

Pilonul E – Inovare și sprijinirea întreprinderilor 

Îmbunătățirea sprijinului existent pentru dezvoltarea pieței serviciilor de 
dezvoltare a afacerilor  

Extinderea și promovarea schemelor financiare existente pentru 
inovarea și ecologizarea ÎMM 

Furnizarea serviciilor de dezvoltare a afacerilor sporită în colaborare cu 
furnizorii privați 

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare instituită  

Context 

Instantaneu economic și prioritățile de reformă  

Creșterea în Moldova s-a regenerat remarcabil de rapid după încetinirea cauzată de criza 

bancară și mediul internațional nefavorabil, ceea ce s-a soldat cu o contracție în 2015 

(Tabelul 11.3). Aceasta reflectă îmbunătățiri atât în condițiile economice externe, cât și în 

fundamentele naționale (World Bank, 2018[1]).  În 2018, ratele șomajului și a inflației au 

atins nivelurile cele mai joase din 2010 (3,4% și, respectiv, 3,1%) și, împreună cu ratele 

dobânzii scăzute la împrumuturile noi, au contribuit la o creștere modestă a investițiilor și 

cererii interne. Remitențele personale care s-au ridicat la 16,3% din PIB în 2018, continuă 

să joace un rol important în Moldova, afectând cererea internă și deficitul contului curent.  

Deși serviciile reprezintă 55% din PIB, sectorul agriculturii în continuare joacă un rol 

important, constituind 12% din PIB și peste 30% din ocuparea forței de muncă. Industria 

Moldovei este determinată în principal de sectorul agro-alimentar, tradițional puternic, care 

constituie 37% din producerea industrială. Totuși, influxurile de ISD, direcționate în special 

spre sectorul automobilelor și cel mecanic, schimbă peisajul industrial în Moldova. 
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Tabelul 11.3. Moldova: Principalii indicatorii macroeconomici, 2013-18 

Indicator Unitatea de măsură 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Creșterea PIB* Procent, y-o-y 9.0 5.0 -0.3 4.4 4.7 4.0 

Inflația** Procente, medie 4.6 5.1 9.6 6.4 6.6 3.1 

Soldul bugetar1** Procente din PIB -1.6 -1.6 -1.9 -1.8 -0.8 -1.1 

Soldul contului curent * Procente din PIB -5.2 -6.0 -6.0 -3.5 -5.8 -10.5 

Exporturile de bunuri și servicii * Procente din PIB 32.1 31.2 31.9 32.3 31.1 30.4 

Importurile de bunuri și servicii * Procente din PIB 63.6 62.0 57.4 55.3 54.5 56.3 

Influxurile nete de ISD * Procente din PIB 2.5 3.6 2.8 1.2 1.7 2.1 

Datoria publică generală brută ** Procente din PIB 24.9 30.3 37.8 35.6 31.8 29.7 

Creditele interne acordate 
sectorului privat * 

Procente din PIB 35.7 31.0 29.1 25.6 22.8 23.5 

Șomajul2* 
Procent din totalul populației 
active 5.1 3.9 3.7 4.2 4.1 3.4 

PIB-ul nominal * miliarde dolari SUA 9.5 9.5 7.7 8.1 9.7 11.3 

1 Capacitatea de finanțare/necesarul de finanțare pentru administrația publică. 
2 Estimările ILO modelate. 

Sursa: *World Bank (2019[2]), World Development indicators; **IMF (2019[3]), World Economic Outlook, 

ambele accesate în decembrie 2019. 

Moldova are în permanență o balanță comercială negativă care este doar parțial compensată 

de remitențe, astfel, contul curent reflectă deficite persistente, atingând 10,5% din PIB în 

2018. Produsele vegetale continue să fie principalul bun importat, alcătuind 30% din totalul 

exporturilor, urmat de utilajul mecanic și electric (16%) în 2017 (WITS, 2019[4]).  În 

perioada 2009–2017, cota utilajului mecanic în totalul exporturilor a sporit cu 6 puncte 

procentuale, ceea ce l-a făcut sectorul de export cu dezvoltarea cea mai rapidă. UE este 

partenerul comercial cel mai important și în continuă creștere al Moldovei, constituind 65% 

din totalul exporturilor în 2017 (United Nations, 2018[5]). 

Deși Strategia națională de dezvoltare “Moldova 2020” este principalul document de 

politici economice, Acordul de Asociere UE-Moldova (AA), Zona de liber schimb 

aprofundat și cuprinzător (ZLSAC), creată în 2014, și programul FMI care a urmat criza 

bancară din 2015 au jucat un rol important în formarea evoluțiilor de politici în Moldova, 

stimulând viteza și profunzimea reformelor politicilor economice și financiare.  

Moldova recent a elaborat o nouă Strategie națională de dezvoltare, “Moldova 2030”, care 

este armonizată atât cu AA încheiat de către aceasta cu UE, cât și cu ”Agenda pentru 

dezvoltarea durabilă 2030” a Organizației Națiunilor Unite. Documentul respectiv va 

contribui la alocarea strategică a resurselor bugetare, potrivit obiectivelor stabilite pentru 

cei patru piloni de bază: (1) Economia durabilă și incluzivă, (2) Capitalul uman și social 

puternic, (3) Instituții echitabile și eficiente, și (4) Mediu înconjurător sănătos. Deși 

Strategia nu conține obiective specifice pentru dezvoltarea ÎMM; multe dintre acțiunile 

prioritare evidențiate în document au scopul să sprijine antreprenoriatul. 

Tendințele mediului de afaceri 

Moldova a avansat în implementarea Strategiei de dezvoltare a ÎMM pentru anii 2012-

2020, eliminând cerințele birocratice redundante față de întreprinderi, extinzând serviciile 

de e-guvernare și implementând programe pentru diminuarea barierelor din calea 

desfășurării activității economice. Reformele respective au fost reflectate în raportul Doing 

Business din 2020 al Băncii Mondiale, care clasifică Moldova pe locul 48, în creștere de 

pe locul 63 în 2015. Moldova are o performanță relativ bună la indicatorii inițierea unei 
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afaceri și înregistrarea proprietății, dar are un rezultat slab la indicatorul eliberarea 

autorizațiilor pentru construcții (World Bank, 2019[6]). Potrivit Indicatorului 

Competitivității Globale din 2019, Moldova se clasifică pe locul 86 în cadrul a 141 de țări, 

sistemul financiar, inclusiv finanțarea ÎMM-urilor (clasificat pe locul 124 și, respectiv, 93), 

rămânând unul dintre aspectele cele mai problematice, în pofida îmbunătățirii ușoare 

comparativ cu anul 2018 (World Economic Forum, 2019[7]). 

În pofida îmbunătățirilor majore în mediul operațional atât pentru întreprinderile naționale, 

cât și pentru cele străine, rămân în continuare provocări structurale importante. De 

exemplu, emigrația masivă și sistemul educației rigid au dus la deficitul de forţă de muncă 

calificată – unul dintre principalele obstacole pentru desfășurarea activității economice, 

raportat de ÎMM-uri. În afară de aceasta, interviurile cu membrii comunității de afaceri 

indică percepția acestora că nivelurile corupției sunt în continuare înalte. Moldova s-a 

clasat pe locul 117 din 180 de țări conform Indicelui de percepție a corupției (Transparency 

International, 2018[8]). Imparțialitatea și independența instanțelor judecătorești sunt în 

continuare contestate de sectorul privat, ceea ce reduce dorința investitorilor de a-și extinde 

activitățile în Moldova. Conform Sondajelor întreprinderilor, efectuat de Banca Mondială, 

27,4% dintre întreprinderile intervievate au identificat corupția ca principala constrângere, 

în timp ce 30,6% identifică sistemul judecătoresc drept o constrângere majoră. Valorile 

respective se situează considerabil mai sus de cifrele medii de 19,4% și, respectiv, 10,1% 

pentru Europa și Asia Centrală (vezi Figura 11.2 pentru mai multe informații) (World Bank, 

2019[9]). 

Figura 11.2. Constrângerile pentru mediul de afaceri în Moldova 

Procentul întreprinderilor intervievate care consideră că un anumit obstacol pentru mediul de afaceri este cel 

mai important 

 

Sursa: OCDE World Bank (2020), Enterprise Survey: Moldova. 
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Sectorul ÎMM  

Noua definiție a ÎMM-urilor, adoptată în 2016, este conformă cu practicile bune ale UE și 

internaționale. Sunt folosite criteriile de ocupare a forței de muncă, cifra de afaceri și 

bilanțul contabil pentru determinarea faptului dacă o întreprindere este micro, mică sau 

mijlocie. Deși criteriile de ocupare a forței de muncă sunt consecvente cu definiția UE, 

pragurile pentru cifra de afaceri și active sunt mai mici în Moldova, reflectând veniturile 

mai mici pe cap de locuitor în Moldova.  

Tabelul 11.4. Definiția întreprinderilor micro, mici și mijlocii în Moldova 

 Micro Mică Mijlocie 

Ocuparea forței de muncă < 10 angajați < 50 angajați < 250 angajați 

Cifra de afaceri anuală < 9 milioane lei 

(0,46 milioane euro) 

< 25 milioane lei 

(1,28 milioane euro) 

< 50 milioane lei 

(2,56 milioane euro) 

Total active < 9 milioane lei 

(0,46 milioane lei) 

< 25 milioane lei 

(1,28 milioane euro) 

< 50 milioane lei 

(2,56 milioane euro) 

Notă: Cursul de schimb valutar din octombrie 2019, per  https://www1.oanda.com/lang/it/currency/converter. 

Sursa: Legea nr. 179 din iulie 2016 ”cu privire la întreprinderile mici și mijlocii”. 

În baza noii definiții, 98,7% din toate companiile din Moldova în 2018 erau ÎMM-uri 

(Figura 11.3), reprezentând 59,8% din ocuparea forței de muncă în sectorul de afaceri și 

70,7% din valoarea adăugată (2017). 

Figura 11.3. Indicatorii demografiei întreprinderilor în Moldova, 2018 sau cei mai recenți 

disponibili 

 

Notă: datele privind numărul întreprinderilor și ocupării forței de muncă se referă la anul 2018, iar datele privind 

valoarea adăugată se referă la anul 2017. 

https://www1.oanda.com/lang/it/currency/converter
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Sursa: Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. 

ÎMM-urile tind să fie concentrate în sectoarele cu valoare adăugată scăzută (Figura 11.4) – 

deși mai puțin concentrate decât în alte țări PaEs – cum ar fi activitățile comerciale (inclusiv 

reparația vehiculelor), profesionale, științifice și tehnice, precum și industriale.  

Figura 11.4. Distribuirea sectorială a ÎMM-urilor în Moldova, 2018 

  

 

Notă: “Altele” în mod notabil include activitățile de cazare și alimentație publică, distribuția apei; salubrizare, 

gestionarea deșeurilor, activitățile de decontaminare, producerea și furnizarea electricității și căldurii, gazului, 

apei calde și aerului condiționat.  

Sursa: Calculele OCDE în baza datelor de la Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. 

Evaluarea AÎM/SBA după piloni 

Pilonul ”Mediu concurențial echitabil” 

Concurența 

Moldova a evoluat ferm spre o lege a concurenței și regim politic eficace. Consiliul 

Concurenței din Moldova (CC) dispune de împuternicirile și instrumentele necesare pentru 

punerea în aplicare a concurenței și le utilizează activ. În întreprinderea acțiunilor împotriva 

acordurilor anticoncurențiale, abuzurilor de poziție dominantă și a controlului asupra 

concentrărilor economice, CC poate impune companiile să prezinte toate informațiile 

necesare, poate efectua inspecții pe teren neanunțate (așa-numitele “controale inopinate”) 
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și poate impune măsuri corective, sancțiuni și dispoziții de întrerupere și încetare. 

Transparența activităților CC a crescut. Orientările privind procedurile de investigație, 

evaluările abuzurilor de poziție dominantă, acordurile orizontale și verticale, precum și 

hotărârile CC sunt disponibile public. CC mai desfășoară și un șir de activități de advocacy. 

În ceea ce ține de achizițiile publice, CC ține cu regularitate seminare privind combaterea 

licitațiilor trucate pentru funcționarii responsabili de achizițiile publice. Pe lângă aceasta, 

CC comunică frecvent cu guvernul cu privire la aspectele de concurență, comentează activ 

asupra proiectelor de acte legislative și normative, precum și desfășoară studii de piață în 

scopul eliminării barierelor în calea concurenței de piață.  

Din punctul de vedere al activității de executare efective, evoluțiile în general sunt pozitive. 

CC și-a intensificat măsurile împotriva cartelurilor. Numărul inspecțiilor neanunțate a 

sporit de la 3 în 2016 la 31 și 27 în 2017 și, respectiv, 2018. De două ori mai multe cauze 

referitoare la carteluri s-au soldat cu aplicarea amenzilor în 2018 decât în 2017, dublând 

valoarea totală a amenzilor pe an, ajungând la o cifră totală de circa 500.000 de euro. În 

2018 au fost emise trei hotărâri cu privire la abuzul de poziție dominantă.  Însă numărul 

total al cazurilor de concentrări economice s-a ridicat doar la 41 în ultimii patru ani și au 

fost inițiate din oficiu, dat fiind că companiile nu par să ia în serios normele cu privire la 

concentrările economice. O altă caracteristică importantă a activității CC este evaluarea 

legilor și actelor normative sub aspectul concurenței. CC a emis peste 300 de propuneri în 

2017/18, circa 100 dintre acestea fiind implementate, înregistrându-se o creștere dublă în 

2018 față de 2017. 

Societatea moldovenească se caracterizează prin lipsa de încredere în instituțiile statului, o 

cotă mare a economiei fiind neformală1. Corupția este omniprezentă. Într-un astfel de 

mediu, executantul concurenței trebuie să facă tot posibilul pentru a se poziționa ca o 

autoritate de încredere și independentă. Doar în așa caz companiile vor fi încurajate să 

investească și să se antreneze în activități economice, precum și să concureze cu companiile 

existente puternice și întreprinderile deținute de stat. CC va trebui în continuare să-și 

dovedească imparțialitatea și să activeze ca un arbitru neutru. Aceasta mai înseamnă și că 

trebuie evitată orice fel de intervenție politică (sau aparența acesteia) în executare sau 

angajarea personalului în ODIMM, Agenția națională pentru dezvoltarea ÎMM.  

Independența și neutralitatea în executare, precum și executarea de calitate înaltă, necesită 

un buget suficient care să-i permită CC să atragă și să mențină personal înalt calificat.  

Lipsa sesizărilor cu privire la fuziuni sugerează o conștientizare insuficientă de către 

comunitatea întreprinderilor a cerințelor legii concurenței. CC trebuie să-și extindă în 

continuare activitățile de advocacy și să se asigure că folosește fiecare contact de lucru ca 

o oportunitate pentru advocacy. Aceasta include, ori de câte ori este posibil, deschiderea la 

discuții, conversații neformale și reducerea poverii administrative. Întreprinderile nu 

trebuie să perceapă CC ca o povară suplimentară, ci ca un avocat din numele lor.  
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Figura 11.5. Politica în domeniul concurenței în Moldova 

Procentajul criteriilor formal adoptate cu privire la concurență, iunie 2019 

 

Notă: Graficul de mai sus se referă la procentajul criteriilor politicii în domeniul concurenței, formal adoptate, 

în cadrul legal. Se oferă ponderi egale tuturor criteriilor. Aceasta nu ilustrează activitatea de executare efectivă 

sub aspectul relevanței sau cantității sau al relevanței criteriilor lipsă sau întrunite.  

Sursa: Chestionarul AÎM/SBA, interviuri cu Consiliul Concurenței din Moldova și cu asociațiile 

antreprenoriale.  

Dat fiind că CC din R. Moldova are un bilanț semnificativ în materie de aplicare a 

legislației, o evaluare mai aprofundată a calității implementării și a cadrului legal ar oferi 

o perspectivă interesantă și recomandări cu privire la modul de îmbunătățire în continuare 

a punerii în aplicare a normelor despre concurență în Moldova și o armonizare mai bună 

cu cele mai bune practici internaționale. Evaluările inter pares, efectuate de OCDE sau 

UNCTAD, pot fi un instrument util, în special luând în calcul că Moldova până în prezent 

nu a fost supusă unui astfel de exercițiu.  

Activitatea de evaluare a concurenței, precum și cea de advocacy, axată pe funcționarii 

responsabili de achizițiile publice, ar putea beneficia de orientările și materialele relevante 

ale OCDE – ”Setul de instrumente pentru evaluarea concurenței” al OCDE2 și 

Recomandări privind combaterea licitațiilor trucate în achizițiile publice ale OCDE3 – 

precum și de instruire în utilizarea instrumentelor respective.  

Executarea contractelor și soluționarea alternativă a litigiilor 

Executarea contractelor în Moldova rămâne un proces îndelungat și împovărător care 

durează 585 de zile și costă 28,6% din valoarea acțiunii, fără nicio schimbare față de 

performanța din 2016 (World Bank, 2019[10]). Pe lângă aceasta, nu există un sistem care să 

monitorizeze executarea hotărârilor judecătorești și persistă lacune majore în informațiile 

disponibile privind hotărârile ce urmează să fie executare (Council of Europe, 2017[11]).  

Banca Mondială, în Sondajul întreprinderilor, a constatat că 30% din companiile mici și 

31,8% din cele mijlocii identifică sistemul judecătoresc drept o constrângere majoră (cifrele 
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medii în Europa și Asia Centrală sunt substanțial mai mici, și anume, 9,4% și 12,3%) 

(World Bank, 2019[9]). 

În pofida acestei imagini statice, guvernul recent a depus eforturi pentru consolidarea 

cadrului normativ privind executarea contractelor în țară. Din iunie 2018 este disponibilă 

o procedură nouă pentru acțiunile mici, ceea ce le asigură ÎMM-urilor o soluționare mai 

rapidă a litigiilor. Automatizarea procedurilor judecătorești este în desfășurare, dosarele 

fiind repartizate aleatoriu judecătorilor și hotărârile judecătorești fiind publicate. Însă 

automatizarea instanțelor judecătorești va necesita o modernizare majoră a infrastructurii 

IT, ceea ce poate fi dificil, având în vedere fondurile publice limitate disponibile pentru 

reforma sistemului de justiție. Drept urmare, adoptarea procedurilor judecătorești–cheie 

care să permită soluționarea mai rapidă și mai transparentă a litigiilor contractuale (de ex., 

cererea electronică (e-filing) deservirea electronică a procesului (e-service) și plata 

electronică a taxelor judiciare (e-payment)) progresează lent. Pe viitor, guvernul trebuie să 

asigure în continuare derularea eficientă a sistemului de justiție electronică, pentru ca 

instanțele judecătorești electronice să devină funcționale pe deplin, în același timp 

monitorizând performanța sistemului pentru a-i aborda deficiențele. 

Întreprinderile, de asemenea, au protecție limitată când vine vorba de atacarea hotărârilor 

administrative care le afectează direct proprietatea. Pentru litigiile publice-private lipsește 

un organ independent care să protejeze drepturile întreprinderilor în cazul unei acțiuni 

ilegale sau a unei inacțiuni din partea autorităților publice. Înființarea unei astfel de instituții 

(adică, a unui Ombudsman pentru mediul de afaceri) pare să fie o prioritate clară pentru 

reformă. 

În ceea ce ține de protecția drepturilor de proprietate intelectuală (DPI), Moldova a introdus 

Strategia națională privind DPI până în 2020, care include prevederi cu privire la 

sancționarea încălcărilor DPI și elaborează servicii specifice de protecție a DPI pentru 

ÎMM-uri. Totuși, punerea în aplicare a DPI în Moldova rămâne problematică, dat fiind că 

țara se clasează pe locul 91 privind protecția DPI în cadrul Raportului privind 

competitivitatea globală 2019 (World Economic Forum, 2019[7]). De asemenea, măsurile 

dedicate ÎMM în cadrul Strategiei au avut impact limitat asupra utilizării DPI de către 

ÎMM-uri – doar 18 întreprinderi au folosit serviciul de pre-diagnosticare, propus de guvern 

în perioada 2015-17. 

În cele din urmă, mecanismele de soluționare alternativă a litigiilor (SAL) sunt recunoscute 

de sistemul legal al R. Moldova și sunt disponibile pe larg pentru soluționarea litigiilor 

comerciale. Consiliul de Mediere de pe lângă Ministerul Justiției organizează și 

coordonează activitatea mediatorilor în țară, inclusiv certificarea mediatorilor și elaborarea 

standardelor și programelor de instruire. Deși prevederile legale favorizează utilizarea 

mecanismelor SAL,4 acestea în prezent reprezintă doar 1% din soluționarea litigiilor civile, 

cu doar 264 de litigii comerciale soluționate prin mediere în 2018. Pe viitor, Guvernul R. 

Moldova ar putea promova SAL în cadrul comunității de afaceri, desfășurând campanii de 

sensibilizare și introducând stimulente pentru ca companiile să utilizeze SAL.  

Integritatea de afaceri 

Strategia națională de integritate și anticorupție a R. Moldova pentru anii 2017-2020 

include o componentă privind integritatea în afaceri care abordează aspectele transparenței 

relațiilor private–publice, integritatea întreprinderilor deținute de stat și etica de afaceri. 

Deși aceasta este o evoluție importantă comparativ cu strategia anterioară,5 politicii de 

integritate în afaceri din Moldova încă îi lipsește o abordare bazată pe riscuri și un 

mecanism de implementare eficient. Guvernul nu a efectuat niciun studiu al riscurilor de 
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corupție în sectorul privat și, potrivit Centrului Național Anticorupție (CNA), doar două 

din 14 acțiuni planificate în cadrul Planului de Acțiuni au fost implementate pe deplin în 

2017, în timp ce opt au fost implementate parțial. În general, performanța Moldovei în 

clasamentele internaționale care evaluează nivelul corupției și al libertății economice 

rămâne slab. Țara se clasează pe locul 97 în ce privește Indicele libertății economice 2019 

al Heritage Foundation, cu scorul de 59,1 (înregistrând o creștere de pe locul 111 în 2015, 

cu scorul de 57,5), integritatea guvernamentală și eficacitatea judiciară fiind printre 

domeniile cele mai problematice.  

Moldova a introdus răspunderea penală a persoanelor juridice acuzate de corupție (2012) 

și a consolidat dezvăluirea obligatorie a beneficiarilor finali ai companiilor (modificări 

introduse în 2012, 2014 și 2016) ca elemente ale cadrului de prevenire a corupției în 

sectorul privat. Totuși, mecanismele de prevenție respective trebuie implementate adecvat 

pentru a le garanta eficiența, în timp ce altele au nevoie de îmbunătățire. Linia fierbinte a 

CNA pentru sesizarea cazurilor de corupție este cunoscută de către sectorul privat, însă 

majoritatea întreprinderilor intervievate preferă să se abțină de la sesizări (Centre of 

Sociological, Politological and Psychological Analysis and Investigations CIVIS, 2018[12]). 

Adoptarea legii cu privire la avertizorii de integritate în iulie 2018 este un pas important 

spre protecția drepturilor avertizorilor de integritate; însă, dată fiind perioada scurtă de 

implementare a legii, este prea devreme de analizat punerea în aplicare a acesteia și 

impactul său asupra sesizării corupției de către întreprinderi.  

În ultimii ani, instituțiile din Moldova au implementat un șir de acțiuni de promovare a 

integrității de afaceri și de sensibilizare cu privire la corupție în sectorul privat. Cu 

susținerea PNUD, CNA a desfășurat o campanie de sensibilizare publică (“Integritatea este 

libertate”) și un curs de instruire cu privire la implementarea standardului internațional 

pentru Sistemele de management anti-mită,6 precum și a elaborat un model de Cod de 

conduită pentru ÎMM-uri.  Consiliul Concurenței și CNA au lansat platforma de 

cooperare anticorupție cu sectorul privat, un instrument important pentru diseminarea și 

ancorarea practicilor de integritate în afaceri în cadrul sectorului privat. Pe lângă aceasta, 

guvernul ar putea promova în continuare adoptarea mecanismelor de conformare cu ÎMM-

urile prin activități de sensibilizare care evidențiază beneficiile practicilor de integritate în 

afaceri pentru avantajul competitiv al unei companii și introducând diverse mecanisme 

pentru o antrenare mai bună a mediului de afaceri (adică, reducerea fiscală, lista albă a 

companiilor, premiile pentru integritate etc.) în practicile de integritate și inițiativele de 

integritate extinse.  

Pilonul A – Guvern receptiv  

Cadrul instituțional și de reglementare pentru politica ÎMM 

Moldova a elaborat un cadru instituțional și de reglementare bine-structurat, conținând 

toate blocurile de construcție principale ale unei politici ÎMM pro-active. Progresul realizat 

de la Evaluarea AÎM/SBA 2016 a fost moderat, cu îmbunătățiri mai marcante în domeniul 

reformei de reglementare și al aplicării analizei impactului de reglementare (AIR)  

Moldova și-a armonizat pe larg politica ÎMM cu orientările stabilite de Actul 

întreprinderilor mici (AÎM) al Uniunii Europene/ Small Business Act for Europe (SBA). 

Definiția ÎMM a țării, revizuită în 2016, urmează definiția UE. Strategia ÎMM a acesteia, 

acoperind perioada 2012-2020, este elaborată conform cadrului AÎM/SBA al UE. 

Abordarea politică în special este orizontală, plasând un accent special pe îmbunătățirea 

climatului de afaceri și reducând poverile  administrative, încurajând antreprenoriatul (în 
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special printre femei și în domeniul mai puțin dezvoltat al țării) și îmbunătățind accesul la 

finanțare pentru ÎMM-uri. O secțiune este dedicată rolului care poate fi jucat de remitențe, 

o sursă de venit națională majoră în Moldova, pentru dezvoltarea întreprinderilor mici. 

Strategia de dezvoltare a ÎMM este armonizată cu strategiile de dezvoltare a țării pe termen 

mediu și lung “Moldova 2020” și “Moldova 2030”.  

Ministerul Economiei este responsabil de politica ÎMM și supraveghează implementarea 

generală a strategiei, în timp ce ODIMM, agenția națională pentru dezvoltarea ÎMM, este 

responsabilă de implementarea majorității acțiunilor planificate, conform planurilor de 

acțiuni bianuale. Majoritatea acțiunilor prevăzute de strategie par să fi fost implementate și 

este disponibil un raport privind implementarea acțiunilor; cu toate acestea, rapoartele de 

monitorizare nu evaluează impactul reformelor implementate. Ministerul Economiei, care 

raportează anual Consiliului de Miniștri cu privire la implementarea strategiei, este angajat 

să întocmească un raport de evaluare până în septembrie 2021. 

Reforma cadrului de reglementare și reducerea poverilor administrative este o prioritate 

înaltă pentru guvern. Moldova a fost una dintre primele țări care au introdus procesul de 

ghilotină în reglementare. Au avut loc câteva runde, începând cu un mediu de afaceri strict 

reglementat și având de-a face cu un sistem de inspecție complex, ineficient și deseori 

corupt. În general, acțiunile respective au produs un șir de rezultate palpabile.  

Potrivit Legii cu privire la actele normative (2017), aplicarea AIR pentru legislația legată 

de mediul de afaceri este obligatorie, dar practica nu a fost încă aplicată uniform în cadrul 

administrației publice. Instituția care coordonează aplicarea AIR este Cancelaria de Stat, 

prin secretariatul AIR, în timp ce metodologia AIR a fost revizuită în 2016 și armonizată 

la standardele UE. 

Moldova are o practică de consultare stabilită cu sectoarele întreprinderilor publice și 

private. Conform Legii privind transparența în procesul decizional (2008), consultațiile 

publice sunt obligatorii pentru fiecare act legislativ și normativ care are impact social, 

economic sau de mediu. În acest scop, guvernul a creat o pagină web centrală dedicată 

(www.particip.gov.md), dar nu toate ramurile administrației publice o folosesc pentru a-și 

publica proiectele actelor juridice; potrivit Cancelariei de Stat, 134 de proiecte de lege au 

fost publicate pe pagina web în 2017 din totalul de 185 de proiecte de lege înregistrate de 

Cancelarie. Cu regularitate au loc reuniuni între instituțiile de politici ÎMM și organizațiile 

sectorului privat. Reprezentanții sectorului privat sunt membri ai organului de guvernare al 

ODIMM și pot prezenta și promova inițiative de politici. Cu toate acestea, organizațiile din 

sectorul privat par să fie mai puțin active decât în trecut și și-au pierdut din încredere în 

eficacitatea dialogului public-privat.  

Mediu operațional pentru ÎMM-uri 

Moldova a înregistrat progrese semnificative într-o serie de domenii legate de mediul 

operațional pentru ÎMM-uri, precum înregistrarea și licențierea companiilor. Cu toate 

acestea, rămân un șir de provocări legate de corupția omniprezentă și de tendința organelor 

publice de a efectua inspecții frecvente și deseori nejustificate ale întreprinderilor private. 

Prestarea serviciilor de e-guvernare este unul dintre domeniile unde progresul a fost 

remarcabil. În 2016 guvernul a adoptat Planul de acțiuni privind reforma de modernizare a 

serviciilor publice care acoperă perioada 2017-2021. Implementarea planului de acțiuni 

este coordonată de Cancelaria de Stat care prezintă un raport anual către Consiliul național 

pentru reforma administrației publice. În prezent, guvernul oferă o gamă largă de servicii 

de e-guvernare. Accesul se acordă prin sistemul e-semnătură, iar taxele și plățile pot fi 

http://www.particip.gov.md/
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achitate prin platforma publică MPay. Disponibilitatea conectării la internet a crescut 

semnificativ în toată țara, însă nivelul competențelor în IT ale antreprenorilor rămâne 

limitat, ceea ce împiedică adoptarea serviciilor de e-guvernare.  

Procedurile de înregistrare a întreprinderilor au fost simplificate semnificativ din 2016. 

Potrivit raportului Doing Business din 2020 al Băncii Mondiale, sunt necesare trei 

proceduri pentru a începe o afacere în Moldova; întregul proces durează patru zile, iar 

costul este egal cu 5% din venitul anual pe cap de locuitor al țării. Conform indicatorului 

înființarea unei întreprinderi, Moldova se clasează pe locul 13 din 190 de țări, cu 13 mai 

sus comparativ cu 2016 (World Bank, 2019[6]). Procedurile de înregistrare a întreprinderii 

se desfășoară în cadrul ghișeelor unice, gestionate de Agenția Servicii Publice care este 

prezentă în 26 de localități din toata țara. Înregistrarea întreprinderii parțial poate fi 

completată online, dar procedurile de înștiințare (înregistrarea la autoritatea fiscală, 

organizațiile de asigurare socială și biroul statistic) trebuie efectuate în persoană.  

Moldova a introdus un regim fiscal simplificat pentru întreprinderile individuale și cele 

mici, complementat de rate fiscale mici pentru microîntreprinderi. Întreprinderile cu o cifră 

de afaceri sub 600.000 lei (~ 30.734 euro) se supun unui regim fiscal prezumptiv și unei 

cote fiscale egale cu 1% din cifra de afaceri, dar nu mai puțin de 3.000 lei (~ 153 euro). 

Contabilitatea de casă poate fi aplicată numai pentru întreprinderile individuale. ÎMM-urile 

cu o cifră de afaceri de peste 600.000 lei (~ 30.700 euro) sunt impozitate cu o taxă egală cu 

4% din veniturile lor operaționale. Conform raportului Doing Business 2020, trebuie 

efectuate zece plăți fiscale în fiecare an, iar îndeplinirea cerințelor de conformare fiscală 

durează în medie 183 de ore, în timp ce media regională este de 8,5 plăți și 220 de ore. 

Indicele post-depunere, care măsoară eficiența sistemului de rambursare a TVA și 

procedurile de audit fiscal de asemenea este înalt, situându-se la 90,8 /100 (World Bank, 

2019[6]). 

Falimentul și a doua șansă 

Legea insolvabilității nr. 149/2012 continuă să definească cadrul insolvabilității în 

Moldova. Legislația prevede un termen detaliat și rigid pentru faliment (doi ani în 

majoritatea cazurilor) și proceduri de restructurare (trei ani, cu o posibilă extindere de doi 

ani), precum și un cadru favorabil pentru protecția și reprezentarea drepturilor creditorilor. 

Cu toate acestea, problemele de executare fac ca performanța efectivă a cadrului 

insolvabilității să rămână sub obiectivele legislației. Doing Business 2020 indică că 

termenul mediu necesar pentru soluționarea cazurilor de faliment este 2,8 ani, iar valoarea 

costurilor conexe ajunge la 15% din proprietate – niveluri similare cu cele înregistrate în 

Doing Business 2015 (World Bank, 2019[6]). Implementarea eficientă a legislației în mod 

critic depinde de neutralitatea și capacitatea sistemului judecătoresc. Competitivitatea 

globală 2019 clasează Moldova pe locul 132 din 140 cu privire la independența judiciară 

(World Economic Forum, 2019[7]). Mai mult, hotărârea recentă (ianuarie 2018) de a 

transfera cazurile de insolvabilitate de la curțile de apel la judecătorii – în lipsa instanțelor 

judecătorești specializate – se presupune că va extinde în continuare termenul de 

soluționare a cazurilor de insolvabilitate, deoarece judecătorilor le lipsesc cunoștințele 

specializate. 

Deși oficial nu s-au făcut îmbunătățiri majore ale cadrului legal de la Evaluarea AÎM/SBA 

anterioară, în decembrie 2018 a fost adoptat în prima lectură un proiect de lege de 

modificare a cadrului insolvabilității, care în prezent este în așteptarea lecturii finale și 

adoptării. Proiectul de lege are ca scop apropierea regimului insolvabilității de standardele 

internaționale, în special prin dispoziții privind sporirea transparenței procedurilor, 
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recuperarea unei părți mai mare a acțiunilor, accelerarea procedurilor de restructurare, 

îmbunătățirea șanselor de a obține finanțare după insolvabilitate și sporirea protecției 

debitorilor împotriva creditorilor abuzivi. 

Cu toate acestea, legislația și politicile de prevenire a falimentului și promovarea celei de-

a doua șanse pentru antreprenori nu sunt suficient de armonizate și pro-active, deși 

conceptele respective capătă amploare. ODIMM pune la dispoziție o pagină web de auto-

testare care oferă informații de bază despre antreprenoriat, dar încă urmează să fie introduse 

instruirea sistematică, paginile web, centrele de apel sau sistemul de avertizare timpurie 

pentru antreprenorii care se tem de dificultăți financiare. În ceea ce privește a doua șansă, 

ODIMM recent a fost implicată în proiectul DanubeChance2.0 care are drept scop 

instituirea unei strategii transnaționale privind a doua șansă în regiunea Dunării, împreună 

cu servicii de instruire și restructurare. În viitor, Moldova trebuie să ia în considerare 

implementarea unei strategii politice dedicate sau a unei campanii de informare pentru a 

promova a doua șansă pentru antreprenorii care își doresc un nou început.  

Pilonul B – Capitalul uman antreprenorial 

În efortul său de a stabili o economie deschisă, competitivă, care creează locuri de muncă, 

guvernul R. Moldova a pus reducerea sărăciei și creșterea economică în centrul planului 

său director, Moldova 2020, cu educația și mediul de afaceri ca domenii de bază pentru 

reformă. Acest pilon, în primul rând, examinează modul în care Moldova abordează 

promovarea antreprenoriatului în sistemul său de învățământ (în special vizavi de 

dezvoltările mai largi din Uniunea Europeană), după care trece în revistă evoluția 

antreprenoriatului femeilor, ca parte a efortului mai larg pentru competitivitate. În cele din 

urmă, textul examinează modul în care sunt abordate competențele ÎMM. La sfârșitul 

capitolului sunt prezentate recomandări pentru evoluțiile următoare în toate cele trei 

domenii. 

Învățarea antreprenorială 

De la evaluarea din 2016, cadrul politic general pentru învățarea antreprenorială a fost 

consolidat prin intermediul planului național de dezvoltare 2030, sprijinind educația 2020 

și strategiile ÎMM care acordă o atenție deosebită învățării antreprenoriale. După cum s-a 

menționat în evaluarea din 2016, eforturile de promovare a principalelor competențe legate 

de antreprenoriat în învățământul primar, secundar și profesional sunt bune, dar în 

continuare încorporate în anumite discipline sau cursuri opționale (de ex., designul carierei 

și dezvoltarea spiritului antreprenorial). Cea mai mare parte a învățării antreprenoriale non-

formale este asigurată de ODIMM (vezi mai jos), cu acțiuni reușite întreprinse din partea 

unor astfel de organe ca Consiliul Național al Tineretului de a sensibiliza tinerii cu privire 

la potențialul antreprenoriatului. 

O evaluare a curriculumului, planificată pentru sfârșitul anilor 2019/20, oferă oportunitatea 

de a reconcilia prevederile existente despre învățarea antreprenorială cu Cadrul european 

pentru competențe antreprenoriale ca EntreComp (Bacigalupo et al., 2016[13]). Este 

importantă expertiza și sprijinul programului Junior Achievement în promovarea învățării 

antreprenoriale în Moldova, inclusiv formarea învățătorilor și materialele de sprijin. Totuși, 

responsabilitatea sporită și capacitatea consolidată pentru reforma curriculumului, 

dezvoltarea învățătorilor și guvernarea școlară vizavi de învățarea antreprenorială în cadrul 

administrației naționale va fi importantă pentru reforme sistemice susținute.  

Evaluarea a remarcat activitățile importante ale Centrului pentru educație antreprenorială 

și sprijin pentru afaceri (CEDA) în educația profesională, inclusiv dezvoltarea și evaluarea 
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competențelor antreprenoriale.  Evaluarea a mai remarcat promovarea continuă a 

abilităților antreprenoriale ale elevilor în învățământul profesional post-secundar. Această 

acțiune trebuie extinsă pentru a include dezvoltarea experienței antreprenoriale prin stagii 

într-un mediu profesional unde elevii nu doar ar avea ocazia să-și dezvolte abilitățile 

profesionale, dar și să învețe cum funcționează o afacere. 

S-a realizat puțin progres strategic în promovarea antreprenoriatului în învățământul 

superior. Ca și în 2016, antreprenoriatul în învățământul superior rămâne limitat la 

campioni individuali într-un șir de universități (de ex., Universitatea Tehnică, Academia de 

Studii Economice). Cooperarea între universități și mediul de afaceri rămâne 

subdezvoltată. Universitățile și comunitatea lărgită în învățământul superior, în special 

cadrele didactice și de cercetare, ar trebui să fie mai bine integrate în efortul economic mai 

larg al țării, inclusiv în cadrul de monitorizare al AÎM/SBA. 

În cele din urmă, monitorizarea tuturor evoluțiilor învățării antreprenoriale este acoperită 

de ministerele educației și economiei. În mod special, pentru învățarea antreprenorială 

formală (ministerul educației), cadrul anual de raportare al școlilor ar putea să nu fie 

suficient pentru a capta progresul înregistrat pe măsură ce țara avansează cu dezvoltarea 

antreprenoriatului ca competență-cheie. Între timp, dialogul cu principalele părți interesate 

prin intermediul evaluării AÎM a scos în evidență faptul că evaluarea învățării 

antreprenoriale rămâne neînțeleasă și luată în considerare mai mult sub aspectul modului 

în care sunt evaluați elevii. La momentul evaluării AÎM/SBA, Institutul de Studii 

Economice făcea o evaluare a activităților de învățare antreprenorială (doar educația 

formală). Acest lucru sugerează că Institutul ar putea juca un rol mai mare în sprijinirea 

ministerului educației, dar și al economiei, la efectuarea evaluării învățării antreprenoriale 

formale și neformale, în special în ceea ce privește impactul asupra intenției 

antreprenoriale, ocupării forței de muncă și activității de start-up.  

Universitățile și comunitatea lărgită în învățământul superior, în special cadrele didactice 

și de cercetare, trebuie să fie mai bine integrate în efortul economic lărgit al țării, inclusiv 

în cadrul de monitorizare a AÎM/SBA.  

Antreprenoriatul femeilor 

În urma unei recomandări din evaluarea din 2016, eforturi foarte bune au fost depuse de 

autoritățile moldovenești pentru a îmbunătăți sprijinul pentru antreprenoriatul femeilor. 

În primul rând, Strategia ÎMM pentru anii 2012-2020 a fost revizuită, acordând o atenție 

deosebită antreprenoriatului femeilor. Aceasta include un program dedicat „Femeile în 

afaceri” care sprijină femeile antreprenoare la toate etapele dezvoltării start-up-urilor: etapa 

pre-lansare a start-up-ului și dezvoltarea la etapa timpurie până la creșterea afacerii. Este 

disponibilă și finanțarea pentru lansarea start-up-ului, cu proiecții pentru perioada 2019-

2020 a 280 de start-up-uri de femei și până la 75.000 de euro în capital de start-up per 

întreprindere. În plus, Academia de Afaceri pentru Femei asigură transferul de cunoștințe 

între antreprenori cu experiență și femeile dornice să își dezvolte afacerile. 

În al doilea rând, stabilirea obiectivelor pentru antreprenoriatul femeilor este o practică 

bună. ODIMM a stabilit un obiectiv de 30% pentru femei în cadrul activității sale de 

instruire, inclusiv un obiectiv de 30% pentru femei în cadrul activității lărgite de a sprijini 

tinerii antreprenori și migranții reveniți, inclusiv garanții de împrumut și credite (ODIMM, 

2016[14]). Obiectivele respective deja dau roade. De exemplu, în cadrul programului 

tinerilor antreprenori, 45% din cei care primesc consultații antreprenoriale sunt femei, cu 

43% participând la instruirile în antreprenoriat și 30% accesând mijloace financiare. Mai 
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mult, 34% din cel 132 de rezidenți ai Rețelei incubatoarelor de afaceri din Moldova sunt 

femei. Însă trebuie să se facă mai multe pentru a susține antreprenoriatul femeilor în zonele 

rurale, unde oportunitățile de angajare sunt limitate și unde optarea pentru migrație vine la 

un cost mare pentru familii și societate.  (World Bank, 2017[15]). 

În ceea ce privește structurile de sprijin instituțional, Consiliul Național pentru 

Antreprenoriatul Femeilor, înființat în 2015, și-a pierdut dinamismul, dar mandatul său 

rămâne important: să se asigure că guvernul, sectorul privat și grupurile de interes civic pot 

discuta, analiza și propune opțiuni de politici guvernului. 

Platforma Națională pentru Femei oferă legături cu femeile antreprenoare din comunitățile 

locale și joacă un rol important în împărtășirea poveștilor de succes. Cooperează cu 

ODIMM în găzduirea unui Concurs de antreprenoriat pentru femei, cu premii pentru 1) 

produs/serviciu noi, 2) start-up inovator, 3) responsabilitate socială corporativă și 4) 

Femeia antreprenoare a anului. 

O nouă inițiativă a ODIMM, în parteneriat cu alte țări din regiunea Dunării, va cartografia 

și compara politicile și practicile bune în dezvoltarea antreprenoriatului printre tinere. 

Aceasta oferă oportunitatea de a dezvolta și extinde rețelele femeilor antreprenoare pentru 

schimbul de bune practici. 

În pofida progresului substanțial cu privire la antreprenoriatul femeilor, sub aspectul 

politicilor, furnizării datelor și instruirilor, provocările rămân – în special în ceea ce privește 

accesul la finanțe, cu întrebări legate de tratamentul inegal al femeilor de către bănci și 

autoritățile publice. Spre exemplu, la solicitarea unui împrumut bancar, femeile care dețin 

afaceri în comerțul cu amănuntul trebuie să depună ca garanție un gaj cu valoarea de patru 

ori mai mare decât bărbații și sunt supuse unui control fiscal mai sever decât omologii lor 

bărbați, inclusiv cererile de plăți neformale către inspectorii fiscali. (Sahovic, Gimelli and 

Cicanci, 2018[16]). 

Competențe ÎMM 

De la evaluarea din 2016, ODIMM a depus eforturi bune pentru a asigura o mai bună 

potrivire între nevoile de formare în afaceri și furnizarea de instruire. Cu toate acestea, 

rămân provocări semnificative cu privire la modul în care sistemul de învățământ public 

poate răspunde cererilor de competențe ÎMM. Cu vreo 46% din întreprinderi având 

dificultăți în angajarea personalului cu abilitățile necesare și o treime din angajatori 

considerând lipsurile de competențe și nepotrivirile drept o constrângere semnificativă în 

afaceri, comunitatea de afaceri este „extraordinar de critică” față de baza de competențe ale 

forței de muncă (Hoftijzer and Kheyfets, 2018[17]). În pofida importanței acordate educației 

în cadrul strategiei naționale de dezvoltare a țării – Moldova 2020 – sunt necesare mai 

multe eforturi pentru a asigura că și învățământul profesional, și cel superior sunt mai 

receptive la economia în evoluție. În special, în timp ce reformele în învățământul 

profesional sunt în desfășurare, implementarea unor reforme structurale semnificative în 

tot sistemul învățământului superior este primordială pentru efortul extins al țării către 

inovație, productivitate și creștere (Gamberoni and Newfarmer, 2019[18]).  

Evaluarea a evidențiat o gamă largă de servicii oferite de ODIMM, inclusiv instruire în 

domeniul start-up-urilor, o rețea de 11 incubatoare în funcțiune, garanții de împrumut și 

asistență dedicată în instruire și finanțarea pentru tineri. De la ultima evaluare, a fost lansat 

un program ”Start pentru tineri” pentru susținerea tinerilor antreprenori, 970 de tineri 

înregistrându-se în 2018. 
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Serviciile de formare mai largă pentru companii includ 1) ”Managementul eficient al 

afacerilor” care cuprinde domenii de bază precum planificarea strategică a afacerilor și 

marketingul online, cu preluarea de circa 2.500 de antreprenori; și 2) servicii de mentorat, 

oferite de Centrul de consultanță pentru afaceri și suport pentru afaceri (CCAA). În plus, 

de la ultima evaluare, Moldova și-a relansat platforma virtuală care oferă ÎMM-urilor acces 

la informații-cheie privind susținerea afacerilor, inclusiv disponibilitatea instruirilor 

(www.businessportal.md).  

O inovație deosebită este efortul dedicat de implicare a diasporei moldovenești prin 

programul PARE 1 + 1, care sprijină dezvoltarea microîntreprinderilor la revenirea acasă, 

ceea ce este o practică bună. Programul mobilizează influxurile de remitențe pentru a 

sprijini crearea afacerilor, fiind susținute cu instruire. Având în vedere potențialul acestora 

de a aduce valoare economiei și creării locurilor de muncă, sunt necesare mai multe eforturi 

pentru sprijinirea instruirii pentru întreprinderile orientate spre creștere, care suferă de 

deficiențe de competențe, inclusiv instruire pentru întreprinderile cu potențial de a face 

comerț la scară internațională. Între timp, instruirea care abordează gestionarea riscului de 

mediu, oferită de ODIMM, precum și cursurile mai specializate privind conservarea 

energiei, oferite de Agenția Națională pentru Eficiență Energetică, reflectă creșterea 

gradului de conștientizare față de protecția mediului. 

Se depun eforturi importante, în mare parte sprijinite de donatori, pentru promovarea 

competențelor digitale în cadrul ÎMM-urilor. Între timp, a fost întreprinsă o primă analiză 

privind specializarea inteligentă. Aceasta a identificat domeniile prioritare ale sectorului în 

Chișinău și regiunile periferice, precum și potențialul de inovare (inclusiv prezența 

instituțiilor de învățământ profesional și superior), inclusiv grupuri/clustere (de ex., servicii 

de afaceri) și emergente (de ex., industrii creative). 

În cele din urmă, deși monitorizarea instruirilor pentru ÎMM este bine stabilită pentru 

programele susținute de guvern, este necesară o abordare mai mult bazată pe sistem pentru 

evaluarea programelor de instruire. 

Este necesară o cooperare structurată, analiza comună a abilităților (deficiențelor, lacunele 

și perspectivelor de viitor) și planificarea pentru viitor, cu implicarea asociațiilor sectoriale 

și comunităților de învățământ profesional și superior. Aceasta trebuie să se bazeze pe 

activitatea de anticipare a competențelor continue ale comitetelor sectoriale. 

O axare mai dezvoltată pe instruire (de reglementare, vocațională și managerială) pentru 

ÎMM-urile din sectoare prioritare cu potențial de creștere și export. 

Având în vedere capacitatea sa, s-ar putea de luat în considerare implicarea Institutului 

Național de Cercetări Economice ca organ partener al ministerului economiei și ODIMM, 

atât la monitorizarea, cât și la evaluarea programelor de instruire, susținute de guvern. 

Pilonul C – Accesul la finanțare 

Moldova a întreprins anumite măsuri pentru a facilita accesul ÎMM-urilor la finanțare. 

Politicile notabile includ extinderea sistemului de înregistrare a bunurilor mobile, ceea ce 

a îmbunătățit ecosistemul pentru înregistrarea gajului. Consolidarea sectorului bancar a dat 

rezultate palpabile, investitorii internaționali revenind în țară la primele semne ale 

restabilirii creșterii creditelor. Sprijinul finanțări ÎMM-urilor depinde în mare măsură de 

donatori, deși extinderea Fondului de garantare a creditelor este un pas pozitiv în atenuarea 

riscurilor percepute ale împrumuturilor către ÎMM-uri. Legea din 2018 privind instituțiile 

financiare nebancare este un pas pozitiv în diversificarea surselor de finanțare pentru ÎMM-

http://www.businessportal.md/
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uri, deși datele statistice disponibile arată o penetrare limitată pe piață a acestor 

instrumente. 

Cadrul legal și normativ 

Moldova are un cadru legal bine stabilit în ceea ce privește tranzacțiile asigurate, protecția 

creditorilor fiind în mare parte în conformitate cu cele mai bune practici internaționale. 

Totuși, În pofida acestor alternative legale de siguranță, procedura de insolvabilitate în R. 

Moldova tinde să fie îndelungată, cu costuri relativ înalte și rate de recuperare scăzute 

(World Bank, 2019[6]). În ceea ce ține de opțiunile disponibile ÎMM-urilor de utilizare a 

propriilor active pentru a atrage fonduri, cadastrul existent (disponibil în întregime online 

și gratis pentru toți utilizatorii) a fost complementat cu un sistem de înregistrare extins 

pentru bunurile mobile. Fiind pe larg acceptate de către bănci ca garanție, capacitatea de a 

înregistra bunuri mobile online le ajută ÎMM-urilor cu bunuri imobile limitate să acceseze 

finanțare. Aceasta este îndeosebi pertinent în lumina faptului că băncile se bazează mult pe 

garanții și acoperirea foarte limitată a birourilor private de informații creditare – extragerea 

informațiilor doar de la instituțiile financiare, acoperirea acestora s-ar fi dublat de la 

evaluarea din 2016, deși încă acoperă doar 16% din populația adultă.  

Reglementările și supravegherea bancară au primit o atenție semnificativă în ultimii ani în 

contextul unei evaluări a Fondului Monetar Internațional urmare a crizei bancare din 2014. 

Reformele introduse în 2018 au continuat punerea în aplicare a cerințelor Basel III (care 

urmează să fie încheiată până în 2023). Deși aceste standarde sunt aplicate uniform de către 

toate instituțiile, există excepții pentru creditarea ÎMM-urilor. 

Un alt risc care afectează în mod disproporționat ÎMM-urile sunt împrumuturile în valută 

străină. Începând cu 2015, regulamentul privind dezvăluirea obligatorie le cere creditorilor 

să informeze debitorii despre riscurile suplimentare asociate cu împrumuturile respective. 

În același timp, doar ÎMM-urile expuse la nivel internațional pot, din punct de vedere legal, 

să acceseze împrumuturi în valută străină, limitând cererea potențială a debitorilor pur și 

simplu atrași de ratele mai mici ale dobânzii (acestea, de regulă, fiind de circa două ori mai 

mici decât cele oferite pentru împrumuturile în monedă locală). Cu toate acestea, în absența 

unui mecanism la scară largă care să încurajeze sau să faciliteze împrumuturile în monedă 

locală, există în continuare probabilitatea ca ÎMM-urile să-și asume riscuri de schimb 

valutar disproporționate. 

Bursa locală, deși este operațională și reglementată central, nu reprezintă o sursă fezabilă 

de finanțare pentru întreprinderile locale, având în vedere nivelurile de tranzacționare 

puternic fluctuante și absența unei piețe operaționale separate pentru ÎMM-uri. 

Sursele de finanțare externă pentru ÎMM-uri (finanțarea bancară, finanțarea 

nebancară și capitalul de risc) 

Băncile reprezintă sursa principală de finanțare pentru ÎMM-urile locale din Moldova. 

Astfel, acest segment a fost în special afectat de criza sectorială din 2014-15, după cum au 

arătat următorii patru ani de reducere a acordării creditelor interne sectorului privat (de la 

35,7% din PIB în 2013 la 22,8% în 2017) (World Bank, 2018[19]) . Creșterea creditară 

pozitivă a revenit în 2018, ca un prim semn de recuperare, deși aceasta în mare parte a fost 

determinată de acordarea creditelor de consum și ipotecare. Însă, oricum, sectorul arată 

semne de consolidare, revitalizare și stabilizare, precum și de interes din partea 

investitorilor străini.  
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Programele de suport pentru ÎMM-uri sunt oferite practic prin intermediul fiecărei bănci 

majore, deși tind să fie finanțate de donatori, dar și să vizeze un segment sau o activitate 

foarte specifică. Schemele de sprijin de stat includ și subvenții la rata dobânzii, care în 

general sunt considerate a fi un mecanism mai puțin durabil. O evoluție pozitivă de la 

ultima evaluare este extinderea în 2018 a Fondului de garantare a creditelor, atât în termeni 

monetari, cât și în ceea ce privește designul și ofertele acestuia; îmbunătățirea monitorizării 

și evaluării Fondului ar trebui să contribuie la îmbunătățirea schemei acolo unde este cel 

mai necesar, în timp ce serviciile complementare de asistență și instruire urmăresc crearea 

unui program de sprijin holistic pentru ÎMM-urile considerate anterior mai puțin rentabile. 

Informațiile despre măsurile de suport al sectorului public, cât și a celui privat, sunt 

disponibile pe un portal web central, finanțat de donatori,7 oferind informații despre 

ecosistemul mecanismelor de finanțare și suport, disponibile diverselor segmente ÎMM.  

În sfera finanțării nebancare, o îmbunătățire notabilă a fost legea din 2018 privind 

„instituțiile creditare nebancare”, care aduce diferite forme de finanțare alternativă sub o 

singură umbrelă de reglementare. De exemplu, reglementările privind leasingul au fost 

consolidate și toată supravegherea a fost consolidată în cadrul Comisiei Naționale a Pieței 

Financiare. Din cauza lipsei datelor statistice actualizate și coerente sub aspect 

metodologic, este dificil de apreciat adoptarea acestui mecanism de finanțare, deși datele 

existente sugerează o creștere.8 

Instituțiile de micro-finanțare au o tradiție îndelungată în Moldova, care are un număr de 

IMF-uri în continuă creștere și o industrie în mare parte autonomă. Creșterea IMF-urilor a 

fost însoțită de o creștere anuală a volumului împrumuturilor cu 15-20%, deși marea 

majoritate a împrumuturilor (83%) continuă să fie destinate persoanelor fizice, entitățile 

comerciale reprezentând circa 39 milioane de euro ca volum anual total. Deși s-au făcut 

îmbunătățiri substanțiale, acest lucru arată că micro-finanțarea are de parcurs încă un drum 

foarte lung pentru a fi considerată o sursă alternativă realistă de finanțare pentru un segment 

mare de ÎMM-uri. 

În domeniul factoringului, există reglementare dedicată, deși aceasta ar putea fi 

îmbunătățită în continuare prin includerea unor elemente suplimentare, cum ar fi dispoziții 

privind factoringul electronic. În plus, nu sunt disponibile date statistice pentru a evalua 

penetrarea pe piață a acestui instrument. 

În cele din urmă, planurile de introducere a unui cadru juridic dedicat pentru capitalul de 

risc există de ani de zile, dar abia urmează să fie materializate. Începând cu 2015, proiectul 

de lege care ține cont de reglementările existente ale UE în esență a fost inactiv, deși, ca 

semn de încurajare, în prezent acesta se află în curs de revizuire. 

Cultura financiară 

Cu privire la ceea ce constituie un pas foarte pozitiv înainte, guvernul în 2018 a efectuat un 

sondaj privind nivelurile de cultură financiară ale publicului larg. Sondajul, deși nu a pus 

accent pe întreprinderile existente, ar trebui, totuși, să ofere o valoare de referință bună în 

jurul căreia să se determine nevoile de politici. În consecință, foaia de parcurs aflată în 

prezent în discuție privind dezvoltarea culturii financiare a populației generale ar oferi un 

cadru pentru coordonarea centrală a diverselor programe de sprijin. Aceasta ar avea bătaie 

lungă în atenuarea abordării actuale divergente a instruiri ad-hoc, fără o planificare și 

evaluări centralizate. Cursurile specifice de instruire în educația financiară pentru 

antreprenorii existenți (inclusiv informații despre finanțare) sunt organizate în prezent de 

ODIMM și sunt promovate pe scară largă online și offline. Inițiativele actuale oferă o 

oportunitate excelentă de a aduce această infrastructură existentă sub o umbrelă centrală, 
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cu coordonare, monitorizare și evaluare dedicate, care să permită elaborarea de politici cu 

adevărat bazată pe dovezi și specifice. 

Pilonul D – Accesul la piețe 

Achizițiile publice 

Achizițiile publice în Moldova sunt reglementate de legea achizițiilor publice (LAP), 

adoptată pe 3 iulie 2015 și în vigoare din 1 mai 2016, cu unele modificări ulterioare. Deși 

a fost elaborată pentru a reflecta directivele privind achizițiile publice ale UE din 2004, 

Acordul de Asociere al Republicii Moldova cu UE necesită în prezent modificări 

suplimentare pentru a se conforma cu directivele din 2014 care adaugă noi dispoziții pentru 

facilitarea participării ÎMM-urilor la achizițiile publice. Același obiectiv inclus și în 

Strategia de dezvoltare a ÎMM-urilor pentru anii 2012-2020, de ex. prin instruirea 

corespunzătoare. 

Principala instituție de elaborare a politicilor în domeniul achizițiilor publice este 

Ministerul Finanțelor, împreună cu Agenția Achizițiilor Publice, subordonată 

Ministerului,9 responsabilă de implementarea politicilor. De analiza reclamațiilor se ocupă, 

gratis, Agenția națională pentru soluționarea contestațiilor, care raportează Parlamentului 

R. Moldova.  

LAP interzice calificarea discriminatorie sau criteriile de atribuire și solicită ca acestea să 

fie proporționale cu natura și valoarea achizițiilor. Cu referire specifică la interesele ÎMM-

urilor, LAP permite autorităților contractante să împartă contractele în loturi și le obligă să 

explice motivele în cazul în care acest lucru nu este realizat. LAP permite, de asemenea, 

utilizarea declarațiilor de conformitate cu cerințele de calificare în momentul ofertării. Deși 

nu se adresează în mod special ÎMM-urilor, dispozițiile explicite din LAP privind 

consultările preliminare de piață le oferă posibilitatea de a învăța despre oportunitățile de 

afaceri și de a-și prezenta posibilitățile și limitările în calitate de ofertanți potențiali; sunt 

prevăzute măsuri pentru îmbunătățirea cunoștințelor autorităților contractante despre ceea 

pot oferi ÎMM-urile. Cu toate acestea, lipsa legislației secundare actualizate, a 

documentelor standard și a orientărilor înseamnă că multe dintre dispozițiile menționate în 

LAP încă nu sunt eficiente. 

Utilizarea procedurilor simplificate sau a unui acord direct este posibilă în anumite 

circumstanțe definite. Contractele cu valoare mică nu sunt acoperite de LAP, pragul pentru 

acestea fiind ridicat de la 80.000 la 200.000 de lei, datele privind astfel de achiziții nefiind 

imediat disponibile. În principiu, anunțurile și documentele de licitație sunt disponibile 

gratuit pe o pagină web publică unică.10 Cu toate acesta, pot surveni deficiențe în publicarea 

anunțurilor, iar accesul eficient la informații este limitat (de ex., prin utilizarea fișierelor în 

.pdf fără posibilități de căutare). Deși nu sunt disponibile date specifice, acești factori par 

să limiteze deschiderea și competitivitatea pieței de achiziții publice pentru ÎMM-uri. Este 

funcțional un nou sistem de achiziții electronice, dar care suferă de diverse deficiențe.  

Deși sunt recunoscute evoluțiile începând cu 2016, după cum sunt expuse mai sus, precum 

și planurile de îmbunătățiri suplimentare actuale, pot fi evidențiate următoarele necesități 

de reformă în ceea ce privește ÎMM-urile: 

 actualizarea legislației secundare, documentelor standard și orientărilor pentru a 

corespunde integral cu LAP; 

 reglementarea adecvată și transparența sporită a achizițiilor de valoare mică; 
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 instruire eficientizată pentru contractarea autorităților și ÎMM-urilor în rolurile lor 

respective în ciclul deplin al achizițiilor publice; 

 eficientizarea e-achizițiilor pentru a le armoniza cu cerințele UE și practicile bune; 

și 

 generarea și analiza eficientizată a datelor privind achizițiile publice, în special prin 

utilizarea mai largă și mai eficientă a e-achizițiilor.  

Standarde și reglementări tehnice 

Acordul de Asociere al Moldovei cu UE presupune aproximarea cu cadrul relevant al 

infrastructurii de calitate a UE – inclusiv standardele UE, reglementările tehnice și 

procedurile de evaluare a conformității – pentru a reduce barierele tehnice în calea 

comerțului. Acest proces presupune, în egală măsură, retragerea standardelor naționale 

conflictuale, în special standardelor GOST din epoca sovietică, elaborate înainte de 1992, 

din corpul standardelor naționale.11 

Din 2016 s-a realizat progres major în domeniile standardizării, acreditării, evaluării 

conformității și metrologiei. Cadrul legislativ și instituțional al Moldovei, care a fost 

reformat în timpul negocierilor AA/ZLSAC cu UE, este operațional și în prezent necesită 

evaluări periodice pentru a permite șlefuirea politicilor și învățarea instituțională. În ceea 

ce privește standardizarea, Moldova a adoptat circa 24.500 de standarde europene și 

preconizează finalizarea completă a armonizării spre sfârșitul anului 2019, ceea ce 

reprezintă o performanță remarcabilă în rândul țărilor PaEs; când armonizarea va fi 

finalizată, ÎMM-urile vor beneficia de o prezumție de conformitate la exportul în UE. În 

plus, circa 7.000 de standarde conflictuale din sistemul GOST au fost retrase. Institutul de 

Standardizare este organ de standardizare companion, membru al CEN și CENELEC și 

membru observator al ETSI. Institutul de Standardizare a adoptat o serie de bune practici 

(de ex., o nouă strategie de comunicare, un catalog de căutare standard online, o linie 

fierbinte) și cooperează cu agenția națională pentru ÎMM-uri (ODIMM) pentru a încuraja 

preluarea unor astfel de instrumente. 

În ceea ce privește acreditarea, Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova 

(MOLDAC) a fost recunoscut ca membru asociat al cooperării europene pentru acreditare 

(EA), semnatar al Acordului bilateral EA (ABL) din octombrie 2017 și semnatar al unui 

Acord internațional de recunoaștere multilaterală (ARM) al Forumului internațional de 

acreditare (FIA) în februarie 2019. Acest lucru ar trebui să sporească încrederea 

internațională și să reducă costurile pentru evaluarea conformității ÎMM-urilor din 

Moldova. Mai mult, Moldova și-a armonizat legislația privind metrologia cu acquis-ul 

comunitar de la ultima evaluare din 2016.12 Institutul Național de Metrologie participă la 

comparațiile organizate de Comitetul Internațional pentru Măsuri și Greutăți (CIPG) și a 

devenit membru asociat al Organizației Europene pentru Colaborarea în Metrologia Legală 

(WELMEC) în 2017 și membru titular al Asociației europene a institutelor 

naționale de metrologie în 2019.  

În ultimii trei ani, Moldova a înregistrat progrese substanțiale în direcția apropierii de 

normele pieței unice a UE. Provocarea de viitor a Moldovei este dezvoltarea în continuare, 

pe baza evaluării periodice și a feedback-ului din partea ÎMM-urilor și a societății civile, a 

noului sistem de infrastructură de calitate pentru a se asigura că oportunitățile de afaceri 

generate prin intermediul UE AA/ZLSAC și EA ABL (și potențial un ACAA UE) de fapt 

se materializează. În acest scop, Ministerul Economiei și Infrastructurii ar trebui să își 

extindă eforturile existente pentru a ajuta ÎMM-urile să încorporeze standardele UE în 
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operațiunile lor de afaceri și să acceseze piețele internaționale, de ex. prin aprofundarea 

cooperării cu ODIMM, Agenția de Investiții din Moldova. Având în vedere complexitatea 

supravegherii pieței și ținând cont de trecerea de la un sistem ex-ante la un sistem în mare 

parte ex-post de supraveghere a pieței de produse, Moldova trebuie să continue să se 

angajeze în schimbul de cunoștințe și consolidarea capacităților cu alte autorități regionale 

și internaționale de supraveghere a pieței. 

Internaționalizarea ÎMM 

De la semnarea AA (inclusiv a ZLSAC) cu Uniunea Europeană în 2014, exporturile 

Moldovei au crescut cu 15%, iar în prezent 70% din exportul Moldovei este direcționat 

către piețele UE. Totuși, datele disponibile și interviurile cu sectorul privat sugerează că 

ÎMM-urile din Moldova nu au exploatat pe deplin oportunitățile care derivă din aceste 

acorduri. În mod special, îngrijorările cu privire la siguranța alimentară și calitatea 

producției alimentare de origine animală împiedică producătorii moldoveni să acceseze 

piața UE. Mai mult, sancțiunile impuse de Federația Rusă în 2014 au avut un impact negativ 

asupra internaționalizării ÎMM-urilor din Moldova. 

Potrivit raportului Doing Business din 2020 al Băncii Mondiale, Moldova se clasează pe 

locul 38 privind comerțul transfrontalier, în creștere de pe locul 152 în 2015 (World Bank, 

2019[6]). Potrivit Indicilor de facilitare a comerțului (IFC) ai OCDE din 2017, performanța 

Moldovei este puțin mai scăzută de media regională pentru PaEs și, pe viitor, s-ar putea 

axa pe îmbunătățirea disponibilității informației legate de reglementările comerciale și 

sporirea implicării comunității comerciale (OECD, 2017[20]). Performanța relativ modestă 

a Moldovei în IFC, nou adăugate în punctajul dimensiunii de internaționalizare a ÎMM, 

contribuie la scăderea punctajului în privința evaluării anterioare.  

Figura 11.6. Indicatorii de facilitare a comerțului ai OCDE pentru Moldova, 2017  

  

Notă: IFC acceptă valori de la 0 la 2, unde 2 înseamnă cea mai bună performanță care poate fi atinsă.  

Sursa: OCDE, Baza de date a Indicatorilor de facilitare a comerțului, https://oe.cd/tfi. 

https://oe.cd/tfi
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Strategia de dezvoltare a ÎMM-urilor pentru anii 2012-2020 și Strategia de atragere a 

investițiilor și promovare a exporturilor pentru anii 2016-2020 sunt principalele documente 

strategice care ghidează evoluția politicilor în domeniul internaționalizării ÎMM-urilor în 

Moldova. Agenția de Investiții din Moldova, recent restructurată (fosta MIEPO), este 

responsabilă de o gamă largă de servicii de asistență la export, dar activitățile sale în mare 

parte au fost limitate la sprijinirea participării companiilor moldovenești la târguri 

comerciale internaționale. În pofida mandatului său larg, capacitatea și personalul limitat 

au împiedicat agenției să-și extindă gama de servicii pentru a include servicii de consultanță 

mai complexe pentru ÎMM-uri exportatoare, cum ar fi servicii de instruire, cunoașterea 

pieței și consultanță. ODIMM, cu ajutorul Rețelei întreprinderilor europene, oferă în 

prezent consultanță informațională ÎMM-urilor interesate de export, iar proiectul ”Ready 

to Trade” (finanțat de UE și implementat de ITC) încearcă să îmbunătățească 

competitivitatea internațională a ÎMM-urilor în sectorul de fabricare a articolelor de 

îmbrăcăminte. În general, dovezile sugerează că ÎMM-urilor le lipsesc formele complete 

de sprijin, destinate să facă față provocărilor asociate cu accesul la piețele externe. Cu toate 

acestea, există un plan de lansare a unui program cuprinzător de instruire în domeniul 

pregătirii pentru export la începutul anului 2020. Pe viitor, Moldova ar putea asigura că 

Agenția de Investiții are capacitate suficientă pentru a-și implementa obiectivele și a 

contribui la operaționalizarea programului de asistență pentru pregătirea exporturilor de 

către ODIMM. Este important de asigurat că responsabilitățile instituționale ale celor două 

agenții, AI și ODIMM, sunt bine definite și complementare între ele. 

În general, nu există eforturi sistematice pentru a integra mai bine ÎMM-urile locale în 

lanțurile valorice globale. Cu toate acestea, în 2018, ODIMM, cu ajutorul Instrumentului 

de asistență tehnică și schimb de informații (TAIEX) al Comisiei Europene, a lansat două 

clustere axate pe sectorul de textile și creativ.  În cooperare cu OCDE, agenția elaborează 

în prezent un program-pilot pentru stimularea creării legăturilor lanțului de aprovizionare 

între producătorii locali de alimente și lanțurile de vânzare cu amănuntul care operează în 

Moldova. 

În ceea ce privește accesul ÎMM-urilor la finanțarea comerțului, nu există un program 

specific care să ofere sprijin financiar ÎMM-urilor exportatoare, cu excepția programului 

„Femeile în afaceri,” implementat de ODIMM. Există, de asemenea, o ofertă limitată de 

programe de sprijin care promovează accesul ÎMM-urilor la comerțul electronic. 

Pilonul E – Inovații și suportul în afaceri 

Servicii de dezvoltare a afacerilor 

Guvernul R. Moldova are o viziune bine definită cu privire la serviciile de dezvoltare a 

afacerilor (SDA) care este integrată în cadrul și documentele relevante de planificare a 

politicilor, cum ar fi Strategia de dezvoltare a ÎMM pentru anii 2012-2020 și Planul de 

Acțiuni aferent pentru anii 2018-2020.  

ODIMM este principala instituție responsabilă de elaborarea și implementarea programelor 

și proiectelor de sprijin a ÎMM-urilor conform planului de acțiuni. Diversele programe – 

care vizează un șir larg de beneficiari, inclusiv femeile, tinerele antreprenoare și start-up-

urile rurale – constau din instruire și mentorat, instrumente pentru îmbunătățirea accesului 

la finanțe și infrastructura SDA (11 incubatoare de afaceri cu 180 rezidenți în 2017). Totuși, 

în anii recenți nu s-au efectuat studii cu privire la oferta și cererea SDA sau competențe 

ÎMM, care ar oferi idei pentru o livrare mai țintită a serviciilor de sprijin către întreprinderi.  
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Informațiile generale despre dezvoltarea afacerilor, susținerea financiară și programele 

SDA specializate sunt distribuite prin două portaluri online ale ODIMM 

(https://businessportal.md și https://odimm.md), care în prezent includ o listă de furnizori 

privați de SDA și opțiunea de a clasifica serviciile primite. Deși personalul ODIMM oferă 

informare generală și consiliere, instruirile se desfășoară prin furnizori privați 

subcontractați și în prezent sunt gratis.  

Boxa 11.1. Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii 

(ODIMM) 

Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (ODIMM) este o 

instituție publică ce acționează ca o agenție executivă, responsabilă de programele și 

proiectele pentru dezvoltarea sectorului ÎMM în Republica Moldova. Înființată în 2007, 

ODIMM operează sub supravegherea Ministerului Economiei și Infrastructurii și în prezent 

are 52 de angajați cu normă deplină.  

Prin furnizarea de informații, servicii de sprijin pentru afaceri, stimulente și oportunități de 

finanțare pentru ÎMM-urile potențiale și existente, ODIMM este principala agenție de 

promovare și susținere a antreprenoriatului și a competitivității ÎMM-urilor din Moldova. 

ODIMM menține, de asemenea, rețeaua de 11 incubatoare de afaceri care funcționează în 

prezent în țară. Administrează șapte programe de stat și un Fond de garantare a creditelor 

de stat (FGC). Până în prezent, ODIMM a instruit peste 25.000 de antreprenori potențiali 

și existenți, a oferit peste 2.000 de granturi care au generat investiții în valoare de peste 66 

de milioane de euro și a garantat circa 380 de credite, ceea ce a facilitat împrumuturi pentru 

afaceri în valoare de 21 de milioane de euro.  

ODIMM cooperează cu o serie de organizații internaționale în elaborarea și livrarea 

serviciilor sale și acționează ca punctul de contact național al Rețelei întreprinderilor 

europene. Colaborează strâns cu Agenția de Investiții din Moldova (AIM), Camera de 

Comerț și Industrie (CCI), Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD), 

agențiile de dezvoltare regională și organizațiile și asociațiile neguvernamentale în 

domeniul afacerii. 

Sursa: ODIMM, https://www.odimm.md/en/; https://businessportal.md/; OIM, 

http://www.iom.md/organization-small-and-medium-enterprises-sector-development-odimm. 

Mai multe programe, precum „Femeile în afaceri” sau „Moldova start-up”, includ în 

prezent o componentă de cofinanțare pentru stimularea cererii de servicii de consultanță 

private, ODIMM acoperind până la o treime din costurile consultanței. Acest mecanism de 

cofinanțare ar putea fi extins în continuare către alte programe de sprijin. În plus, trebuie 

prevăzute programe de certificare a calității pentru furnizorii privați, astfel încât ÎMM-urile 

să poată accesa informații fiabile despre furnizorii de SDA și să le selecteze corespunzător.  

Deși nu există o evaluare independentă a impactului SDA prestate de guvern, există 

rapoarte anuale privind implementarea strategiei publicate de Ministerul Economiei și 

Infrastructurii, precum și rezultatele monitorizării și evaluării, prezentate în rapoartele de 

activitate anuale ale ODIMM. ODIMM publică date despre participarea ÎMM-urilor la 

programele SDA, precum și despre percepția lor privind programele disponibile. 

Monitorizarea poate fi îmbunătățită în continuare prin complementarea indicatorilor de 

implementare de bază (numărul evenimentelor de instruire efectuate, bugetul cheltuit, 

https://businessportal.md/
https://odimm.md/
https://www.odimm.md/en/
https://businessportal.md/
http://www.iom.md/organization-small-and-medium-enterprises-sector-development-odimm
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materialele distribuite) cu indicatori de performanță cheie pentru captarea mai bună a 

impactului programului asupra performanței ÎMM-urilor. 

Politica de inovare 

Strategia inovațională a Moldovei pentru anii 2013-2020 (“Inovații pentru 

competitivitate”) se derulează în continuare, cu obiectivul triplu de facilitare a dezvoltării 

tehnologice a întreprinderilor, construirea infrastructurii pentru inovare și crearea 

condițiilor pentru o economie bazată pe cunoaștere. Elementele politicii de inovare sunt 

prezente și în alte strategii guvernamentale, precum Strategia de dezvoltare a ÎMM-urilor 

pentru anii 2012-2020 și Strategia națională pentru atragerea și promovarea investițiilor 

pentru anii 2016-2020.  Aceste documente contribuie la un cadru de politici destul de bine 

dezvoltat pentru inovare – cadru care, totuși, poate fi îmbunătățit în continuare 1) prin 

includerea unor obiective specifice pentru inovare în sectorul ÎMM-urilor și 2) introducerea 

unor mecanisme de raportare pentru a evalua impactul economic dincolo de implementarea 

planurilor de acțiuni. 

Înființarea Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD) este o dezvoltare 

importantă pentru mediul instituțional pentru inovare de la ultima evaluare AÎM/SBA. 

ANCD este succesorul a trei organe anterior existente care implementează politica de stat 

în domeniile științei, inovării și transferului de tehnologii. Printre responsabilitățile sale, 

Agenția trebuie să gestioneze fondurile naționale pentru inovare, să sporească cunoștințele 

publice despre cercetare și dezvoltare și resursele științifice, și să dezvolte activitatea 

infrastructurii inovatoare. În ceea ce privește ultima, ”Legea privind parcurile științifico-

tehnologice și incubatoarele de inovare” din 2018 clarifică obiectivele, cerințele tehnice și 

criteriile pentru selectarea companiilor rezidente. De la începutul anului 2019 în Moldova 

sunt prezente un parc științifico-tehnologic și opt incubatoare de inovare. 

Guvernul Moldovei oferă granturi și stimulente fiscale ÎMM-urilor pentru a sprijini 

proiectele inovatoare. Cel mai relevant program este gestionat de ANCD și oferă granturi 

pentru proiectele de transfer tehnologic. Granturile respective necesită o anumită 

cofinanțare din partea beneficiarilor și sunt acordate printr-un proces de selecție 

competitivă, care ține cont de gradul de inovație al proiectului, impactul potențial al 

acestuia și capacitatea destinatarilor de a-l implementa. Însă diapazonul programului 

rămâne limitat: doar opt ÎMM-uri au primit finanțare în 2017 (Ministry of Economy and 

Infrastructure, 2018[21]). Pentru a complementa acest lucru, guvernul a introdus TVA și 

scutiri fiscale pentru investițiile în cercetare și dezvoltare, care au ajuns la aproape 4 

milioane de euro în 2017. 

În cele din urmă, Republica Moldova are performanțe relativ bune în ceea ce privește cadrul 

de politici pentru inovarea non-tehnologică și difuzarea inovației. Atât inovațiile 

organizaționale, cât și cele de marketing sunt recunoscute în strategia națională ca parte a 

obiectivului de a construi o economie mai competitivă, iar ODIMM și ANCD periodic 

organizează ateliere tematice pentru sensibilizarea și creșterea capacității antreprenorilor 

de a gestiona inovația în ÎMM-uri.13 Mai mult, politicile referitoare la cerere joacă și ele un 

rol în ecosistemul de inovare al Moldovei. Printre acestea, legea recentă privind achizițiile 

publice14 introduce conceptul de „parteneriate pentru inovare”, prin care autoritățile 

contractante creează eficient stimulente pentru a investi în inovație, angajându-se să 

achiziționeze un bun sau un serviciu care nu este încă disponibil pe piață.  

Pe viitor, Moldova ar putea 1) să-și îmbunătățească în continuare cadrul de politici prin 

stabilirea unor obiective specifice pentru sectorul ÎMM-urilor în strategia națională pentru 

inovare și 2) să-și îmbunătățească sistemul său de monitorizare prin introducerea 
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mecanismelor de raportare concepute pentru evaluarea impactului economic dincolo de 

simpla implementare a planurilor de acțiune pentru ANCD și strategia națională. 

Economia verde 

Moldova a făcut progrese în implementarea unui plan clar pentru sprijinirea ecologizării 

ÎMM-urilor. Programul de promovare a economiei verzi pentru perioada 2018-2020 

include obiectivul de a oferi sprijin adecvat ÎMM-urilor, astfel încât 30% să fi implementat 

principiile economiei verzi până în 2020, inclusiv eficiența resurselor și tehnici de 

producție mai curate. Aceasta este în conformitate cu Strategia Națională de Dezvoltare 

”Moldova 2030” care leagă creșterea ecologică și ÎMM-urile cu Obiectivele de Dezvoltare 

Durabilă ale Agendei 2030, precum și cu Strategia pentru dezvoltarea ÎMM-urilor 2012-

2020, care include conectarea ÎMM-urilor la economia verde drept una dintre cele opt 

priorități ale acesteia. 

Cu toate acestea, nu este clar modul în care aceste obiective ambițioase de nivel înalt vor 

fi traduse în politici implementabile. Pentru a asigura realizarea acestui obiectiv ambițios 

de 30% din ÎMM-uri, guvernul trebuie să definească clar ce constituie adoptarea 

principiilor privind economia verde și cum aceasta va fi măsurat. 

O altă dezvoltare promițătoare este planul de implementare a achizițiilor publice durabile. 

Moldova și-a stabilit obiectivul ca cel puțin 15% din achizițiile publice totale să fie 

„durabile” până în 2020. Achizițiile publice pot fi un instrument puternic pentru trimiterea 

semnalelor de piață și contribuirea la susținerea ecologizării mediului de afaceri. Cu toate 

acestea, trebuie să existe calificative clar definite pentru ceea ce constituie ”durabil”, iar 

ÎMM-urile trebuie să fie conștiente de această oportunitate și să li se ofere instrumentele 

necesare pentru a îndeplini calificările. 

Analiza sectorială: perspectivele ÎMM privind sectorul agro-business din 

Moldova 

Pilonii istorici ai economiei Moldovei sunt sectorul agricol și cel al prelucrării alimentare. 

Agricultura reprezintă 12% din PIB și peste 30% din totalul locurilor de muncă. Sectorul 

prelucrării alimentare, cu 37% din valoarea producției fabricate și 26% din ocuparea forței 

de muncă în domeniul producției, este cel mai mare contribuitor la activitatea industrială a 

Moldovei. 

Structura producerii alimentare este condusă de prelucrarea și conservarea produselor din 

carne (24% din valoarea adăugată), după care este distribuită în mod echitabil între fructe 

și legume, produse din pește și fructe de mare și uleiuri și grăsimi vegetale și animale (15-

16%) de valoare adăugată). În 2017, 949 de companii activau în acest sector, dintre care 96 

erau întreprinderi mari sau mijlocii, reprezentând 78% din totalul locurilor de muncă din 

sector. 

Dovezile colectate în cadrul reuniunilor grupurilor de experți din sectorul privat și a 

interviurilor cu prelucrători de alimente, asociațiile de business și comercianții cu 

amănuntul de produse alimentare selectați oferă unele idei despre principalele constrângeri 

cu care se confruntă companiile care activează în acest sector: 

 Lipsa forței de muncă calificate este cea mai stringentă problemă pentru majoritatea 

producătorilor. Emigrația în masă a populației active și calificate, combinată cu un 

sistem de învățământ care nu corespunde nevoilor pieței, a dus la un deficit de forță 

de muncă în sector. În pofida acestor limitări, puține întreprinderi profită de 

oportunitățile de educație duală pentru a-și instrui personalul. 
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 Accesul limitat la finanțe împiedică micii producători să își modernizeze 

echipamentul și să îmbunătățească practicile de procesare și ambalare. Drept 

urmare, activitatea de inovare limitată reduce competitivitatea ÎMM-urilor locale 

care își pierd pozițiile tradițional puternice pe piețele interne și externe. 

 Cererea internă scăzută și accesul problematic la piețele externe limitează 

oportunitățile de creștere. Interdicțiile comerțului de fructe, conserve și carne 

proaspătă și procesată, impuse de Federația Rusă în 2014, împreună cu restricțiile 

privind exportul de produse de origine animală în UE, împiedică extinderea 

producătorilor locali.  

Având în vedere provocările menționate mai sus, guvernul ar putea lua în considerare 

următoarele etape: 

 Pe lângă politicile orizontale de îmbunătățire a climatului general de investiții, 

Moldova ar putea lua în considerare introducerea unor programe de sprijin țintite 

(sau extinderea celor existente) pentru stimularea dezvoltării sectorului de 

prelucrare alimentară. De exemplu, consolidarea sistemului de formare 

profesională ar putea contribui la combaterea ofertei limitate de forță de muncă 

calificată. 

 Realizarea în continuare a progresului în implementarea prevederilor AA / ZLSAC 

ce țin de exportul de produse de origine animală, pe lângă sprijinul țintit pentru a 

îmbunătăți legăturile dintre producătorii de alimente și comercianții cu amănuntul, 

ar putea extinde oportunitățile de piață pentru ÎMM-uri. 

 Eforturile suplimentare de sporire a capacității producătorilor de alimente de 

obținere a finanțării externe ar putea stimula inovația și crește competitivitatea 

sectorului de procesare a alimentelor. 

Calea de urmat 

Din 2016, Republica Moldova a înregistrat progrese moderate în dezvoltarea în continuare 

a unui mediu de afaceri propice pentru ÎMM-uri. Guvernul ar putea avea în vedere 

următoarele măsuri pentru consolidarea în continuare a sistemului: 

 Pentru a asigura condiții de concurență echitabile pentru toate companiile, Moldova 

și-ar putea intensifica eforturile în domeniile concurenței, executării contractelor și 

integrității afacerilor. Astfel, Moldova ar putea continua pe parcursul său 

promițător de promovare a concurenței în economie și de încercare a îmbunătățirii 

și perfecționării instrumentelor utilizate, acordând atenție deosebită independenței 

instituționale și îmbunătățirii capacităților. În acest sens, bugetul CC ar trebui extins 

pentru a-i permite să atragă și să păstreze personalul de calificare înaltă. În plus, 

activitățile CC în domeniul studiilor de piață și al evaluării concurenței ar putea 

beneficia de utilizarea expertizei OCDE în cadrul studiilor de piață și a 

Instrumentului de evaluare a concurenței al OCDE, pentru a armoniza pe deplin 

practicile cu cele mai bune practici internaționale. În vederea asigurării executării 

eficiente a contractelor, Moldova ar putea accelera utilizarea automatizării 

instanțelor judecătorești, asigura calificarea adecvată a judecătorilor care 

examinează litigiile privind PI și promova utilizarea SAL de către ÎMM-uri pentru 

soluționarea litigiilor comerciale. Mai mult, incluzând studiul riscurilor de 

integritate a întreprinderilor în politica sa anticorupție, asigurând un mecanism de 

verificare a valabilității informațiilor furnizate privind beneficiari reali și asigurarea 
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aplicării corecte a răspunderii penale a persoanei juridice pentru corupție – ar fi toți  

pași importanți întreprinși în vederea prevenirii corupției în sectorul privat. În plus, 

guvernul ar trebui să ia în considerare promovarea principiilor integrității de 

afacerii în cadrul ÎMM-urilor și introducerea stimulentelor semnificative pentru 

încurajarea ÎMM-urilor să adopte mecanisme de integritate. 

 În cadrul eforturilor sale de a construi un cadru instituțional și de reglementare 

îmbunătățit, guvernul trebuie să îmbunătățească mecanismele de monitorizare și 

evaluare în cooperare cu ODIMM, pentru a evalua impactul acțiunilor planificate 

în strategia ÎMM-urilor. De asemenea, Moldova trebuie să se asigure că 

metodologia AIR, aplicarea obligatorie a căreia este prevăzută în actul normativ 

din 2017, este aplicată sistematic în întreaga administrație publică. Țara a 

înregistrat progrese semnificative în prestarea serviciilor de e-guvernare, iar 

guvernul trebuie să mențină această conjunctură, extinzându-le și mai mult și 

introducând măsuri pentru îmbunătățirea competențelor IT ale micilor 

întreprinzători. Mai mult, înregistrarea companiilor trebuie facilitată, făcând 

posibilă completarea online a întregii proceduri, iar impactul noului regim fiscal 

simplificat pentru întreprinderile individuale și companiile mici trebuie evaluat 

pentru a se asigura că nu este descurajată creșterea ÎMM-urilor. Cadrul privind 

insolvabilitatea și politicile pentru prevenirea falimentului și promovarea celei de-

a doua șansă nu sunt suficient armonizate și pro-active, și ar putea fi implementat 

un sistem adecvat de avertizare timpurie. 

 În ceea ce privește calea de urmat pentru domeniul capitalului uman antreprenorial, 

în învățarea antreprenorială, Cadrul european de competențe antreprenoriale 

trebuie să fie o referință-cheie în planurile de reformă curriculară pentru 2019-2020 

ale ministerului educației, având în vedere specifică implicațiile pentru formarea 

profesorilor. Ar putea fi luat în considerare un plan de acțiune „EntreComp” pentru 

Moldova. În al doilea rând, ministerul economiei și al educației, împreună, trebuie 

să convoace o reuniune cu rectorii celor 31 de instituții de învățământ superior din 

Moldova. Obiectivul trebuie să fie determinarea modului în care comunitatea 

învățământului superior poate aborda dezvoltarea antreprenoriatului în toate 

instituțiile (dincolo de centrele de orientare în carieră și incubatoare). 

 Pentru antreprenoriatul femeilor, din punctul de vedere al eficienței instituționale 

și coerenței cu evoluțiile mai largi ale ÎMM-urilor, poate fi luat în considerare 

transferul mandatului Consiliului național pentru antreprenoriatul femeilor către o 

comisie dedicată a Consiliului ÎMM-urilor. Între timp, având în vedere nivelurile 

ridicate de sărăcie din zonele rurale, trebuie acordată atenție deosebită sprijinirii 

micro-antreprenoriatului femeilor, cu scheme de instruire și suport financiar, 

încorporate în planurile de dezvoltare locală și regională. De asemenea, trebuie să 

fie luate în considerare elaborarea și diseminarea unui raport anual privind 

antreprenoriatul femeilor. Acest lucru ar permite, printre altele, raportarea 

rezultatelor vizavi de obiectivele și țintele privind antreprenoriatul femeilor, 

stabilite în Planul de acțiune pentru ÎMM-uri (2018-2020) și alte instrumente. 

În domeniul competențelor pentru ÎMM-uri, va fi importantă colaborarea mai 

structurată între părțile implicate în dezvoltarea competențelor ÎMM-urilor, 

inclusiv analiza colectivă a competențelor (deficiențelor, lacunelor și perspectivelor 

de viitor) și planificarea pentru viitor. Aceasta ar trebui să implice asociațiile 

sectoriale și comunitățile de învățământ profesional și superior, și să continue 

activitățile de anticipare a competențelor comitetelor sectoriale. În al doilea rând, 
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trebuie să se ia în considerare o axare mai dezvoltată pe instruirea (de reglementare, 

vocațională și managerială) pentru ÎMM-urile din sectoarele prioritare cu potențial 

de creștere și export. În cele din urmă, dată fiind capacitatea sa, poate fi luată în 

considerare implicarea Institutului Național de Cercetări Economice ca organ 

partener al ministerului economiei și ODIMM pentru monitorizarea și evaluarea 

programelor de instruire susținute de guvern. 

 În ceea ce privește promovarea participării ÎMM-urilor la achizițiile publice, atât 

autoritățile contractante, cât și ÎMM-urile ar putea beneficia de instruire orientată 

spre creșterea statutului și competenței acestora. Sistemul de achiziții electronice 

trebuie îmbunătățit și generarea și analiza datelor privind participarea ÎMM-urilor 

la achizițiile publice trebuie îmbunătățite. Moldova a înregistrat progrese 

substanțiale spre apropierea de Piața unică a UE, iar o provocare de viitor constă în 

dezvoltarea în continuare a noului sistem de infrastructură de calitate. ÎMM-urile 

trebuie să beneficieze de asistență suplimentară în încorporarea standardelor UE în 

operațiunile lor de afaceri și accesarea piețelor internaționale. În cele din urmă, 

Moldova trebui în continuare să se angajeze în schimbul de cunoștințe și 

consolidarea capacităților cu alte autorități regionale și internaționale de 

supraveghere a pieței. În vederea stimulării internaționalizării ÎMM-urilor, 

Moldova trebuie să sporească capacitatea Agenției de Investiții din Moldova 

(pentru a asigura dotarea acesteia cu resurse adecvate pentru implementarea 

obiectivelor sale) și să continue eforturile pentru integrarea ÎMM-urilor locale în 

lanțurile valorice globale și pentru acordarea sprijinului financiar ÎMM-urilor 

exportatoare. 

 Guvernul trebuie să dezvolte în continuare monitorizarea și evaluarea programelor 

de sprijin actuale, oferite de ODIMM, pentru a măsura impactul acestora asupra 

performanței ÎMM-urilor. În același timp, trebuie să efectueze periodic cercetări 

privind oferta și cererea de SDA pentru a întruni mai bine nevoile ÎMM-urilor. În 

plus, este important ca Moldova să extindă în continuare mecanismul de cofinanțare 

existent spre alte programe de sprijin. În vederea îmbunătățirii eforturilor de 

susținere a inovării pentru ÎMM-uri, cadrul de politici trebuie modernizat în 

continuare pentru a include obiective specifice sectorului ÎMM-urilor în strategia 

națională pentru inovare. Mai mult, sistemul de monitorizare trebuie îmbunătățit 

prin introducerea de mecanisme de raportare pentru evaluarea impactului economic 

dincolo de simpla implementare a planurilor de acțiune pentru ANCD și a strategiei 

naționale. În pofida progreselor obținute de Moldova în implementarea unui plan 

clar de susținere a ecologizării ÎMM-urilor, este important de a potrivi obiectivele 

ambițioase ale planului cu indicatori și ținte clar măsurabile, pentru a asigura 

atingerea țintelor. În cele din urmă, este necesar de asigurat ÎMM-urile cu informații 

clare și sprijin direct pentru a asigura că pot beneficia de implementarea planificată 

a politicilor de achiziții publice ecologice. 

 

Concluzie 

Tabelul 11.5. Foaie de parcurs pentru reformele de politici – Moldova 

Promovarea unui mediu concurențial echitabil pentru toate întreprinderile 

 Consolidarea CC, asigurând un buget adecvat pentru atragerea personalului de calificare înaltă și prin îmbunătățirea capacităților sale 
economice și în domeniul IT 
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 Îmbunătățirea capacității CC de a efectua evaluări ale concurenței și studii de piață și urmarea recomandărilor CC 

 Elaborarea unei politici de integritate a afacerilor bazate pe riscuri în strânsă colaborare cu asociațiile de business 

 Promovarea practicilor de integritate a afacerilor prin activități de sensibilizare și prin susținerea inițiativelor de conformitate ale asociațiilor de 
business 

 Promovarea ADR prin campanii de sensibilizare și stimulente pentru utilizarea ÎMM-urilor 

Consolidarea mediului cadrelor instituțional și operațional 

 Actualizarea mecanismelor de monitorizare și evaluare, în cooperare cu ODIMM  

 Asigurarea că noua metodologie AIR, introdusă în 2016, este aplicată sistematic în întreaga administrație publică și că AIR este realizată în 
conformitate cu prevederile actului normativ din 2017 

 Introducerea măsurilor pentru îmbunătățirea competențelor IT ale întreprinzătorilor mici, în paralel cu extinderea gamei de servicii de e-
guvernare, pentru a asigura utilizarea optimă a platformelor de servicii de e-guvernare. Efectuarea sondajelor regulate privind satisfacția 
utilizatorilor 

 Actualizarea procedurilor de înregistrare online, astfel încât întregul proces de înregistrare să poată fi completat online 

 Implementarea unui sistem adecvat de avertizare timpurie și instruire în prevenirea insolvabilității pentru antreprenori  

 Adoptarea unei strategii cuprinzătoare și pro-active privind a doua șansă pentru antreprenorii falimentați  

Promovarea dezvoltării competențelor și antreprenoriatului 

 Asigurarea că Cadrul european de competențe în domeniul antreprenoriatului figurează în planurile de reformă curriculară 2019-2020, susținute 
cu pregătirea inițială și continuă a cadrelor didactice. 

 Îmbunătățirea cooperării între ministere pentru a consolida micro-antreprenoriatul pentru femei, inclusiv opțiuni sporite de mentorat și sprijin 
pentru micro-finanțare 

 Sprijinirea în continuare a specializării inteligente și a educației profesionale 

Facilitarea accesului ÎMM la finanțare 

 Extinderea surselor de informații ale birourilor de creditare dincolo de bănci pentru a include utilitățile și alți furnizori de servicii 

 Analiza mecanismelor guvernamentale existente de susținere a ÎMM-urilor, cu accent pe abordări mai durabile (precum Fondul de garantare a 
creditelor, recent extins), folosind captarea datelor stricte, monitorizare și evaluare pentru ajustarea programelor în modul și când este nevoie. 

 Adoptarea proiectului de lege care reglementează capitalul de risc, care este inactiv în procedura legislativă din 2015 

Sprijinirea accesului ÎMM la piețe 

 Sporirea capacității Agenției de Investiții din Moldova de a furniza servicii de promovare a exporturilor 

 Introducerea programelor de sprijin pentru sporirea gradului de pregătire pentru export a ÎMM-urilor și crearea legăturilor ÎMM–ISD și asigurarea 
capacității adecvate în ODIMM de a implementa astfel de programe 

 Stabilirea unui sistem de monitorizare și evaluare a impactului, împreună cu măsuri de stimulare și sprijinire a ÎMM-urilor / întreprinderilor în 
vederea punerii în aplicare a standardelor UE, inclusiv a serviciilor de evaluare a conformității pentru a demonstra conformitatea cu primele 

 Implementarea măsurilor țintite în domeniul reglementărilor tehnice, inclusiv subvenții de mobilitate pentru deplasările către uniunile TC, cursuri 
online pentru ÎMM-uri privind modul de citire, înțelegere și implementare a standardelor și traducerea standardelor în sectoarele / produsele 
prioritare pentru comerțul extern 

 Monitorizarea a ceea ce se întâmplă de fapt în sistemul de achiziții publice, în special în ceea ce ține de ÎMM-uri și consolidarea capacității 
autorităților contractante de aplicare a principiilor și practicilor bune de achiziții publice. 

Sporirea competitivității ÎMM 

 Îmbunătățirea în continuare a cadrului politic prin includerea unor obiective specifice pentru sectorul ÎMM în strategia națională pentru inovare 

 Îmbunătățirea sistemului de monitorizare prin introducerea mecanismelor de raportare pentru evaluarea impactului economic dincolo de 
simpla implementare a planurilor de acțiune pentru ANCD și a strategiei naționale 

 Extinderea mecanismului de cofinanțare existent pentru utilizarea de către ÎMM-uri a SDA în cadrul programelor de sprijin guvernamental; 
luarea în considerare a programelor de certificare a calității pentru furnizorii privați 

 Îmbunătățirea monitorizării și evaluării programelor de asistență curente, măsurând impactul SDA asupra performanței ÎMM-urilor 

 Potrivirea obiectivelor la nivel înalt pentru ecologizarea ÎMM-urilor cu indicatori și obiective clar măsurabile și politici acționabile pentru a 
transpune obiectivele în acțiune 

 Asigurarea ÎMM-urilor cu informații clare și sprijin direct pentru a asigura că acestea pot beneficia de implementarea planificată a politicilor de 
achiziții publice ecologice 
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1 https://www.ilo.org/budapest/information-resources/press-releases/WCMS_442102/lang--

en/index.htm - 

2 https://www.oecd.org/competition/assessment-toolkit.htm.  

3 https://www.oecd.org/competition/guidelinesforfightingbidrigginginpublicprocurement.htm.   

4 Taxe judiciare reduse pentru părțile antrenate în mediere, posibilitatea de referire la mediere cu 

consimțământul tuturor părților, clauze SAL în contractele comerciale.  

5 Strategia națională anticorupție pentru anii 2011-2016. 

6 Vezi https://www.bsigroup.com/en-GB/iso-37001-anti-bribery.  

7 https://businessportal.md. 
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8 Statistica de leasing nu este pe deplin comparabilă de-a lungul anilor, dat fiind că aceasta captează 

doar circa 83% din piață. Aceste cifre existente indică o creștere de 35% a leasingului în perioada 

2015–2017, deși aproape în întregime având în frunte leasingul “mijloacelor de transport” (93% din 

volumul de leasing). 

9 Vezi http://mf.gov.md/en/content/public-procurement și https://tender.gov.md.  

10 https://mtender.gov.md.  

11 A se nota că aceasta nu implică interzicerea întreprinderilor moldovenești, în special celor care 

fac comerț cu statele membre ale UEE, să folosească GOST sau alte standarde. Aplicarea 

standardelor este benevolă și se bazează pe propriile decizii ale acestora.  

12 Legea Nr. 7/2016, inclusiv modificările din iunie 2018 (Legea nr. 79/2018).  
13 A se vedea, spre exemplu, proiectul “Business-INN-Moldova" care face parte din programul 

”Horizon 2020”: http://amp.gov.md/aim/exportActToPDF.do?activityid=9915. 

14 Legea privind achizițiile publice nr. 131, 3 iulie 2015. 

http://mf.gov.md/en/content/public-procurement
https://tender.gov.md/
https://mtender.gov.md/
http://amp.gov.md/aim/exportActToPDF.do?activityid=9915
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Anexa A. Metodologia de evaluare a Actului întreprinderilor mici/Small 

Business Act 

Metodologia de punctare 

Indicele politicii ÎMM 2020 conține punctaje la nivelul dimensiunilor și subdimensiunilor 

și folosește două metodologii de punctare separate în funcție de dimensiunile evaluate: una 

pentru dimensiunile capitalului uman (Pilonul B – Capital uman antreprenorial) și alta 

pentru restul dimensiunilor. Când este relevant (de ex., la nivelul profilului de țară), 

Indicele arată și punctajele pentru 2020 conform metodologiei din 2016, pentru a menține 

comparabilitatea punctajelor fără a ține cont de completările cu sub-dimensiuni noi, după 

cum este descris mai jos. Pentru informații mai detaliate despre cadrul și procesul de 

evaluare, a se vedea capitolul ”Cadrul politic, structura raportului și procesul de evaluare”. 

Metodologia de punctare 

Pentru toate celelalte dimensiuni, au fost utilizate chestionarele detaliate cuprinzând circa 

500 de întrebări, completate de guvernele naționale și experți independenți. Chestionarele 

respective permit obținerea și verificarea mai exactă a informațiilor, în special cu privire la 

implementarea efectivă a politicilor și măsurilor. 

Ca și evaluarea din 2016, chestionarele pentru 2020 au fost structurate pe dimensiuni și 

sub-dimensiuni, ultimele fiind împărțite în blocuri tematice, fiecare având propriul set de 

întrebări (Tabelul A.1). Blocurile tematice, de regulă, sunt divizate în cele trei componente 

sau etape ale procesului de politici (elaborare, implementare, monitorizare și evaluare), cu 

unele abateri în anumite dimensiuni. Această abordare permite o monitorizare mai bună a 

progresului politicilor și îmbunătățește profunzimea recomandărilor politicii, în același 

timp abordând mai detaliat problemele sistemice de politici. 

Modificarea recentă a metodologiei pentru dimensiunile Capitalului uman 

antreprenorial 

Pentru această evaluare, metodologia pentru cele trei sub-dimensiuni ale capitalului uman 

– învățarea antreprenorială, antreprenoriatul femeilor și competențele aferente 

întreprinderilor – a fost armonizată cu restul dimensiunilor. Anterior, dimensiunile 

respective au fost evaluate folosindu-se indicatori calitativi de 5 niveluri. Trecerea la 

chestionar – cu întrebările sale binare (da / nu), cu întrebări cu opțiuni multiple de răspuns 

și întrebări deschise – a armonizat metodologia de evaluare pe toate dimensiunile 

AÎM/SBA (celelalte dimensiuni au fost evaluate pentru prima dată în acest mod în 2016). 

Astfel, compararea scorurilor la dimensiunile capitalului uman între evaluările din 2016 și 

2020 trebuie făcută cu prudență din cauza acestei modificări. 



40  ANEXA A – METODOLOGIA PENTRU EVALUAREA ACTULUI ÎNTREPRINDERILOR MICI/ SMALL BUSINESS 

ACT 
 

INDICELE POLITICILOR ÎMM: ȚĂRILE PARTENERE DIN EST 2020 © BERD, FEF, UE, OCDE 2020 
  

Tabelul A.1. Exemplu de blocuri tematice pentru sub-dimensiunea "Cadrul instituțional"  

Design Implementare Monitorizare și evaluare 

Există o strategie ÎMM 
multianuală? 

A fost mobilizat bugetul pentru planul de 
acțiuni? 

Există mecanisme pentru implementarea 
strategiei? 

Fiecare chestionar conține două tipuri de întrebări: 1) întrebări de bază pentru a determina 

scorul de evaluare; și 2) întrebări deschise pentru a obține dovezi descriptive suplimentare1. 

Fiecare dintre întrebările de bază (Î1, Î2, Î3, etc.) este punctată în mod egal în cadrul 

blocului tematic. Pentru întrebări binare, unui răspuns ”Da” i se acordă puncte complete, 

iar un răspuns „Nu” primește zero puncte. Pentru întrebările cu opțiuni multiple de răspuns, 

scorurile pentru opțiunile diferite variază între zero și puncte complete, în funcție de nivelul 

indicat de elaborare a politicii. 

Întrebările de bază sunt notate individual și apoi sunt adăugate pentru a oferi un punctaj 

pentru fiecare componentă tematică. Scorurile sunt inițial obținute sub formă de procente 

(0-100), după care sunt transformate într-o scară de la 1 până la 5 (Figura A.1). Scorurile 

pentru blocurile tematice sunt apoi agregate pentru a obține un scor pentru sub-dimensiune, 

fiecărei componente atribuindu-se o pondere bazată pe consultarea experților. În termeni 

generali, s-a atribuit o divizare procentuală 35-45-20 pentru a accentua importanța 

implementării politicii. Ulterior, sub-dimensiunile sunt agregate, folosindu-se ponderi 

determinate de experți (pe baza semnificației relative a fiecărui domeniu de politici) pentru 

a atinge un nivel global de 1-5 pe dimensiune (vezi mai jos). 

Figura A.1. Punctajul în cadrul chestionarului la nivel de sub-dimensiuni 

 
 

Începând cu 2016, au fost revizuite câteva dimensiuni ale evaluării pentru a evalua o gamă 

mai largă de politici pentru ÎMM-uri (de ex., promovarea celei de-a doua șansă, cadrul de 

politici pentru inovarea non-tehnologică și difuzarea inovației) și pentru a aborda 

potențialele deficiențe de măsurare (de ex., indicatori de facilitare a comerțului ) precum și 
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pentru a întreprinde o reorganizare minoră și eficientizare a sub-dimensiunilor. Ponderile 

sub-dimensiunilor au fost ajustate pentru a permite aceste completări, pe cât posibil 

păstrând comparabilitatea cu evaluarea din 2016. 

Mai mult, Indicele politicilor ÎMM pentru 2020 cuprinde un set suplimentar de scoruri 

bazat pe metodologia din 2016, pentru a urmări progresul pe care țările l-ar fi realizat dacă 

nu s-ar fi modificat cadrul de evaluare (adică, dacă nu ar fi fost adăugate sub-dimensiuni 

noi). Scorurile respective sunt indicate în profilurile țărilor respective și în capitolul 

”Prezentare generală”. O prezentare generală a modificărilor la dimensiuni se conține în 

Tabelul A.2. 

Tabelul A.2. Prezentarea generală a evaluării sub-dimensiunilor AÎM/SBA  

Dimensiunea Modificările introduse după evaluarea din 2016 

Falimentul și a doua 
șansă  

Sub-dimensiunea privind măsurile de prevenire a falimentului adăgată 

Mediul operațional  Sub-dimensiunile privind procedura de licențiere a întreprinderilor și conformarea fiscală pentru ÎMM-uri 
introdusă. Sub-dimensiunea privind guvernarea digitală a fost extinsă pentru a lua în calcul introducerea 
serviciilor de e-guvernare.  

Accesul la finanțare  Sub-dimensiunea privind cultura financiară a fost extinsă pentru a încuraja ÎMM-urile să îmbunătățească 
raportarea financiară și aderarea la SIRF. Au fost incluse datele privind tabloul de punctaj al finanțării 
ÎMM ale OCDE pentru a extinde indicatorii care evaluează accesul ÎMM la finanțare. 

Standarde și 
reglementări tehnice  

Coordonarea generală și măsurile generale – anterior un bloc component – în prezent este o 
subdiviziune. Alte blocuri componente existente au fost pe deplin restructurate în noua sub-dimensiune 
Apropierea de acquis-ul comunitar. A fost adăugată sub-dimensiunea privind accesul ÎMM la 
standardizare. 

Politica inovațională  Cadrul de politici pentru inovare extins prin sub-dimensiunea privind cadrul de politici pentru inovațiile 
non-tehnologice.  

Internaționalizarea  Sub-dimensiunile privind măsura de facilitare a comerțului cu utilizarea indicatorilor OCDE și privind 
utilizarea e-comerțului de către ÎMM adăugate pentru a capta mai bine internaționalizarea ÎMM-urilor.  

Date suplementare 

Indicele politicilor ÎMM pentru 2020 de asemenea a încercat să completeze cadrul formal 

de evaluare cu date și statistici suplimentare. Deși nu au fost incluse în scoruri (cu excepția 

Dimensiunii internaționalizării, Indicatorii de facilitare a comerțului ai OCDE), 

informațiile respective au fost utilizate pentru a susține narațiunea politicilor cu detalii 

suplimentare privind rezultatele politicilor și percepțiile privind ÎMM-urile. Au fost 

colectate două tipuri de date suplimentare: 

 Statisticile structurale cu privire la întreprinderi și datele demografice despre 

întreprinderi (privind ratele natalității, mortalității și de supraviețuire ale 

întreprinderii) au fost solicitate de la cele șase birouri naționale de statistică, alături 

de statisticile privind rezultatele politicilor legate de dimensiunile politicilor 

AÎM/SBA, bazate pe fișele tehnice AÎM/SBA ale UE, care compară țările UE pe 

baza principiilor AÎM/SBA. Restul lacunelor în colectarea datelor și 

inconsecvențele metodologiilor de colectare a datelor din țările PaEs împiedică 

compararea regională a statisticilor. Cu toate acestea, statisticile structurale și 

demografice ale întreprinderilor sunt incluse în profilurile de țară. 

 Datele din bazele de date internaționale (de ex., Doing Business al Băncii Mondiale, 

Indicatorul Competitivității Globale al Forumului Economic Global și Indicele de 

percepție a corupției al Transparency International) de asemenea au fost 

instrumentale în eliminarea lacunelor de informații și a constatărilor de evaluare 
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pentru pilonul Mediu concurențial echitabil, în special cu privire la dimensiunile 

executarea contractelor și soluționarea litigiilor, precum și integritatea de afaceri.  

În plus, profilurile de țară includ o analiză aprofundată a reformelor-cheie realizate până în 

prezent, reflectând asupra recomandărilor din 2016, provocărilor-cheie cu care încă se 

confruntă sectorul ÎMM-urilor, precum și a recomandărilor detaliate pentru a ajuta țările 

PaEs să implementeze și să monitorizeze reformele. Profilurile nu prezintă doar 

principalele constatări ale evaluării AÎM/SBA, dar și acoperă provocările mai mari 

macroeconomice și ale mediului de afaceri care afectează ÎMM-urile și elaborarea de 

politici pentru ÎMM-uri, care ar putea să nu fie direct captate de diferitele dimensiuni 

AÎM/SBA. Mai mult, secțiunea ”Calea de urmat” a profilurilor țărilor include o foaie de 

parcurs detaliată de reformă, care prezintă prioritățile de politici pe termen scurt, mediu și 

lung ale fiecărei țări. 

Note 

1 Întrebările de bază includ: 1) întrebări binare sau da-nu (de ex., “Există în țara dvs. o definiție 

legală a ÎMM-urilor?”); și 2) întrebări cu opțiuni multiple de răspuns (de ex., “Există o strategie 

ÎMM multianuală?”, la care sunt disponibile mai multe răspunsuri, de ex., “Strategia se află în proces 

de elaborare”, “Există un proiect de strategie, dar care încă nu a fost aprobat de guvern”, “Strategia 

există, a fost aprobată de guvern și se află în proces de implementare”, și “Nu există nicio strategie 

în proces de elaborare”).  

În orice caz, țările sunt solicitate să ofere dovezi (sursa și/sau explicații) pentru răspunsuri. 

Întrebările deschise (de ex., “Care este bugetul agenției de implementare a ÎMM?”; “Câte persoane 

activează în agenție?” sau “Câte ministere sunt reprezentate în consiliul de administrare?”) sunt 

utilizate pentru a oferi detalii suplimentare la răspunsurile la întrebările de bază, dar nu sunt direct 

punctate. 
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