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1. PREZENTARE GENERALĂ   

I. Scopul cercetării şi domeniul de aplicare   

Obiectivul principal al cercetării a fost efectuarea unui studiu a pieţelor de export existente şi potenţiale noi pentru IMM 

din Moldova şi instrumentelor corespunzătoare care pot fi utilizate în mod eficient de MIEPO în scopul extinderii 

exporturilor Republicii Moldova. Prin urmare, obiectivul principal al cercetării a fost elaborarea unei strategii de export, 

care poate fi pusă în aplicare de către MIEPO printr-un plan de acțiuni desemnat pe o perioadă de doi ani, astfel generând 

impact asupra economiei Republicii Moldova în general, și asupra IMM, în special.   

Domeniul definit de aplicare al studiului este foarte vast, datorită scopului cercetării. Prin urmare, studiul este concentrat 

la nivel de industrie şi schiţează strategia pentru fiecare dintre principalele industrii orientate spre export. O strategie 

corectă a industriei asigură ca toate entitățile implicate să deţină o agendă unică, precum şi să sesizeze direcţia generală 

de concentrare a anumitor proiecte şi activităţi. Acest lucru la rândul său contribuie la coordonarea tuturor proiectelor şi 

activităţilor pentru realizarea obiectivelor strategice comune. 

Vă atenţionăm că strategia la nivel de industrie nu poate fi generalizată pentru toate sub-sectoarele industriei, deoarece 

există diferenţe semnificative pentru fiecare produs şi fiecare piaţă. Prin urmare, dacă cineva este interesat în situaţia 

mai detaliată a segmentului industrial, este necesar să efectueze o cercetare mult mai aprofundată privind situaţia 

produsului în cauză pe piaţa de interes.  

II. Metodologia 

Echipa consultanţilor a dobândit informaţia atât prin examinarea sursei primare cât și celei secundare.  

Analiza datelor formează o parte importantă a cercetării şi provine de la diverse surse, totuşi, principala fiind baza de 

date Comtrade ONU. ONU Comtrade a fost aleasă pentru că oferă cel mai mare fond de date din comerţul internaţionale 

prin acces public on-line. Chiar dacă sursa originală pentru ONU Comtrade privind comertul international al Moldovei 

este Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova (BNSRM), BNSRM nu oferă prea multă informatie pentru acces 

AGENDA COMUNĂ ŞI ÎNŢELEGEREA PRINCIPALELOR OBIECTIVE DE 

CĂTRE TOATE PĂRŢILE INTERESATE 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A EXPORTULUI DIN MOLDOVA 

(1) SECTOARELE PRIORITARE 

DE EXPORT & PIEŢELE ŢINTĂ 

MARKETS 

(2) ) INSTRUMENTE RPIORITARE & 

MECANISME DE LIVRARE 

MIEPO ASOCIAŢII & DONATORI ÎMM 

POTENŢIAL SPORIT DE EXPORT, EXTINDEREA & ATRAGEREA  ISD 

Figura 1. Scopul cercetării şi rezultatul preconizat 



7 
 

public, cum ar fi informaţia privind re-exportul şi, de asemenea, nu oferă date despre structura exportului Moldovei, in 

mai multe detalii decât cu coduri din 2 cifre SA (statistici armonizate), pe când pentru o cercetare mai profundă sunt 

necesare coduri din 4 şi 8 cifre. În cea mai mare parte cercetarea s-a axat pe cele mai recente date disponibile, adică, 

fie din 2012 şi 2013, şi presupune că aceşti ani reprezintă o imagine exactă a exporturilor Republicii Moldova. Unicul 

factor care ar putea influenţa datele este embargoul rus impus Moldovei asupra băuturilor spirtoase şi vinurilor, în 

septembrie 2013. Prin urmare, exporturile de vinuri si bauturi tari în T4 2013 pot fi mai mici decât era de aşteptat. Abateri 

mai semnificative sunt posibile în anul 2014 ca urmare a embargoului impus de Rusia, care obligă producătorii moldoveni 

să valorifice mai activ alte piețe de export. 

Totuşi trebuie de remarcat faptul, că rulajul comercial al Moldovei exclude informaţii despre regiunea separatistă 

Transnistria, deoarece BNSRM nu colectează informaţii despre această regiune. În același timp, baza de date statistice 

regională din Transnistria nu este suficient de detaliată pentru a furniza date necesare cu privire la structura exportului 

sau cantitatea de reexport. Este disponibilă doar informaţia privind suma totală a exportului şi ţările partenere. După 

examinarea practicilor anterioare în raport cu analiza statistică a exporturilor din Moldova, s-a ajuns la concluzia, că şi 

alte organizatii precum USAID şi Comisia Europeană - DG Trade, s-au bazat doar pe datele furnizate de ONU Comtrade. 

Prin urmare, datorită indisponibilităţii datelor, a fost luată decizia pentru analiza exporturilor industriilor din Moldova fără 

informaţii despre Transnistria. In plus, deoarece accentul acestui raport special este elaborarea planului de acţiuni pentru 

MIEPO şi activităţile curente ale MIEPO sunt aproape exclusiv direcţionate către companiile din afara Transnistriei, 

regiunea separatista a fost exclusă din analiză. 

Pe lîngă analiza statistică, raportul, de asemenea, a examinat recenziile şi studiile deja existente pe industrii, două din 

cele mai importante fiind cele de cercetare "Analiza sectorului economic al Moldovei: raport final" de USAID (2010) care 

a oferit o evaluare a domeniilor textile, TIC, şi sectorul vitivinicol, precum şi raportul Conferinţei Naţiunilor Unite pentru 

Comerţ şi Dezvoltare "Analiza politicii investiţionale. Republica Moldova", care a oferit aspecte valoroase ce vizează 

mediul de investiţii din Moldova.  

O atenție semnificativă a fost acordată principalei surse de informare. În timpul vizitelor în Moldova, echipa de consultanţi 

a efectuat intervieri individuale şi de grup şi a primit recomandări de la instituţiile de stat, donatori internaţionali, asociaţii 

de business şi companii individuale – în total 51 diverse entităţi (Anexa 3). De asemenea, cu suportul Camerei de Comerț 

și Industrie a Republicii Moldova (CCI), 60 de companii au completat un chestionar (Anexa 2) despre situaţia actuală a 

exportului şi nevoile de asistenţă. 

Informaţiile obţinute din aceste surse cantitative şi calitative au fost analizate pe parcursul întregului studiu şi au permis 

elaborarea recomandărilor pentru MIEPO de către echipa de consultanţi. Vezi o prezentare generală a procesului pas 

cu pas  în Tabelul 1 și prezentări mai detaliate a metodologiei, de asemenea, sunt incluse în continuare în raport. 

Tabelul 1. Rezumat pe proces 

Secţiune Abordare Descrierea metodologiei 

Identificarea industriei 
orientate spre export 

Analiza datelor  de 
export domestic 

Exportul domestic a fost definit a fi indicatorul statistic cel  mai relevant în 
prioritizarea industriei, deoarece pentru analiza producţiei locale este 
important să nu fie inclus reexportul. Exporturile domestice sunt definite ca 
exportul de "mărfuri cultivate, produse sau fabricate într-o ţară" inclusiv 
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mărfuri importate din ţări străine, care au suportat schimbări semnificative 
sau îmbunătăţite în valoare.1 

Analiza industriei Analiza datelor, 
examinarea rapoartelor 
existente, Intervierea 
reprezentanţilor industriei 

După determinarea a 5 celor mai potenţiale industrii, accentual a fost pus pe 
examinarea mai profundă a ramurei. Acest lucru a fost realizat pe baza 
combinării a mai multor rapoarte de evaluare anterioare şi interviurilor 
realizate cu reprezentanţi ai industriei pe parcursul primei vizite a 
consultanţilor. Aceasta a permis evaluarea relevanţei activităților de 
extindere a exporturilor şi de atragere a investițiilor pentru domeniul 
corespunzător.   

Evaluarea curentă a 
exportatorilor 

  

Analiza Website, 
chestionare, intervierea  
companiilor 

Următoarea fază a cercetării s-a bazat pe evaluarea curentă a exportatorilor, 
efectuată pentru a estima maturitatea lor la export. Evaluarea s-a bazat pe 
un cadru din 6 dimensiuni, şi anume Produs de export, Competenţe de 
Export şi Resurse umane,cunoştinţe de piaţă & plan, B2B instrumente de 
Marketing, Activităţi de vânzări la export şi Bugetul de Export. Acestea au 
permis identificarea obstacolelor interne ce impiedică extinderea exportului 
în companiile moldoveneşti. 

Prioritizarea pieţelor de 
export şi de atragere a 
investiţiilor 

Analiza datelor, 
comparaţie cu 60 pieţe 
potentiale 

După examinarea situaţiei actuale, s-a efectuat prioritizarea piețelor de 
export, ce ar constitui ţinta primară pentru MIEPO şi reprezentanţii industriei 
corespunzătoare. Procesul a început cu selectarea a 3 celor mai de 
perspectiva pieţe pentru 2015-2016: Europa, CSI şi Orientul Mijlociu. Toate 
ţările din regiuni au fost evaluate în baza mai multor criterii şi clasate în 
funcţie de punctajul obţinut. 

Elaborarea 
recomandărilor pentru 
MIEPO 

Sinteza informaţiilor Analiza  informaţiilor dobândite anterior pe parcursul activităţilor de 
cercetare ce vizează combaterea problemelor  actuale identificate la 
exportatorii moldoveni. Activităţile au fost combinate în 5 sarcini, fiecare 
creat pentru un aspect separat al problemei. În plus, câteva sugestii pentru 
îmbunătăţirea lucrului intern organizatoric al MIEPO au fost incluse în raport. 

 

III. Sumarul raportului 

Cercetarea a identificat că cele mai orientate spre export industrii în Moldova sunt Produsele agricole, Produsele 

alimentare şi băuturi, Textile şi îmbrăcăminte, Produse electronice şi mecanice. Aceste industrii în ansamblu reprezintă 

mai mult de trei sferturi din totalul exporturilor din Moldova şi, prin urmare, ar trebui să devină obiectivul principal pentru 

asistenţa MIEPO pentru 2015-2016. În plus, TI şi Externalizarea proceselor de afaceri au fost determinate ca cele mai 

potenţiale industrii de servicii pentru export, datorită creşterii înregistrate şi asistenţei recepţionate din partea donatorilor 

internationali, astfel, acestea, de asemenea, au fost incluse printre industriile prioritare pentru MIEPO. Pentru mai multe 

informaţii consultaţi secţiunea 2 " Prezentarea exportului curent". 

O analiză mai profundă a celor 5 industrii a relevat faptul că fiecare industrie necesită o strategie puţin deosebită de 

dezvoltare. S-a constatat că produsele agricole şi produsele textile şi articole de îmbrăcăminte ar beneficia cel mai mult 

de asistenţa MIEPO pentru export, în special atragerea unui partener şi organizarea misiunilor economice, pe când 

pentru sectoarele Produse electronice şi mecanice şi TI & EPA, atragerea investiţiilor ar trebui să fie scoasă în evidenţă. 

                                                           
1Comertul International Administratia S. U. A. Departamentul de Comerţ (2013).Trade Data Basics. Accesat (5th Sept 

2014):http://www.trade.gov/mas/ian/referenceinfo/tg_ian_001872.asp#P10_1864 

http://www.trade.gov/mas/ian/referenceinfo/tg_ian_001872.asp#P10_1864
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În ceea ce priveşte asistenţa pentru sectorul produselor alimentare, aceasta ar trebui să combine atât – activităţile de 

asistenţă pentru export cât şi de atragere a investiţiilor. Pentru mai multe informaţii consultaţi secțiunea 3 "Prioritizarea 

exporturilor şi industriilor orientate spre investiţii". 

Pe parcursul cercetării au fost identificate mai multe obstacole ce frânează extinderea exporturilor şi atragererea ISD. 

Din punct de vedere al comerţului internaţional, în 2014 Moldova a fost pusă într-o situaţie foarte neconvenabilă odată 

cu impunerea embargoului şi taxelor de către Rusia pe mai multe produse, iar frontierele UE ne deschise pe deplin pentru 

produsele din Moldova. Multe companii din Republica Moldova au fost dependente de piața rusă și incapabile în 

reorientarea rapidă a produsele lor pentru alte piețe, cel mai rău afectaţi fiind producătorii de mere și struguri, conserve 

de fructe si legume. Prin urmare, acest studiu include, de asemenea, informaţie privind prioritizarea piețelor de export cu 

trei cele mai apropiate regiuni - Europa, CSI și Orientul Mijlociu - țări analizate ca destinații potenţiale pentru export sau 

atragerea ISD. Ca rezultat, au fost determinate piețe de top pentru fiecare din cele 5 ramuri. Consultați secțiunea 5 

"Prioritizarea Pieţelor de Export și de Atragere a Investițiilor" pentru mai multe informații. Piețele prioritare, de asemenea, 

ar trebui să constituie subiectul direcţionării activităților de suport ale MIEPO. 

Pentru a determina factorii interni ce tergiversează succesul exportatorilor din Republica Moldova, a fost realizată o 

evaluare a exportatorilor. Evaluarea s-a bazat pe intervierea companiilor, chestionare scrise și examinarea site-urilor 

companiilor. Acest lucru a relevat faptul că mai multe companii din Moldova, în primul rând, necesită instruiri și seminare 

în standardele de comerţ internațional și operaţiuni de export, și, pe de altă parte, au nevoie de studii de piață și asistență 

pentru dezvoltarea strategiei de export. Pentru mai multe informații consultați secțiunea 7 "Evaluarea Exportatorilor". 

De asemenea, în raport s-a analizat suportul actual disponibil de internaționalizare a companiilor moldovenești, precum 

și s-au sugerat opțiuni în ce mod MIEPO poate spori eficiența acestui sprijin printr-o abordare mai proactivă. A fost stabilit 

că, deși bugetul pentru 2014 al MIEPO nu depășește nici 300 000 de dolari, există fonduri accesibile semnificative din 

partea donatorilor pentru activități legate de internaționalizare şi dezvoltare a IMM. Prin urmare, prin consiliere și 

coordonare strategică a sprijinului acordat și redresarea acestuia spre domeniile cu nevoie majoră, există posibilități de 

a crește în mod semnificativ finanțarea MIEPO prin atragerea de surse externe și implementare de programe. Pentru 

mai multe informații consultați secțiunea 6 "Suportul curent în internaționalizare". 

Ultima secțiune a raportului se referă la profilul strategic MIEPO și deschide calea spre elaborarea Planului de acțiuni 

2015-2016. A se vedea Secțiunea 7 "Instrumente de sprijin și mecanisme de livrare de potențial înalt" pentru informații 

privind clasificarea clienților MIEPO, activităţi sugerate, organizarea internă și planificare de buget. Planul de acțiuni 2015 

- 2016 indică cinci sarcini principale, care trebuie  implementate în diferite domenii de promovare a exportului, atragerea 

investițiilor, extinderea IMM și perfecţionarea managerilor în export, precum și elaborarea brandului economiei Republicii 

Moldova. Bugetul Planului de acțiuni este estimat la 2,5 milioane USD pentru perioada de doi ani. Pentru implementarea 

Sarcinilor din Planul de acțiuni și generarea impactului asupra economiei Republicii Moldova, MIEPO ar trebui să deţină 

o echipă de 20 de specialiști. Principalele surse de finanțare pentru a acoperi activitățile Planului de Acțiuni vor fi din 

bugetul de suport ZLSAC al Comisiei Europene și bugetul de stat al Ministerului Economiei al Republicii Moldova.  
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IV. Recomandări privind dezvoltarea MIEPO de viitor   

Chiar dacă obiectivul principal al acestui proiect include Raportul de Recomandare și Planul de Acțiuni Interimar, echipa 

consultanţilor ar dori să ofere recomandări suplimentare la dezvoltarea în continuare a MIEPO, luând în considerare 

circumstanțele în timp real. 

Având în vedere nevoia acută a țării pentru diversificarea piețelor de export și atragerea de investiții, se recomandă 

insistent rezistenţă presiunii de timp și admiterea parcurgerii MIEPO a cursului de acţiuni stabilit și implementarea 

în continuare a planului de acțiuni, fără luarea deciziilor pripite. 

În primul rând, în prezent, nu există o altă organizație pe piață cu experienţă concretă privind facilitarea exportului, 

care ar putea deservi exportatorii din Moldova cu calitate pretinsă și rezultate așteptate. În al doilea rând, o fuziune cu o 

altă organizație sau diseminarea MIEPO ca atare, nu ar oferi rezultate imediate sau economisirea resurselor, dimpotrivă, 

ar fi nevoie de timp suplimentar, şi chiar mai mult, având în vedere etapa actuală de după alegeri și lipsa de orientări 

clare și detaliate ale stilului organizațional. Aceasta ar pune în pericol, de asemenea, angajamentul și integritatea deja 

atinsă din sectorul privat și ar extinde neîncrederea, care ar conduce încă o dată spre valori slabe de colaborare.  

Prin urmare, sugerăm consolidarea MIEPO prin resurse umane și financiare, precum și împuternicirea implementării 

planului de acțiuni. Mai mult decât atât, ar trebui minimalizată povară birocratică, pentru a permite utilizarea eficientă a 

resurselor cheie deja limitate și a libertăţii operaționale în atragerea de export și investiții. De asemenea, trebuie remarcat 

faptul că sistemul de remunerare a personalului MIEPO ar necesita ajustare la piaţa concurenţială în scopul de a atrage 

și menține consilieri cu experiență, care pot oferi servicii de calitate exportatorilor și investitorilor, și, mai important, a 

atinge impactul dorit asupra economiei moldovenești. Rolul MIEPO este atât strategic cât și operațional; astfel trebuie 

atrase persoane cu diferite competențe, experiențe și abilități.   

De asemenea, se recomandă a introduce funcția de Şef de Operațiuni, având în vedere că aducerea la bord și 

educarea managerilor în export și consilierilor în investiții, după cum este prevăzut în organigramă, necesită timp preţios, 

la acest stadiu de dezvoltare al MIEPO, există o necesitate pentru un profesionist cu experiență în promovarea exportului 

și facilitarea schimburilor comerciale în diferite sectoare. Acest rol ar include supravegherea implementării Planului de 

Acțiuni Interimar stabilit (PAI), delegarea sarcinilor conform capacităţii și disponibilităţii resurselor, precum și suport în 

consilierea operațională necesară a responsabililor de export. Crearea unei astfel de funcţii ar oferi impuls imediat 

operațiunilor întreprinse și ar da rezultate concrete, după cum mizează autoritățile de supraveghere, precum și ar 

contribui la consolidarea structurii și delegării sarcinilor în cadrul organizației.  

Pentru a atinge eficienţa maximă cu resursele alocate, este prevăzut ca MIEPO să devină centrul informațional și 

organizația nucleu, care oferă segmentarea în profunzime a companiilor, sectoarele și activitățile legate de export și 

investiții. Astfel, colaborarea strânsă și reciprocă cu organizațiile locale ar asigura difuzarea ulterioară a strategiei de 

export la nivel de țară. În acest sens, este esențial să se stabilească cadrul obligatoriu de colaborare, care în prezent   

este destul de slab. 

În cadrul planului activităţilor de export, responsabilii de export actuali din partea MIEPO deja au acumulat cunoștințe 

de piață privind societățile comerciale din export, utilizând variabilele indicate de echipa de consultantă. Datele colectate 

vor fi utilizate în MRC în etapa ulterioară și vor servi drept instrument indicativ și pentru alte părți interesate, deoarece 

asigură control obiectiv și discriminare pozitivă a companiilor pregătite pentru export, comparativ cu cei ce ar avea 
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nevoie de instruire suplimentară. În timpul colectării datelor, responsabilii, de asemenea, au stabilit, cadrul de 

colaborare și au obținut fidelitatea sectorului privat și conştientizarea generală precum că MIEPO este organizația 

de reprezentare calitativă și oferă un sprijin orientat. De dragul unei înțelegeri clare la toate nivelurile este important 

să nu se predea semnale confuze pe piață și să se păstreze divizarea clară a serviciilor prestate de către fiecare 

organizație.  

În concluzie, echipa de consultanți a câștigat încredere şi siguranţă în managementul actual al MIEPO, și sunt 

încrezuţi că prin consolidarea de viitor a MIEPO și împuternicirea implementării Planului de Acțiuni, între timp 

monitorizând implementarea și rezultatele obținute; MIEPO poate câștiga reputația unui instrument generator de impact 

pentru economia Republicii Moldova și dezvolta într-o organizație durabilă.  
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2. TENDINȚE ISTORICE RECENTE ÎN EXPORTUL MOLDOVENESC   

Evoluțiile istorice recente servesc drept fundal pentru această cercetare, deoarece, odată cu semnarea Republicii 

Moldova a Acordului de Asociere cu UE cei doi actori au intrat într-o nouă etapă a relațiilor comerciale. Această secțiune 

va oferi o scurtă trecere în revistă a tendințelor istorice recente în exportul moldovenesc, precum și va clarifica unele 

aspecte expuse în detaliu în continuare în raport. 

I. Exporturile şi balanţa comercială 

Dacă privim la schimbările exporturilor moldovenești și balanța comercială de-a lungul ultimilor 10 ani, vom observa că 

pentru perioada 2003-2013 importurile Republicii Moldova au crescut într-un ritm mult mai rapid decât exporturile. Din 

2003 exporturile Moldovei au crescut de la 790 milioane de dolari SUA la 2 428 milioane dolari SUA în 2013, astfel 

prezentând o creștere de trei ori; pe când importurile au crescut de patru ori - de la 1 402 milioane de dolari SUA în 2003 

la 5 492 milioane de dolari în 2013. Rata anuală compusă de creștere (RACC) pentru exporturile Moldovei este de 11%, 

în timp ce pentru import -13%, ceea ce, de asemenea, indică că balanța comercială a Republicii Moldova a fost în 

creştere negativă. Dacă în anul 2003, balanța comercială a fost de - 612 milioane dolari, atunci acum ea constituie -3 

064 milioane dolari SUA, cu o rată anuală de creștere negativă de -16%.  

Cu toate acestea, în pofida balanței comerciale negative, trebuie de menţionat faptul că exporturile moldovenești sunt în 

creștere. O scădere ușoară a exporturilor este vizibilă doar în anul 2006, ceea ce poate fi explicat prin embargoul impus 

de Rusia asupra vinurilor moldovenești, iar în 2009, corespunde cu începutul crizei financiare globale.  

Figura 2. Schimbările importului şi exportului moldovenesc 2003-2013, mil dolari SUA    

 

II. Pieţele de top 

Tabelul 2 demonstrează principalele piețe de export ale Moldovei în 2003, 2008 și 2013 și face distincția între exporturile 

totale si exporturilor domestice. Exporturile domestice sunt definite ca exportul de "mărfuri cultivate, produse sau fabricate 
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într-o țară ", inclusiv mărfuri importate din țări străine, care au fost modificate sau îmbunătățite semnificativ în valoare’.2. 

În scopul obținerii datelor privind exportul domestic al Moldovei, au fost folosite datele statistice de export și re-export ale 

Comtrade3 a Organizației Națiunilor Unite. Re-exportul este definit ca exportul de "mărfuri de origine străină care au intrat 

într-o țară, dar sunt "re-exportate" în mod substanțial în aceeași stare ca atunci când a fost importate’4, și trebuie să fie 

scăzută din suma totală de export pentru a obține datele exportului domestic. 

Dacă ne uităm la schimbările de destinație a pieţelor de export pe parcursul acestor ani, observăm o scădere a cotei de 

export în Rusia. Tendința este mai vizibilă din perspectiva exporturilor domestice, deoarece ponderea exporturilor 

domestice în Rusia a scăzut de la 40% în 2003 la 14% în 2013. Acest lucru, în general, este o tendință favorabilă, 

deoarece indică o diversificare a piețelor și reducerea dependenței Moldovei de un singur partener la export. Exporturile 

domestice în România au crescut de la 11% în 2003 la 19% în 2013. Alte țări nu prezintă tendințe stabile în creştere sau 

descreştere.  

Tabelul 2. Top 10 pieţe de export ale Moldovei  în 2003, 2008, 2013, % 

Principalele pieţe de export Principalele pieţe de export domestic 

2003 2008 2013 2003 2008 2013 

Rusia (39%) Romania (21%) Rusia (26%) Rusia (40%) Rusia (22%) Romania (19%) 

Romania (11%) Rusia (20%) Romania (17%) Romania (11%) Romania (15%) Rusia (14%) 

Italia (10%) Italia (10%) Italia (8%) Italia (10%) Ucraina (11%) Ucraina (7%) 

Germania (7%) Ucraina (9%) Ucraina (6%) Germania (7%) Belarus (9%) Italia (7%) 

Ucraina (7%) Belarus (9%) Turcia (5%) Ucraina (7%) Polonia (4%) Turcia (6%) 

Belarus (5%) Germania (4%) Germania (5%) Belarus (5%) Italia (4%) Germania (6%) 

SUA (4%) Polonia (4%) Regatul Unit (4%)  SUA (4%) Elveţia (4%) Belarus (5%) 

Austria (1%) Regatul Unit(3%) Belarus (4%) Austria (1%) Germania (3%) Polonia (5%) 

Franţa (1%) Kazahstan (3%) Polonia (4%) Kazahstan (1%) Kazahstan (3%) Regatul Unit (4%) 

III. Factorii cheie ce afectează exporturile Moldovei   

Factorul cheie ce influenţează exporturile Moldovei pe parcursul 2003-2013 a fost lupta geopolitică în creștere între UE, 

pe de o parte și Federația Rusă, pe de altă parte. Mişcarea Republicii Moldova către UE a fost mustrată de către Rusia 

prin impunerea mai multor embargouri comerciale bazate pe acuzații de standarde sanitare necorespunzătoare; totuși 

cursul stabilit şi sigur al Republicii Moldova spre Europa a fost salutat de către UE și a condus la semnarea Acordului de 

Asociere în vara anului 2014, fapt, la care Rusia a răspuns cu interdicţii comerciale pe unele dintre cele mai importante 

produse moldovenești de export. Cu toate acestea, sancțiunile comerciale ale Rusiei datează cu mult mai devreme. Deja 

din 2006, Rusia a impus un embargo asupra vinurilor moldovenești și georgiene din cauza presupuselor preocupări 

legate de metale grele și pesticide prezente în produsele vitivinicole ale ambelor țări. După cum se poate observa în 

Figura 3Error! Reference source not found., exportul de vinuri a Moldovei nu a mai atins nivelurile pre-2006. În perioada 

                                                           
2Administraţia Comerţului Iternaţional S.U.A. Departamentul de Comerţ (2013).Trade Data Basics. Accesat (5th Sept 

2014):http://www.trade.gov/mas/ian/referenceinfo/tg_ian_001872.asp#P10_1864 
3 Toate datele de comerţ au fost luate din baza de date UN Comtrade. Accesat (15th Sept 2014): http://comtrade.un.org/data/ 
4 Administraţia Comerţului Iternaţional S.U.A. Departamentul de Comerţ (2013).Trade Data Basics. Accessed (5th Sept 

2014):http://www.trade.gov/mas/ian/referenceinfo/tg_ian_001872.asp#P10_1864 

http://www.trade.gov/
http://www.trade.gov/mas/ian/referenceinfo/tg_ian_001872.asp#P10_1864
http://comtrade.un.org/data/
http://www.trade.gov/mas/ian/referenceinfo/tg_ian_001872.asp#P10_1864
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2006-2007 peste 100 fabrici de vin au dat faliment, iar datele de export actuale indică că foarte puține fabrici au fost 

deschise de aici încolo.5 Cel mai inferior punct la export a fost înregistrat în 2007 și doar o creștere marginală este vizibilă: 

creșterea totală în perioada 2007-2013 este de 40%, iar RACC este de 5%. O creștere semnificativă ar fi puţin probabilă, 

deoarece în septembrie 2013 Rusia a impus din nou interdicție asupra vinurilor și băuturilor spirtoase moldovenești. Mai 

mult decât atât, în vara anului 2014 au fost impuse sancțiuni suplimentare, ce afectează exportatorii de fructe și legume 

proaspete și conservate din Moldova. Mai multe informații cu privire la impact și consecințele acestor sancțiuni sunt 

disponibile la rubrica "Implicatiile embargoului rus" (p.30). Cu toate acestea, în același timp, preferințele comerciale 

autonome acordate de UE în 2008 și Acordul de asociere semnat în 2014, au oferit exportatorilor moldoveni acces mult 

mai larg pe piața europeană. Taxele de export pentru produsele industriale au fost deja eliminate în 2008, permițând 

afluxul mai ușor de ISD europene, și cote duty-free pentru produse agricole și produse alimentare acordate în același an 

și extinse în 2014. Acordul de asociere este expus în detalii în Sectiunea "Acorduri bilaterale" (p.22). 

Suplimentar la factorii externi, acest raport a încercat, de asemenea, să identifice și să analizeze principalii factori interni, 

care afectează exporturile Moldovei. Aceasta s-a realizat prin intervierea reprezentanților instituțiilor de stat din Moldova, 

organizațiilor donatoare, reprezentanților asociațiilor și companiilor, precum și prin sondaj al exportatorilor. Pentru mai 

multe informații, vă rugăm să consultați secțiunile: "Prioritizarea industriilor orientate spre export "(p. 34), "Evaluarea 

exportatorilor" (p. 61) şi "Suportul curent în internaționalizare"” (p. 85). 

  

                                                           
5Financial Times (2014). Vinificatorii moldoveni concurează pe când Rusia luptă cu UE pentru influență. Accesat (4th Dec 2014): 
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/53393338-bef0-11e3-8683-00144feabdc0.html#axzz3KvQA7ZSr 
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3. PREZENTAREA EXPORTULUI CURENT  

I. Industriile orientate spre export 

i. Exportul domestic 

Pentru a stabili principalele industrii ale țării orientate la export, s-a decis să se concentreze pe analiza datelor privind 

exportul domestic. Deoarece scopul acestui raport este elaborarea planului de acțiuni pentru MIEPO ce vizează sporirea 

capacităților de export ai producătorilor locali, exportul domestic a fost determinat ca cel mai relevant indicator statistic. 

Examinând Tabelul 1, observăm diferențe semnificative la indicatorii industriali din punct de vedere al exportu lui total și 

exportului domestic, întrucât valoarea re-exportului, în unele domenii, constituie mai mult de 80% din totalul exporturilor, 

spre exemplu, Produse ale industriei chimice sau ale industriilor conexe (85%), Vehicule, aeronave, nave și echipamente 

auxiliare de transport (89%). Cea mai mică cotă la re-export o observăm la Animale Vii și Produse Animaliere (0,16%) și 

Grăsimi și Uleiuri Animale sau Vegetale (1,01%). 

Cu toate acestea, cele mai mari 4 industrii rămân neschimbate, doar cu o secvență consecutivă ușor modificată – 
categoria Textile și îmbrăcăminte a scăzut de la 3 la locul 4. La aceste 4 industrii, cea mai mică valoare de re-export 
este înregistrată pentru produsele alimentare și băuturi (7%), urmată de produse agricole (10%). Cota de re-export la 
Mașini și aparate mecanice este de 33%, în timp ce pentru categoria Textile și îmbrăcăminte este aproape dublă - 
61%. 

Tabelul 3. Exportul total şi domestic al Moldovei pe industrii, 2013, USD 

Secţiunea de marfă Export total Cota Secţiunea de marfă 
Export 
domestic  

Cota 

Produse agricole 507 045 566 20,9% Produse agricole 457 205 033 28,2% 

Produse alimentare şi băuturi 427 293 466 17,6% Produse alimentare şi băuturi 397 798 176 24,6% 

Textile și îmbrăcăminte 330 498 981 13,6% 
Maşini şi aparate 

mecanice 
212 318 217 13,1% 

Maşini şi aparate 

mecanice 
315 944 276 13,0% Textile și îmbrăcăminte 130 064 975 8,0% 

Produse ale industriei chimice sau 

ale industriilor conexe 
167 901 437 6,9% 

Metale comune și articole din  

metal 
69 283 100 4,3% 

Metale comune și articole din  

metal 
123 293 084 5,1% Diverse produse fabricate 66 960 020 4,1% 

Diverse produse fabricate 118 924 954 4,9% 
Materiale de construcţii, sticlă şi 

articole din sticlă 
53 093 982 3,3% 

Materiale plastice și articole din  

acestea; cauciuc şi art. cauciuc 
62 664 304 2,6% 

Grăsimi și Uleiuri Animale sau 
Vegetale 

43 595 616 2,7% 

Materiale de construcţii, sticlă şi 

articole din sticlă 
58 126 776 2,4% Animale Vii şi Produse Animaliere 37 106 616 2,3% 

Vehicule, aeronave, nave și 

echipamente auxiliare de transport 
46 815 911 1,9% Aparate de măsurare 36 206 682 2,2% 

Grăsimi și Uleiuri Animale sau 
Vegetale 

44 039 962 1,8% 
Produse ale industriei chimice sau 

ale industriilor conexe 
24 585 523 1,5% 
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Produse Minerale  41 699 733 1,7% 
Piei crude, piei tabacite si blanuri  

brute 
20 029 259 1,2% 

Aparate de măsurare 41 190 122 1,7% 
Materiale plastice și articole din  

acestea; cauciuc şi art. cauciuc 
18 343 501 1,1% 

Animale Vii şi Produse Animaliere 37 166 488 1,5% Mineral Products  17 866 048 1,1% 

Încălțăminte, pălării, umbrele, 

umbrele de soare, bastoane, 

bice, cravașe și părți ale acestora 

36 078 087 1,5% 
Încălțăminte, pălării, umbrele, 

umbrele de soare, bastoane, 

bice, cravașe și părți ale acestora 

15 997 789 1,0% 

Piei crude, piei tabacite si blanuri  

brute 
33 418 105 1,4% 

Pastă de lemn sau din alte 

materiale fibroase celulozice 
9 692 581 0,6% 

Pastă de lemn sau din alte 

materiale fibroase celulozice 
25 604 248 1,1% 

Vehicule, aeronave, nave și 

echipamente auxiliare de transport 
5 183 725 0,3% 

Lemn şi articole din lemn 9 485 264 0,4% Lemn şi articole din lemn 3 728 565 0,2% 

Perle naturale  sau de cultură, 

pietre preţioase sau semipreţioase, 

Metale preţioase 

1 099 344 0,0% 
Perle naturale  sau de cultură, 

pietre preţioase sau semipreţioase, 

Metale preţioase 

760 687 0,0% 

Obiecte de artă,de colecţie sau 

antichităţi 
3815 0,0% 

Obiecte de artă,de colecţie sau 

antichităţi 
3815 0,0% 

ii. Industriile principale 

 În urma analizării datelor de export domestic, se poate concluziona, că cele mai mari industrii orientate spre export sunt 
după cum urmează: 

 Produse agricole – 28,23%; 

 Produsele alimentare şi băuturi - 24,56%; 

 Produse electronice şi mecanice6, inclusiv: 

- Mașini și aparate mecanice, electronice – 13,11%, 

- Instrumente și aparate de măsurare, verificare sau de precizie, medicale sau chirurgicale – 2,24%, 

- Vehicule, aeronave, vase şi echipamente auxiliare de transport  – 0,32%; 

 Textile şi îmbrăcăminte – 8,03%. 

Aceste domenii împreună reprezintă 76,49% din totalul exportului domestic al Moldovei.Top 4 sunt urmate de categoria 

"Metale comune și articole din metale comune", care reprezintă 4,28% din exporturile domestice totale și "Diverse articole 

fabricate" (produsul principal de export - scaune), care constituie altele 4,13%. 

Chiar şi aşa, nu toate aceste domenii înregisrează tendințe de creştere stabilă an-de-an (vezi Tabelul 4), toate 

înregistrând o creştere între 2010-2013. În această perioadă exportul produselor agricole denotă rezultate instabile și 

fluctuații, cele mai bune rezultate fiind înregistrate în 2011 și 2013, urmate cu o scădere semnificativă din nou în 2012. 

Rata anuală de creștere compusă (RACC) a exporturilor produselor alimentare este de 6%, cu o creştere stabilă an de 

an pe parcursul anilor 2010-2012 și o ușoară reducere în 2013. Exportul domestic combinat al Produselor Electronice şi 

Mecanice denotă o creștere constantă la 2 secțiuni: categoria Mașini și dispozitive mecanice cu RACC - 55%, și aparate 

de măsurare cu RACC - 32%. A treia, cea mai mică din categoria combinată de produse electronice și mecanice - 

                                                           
6În scop de cercetare, s-a decis să se combine toate dispozitivele de fabricație electrică și mecanică, adică, "Mașini și echipamente mecanice" , "Aparate şi 
dispositive optice, fotografice, cinematografice, de măsură, de control, de precizie, instrumente medicale sau chirurgicale" și "Vehicule, aeronave , nave și 
echipamente auxiliare de transport ". 
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Vehicule şi echipamente de transport, a înregistrat o creştere în perioada 2010-2011, cu toate acestea, pe parcursul 

2012-2013 se denotă o tendință de diminuare. Nu în ultimul rând, exportul produselor Textile și îmbrăcăminte denotă, de 

asemenea o RACC înaltă de 45%, iar în perioada 2010-2013 înregistrează o tendință de creştere stabilă. Pentru mai 

multe detalii privind industriile, a se vedea secțiunea "Industriile de export". 

Tabelul 4. Schimbările exportului domestic din Moldova, 2010-2013, USD 

No. Secţiunea de marfă 2010 2011 2012 2013 
Cota 
(2013) 

RACC 

1 Produse agricole 286981137 410504188 299884332 457205033 28,23% 12% 

2 
Produse alimentare şi 

băuturi 
314188572 326345861 418746907 397798176 24,56% 6% 

3 
Maşini şi aparate mecanice, 

Aparate electrice 
37164211 48311000 278610742 212318217 13,11% 55% 

4 Textile şi îmbrăcăminte 29088002 37768547 118903822 130064975 8,03% 45% 

5 
Metale commune şi articole 

din metal 
43728279 75438034 73317364 69283100 4,28% 12% 

6 Produse fabricate diverse 13733844 16700153 108207674 66960020 4,13% 49% 

7 
Materiale de construcţii, sticlă 

şi articole din sticlă 
34408876 40254159 37776652 53093982 3,28% 11% 

8 
Grăsimi şi uleiuri Animale şi  

Vegetale 
47316412 77368178 89476016 43595616 2,69% -2% 

9 
Animale vii & produse 
animaliere 

26937504 38011128 37810833 37106616 2,29% 8% 

10 Aparate de măsurat 11795267 21153296 33158407 36206682 2,24% 32% 

11 
Produse ale industriei chimice 

sau ale industriilor conexe 
17993417 18148313 18955095 24585523 1,52% 8% 

12 
Piei crude, piei tabacite si  

blanuri, articole din acestea 
22163287 29320972 27235669 20029259 1,24% -2% 

13 
Materiale plastice şi articole 
din acestea; cauciuc şi art. 
cauciuc 

13282185 20406454 17247719 18343501 1,13% 8% 

14 Produse Minerale 12528452 21300874 21745649 17866048 1,10% 9% 

15 

Încălțăminte, pălării, umbrele, 

umbrele de soare, bastoane,  

bice, cravașe și părți ale  

acestora 

5042165 5590659 13258817 15997789 0,99% 33% 

16 
Pastă de lemn sau din alte 

materiale fibroase celulozice 
5379420 7641815 7722598 9692581 0,60% 16% 

17 

Vehicule, aeronave, nave și 

echipamente auxiliare de 

transport 

8210539 8915153 63863934 5183725 0,32% -11% 

18 Lemn şi articole din lemn 5172746 6851579 6293247 3728565 0,23% -8% 

19 

Perle naturale  sau de cultură, 

pietre preţioase sau, 

semipreţioase, metal preţios 

273964 4343092 2269257 760687 0,05% 29% 
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20 
Obiecte de artă,de colecţie sau 

antichităţi 
1503 2747 21611 3815 0,00% 26% 

 
II. Pieţe ţintă 

i. Principalele pieţe de export 

Pentru identificarea principalelor pieţe de export pentru producătorii din Moldova, au fost examinate informaţii ce vizează 

Exportul şi Re-exportul ţării. Deoarece datele de re-export constituie "produse de origine străină care au intrat într-o ţară, 

dar sunt "re-exportate" în mod substanţial în aceiaşi condiţie ca atunci când au fost importate"7, suma respectivă a fost 

scăzută din totalul exporturilor, cu scopul de a depista exportul nemijlocit al producătorilor moldoveni, separând 

distribuitorii.  

După cum observăm din Tabelul 5 şi Tabelul 6, datele exportului total și exportului domestic diferă foarte mult, întrucât 

partenerul de top la export - Federația Rusă, de fapt, se situează pe locul doi, reprezentând 14% din exporturile 

domestice. Cel mai mare partener la exportul domestic este România, care înregistrează 19% din export. Al treilea și al 

patrulea partener la export este respectiv Ucraina şi Italia care au cîte 7% pentru fiecare. Al cincilea partener este Turcia 

(6%), urmată de Germania, Belarus, Polonia, Regatul Unit şi Elveția. 

Tabelul 5. Exportul total al Moldovei vs exportul domestic, pe ţări, 2013 

Ţara 
Export total 
(USD) 

 Ţara 
Export domestic 
(USD) 

Federaţia Rusă 631931519  Romania 311347754 

Romania 411089789  Federaţia Rusă 232280316 

Italia 185195710  Ucraina 118338870 

Ucraina 140385702  Italia 113931350 

Turcia 127149678  Turcia 100345694 

Germania 113120863  Germania 94302383 

Marea Britanie 105474632  Belarus 86654706 

Belarus 90316817  Polonia 75668884 

Polonia 85274176  Marea Britanie 68120350 

Elveţia 47800619  Elveţia 45964172 

Kazahstan 39249571  Kazahstan 35440660 

Franţa 35476899  Noua Zeelandă 32460872 

Bulgaria 32572057  Franţa 28044119 

Noua Zeelandă 32460872  Grecia 25116277 

Georgia 28045973  Rep. Cehă 24557592 

Rep. Cehă 25643424  SUA 24316942 

Grecia 25311432  Georgia 22677802 

SUA 25269008  Austria 17900885 

                                                           
7Administraţia Comerţului Iternaţional S.U.A. Departamentul de Comerţ  (2013).Trade Data Basics. Accesat (5th Sept 

2014):http://www.trade.gov/mas/ian/referenceinfo/tg_ian_001872.asp#P10_1864 

http://www.trade.gov/mas/ian/referenceinfo/tg_ian_001872.asp#P10_1864
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Austria 19201802  Ungaria 15061179 

Olanda 15791739  Irak 12777936 

Ungaria 15714512  Bulgaria 12532192 

Lituania 15263702  Spania 10432825 

Irak 13154928  Olanda 8310904 

Spania 10938778  Lituania 7981311 

Cipru 8805160  China 5767994 

 
În cazul în care examinăm mai profund modificările exportului domestic, observăm că exportul domestic către Federaţia 

Rusă a scăzut în perioada 2010-2013, reducerea medie anuală fiind de - 3,4%. În același timp, exporturile către celelalte 

10 țări de top partenere indică o tendință ascendentă. 

În perioada 2010-2013, exportul în România s-a triplat şi prezintă o rată medie anuală de creștere de 50,7%. Trebuie de 

menţionat faptul, că doar începând din 2012 România devine cel mai mare partener de export domestic, în perioada 

2010-2011 fiind al doilea cel mai important partener, Rusia ocupând primul loc. Al treilea cel mai mare partener de export 

domestic este Ucraina (7%), urmată de Italia (7%) și Turcia (6%). Pe parcursul anului 2013 o creștere semnificativă poate 

fi observată în exportul domestic către Turcia, atunci când, în doar un an exportul a crescut de trei ori. Alţi parteneri de 

export în destinațiile de top în exportul domestic sunt Noua Zeelanda pe poziția 12, cu cota de 2%, SUA pe poziția 16 cu 

2%, Irak pe poziția 20, cu cota de 1%  și China pe poziția 25 cu cota de 0,36%. 

Tabelul 6. Modificările exportului domestic din Moldova, 2010-2013, USD 

Nr. Ţara 2010 2011 2012 2013 Cota (2013) 

1 Romania 95612819 152880478 270848343 311347754 19,24% 

2 Federaţia Rusă 258051415 245530068 243817339 232280316 14,36% 

3 Ucraina 70547658 116513594 97005062 118338870 7,31% 

4 Italia 48586146 98537417 144814440 113931350 7,04% 

5 Turcia 36155327 41893421 25213446 100345694 6,20% 

6 Germania 42559325 65854647 53395216 94302383 5,83% 

7 Belarus 77573473 75635135 79101951 86654706 5,36% 

8 Polonia 20931436 45628607 54488244 75668884 4,68% 

9 Marea Britanie 35391557 54018554 54122112 68120350 4,21% 

10 Elveţia 16888349 7684262 4520768 45964172 2,84% 

11 Kazahstan 26150995 30943249 36188676 35440660 2,19% 

12 Noua Zeelandă 499 5277699 26705815 32460872 2,01% 

13 Franţa 18500058 19318533 25203810 28044119 1,73% 

14 Grecia 16803750 23707303 13112251 25116277 1,55% 

15  Rep. Cehă 5830775 10214309 7029117 24557592 1,52% 

16 SUA 21059833 24271161 29091151 24316942 1,50% 

17 Georgia 10175102 8760323 15101350 22677802 1,40% 

18 Austria 8846318 10563373 15232442 17900885 1,11% 

19 Ungaria 4081751 3461922 3107220 15061179 0,93% 
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20 Irak 9756329 8662246 22556450 12777936 0,79% 

21 Bulgaria 15968620 30067476 28413546 12532192 0,77% 

22 Spania 633423 1447764 14899497 10432825 0,64% 

23 Olanda 10065149 15685520 16265680 8310904 0,51% 

24 Lituania 5860235 13325930 8599452 7981311 0,49% 

25 China 2264276 3818890 8222365 5767994 0,36% 

ii. Pieţele ţintă după principalele grupuri de mărfuri   

Relativ bine distribuite în regiunile - CSI, UE, Orientul Mijlociu – sunt categoriile Textile și articole de îmbrăcăminte,  

Materiale de construcții și secțiunea de mărfuri Produse agricole, deşi, trebuie de remarcat faptul, că unele produse din 

cadrul secțiunii Produse agricole - cum ar fi mere și struguri - sunt aproape în totalitate dependente de piaţa rusă. 

Pentru mai multe informatii vă rugăm să consultați Secțiunea 3 "Prioritizarea Industriilor Orientare spre Export și 

Investiții". O orientare distinctă pe piața europeană poate fi observată pentru secțiunea Diverse articole fabricate și 

Lemn și articole din lemn, în timp ce Produsele alimentare şi băuturi, Produsele industriei chimice sau ale industriilor 

conexe, precum și Produsele Minerale sunt orientate mai mult spre CSI. 

Tabelul 7 prezintă principalele piețe de export domestic ale Moldovei pentru fiecare din cele 20 de secțiuni de mărfuri. 

Tabelul indică că 10 din industrii sunt bazate pe o singură piață care constituie mai mult de 45% din totalul exporturilor 

domestice în cadrul categoriei. În ceea ce privește industriile mai mari, această situație este mai evidentă la Maşini şi 

aparate mecanice, aparate electrice cu export de 82% în România, de asemenea, Metale comune și articole din metale 

comune cu export de 53% în Turcia, Animale vii şi produse de origine animalieră - 54% în Rusia, precum și dispozitive 

de măsurare - 55% în Polonia.   

Relativ bine distribuite în regiunile - CSI, UE, Orientul Mijlociu – sunt categoriile Textile și articole de îmbrăcăminte,  
Materiale de construcții și secțiunea de mărfuri Produse agricole, deşi, trebuie de remarcat faptul, că unele produse din 
cadrul secțiunii Produse agricole - cum ar fi mere și struguri - sunt aproape în totalitate dependente de piaţa rusă. Pentru 
mai multe informatii vă rugăm să consultați Secțiunea 3 "Prioritizarea Industriilor Orientare spre Export și Investiții". O 
orientare distinctă pe piața europeană poate fi observată pentru secțiunea Diverse articole fabricate și Lemn și articole 
din lemn, în timp ce Produsele alimentare şi băuturi, Produsele industriei chimice sau ale industriilor conexe, precum și 
Produsele Minerale sunt orientate mai mult spre CSI. 

Tabelul 7. Principalele piețe ale exportului domestic pe secțiuni de mărfuri (2013), % 

Nr. Secţiunea de mărfuri Top piaţă 1 Top piaţă 2 Top piaţă 3 Top piaţă 4 Top piaţă 5  

1 Produse agricole Rusia 

(15%) 

Turcia 

(10%) 

Elveţia (10%) Marea 
Britanie 

(9%) 

Romania:  

(9%) 

Diversificat 

2 Produse alimentare şi 

băuturi 

Rusia 

(22%) 

Belarus 

(18%) 

Ucraina 

(16%) 

Romania 

(13%) 

Germania 

(8%) 

Dominat de 
CSI 

3 Maşini şi aparate mecanice, 

aparate electrice 

Romania  

(82%) 

Rusia 

(8%) 

Ucraina 

(3%) 

- - Dependent 
de 1 ţară 

4 Textile şi îmbrăcăminte Italia 

(31%) 

Marea Britanie 

(20%) 

Rusia 

(18%) 

Polonia 

(7%) 

Romania 

(6%) 

Diversificat 
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5 Metale commune şi articole 

din metale comune 

Turcia 

(53%) 

Germania 

(18%) 

Rusia 

(10%) 

- - Dependent 
de 1 ţară 

6 Articole fabricate diverse Germania 

(34%) 

Republica 
Cehă(20%) 

Ungaria 

(16%) 

Polonia 

(12%) 

Rusia 

(6%) 

Diversificat 

7 Materiale de construcţie, 
sticlă şi articole din sticlă 

Romania 

(35%) 

Turcia 

(20%) 

Georgia 

(14%) 

Ucraina 

(9%) 

Italia 

(6%) 

Diversificat 

8 Grăsimi şi uleiuri animale şi  

vegetale 

Italia 

(48%) 

Grecia 

(18%) 

Romania 

(8%) 

Cipru 

(7%) 

Portugalia 

(6%) 

Dominat de 
UE 

9 Animale vii şi produse 

animaliere 

Rusia:  

(54%) 

Irak 

(13%) 

Kazahstan 
(12%) 

Libia  

(8%) 

Germania 

(2%) 

Dependent 
de 1 ţară 

10 Aparate de măsurat Polonia 

(55%) 

Rusia 

(18%) 

Turcia 

(7%) 

Bulgaria 

(5%) 

- Dependent 
de 1 ţară 

11 Produse ale industriei 
chimice sau industriei conexe 

Uzbekistan 
(19%)  

Rusia 

(18%) 

Belarus 

(13%) 

Germania 

(7%) 

Azerbaijan 
(6%) 

Dominat de 
CSI 

12 Piei crude, piei tabacite si 

blănuri şi articole din acestea 

Italia 

(82%) 

Germania 

(8%) 

Polonia 

(4%) 

- - Dependent 
de 1 ţară 

13 Plastic li articole din plastic; 

Cauciuc şi articole din 
cauciuc 

Rusia 

(16%) 

Ucraina 

(15%) 

Italia 

(14%) 

SUA 

(11%) 

Romania 

(10%) 

Diversificat 

14 Produse Minerale Belarus  

(26%) 

Romania 

(26%) 

Bulgaria 

(19%) 

Rusia 

(17%) 

Ucraina 

(13%) 

Dominat de 
CSI 

15 Încălțăminte, pălării, umbrele 

Umbrele de soare, bastoane, 

bice, cravașe și părți, etc. 

Romania 

(51%) 

Italia 

(23%) 

Rusia 

(10%) 

Ucraina 

(10%) 

- Dependent 
de 1 ţară 

16 Pastă din lemn sau alte 

materiale fibroase celulozice 

Ucraina 

(41%) 

Romania 

(33%) 

Rusia 

(14%) 

- - Dominat de 
CSI 

17 Vehicule, aeronave, nave 

şi echipamente auxiliare de  

 transport 

Germania 

(28%) 

Rusia 

(23%) 

Ucraina 

(12%) 

Romania 

(9%) 

Belgia (7%) Diversificat 

18 Lemn şi articole din lemn Italia 

(47%) 

Romania: 9%  Republica 
Cehă  (7%) 

Turcia 

(6%) 

Rusia 

(6%) 

Dominat de 
UE 

19 Perle naturale  sau de 
cultură, pietre preţioase sau 

semipreţioase, metal preţios 

Turcia 

(75%)  

Germania 

(14%) 

Italia 

(11%) 

- - Dependent 
de 1 ţară 

20 Obiecte de artă, de colecţie 

sau antichităţi 

Turcia 

(87%) 

Romania 

(13%) 

- - - Dependent 
de 1 ţară 
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III. Acorduri bilaterale 

Tabelul 8. Rezumat pe acorduri comerciale ale Republicii Moldova   

Acorduri de Comerţ Liber Acorduri de Comerţ Preferenţial Alte Acorduri Comerciale 

UE-28 

Armenia 

Belarus 

Ucraina 

Uzbekistan  

Rusia (de facto nu e vigoare) 

Albania 

Bosnia şi Herţegovina  

Macedonia 

Muntenegru 

Serbia 

Kosovo 

Turcia 

Norvegia 

Canada 

Elveţia 

Japonia 

SUA  

Elveţia 

China 

Tajikistan 

Israel 

i. Acordul de Asociere 

Informaţie generală 

Odată cu semnarea Acordului de Asociere la 27 iunie 2014, care a inclus şi Zona de Liber Schimb Aprofundat și 

Cuprinzător (DCFTA), relația dintre UE și Republica Moldova a intrat într-o nouă etapă de importanță economică și 

politică. Parlamentul Republicii Moldova a ratificat Acordul la 2 iulie, și toate formalitățile și procedurile necesare au fost 

finalizate de către ambele părți. 

O parte din reglementările Acordului de Asociere inclusiv şi o mai mare parte a ZLSAC, deja provizoriu au intrat în 

vigoare, începând cu 1 septembrie 2014. Prin acceptarea ZLSAC, Republica Moldova a acceptat să armonizeze circa 

350 de legi ale UE într-un interval de zece ani. 

Structura 

Acordul cuprinde patru capitole generale: Politica Comună Externă și de Securitate; Justiție și Afaceri Interne; Zona de 

Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC); și capitolul al patrulea care vizează o gamă largă de aspecte, inclusiv 

de mediu, știință, transport, și educație. Acordul presupune că Republica Moldova va coopera cu UE și va lucra asupra 

reformelor interne, în scopul consolidării guvernanței, justiției, poliției, valorificării și creșterii economice, protecției 

consumatorilor și sectoarelor precum energia, transporturile, protecția mediului, dezvoltarea industrială, dezvoltarea și 

protecția socială, învățămînt, tineret și cultură.8 

Acordul de Asociere și ZLSAC sunt două componente de îmbunătăţire tridimensionale a relațiilor, a treia fiind Facilitarea 

Eliberării Vizelor și Acordul de Readmisie, care au fost oferite țărilor Europei de Est (Armenia, Azerbaidjan, Georgia, 

                                                           
8 Comisia Europeană (2014). Acordul de Asociere între UE şi Georgia, Republica Moldova şi Ucraina.Accesat (6th Sept 2014): http://europa.eu/rapid/press-
release_MEMO-14-430_en.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-430_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-430_en.htm
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Republica Moldova și Ucraina, cu excepția Belarus) prin Inițiativa Parteneriatului Estic (EaP) lansat în 2009. Acordurile 

vizează consolidarea legăturilor atât la nivel economic cât şi politic, prin asigurarea accesului de liber schimb în cadrul 

pieței UE. 

Specificul liberalizării comerţului 

Înainte de punere în aplicare a ZLSAC, relațiile comerciale UE cu Republica Moldova se supuneau Sistemului Comunitar 

de preferințe tarifare generalizate. În 2005, în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CE) nr. 980/2005, Republica 

Moldova nu a fost subiect de eliminare a tarifelor, acordate altor țări parte din schemă9. Conform  Regulamentului (CE) 

nr. 55/2008 din 21 ianuarie 2008,  Republicii Moldova i-au fost acordate preferințe comerciale autonome, eliminând astfel 

toate plafoanele tarifare pentru produsele industriale și îmbunătățind accesul pe piața comunitară pentru produse 

agricole.10 Odată cu semnarea ZLSAC, a fost stabilit următorul regim comercial între UE și Republica Moldova cu 

punerea în aplicare a ZLSAC: 

• Exporturi duty-free către UE pentru produsele industriale începând cu data la care acordul intră în vigoare 

• Cote semnificative privind exporturile duty-free pentru produse agricole selectate, inclusiv produsele lactate, cereale 

și grâne, zahăr, în UE.   

• Importuri duty-free la majoritatea produselor agricole din UE către Moldova 

• Liberalizarea continuă a comerțului cu servicii “11 

Importul de produse agricole din UE în Republica Moldova va fi supus liberalizării treptate, precum și liberalizării parțiale 

prin cote scutite de taxe vamale pentru produsele sensibile, cum ar fi carnea de porc, carnea de pasăre, produse lactate, 

produse din carne procesată, zahăr și îndulcitori, la care vor fi aplicate restricții cantitative la volumul de import, fără 

aplicarea taxelor vamale. Taxa prețului minim la intrare, care continuă să se aplice pentru anumite fructe și legume va fi 

eliminată pentru produsele de interes pentru Republica Moldova în cadrul unor limite cantitative la volumul de import fără 

taxe vamale. Potrivit Comisiei Europene, această limită depăşeşte capacitatea actuală a Republicii Moldova la export în 

EU.12 Mai multe produse agroalimentare sunt supuse mecanismului anti-circumvenţie (MAC), introdus pentru a 

asigura originea Republicii Moldova a produselor. În cazul în care volumul importurilor unei sau mai multor categorii 

de astfel de produse vor atinge 70% din volum, UE va notifica Moldova privind volumul în continuare al importurilor pentru 

aceste produse. Ulterior, Republica Moldova este obligată să remită UE o justificare temeinică, precum că Moldova 

dispune de capacitatea de a fabrica produse pentru export în UE în exces cantităţii menționate în Acordul de Asociere. 

În cazul în care importurile vor atinge 100% din volumul indicat, iar justificarea rezonabilă din partea Moldovei lipseşte, 

Uniunea Europeană poate suspenda temporar condiţiile preferențiale pentru produsele în cauză. Suspendarea se aplică 

pentru o perioadă de șase luni și va intră în vigoare la data publicării deciziei de suspendare a regimului preferențial în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.13 

                                                           
9Consiliul Uniunii Europene (2005). REGULAMENTUL CONSILIULUI (EC) No 980/2005 Accesat (29.11.2014): http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:169:0001:0043:EN:PDF 
10 Consiliul Uniunii Europene (2008). REGULAMENTUL CONSILIULUI (EC) No 55/2008. Accesat (4th Dec 2014): 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/july/tradoc_139804.pdf 
11 Radeke J., Giucci R., Lupusor A.(2013) http://www.berlin-economics.com/download/policypapers/Moldova_PP_03_2013_en.pdf  
12 Comisia Europeană (2014). EU - Republica Moldova Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător. Accesat (6th Sept 2014): 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/february/tradoc_152194.pdf 
13 Jurnalul Oficial al Uniunuu Europene (2014).Acordul de Asociere. Accesat (4th Dec 2014): http://eeas.europa.eu/moldova/pdf/eu-md_aa-dcfta_en.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:169:0001:0043:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:169:0001:0043:EN:PDF
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/july/tradoc_139804.pdf
http://www.berlin-economics.com/download/policypapers/Moldova_PP_03_2013_en.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/february/tradoc_152194.pdf
http://eeas.europa.eu/moldova/pdf/eu-md_aa-dcfta_en.pdf
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S-a convenit că liberalizarea comerțului produselor agroalimentare poate fi revizuită de către ambele părți în al treilea an 

după intrarea în vigoare a acordului, permițând astfel o liberalizare graduală a comerțului din partea Moldovei, cu 

perioade de tranziție legate de procesul intern al reformelor și consolidarea competitivității industriei locale.14 

Avantaje 

Acordul este important pentru un şir de factori, dar indeosebi pentru deschiderea oportunităţii pentru Moldova la o posibilă 

integrare în UE. Aceasta va contribui la racordarea economiei moldoveneşti cu UE în termini de competitivitate și, prin 

urmare, poziţionarea treptată în economia mondială. Autoritățile moldovene și partidele politice pro-UE consideră că 

Acordul de Asociere UE va asigura în mod ireversibil integrarea în UE a țării până la 2019.15 

Reformele de bază nu vor promova doar valorile democratice ale UE, dar, de asemenea vor avea un impact semnificativ 

asupra economiei Republicii Moldova și practicilor comerciale. Comparativ cu alte acorduri de liber schimb, ZLSAC 

merge mult mai departe, concentrându-se pe diverse reglementări a Moldovei ce vizează crearea afacerilor sigure şi 

mediului de investiţii, cum ar fi reglementările privind ajutoarele de stat, dezvoltare sustenabilă, reglementările tehnice, 

politica concurențială etc. De asemenea, urmează să fie puse în aplicare dispoziții suplimentare ce vizează prevenirea 

conflictelor, gestionarea crizelor și stabilitatea regională. În același timp, UE s-a angajat să ofere asistență tehnică 

substanțială pentru a asigura implementarea schimbărilor necesare16.  

Participarea Republicii Moldova la ZLSAC va avea un impact economic pentru ambii parteneri, îndeosebi pentru 

Republica Moldova  cu o estimare a creșterii PIB de 5,4% anual. Cercetările independente, de asemenea, susţin că 

punerea în aplicare a ZLSAC va stimula exporturile Moldovei către UE cu 16%, iar importurile din UE cu 8%.17 

ZLSAC va aproviziona Moldova cu un cadru structurat pentru o integrare treptată a sectoarelor-cheie din economie la 

standardele UE, prin ajustarea legilor și reglementărilor, precum și transformarea relațiilor comerciale prin deschiderea 

pieței sale şi eliminării tarifelor vamale și cotelor. Acest lucru înseamnă beneficii majore și oportunități pentru reforme în 

business, ce va asigura calitatea produselor, iar practicile producătorilor moldoveni vor dispune de condiții echitabile de 

concurență atât pe plan intern și din UE, oferindu-le concurenţă în cadrul UE fără tarife sau alte restricții. Cu toate acestea, 

în practică, acest lucru nu va răsuna într-un efect imediat, cu toate că tarifele de import au fost deja eliminate în regimul 

actual de preferințe comerciale autonome (ATP) al UE pentru importurile din Republica Moldova.  

Astfel, s-a ajuns la concluzia că principalul efect ZLSAC pentru Republica Moldova va constitui transformările în 

domeniile instituțional și legislativ, așa cum a avut loc şi anterior cu comerțul liber asimetric18. Ajustarea legilor 

legate de comerț din Republica Moldova cu actele legislative ale UE este una dintre componentele cheie ale reformelor 

instituționale și legislative. "Acceptarea de către Republica Moldova a abordărilor UE pentru elaborarea politicilor va 

îmbunătăți guvernanța, consolida statul de drept și va oferi mai multe oportunități economice prin deschiderea în 

                                                           
14Delegaţia Uniunii Europene în Moldova.Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător UE-Republica Moldova. Accesat (30.11.2014): 
http://eeas.europa.eu/delegations/moldova/eu_moldova/trade_relation/index_en.htm 
15 Eco-Ruralis (2014). Moldova: Est sau Vest, Capitalismul îşi definește terenul  socio-economic.Accesat (6th Sept 2014): 
http://www.arc2020.eu/front/2014/08/free-trade-agreements-and-moldova-a-choice-between-east-and-west/ 
16GET Moldova (2013). Politica comercială a Moldovei: Strategie, ZLSAC şi Uniunea Vamală. Accesat (30.11.2014) http://www.berlin-
economics.com/download/policypapers/Moldova_PP_03_2013_en.pdf 
17 Eco-Ruralis (2014). Moldova: Est sau Vest, Capitalismul îşi definește terenul  socio-economic.Accesat (6th Sept 2014): 
http://www.arc2020.eu/front/2014/08/free-trade-agreements-and-moldova-a-choice-between-east-and-west/ 
18E. Sleptsova (2011). Llumina asupra liberalizării comerțului UE-Moldova. Accesat (30.11.2014): 
http://www.easternpartnership.org/community/debate/shedding-light-ongoing-eu-moldova-trade-liberalisation 

http://eeas.europa.eu/delegations/moldova/eu_moldova/trade_relation/index_en.htm
http://www.arc2020.eu/front/2014/08/free-trade-agreements-and-moldova-a-choice-between-east-and-west/
http://www.berlin-economics.com/download/policypapers/Moldova_PP_03_2013_en.pdf
http://www.berlin-economics.com/download/policypapers/Moldova_PP_03_2013_en.pdf
http://www.arc2020.eu/front/2014/08/free-trade-agreements-and-moldova-a-choice-between-east-and-west/
http://www.easternpartnership.org/community/debate/shedding-light-ongoing-eu-moldova-trade-liberalisation
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continuare a pieței UE pentru produsele și serviciile moldovenești.“19 Ca urmare, Republica Moldova va avea un mediu 

de afaceri mai prietenos, care este, de asemenea, favorabil pentru sporirea investițiilor. 

Majoritatea taxelor vamale la bunuri deținute anterior, cu unele excepții, au fost eliminate imediat odată cu intrarea în 

vigoare a Acordului, și anume la data de 1 septembrie 2014. Industria, care probabil va beneficia cel mai mult de acest 

fapt este agricultura, devenind mai atractivă pe piața UE, datorită eliminării taxelor de import către UE în valoare de 43 

de milioane € pentru produsele agricole principale și 3 milioane € pentru produse agroalimentare. Noile oportunități și 

cerințe ale pieței privind îmbunătăţirea standardelor de producție va atrage investitori și, astfel, va promova modernizarea 

industriei. Producătorii moldoveni vor putea să-și vândă mai multe bunuri pe piața UE după alinierea standardelor de 

salvgardare și sanitare la cele europene. ZLSAC va acorda asistenţă tehnică activităţilor întreprinse de Republica 

Moldova în acest proces.20 Vezi Tabelul 9 pentru mai multe informații cu privire la principalele modificări introduse de 

AA. 

Tabelul 9. Principalele cote duty-free și tarife modificate de la punerea în aplicare a AA   

Cod Denumire 2008 2009 2010 2011 201221 1 Sept 201422 

0201 - 0204 

Carne proaspătă, refrigerată  

saucongelată de bovine, por 

cine ovine și caprine dom. 

3 000 4 000 4 000 4 000 4 000 
Fără bariere,  

0203, supus MAC (4 500 t ) 

0207 

Carne și organe comestibile 

de păsări de curte de la 

poziția 0105 

400 400 500 500 500 Fără bariere, dar supus MAC (600 t ) 

0210 

Carne și organe comestibile 

de porcine și bovine, 

sărate, în saramură, uscate 

sau afumate 

400 400 500 500 500 Fără bariere 

0401- 0407 
Produse lactate, lapte 

unt 
1000 1000 1500 1500 1500 

Fără bariere, excp 0402, 0405 supus MAC 

(1 700 t ) 

0407 Ouă de pasăre, în coajă 90 95 100 110 120 Fără bariere, dar supus MAC (7 000t) 

0408 
Ouă de pasăre, fără coajă şi 

gălbenuşuri de ou 
200 200 300 300 300 Fără bariere, dar supus MAC (400 t ) 

1001 90  Grâu obişnuit 25 000 30 000 35 000 40 000 50 000 Fără bariere, dar supus MAC (75 000 t ) 

1003 90 Orz 20 000 25 000 30 000 35 000 45 000 Fără bariere, dar supus MAC (70 000 t ) 

1005 90 Porumb 15 000 20 000 25 000 30 000 40 000 Fără bariere, dar supus MAC (130 000 t) 

16010091 

16010099 

Cârnaţi şi produse similare  

de carne, organe interne sau 

sânge 
500 500 600 600 600 

Fără bariere 

1602 

Alte preparate sau conserve 

de carne, din organe sau 

sânge: 

Fără bariere, dar16023211, 16023230, 

16023290 incluse în 0207MAC (600 t ) 

1701 99 10 Zahăr alb 15 000 18 000 22 000 26 000 34 000 Fără bariere, dar supus MAC (37 400 t) 

                                                           
19 Comisia Europeană (2014). Ţări şi regiuni: Moldova. http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/moldova/ 
20 Ibid. 
21Consiliul Uniunii Europene (2008). Regulamnet (EC) No 55/2008. Accesat (4th Dec 2014): 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/july/tradoc_139804.pdf 
22Jurnalul Oficial al Uniunuu Europene (2014).Acordul de Asociere. Accesat (4th Dec 2014): http://eeas.europa.eu/moldova/pdf/eu-md_aa-dcfta_en.pdf 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/moldova/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/july/tradoc_139804.pdf
http://eeas.europa.eu/moldova/pdf/eu-md_aa-dcfta_en.pdf
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2204 21, 

2204 29 

Vin din struguri poaspeţi, cu 

tărie alcoolică dobândită în 

volum de maximum 15%vol, 

60 000 70 000 80 000 
100 

000 

120 

000 
Fără bariere 

0702 
Roşii, proaspete sau 

refrigerate 

Produse supuse preţului de intrare, cu scutirea   

componentei Ad valorem a taxei de import 

 

2 000 duty-free cotă,   în continuare aplicarea 

taxei NMF 

0703 20 Usturoi poaspăt sau refrigerat 220 duty-free cotă, ulterior aplicarea taxei NMF 

0707 
Castraveţi şi cornişon, 

proaspeţi sau ref rigeraţi 

Fără bariere exc. 07070005 Castraveţii supuşi 

preţului de intrare, cu scutirea   componentei Ad 

valorem a taxei de import 

0709 90 70 
Dovlecei, în stare proaspătă 

sau refrigerată 

Produse supuse preţului de intrare, cu scutirea   

componentei Ad valorem a taxei de import 

0709 90 80 Anghinare 
Produse supuse preşţlui de intrare, cu scutirea   

componentei Ad valorem a taxei de import  

080610  Struguri proaspeţi 
20 000 t duty-free cotă; ulterior aplicarea taxei 

NMF 

080620 
Struguri uscaţi (inclusive 

stafide) 
Fără bariere 

0808 10 Mere, proaspete 
80 000 t duty-free cotă; ulterior aplicarea taxei 

NMF 

0808 20 Pere şi gutui 

Produse supuse preţului de intrare, cu scutirea   

componentei Ad valorem a taxei de import cu 

exc. Pere în vrac din 1 August până la 31 

Decembrie) 

0809 10 Caise 
Produse supuse preţului de intrare, cu scutirea   

componentei Ad valorem a taxei de import 

0809 20 Cireşe 
Produse supuse preţului de intrare, cu scutirea   

componentei Ad valorem a taxei de import 

0809 30 Piersici, inclusive nectarine 
Produse supuse preţului de intrare, cu scutirea   

componentei Ad valorem a taxei de import 

0809 40 Prune şi porumbar 5 000 duty-free cota; ulterior aplicarea taxei NMF 

Alte 

În afară de produsele menționate în tabel, există și alte produse agroalimentare care sunt supuse MAC 

conform ZLSAC, ce obligă instituțiile din Moldova confirmarea capacităţii de fabricare a  produselor 

pentru export în exces volumelor indicate în AA. 

 

Provocări 

În scopul de a obține aceste beneficii ale ZLSAC, economia Moldovei trebuie să fie pregătită pentru consecințele ce vor 

urma după liberalizarea pieței. Prevederile comerciale vor deschide piața moldovenească pentru importuri prin eliminarea 

propriilor tarife la bunurile din UE, care, la rândul său, vor aduce la o concurență mai mare. În timp ce această măsură 

ar pune pe picior de egalitate importurile din UE cu importurile din țările CSI, ar reduce, de asemenea, veniturile tarifare 

ale guvernului, în caz că nu se vor întreprinde măsuri de compensare. În plus, potrivit unui studiu independent, prețurile 

de consum se așteaptă să scadă cu aproximativ 1,0 și 1,3 la sută pe termen scurt și lung, respectiv.23 

                                                           
23 Comisia Europeană (2014). Acorduri de Asociere UE cu Georgia, Republica Moldova și Ucraina.Accesat (6th Sept 2014): http://europa.eu/rapid/press-
release_MEMO-14-430_en.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-430_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-430_en.htm


27 
 

Mai mult decât atât, o serie de provocări vor apărea din necesitatea de a executa diverse reforme de piață , necesare 

pentru uniformizarea regulilor de joc. Deși pe termen lung, ZLSAC va aduce câștiguri pozitive, pe termen scurt, se 

presupun costuri semnificative pentru exportatori. Principalele obstacole sunt posibile în procesele de adoptare a 

standardelor, reglementări tehnice și proceduri de evaluare a conformității, precum și problema de a face față 

standardelor sanitare și fitosanitare, în special pentru producătorii agro-alimentari. Infrastructura de transport rudimentar 

ar putea fi, de asemenea, un obstacol major atât pentru exportatori cât și pentru investitori. În cele din urmă, reformele 

vor necesita investiții financiare enorme și opinia experților este că Republica Moldova nu va putea face față fără asistenţă 

financiară externă.24 

ii. CEFTA  

Republica Moldova a semnat Acordul de Liber Schimb cu țările din zona Central Europeană (CEFTA) - Albania, Bosnia 

și Herțegovina, Moldova, Serbia, Muntenegru și UNMIK în numele Kosovo. Acordul inițial a fost semnat între țările care 

au aderat mai târziu la piața unică a UE și contractual a fost extins dintre statele din Balcani, care deja au finisat o matrice 

de acorduri bilaterale de comerț liber în cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est. 

Declarația de expansiune CEFTA a fost semnată la 6 aprilie 2006, la Summit-ul Prim-miniştrilor din ţările din sud-estul 

Europei la București pentru a include Albania, Bosnia și Herțegovina, Republica Moldova, Serbia, Muntenegru și UNMIK 

în numele Kosovo. Principalele obiective ale acordului sunt de a extinde comerțul cu bunuri și servicii prin eliminarea 

barierelor din comerţ între statele membre. Acordul prevede protecția corespunzătoare a drepturilor de proprietate 

intelectuală în conformitate cu standardele internaționale și armonizarea dispozițiilor referitoare la problemele de politică 

comercială modernă, cum ar fi regulile de concurență și ajutor de stat.25 

Criteriul de aderare la Acordul CEFTA este apartenenţa la OMC sau angajamentul de a respecta toate normele OMC, 

orice alt Acord de Asociere cu Uniunea Europeană și Acordurile de Liber Schimb cu actualele state membre CEFTA.  

iii. ZCLCSI 

Moldova este printre statele care a ratificat Zona de Comerț Liber din cadrul CSI - acord de comerţ liber între țările CSI - 

semnat la 18 octombrie 2011 între 8 state membre ale CSI. Conform situaţiei din 2013, acordul a fost ratificat de numai 

5 state - Ucraina, Rusia, Belarus și Armenia, și este în vigoare numai între aceste state.26 În 2013 Uzbekistan a aderat 

la CSI prin ratificarea tratatului conform căruia Uzbekistan este al 9-lea stat membru al CSI și acest fapt îi permite să 

adere la zona de comerţ liber din cadrul CSI. 

Obiectivele acordului stabilesc că părțile aplică doar barierele comerciale permise de Zona de Comerț Liber din cadrul 

CSI, ca de exemplu, Părțile nu mai pot aplica restricții cantitative (constrângeri) sau alte măsuri de protecție (de exemplu, 

sanitar și epidemic) pe teritoriul CSI, toate constrângerile existente sau măsurile de protecție ar trebui să fie anulate, cu 

excepția cazului în care au fost introduse ca măsuri antidumping, de salvgardare sau compensatorii. 

Cu toate acestea, Zona de Comerț Liber din cadrul CSI permite utilizarea măsurilor speciale sau antidumping existente 

în comerțul dintre statele CSI, iar taxele vamale aplicabile mărfurilor enumerate în actele adiționale nu pot fi majorate în 

mod voluntar de către Părți. ZCLCSI nu elimină taxele vamale, totuşi, există un potențial de negocieri privind scăderea 

progresivă a taxelor de export și import, de exemplu, taxa la export pentru purtatori de energie (Rusia), taxa vamală de 

                                                           
24 Sleptsova E. (2011). Liberalizarea comerțului UE-Moldova .Accesat (6th Sept 2014): http://www.easternpartnership.org/community/debate/shedding-light-
ongoing-eu-moldova-trade-liberalisation 
25CEFTA Secretariat (2005). Acordul de Liber Schimb cu țările din zona Central Europeană 2006. Accesat (3 Sept 2014): http://www.cefta.int/ 
26RIA Novosti (October 18, 2011). ZCLCSI. Accesat (3 Sept 2014): http://en.ria.ru/russia/20111018/167833875.html 

http://www.easternpartnership.org/community/debate/shedding-light-ongoing-eu-moldova-trade-liberalisation
http://www.easternpartnership.org/community/debate/shedding-light-ongoing-eu-moldova-trade-liberalisation
http://www.cefta.int/
http://en.ria.ru/russia/20111018/167833875.html
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import pentru zahăr (Ucraina). Litigiile dintre statele membre ale ZCLCSI vor fi soluţionate la Curtea Economică a CSI. 

La discreţia unui stat membru, un litigiu care rezultă din normele OMC poate fi, de asemenea, soluţionat în conformitate 

cu procedurile de soluționare a litigiilor în cadrul OMC.27 

Trebuie de menţionat faptul că, în urma ratificării de către Republica Moldova a AA  / ZLSAC pe 02 iulie 2014, Rusia a 

pus în aplicare mai multe sancțiuni împotriva exporturilor moldovenești în ciuda acordului de liber schimb, susținând că 

ratificarea AA de către Republica Moldova este în dezacord cu condiţiile ZCLCSI.   

În acest context, diferiți experți și surse subliniază că AA / ZLSAC, în general, nu interferează cu acordul ZCLCSI și 

regulamentele pot fi ajustate în beneficiul ambelor parti. Potrivit Serviciului European de Acțiuni Externe, "ZLSAC este 

compatibil cu toate alte acorduri de liber schimb la care Republica Moldova este parte, din moment ce nu obligă Moldova 

să devină membru al unei uniuni vamale, ce ar priva Moldova de suveranitate în desfășurarea propriei politici comerciale. 

Acest lucru este valabil în special pentru acordul de liber schimb cu țările CSI. Prin urmare, după semnarea Acordului de 

Asociere cu UE, Moldova va putea exporta duty-free, atât în UE cât și în CSI".28 

În concluzie, acordul ZLSAC nu compromite contractul ZCLCSI, pe când relaţiile comerciale actuale ZCLCSI dintre Rusia 

și Republica Moldova sunt compromise de amenințări de provenienţă rusă și acțiunile actuale, inclusiv interdicţia recentă 

a exportului de vin, fructe și legume din Moldova, precum și accesul restricționat pe piața forței de muncă. Până de 

curând, anumite produse alimentare, cum ar fi carnea, vinul, legumele şi cerealele nu au fost impozitate de Rusia. 

iv. GUAM 

Fondarea GUAM - Organizația pentru Democrație și Dezvoltare Economică a avut loc la 10 octombrie 1997, la 

Strasbourg, în cadrul Summit-ului Consiliului Europei. Acordul de cooperare a fost semnat în timpul summitului la Yalta 

în perioada 6-7 iunie 2001 de către patru membri actuali (Republica Moldova, Ucraina, Georgia și Azerbaidjan). Consiliul 

de Afaceri GUAM facilitează punerea în aplicare a acordurilor finisate în cadrul Organizației Regionale pentru Democrație 

și Dezvoltare Economică, acorduri privind dezvoltarea cooperării între cercurile de afaceri și entități economice ale 

statelor participante GUAM. Zona de Comerț Liber între statele GUAM a intrat în vigoare în 2003 şi a stabilit următoarele 

condiții: 

1. Eliminarea taxelor vamale, precum și impozitelor și taxelor cu efect echivalent, precum și a restricţiilor 

cantitative în comerțul internațional reciproc; 

2. Eliminarea altor obstacole în calea comerțului internațional; 

3. Crearea și dezvoltarea unui sistem eficient de soluționare reciprocă de conturi și plăți în comerțul 

internațional; 

4. Cooperarea în derularea comerțului exterior și politicii economice pentru a atinge obiectivele zonei de liber 

schimb în: industrie, agricultură, transport internațional, finanțe internaționale, investiții străine directe, 

concurența loială; 

                                                           
27Baker & McKenzi (October 18, 2012). Intratea în vigoare a Acordului de Liber Schimb CSI. Accesat (3 Sept 2014): http://www.usubc.org/site/member-
news/cis-free-trade-agreement-comes-into-force   
28Acţiuni de Afaceri Externe a Uniunii Europene. (2014) Mituri despre Acordul de Asociere Moldova-UE şi  Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător.. 
Accesat (3 Sept 2014): http://eeas.europa.eu/delegations/moldova/press_corner/all_news/news/2014/20140417_en.htm 

file:///C:/Users/Inese/Downloads/Intratea%20în%20vigoare%20a%20Acordului%20de%20Liber%20Schimb%20CSI
http://www.usubc.org/site/member-news/cis-free-trade-agreement-comes-into-force
http://www.usubc.org/site/member-news/cis-free-trade-agreement-comes-into-force
http://eeas.europa.eu/delegations/moldova/press_corner/all_news/news/2014/20140417_en.htm
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5. Armonizarea legislației membrilor contractanţi în măsura necesară pentru funcționarea corectă și eficientă a 

comerțului liber.29 

v. Alte 

Moldova are semnat Acordul de Liber Schimb cu Guvernul Republicii Kazahstan. Acordul a fost semnat la Minsk la 26 

mai 1995 și este în vigoare de la 23 februarie 1996. 

Moldova și Turcia au negociat un acord de liber schimb timp de 2 ani și a fost inițial să fie semnat pe 22 august, 2014.30  

Conform Acordului Uniunii Vamale între UE și Turcia, care a fost semnat în 1995, orice țară care a semnat un acord 

comercial cu UE obține dreptul de intrare liberă pe piața turcă cu aceleași privilegii ale țărilor UE.. 31,32 

vi. Acorduri Preferenţiale 

Acordurile Comerciale Preferențiale stabilesc tarife de export reduse între țările care au semnat aceste acorduri, însă nu 

le elimină complet, precum prevăd acordurile de liber schimb. Acordurile Comerciale Preferențiale au drept scop să 

devenină ALS.  

Moldova are în prezent acorduri comerciale preferențiale cu Norvegia, Elveția, Japonia, Turcia,  SUA şi Canada, care 

sunt, de asemenea, țările cu care Republica Moldova poartă negocieri cu privire la semnarea acordurilor de liber schimb.  

vii. Acorduri de Cooperare şi Comerţ 

În afară de comerț liber și acorduri comerciale preferențiale, semnate cu 45 de țări, Republica Moldova are și alte acorduri 

comerciale și de cooperare cu alte țări: 

 Acordul de comerț și cooperare economică între Republica Moldova și Confederația Elvețiană (plus semnarea 

Declarației comune privind cooperarea comercială și economică dintre Republica Moldova și Elveția), semnat la 

Chișinău la 30 noiembrie 1995, în vigoare din 01.09.1996  

 Acord commercial-economic între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Populare Chineze, semnat 

- la Chișinău la 18 ianuarie 1992 și în vigoare din 01.18.1992.  

 Acord între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Tadjikistan privind cooperarea economică și 

comercială din anul 1992. Semnat la Dushanbe la 16 noiembrie 1991, în vigoare din data semnării.   

 Acord de cooperare economică și comercială între Republica Moldova și Guvernul Statului Israel. Semnat în 

Ierusalim la 22 iunie 1997 și în vigoare din 01 mai 1998. 33 

IV. Implicaţiile embargoului rus  

Avansarea Republicii Moldova spre UE nu a fost salutată de către Rusia, care a pretins ca Moldova să nu aprobe Acordul 

de Asociere cu UE, iar în schimb să adere la Uniunea Vamală cu Belarus și Kazahstan. După refuzul Moldovei de a 

                                                           
29EENI Business School (1995-2014). Organizația regională pentru Democrație și Dezvoltare Economică. Accesat (September 9, 2014):  
http://en.reingex.com/GUAM.shtml 
30Portal Prospect. (August 6, 2014). Moldova și Turcia vor semna un acord de liber schimb. Accesat (September 9, 2014): 
http://www.prospect.md/en/news/politics/moldova-and-turkey-will-sign-a-free-trade-agreement.html 
31Daily Sabah. (September 8, 2014). SUA oficial: Turcia va facă parte din acordul comercial între SUA şi UE. Accesat (September 9, 2014): 
http://www.dailysabah.com/economy/2014/09/08/us-official-turkey-to-be-part-of-trade-deal-between-us-eu 
32Mariana Galben, IPN. (18 October 2013). După asocierea cu UE, Republica Moldova se va bucura de comerț liber cu Turcia IPN CAMPAIGN. Accesat 
(September 9, 2014): http://www.ipn.md/en/special/57618 
33 Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a Republicii Moldova. Lista tratatelor bilaterale încheiate de Republica Moldov. Accesat (8 Sept 2014): 
http://www.mfa.gov.md/img/docs/lista_tratate_bilaterale.pdf 

http://en.reingex.com/GUAM.shtml
http://www.prospect.md/en/news/politics/moldova-and-turkey-will-sign-a-free-trade-agreement.html
http://www.dailysabah.com/economy/2014/09/08/us-official-turkey-to-be-part-of-trade-deal-between-us-eu
http://www.ipn.md/en/special/57618
http://www.mfa.gov.md/img/docs/lista_tratate_bilaterale.pdf
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schimba traiectoria țintă, Rusia a mărit presiunea politică și economică cu scopul de a bloca alte mişcari ale Republicii 

Moldova. Datorită influenței majore a Rusiei, integrarea Republicii Moldova în UE este amenințată, în special din cauza 

numeroaselor provocări cu care coaliția de guvernare a Republicii Moldova se va confrunta până la alegerile 

parlamentare din luna noiembrie 2014.  

Se consideră că scopul principal al politicii Rusiei față de Republica Moldova a fost de a restricționa cooperarea cu 

NATO, precum confirmau unii politicieni ruşi că Republica Moldova dorește aderarea secretă la NATO. Oficialii ruşi, de 

asemenea, au evocat acuzaţii precum că Republica Moldova intenționează să se unească cu țara vecină România; cu 

toate că acest lucru a fost cu putere respins de către liderii moldoveni. De asemenea, experții susțin că Rusia încearcă 

să depolarizeze actualul guvern moldovean prin jocuri politice şi fracturi teritoriale ale țării, cum ar fi problema 

Transnistriei.34  

Politica Rusiei, exercitând presiuni asupra Republicii Moldova, se bazează în mare parte pe dependențe energetice - 

mai mult de 90% din importurile de energie ale Moldovei provin din Rusia. Republica Moldova are datorii mari către firme 

de energie din Rusia, astfel dispunând cu pârghii Federaţia Rusă. Moldova continuă să se confrunte cu presiuni din 

partea Gazprom din cauza obiecțiilor la intențiile Republicii Moldova de a pune în aplicare al Treilea Pachet Energetic al 

UE, ceea ce ar exclude furnizorul de energie de monopolizarea conductelor folosite pentru transportarea acestei 

energii.35 

In plus, Rusia a impus sancțiuni economice de facto majore împotriva Republicii Moldova:  

1. Anularea acordului privind Zona de Liber Schimb în cadrul CSI și creșterea tarifelor vamale pentru Republica 

Moldova, Georgia și Ucraina de la nivelul zero la nivelul "celei mai favorizate națiuni" convenit cu OMC (7,1%). Însă, 

conform acordului EACU, Rusia este obligată să coordoneze acest pas cu Kazahstan și Belarus care inițial l-au 

respins;  

2. Controale veterinare și fitosanitare mai stricte care ar putea duce la limitări serioase în circulația produselor 

alimentare, ce alcătuiesc o parte semnificativă a exporturilor ucrainene și moldovenești spre Rusia; 

3. Anularea procedurii simplificate pentru cetățenii Ucraina, Republica Moldova, Georgia de intrare în Rusia; 

4. Restricții privind ocuparea forței de muncă în Rusia pentru cetățenii Republicii Moldova, Ucraina, și Georgia. Potrivit 

Serviciului Rus de Migrație, există aproximativ 24,000 de cetățeni ai Georgiei, 530,000 cetățeni ai Republicii Moldova 

și 1.38 mil. de cetățeni din Ucraina, care muncesc în Rusia. Având în vedere că, în medie, cetățenii acestor țări 

lucrează în Rusia 6 luni din an, circa 1 milion de moldoveni și 2,5 milioane de ucraineni ar fi afectaţi de această 

măsură. 

5. Orientare politică pentru companiile ruse în vederea reducerii sau stopării investițiilor în Ucraina, Republica Moldova, 

și Georgia.36 

Sancțiunile au fost deosebit de dureroase, deoarece Moldova în mare măsură este o țară agricolă și deţinea un comerțul 

relativ ridicat cu Rusia. În septembrie 2013 Rusia a interzis importul de vinuri și băuturi spirtoase din Moldova, cică din 

motive de sănătate; similar tacticii urmărite între 2005 și 2007. În aprilie 2014, Rusia a interzis produsele din carne de 

porc din Moldova, din nou cu pretext de sănătate. Pe când, în luna iulie 2014, Rusia a impus o interdicție pe importul mai 

                                                           
34 Serviciul de Cercetare al Congresului (2014). Moldova: Fundaluri și Politica SUA.Accesat (6th Sept 2014): http://fas.org/sgp/crs/row/RS21981.pdf 
35 Ibid. 
36Sergei Aleksashenko (July 3, 2014). Pentru Ucraina, Republica Moldova, şi Georgia  liber schimb cu Europa și Rusia. Accesat (3 Sept 2014): 
http://carnegie.ru/eurasiaoutlook/?fa=560744 

http://fas.org/sgp/crs/row/RS21981.pdf
http://carnegie.ru/eurasiaoutlook/?fa=560744


31 
 

multor fructe și conserve din fructe și legume din Moldova. Embargoul a fost impus de Rosselkhoznadzor (Serviciul 

Federal pentru Supraveghere Veterinară și Fitosanitară) și afectează fructele cu codul SA 0808, 080937 precum şi 

conservele de fructe și legume cu codul SA 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2008, 200938.  

Interdicţia Rusiei privind livrările de fructe din Moldova vor avea un impact puternic asupra industriei, deoarece Rusia a 

fost destinația principală la export cu 38% din exporturile de fructe și nuci, inclusiv aproape întreaga producție de mere, 

era vândută Rusiei. Această țară a fost, de asemenea, printre principalul consumator de conserve de fructe și legume 

din Moldova (22%), care, de asemenea, au fost supuse interdicţiei. Tabelul 10 demonstrează că cei mai afectaţi în urma 

embargoului rus sunt producătorii de mere, struguri și prune - exporturile acestor trei categorii de produse reprezintă un 

total de 41% din exporturile Republicii Moldova. 91% din exportul de mere, 89% de prune și 67% din exportul de struguri 

în prezent este orientat spre Rusia. Blocada exportului de fructe va fi deosebit de păgubitoare pentru fermierii din 

Moldova, în special din cauza lipsei de infrastructură corespunzătoare de depozitare post-recoltare. Tabelul 11 prezintă 

situația cu exportul Prefabricatelor din legume, fructe şi nuci (H2 20) și arată că din grupul de top 10  produse doar 1, 

adică Prefabricate din fructe (cu excepția fructelor citric; omogenizate), obținute prin fierbere, nu este afectată de 

embargo. Într-o situație mai problematică sunt producătorii de preparate sau conserve din legume, întrucât cota Rusiei 

depăşeşte 50%, în timp ce producătorii de sucuri nu par a fi afectaţi semnificativ, astfel că mai puțin de 5% sunt exportate 

în Rusia.   

Tabelul 10.  Exportul domestic de fructe & nuci (HS 08) divizate pe produs şi cota exportată către Rusia    

Nr. Secţiunea 
Cota totală a exportului 
domestic de fructe& nuci (%) 

Cota exportului domestic 
către Rusia (%) 

1 Nuci, decojite 52% 0% 

2 Mere, proaspete 28% 91% 

3 Struguri, proaspeţi 8% 67% 

4 Prune și porumbe, proaspete 5% 89% 

5 Cireşe, proaspete 1% 47% 

6 Piersici, incl. nectarine, proaspete 1% 12% 

7 Prune, uscate 1% 43% 

8 Fructe uscate(excp.  08.01-08.06 & 0813.10-0813.30) 1% 77% 

9 Nuci, în coajă 1% 0% 

10 Caise, proaspete 1% 37% 

 Total 165 821 424 USD 38% 

 

Tabelul 11. Exportul domestic de Prefabricate din legume, fructe şi nuci (HS 20), divizarea pe produs şi cota 
exportată către Rusia    

Nr. Secţiunea Cota totală a exportului 
domestic de fructe& nuci (%) 

Cota exportului domestic 
către Rusia (%) 

                                                           
37Россельхознадзор (2014). Временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции из республики Молдова. Accesssed (27th Nov 2014): 
http://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/importExport/moldova/files/fito_restrictions.pdf 
38Россельхознадзор (2014). О запрете ввоза консервированной плодоовощной продукции из Республики Молдова. Accessed (27th Nov 2014): 
http://sakskiy-rayon.ru/files/2014/economika/zapret_plodoovoschnoy_productcii.pdf 

http://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/importExport/moldova/files/fito_restrictions.pdf
http://sakskiy-rayon.ru/files/2014/economika/zapret_plodoovoschnoy_productcii.pdf
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1 Suc de mere 65% 1% 

2 Mazăre, conservată / conserve 8% 75% 

3 Legume și amestecuri de legume (excl. of 2005.10-

2005.91), preparate/conserve 

6% 94% 

4 Porumb dulce, preparate / conservate 4% 68% 

5 Preparate din fructe (exc. fructe citrice; omogenizate), obţ. 

prin fierbere 

4% 2% 

6 Amestecuri de sucuri 3% 9% 

7 Castraveți și cornișon, preparați / conserve 2% 83% 

8 Legume, fructe, nuci și alte părți comestibile de plante 

(excp. castraveți și cornișon), preparați / conserve 

2% 81% 

9 Tomate, preparate / conservate 2% 84% 

10 Părți comestibile de plante, preparate / conservate 1% 50% 

 Total 75235546 USD 22% 

Ca consecință atât a embargoului cât și a restricțiilor ruse precedente privind importurile băuturilor alcoolice moldovenești 

și cărnii procesate, s-a estimat că exporturile moldovenești în Rusia vor scădea aproximativ cu 150 milioane dolari anual, 

ceea ce reprezintă 25% din exporturile totale în această ţară și în jur de 6-7% din totalul exporturilor Republicii Moldova.39 

Cu toate acestea, se pare că consecințele nu vor provoca o scădere radicală a exporturilor, datorită creșterii semnificative 

a vânzărilor către statele membre UE, în special România, Italia şi Germania - o tendință apărută în 2013 (vezi Tabelul 

6). Ar fi necesară o reorientare suplimentară a exporturilor moldovenești pe piețele UE, precum și o dependență 

descrescătoare privind livrările către Rusia.40 

Embargoul rus a lovit deosebit de puternic industria vinului moldovenesc. Producătorii blocaţi sunt amenințați cu pierderi 

în urma embargoului impus, în cazul în care nu vor acționa prompt în scopul de a depista noi piețe pentru produsele lor. 

Din păcate, accesul pe piața Rusiei nu poate fi ușor înlocuit prin extinderea exportului spre piața UE, adică, în termeni 

scurţi, volumele vinului exportat în UE poate crește doar marginal. Acest lucru se datorează faptului că, în primul rând, 

cerințele standardelor de calitate sunt diferite în UE ca cele în țările CSI, prin urmare, este puțin probabil că fabricile de 

vin din Moldova vor putea obține rapid calificările necesare. Mai mult decât atât, trebuie să constatăm că, în prezent, 

aproximativ trei sferturi din băuturile alcoolice moldovenești sunt exportate în țările CSI, și, că stabilirea de noi relatii de 

afaceri internaționale nu este un proces rapid, redirecționarea exporturilor de vinuri din Rusia către UE necesită timp. Cu 

toate acestea, având în vedere faptul că sectorul vitivinicol deja a trecut prin interdicţii de import anterioare ale Rusiei din 

anul 2006, cu peste 100 de fabrici de vin mici falimentate, impactul global asupra economiei moldovenești a embargoului 

reînnoit a vinurilor, posibil să nu fie excesiv de dramatic - multe companii deja şi-au reorientat exportul către alte țări CSI. 

Se consideră că restricțiile impuse Moldovei vor rămâne în vigoare cel puțin până la sfârșitul anului. Probabil că Rusia 

va continua să introducă noi restricții comerciale, cel mai posibil pentru produsele agricole, care ar putea încetini şi mai 

mult creșterea economică și spori nemulțumirea poporului. Pentru a promova starea de spirit anti-guvernamentală din 

                                                           
39 Calus K. (2014). Analize. Embargoul rus asupra produselor din Moldova este extins. Accesat (7th Sept 2014): 
http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2014-07-23/russias-embargo-moldovan-goods-extended 
40 Ibid. 

http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2014-07-23/russias-embargo-moldovan-goods-extended
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Republica Moldova, Rusia poate acționa şi asupra problemelor lucrătorilor moldoveni expatriați din Rusia și face încercări 

de a destabiliza sectorul bancar al Republicii Moldova, pe care îl controlează în mare măsură.41 

  

                                                           
41 Ibid.  
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4. PRIORITIZAREA INDUSTRIILOR ORIENTATE SPRE EXPORT ŞI INVESTIŢII   

I. Abordare metodologică   

Așa cum s-a explicat în capitolul "Industriile orientate spre export", principalele industrii de export vin după cum urmează:: 

 Produse agricole – 28,23%; 

 Produse alimentare şi băuturi – 24,56%; 

 Fabricarea produselor mecanice şi electrice 42, inclusiv: 

- Maşini şi aparate mecanice – 13,11%, 

- Instrumente şi aparate de măsurat, verificat, de precizie, medicale sau chirurgicale  – 2,24%,  

- Vehicule, aeronave, nave și mijloace de transport – 0,32%; 

 Textile şi îmbrăcăminte – 8,03%. 

Deoarece aceste industrii acoperă mai mult de trei sferturi din exporturile moldovenești, ele ar trebui să fie considerate 

ca fiind principalele priorități pentru activitățile MIEPO pentru 2015-2016. Având în vedere că, susţinerea altor industrii 

ar trebui să fie direcționată spre consolidarea capacităților pentru export, cei 4 jucători de pe piața industriei pot fi 

consideraţi deja experimentaţi în domeniile ce ţin de export şi, prin urmare necesită asistența MIEPO mai mult în 

extinderea exporturilor, decât în consolidarea capacităților interne. 

De asemenea, TI și Externalizarea Proceselor de Afaceri a fost determinată ca industrie cu cel mai mare potențial de 

export printre alte servicii de export, și ar trebui să fie inclusă printre cele 5 industrii de axare, datorită înregistrărilor 

ridicate și sprijin din partea donatorilor internaționali. 

În scopul de a examina cele 5 industrii mai aprofundat, acestea au fost analizate din perspectiva avantajelor competitive 

și aspectelor problematice. Ca urmare, s-a stabilit că Produsele agricole și Textile și îmbrăcăminte ar beneficia cel mai 

mult de asistență conexă de export, cum ar fi identificarea partenerului și desfăşurarea misiunilor economice, în timp ce 

atragerea investițiilor străine trebuie mai mult dezvoltată pentru Produsele electronice și mecanice și sectorul EPA. 

Activitățile privind sectorul Produse alimentare ar trebui să combine atât - activități de asistență în Export cât și Atragerea 

Investițiilor.  

                                                           
42În scopuri de cercetare, s-a decis să se combine toate dispozitivele de fabricație electrică și mecanică, adică, "Mașini și echipamente mecanice" , "Aparate şi 
dispositive optice, fotografice, cinematografice, de măsură, de control, de precizie, instrumente medicale sau chirurgicale" și "Vehicule, aeronave , nave și 
echipamente auxiliare de transport ". 
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II. Produse agricole 

i. Situaţia curentă 

28,23% din exporturile domestice ale Republicii Moldova constau din exportul de produse agricole (vezi Tabelul 4). De-

a lungul ultimilor patru ani exporturile au fost fluctuante, și nu prezintă o tendință deosebită de creştere sau descreştere. 

Produsele principale de export ale industriei sunt fructe și nuci comestibile, care cuprind 36% din suma totală, urmată de 

semințe și fructe oleaginoase - 36% şi cereale - 26%. 

Figura 3. Structura exporturilor domestice a produselor agricole din Moldova, 2013      

 

Dacă ne uităm la exporturi mai în detaliu (vezi Tabelul 12), observăm că principala categorie de export sunt nucile de 

mai multe tipuri, urmate de mere şi pere, care constituie circa 28% din total. Din categoria semințe de ulei și fructe 

oleaginoase liderul principal sunt semințele de floarea soarelui, care constituie 83% din toate fructele oleaginoase și, în 

general, este cel mai mare grup de produse de export din toate produsele agricole. În ceea ce privește exporturile de 

cereale, cea mai mare parte constituie categoria de grâu și meslin, care reprezintă 54% din totalul exporturilor, urmată 

de porumb și orz.  

Tabelul 12. Structura exporturilor domestice pe produse agricole din Moldova în detaliu, 2013   

Semințe și fructe oleaginoase; boabe diverse, 

semințe și fructe; plante industriale sau medicinale;  

paieşi furaj 

165 945 073 USD 

(36% din total) 

Principalele piețe de  export pentru categoria 

produsului (inclusiv toate subsecţiunile), 2013 

 

Semințe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate. 83% 
Turcia (21%), Ucraina(17%), Romania (17%), Marea 

Britanie (16%), Noua Zeelandă (8%) 

 

Rapiță sau semințe de rapiță sălbatică, chiar 

sfărâmate. 
12% 

Boabe de soia, chiar sfărâmate. 5% 

Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni 
165 821 424 USD 

(36% din total) 

Principalele piețe de  export pentru categoria 

produsului (inclusiv toate subsecţiunile), 2013 

Alte fructe cu coajă, proaspete sau uscate, în coajă 

sau decojite. 
53% Rusia (38%), Franţa (14%), 

36%

36%

26%

2%
Fructe & nuci comestibile

Seminţe şI fructe
oleaginoase

Cereale

Alte
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 Germania (7%), Belarus (7%), Grecia (4%) 

Mere, pere și gutui, proaspete. 28% 

Struguri, proaspeţi sau uscaţi. 8% 

Caise, cireșe, piersici (inclusiv nectarine), prune și 

porumbe, proaspete. 
8% 

Fructe, uscate, altele decât cele de la pozițiile 08.01- 

08.06 amestecuri de nuci sau fructe uscate din 

prezentul Capitol. 

3% 

Cereale  
120 762 671 USD 

(26% din total) 

Principalele piețe de  export pentru categoria 

produsului (inclusiv toate subsecţiunile), 2013 

Grâu și meslin 54%  

Elveţia (29%), Noua Zeelandă (16%), Italia(9%), 

Marea Britanie (8%), Turcia (7%) 

Porumb 23% 

Orz. 22% 

Embargoul recent din partea Rusiei asupra mai multor fructe și produse Agricole preconizează o reducere a exportului 

în 2014. Pentru a minimiza impactul negativ, Comisia Europeană a propus măsuri de susţinere pentru producătorii 

moldoveni. Astfel, în Preferințele Comerciale Autonome, Republicii Moldova vor fi acordate cote de export, autorizaţie 

de export duty-free pentru mere, prune și struguri; taxe mai mici decât cele negociate în ZLSAC. Măsura va fi valabilă 

până la sfârșitul anului 2015. 

 

După cum observăm în Tabelul 13, în prezent în cea mai rea situație se află producătorii de mere. 90% din producția 

destinată exportului, care până în 2013 era destinată Rusiei, în prezent trebuie să fie deturnată către alte piețe. S-au 

purtat discutii de dublare a cotei de import UE pentru mere la un total de 80 000 de tonne43, ce ar fi egal cu aproximativ 

40% din exporturile de mere din Moldova. Astfel, există o necesitate presantă pentru identificarea de noi piețe în afară 

de UE și Rusia, astefl, merele, precum și alte fructe la fel afectate de embargo (HS 0808 și HS 0809) ar trebui să fie 

considerate produse prioritare pentru MIEPO pentru 2015-2016. 

 

Tabelul 13. Rezumatul situației actuale pe principalele produse agricole 

Grupul de 

produs 

Cota producţiei agricole 

în exportul domestic(%) 
Sancţiunile Rusiei 44 Bariere de comerţ UE45 Pieţe principale, 2013 

Seminţe de 

floarea soarelui 

 

30% 
ZCLCSI CFN Impuse 

taxei vamale. 
Fără bariere 

25% Turcia, 19% Ucraina, 19% 

Marea Britanie, 10% Noua 

Zeelandă. 

Nuci 19% Fără sancţiuni Fără bariere 
UE: Franţa, Germania, Italia 

constituie 50% din total. 

                                                           
43 IPN (28 Jul 2014). Cotele UE de import a produselor din Moldova vor fi dublate din august. Accesat (12 Sept 2014):http://www.ipn.md/en/economie-
business/63471 
44Председатель Правительства Российской Федерации (2014). Правительство Российской Федерации Постановление № 736. Accesat (12 Sept 
2014):http://government.ru/media/files/41d4f6cb7402068ecc9c.pdf 
45Acordul de Asociere UE-Moldova   (2014). Anexe Titlul V Comerțul și aspectele legate de comerț. Accesat (12 Sept 
2014):http://eeas.europa.eu/moldova/assoagreement/pdf/md-aa-annexes-title-v-trade-related-matters-part1_en.pdf 

http://www.ipn.md/en/economie-business/63471
http://www.ipn.md/en/economie-business/63471
http://government.ru/media/files/41d4f6cb7402068ecc9c.pdf
http://eeas.europa.eu/moldova/assoagreement/pdf/md-aa-annexes-title-v-trade-related-matters-part1_en.pdf
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Mere 10% 

Embargo. ZCLCSI 

CFN impus taxei 

vamale, în caz 

de anulare 

40 000t (80 000t) cota. CFN 

Nivelul taxei vamale se aplică 

importurilor care depășesc 

limita de constrângeri tarifare.  

Anterior produsele au fost 

supuse prețului de intrare, 

scutite de componenta ad 

valorem   

CSI: Federaţia Rusă 

însumă 90% din exportul 

domestic  total 

Cantitatea exportului constituie 

aprox. 180 000 t. 

Grâu 14% 

ZCLCSI 

CFN impus taxei 

vamale 

Supus MAC: 75 000t. 

22% Noua Zeelandă, 20% 

Elveţia, 11% Itaia, 10% 

Turcia. 

Struguri 3% 

ZCLCSI 

CFN impus taxei 

vamale 

10 000t (20 000t). CFN Nivelul 

taxei vamale se aplică 

importurilor care depășesc 

limita de constrângeri tarifare.  

Anterior produsele au fost 

supuse prețului de intrare, 

scutite de componenta ad 

valorem   

CSI: Federaţia Rusă 

însumă 67% din exportul total 

Cantitatea exportului 

constituie aprox. 25 000 t. 

ii. Avantajele competitive 

Moldova are condiții climaterice excelente pentru creşterea producției agricole - climă continentală moderată, adică ierni 

scurte și relativ calde şi veri lungi şi calde. Prin urmare, fermierii din Moldova se pot bucura de roade mari de fructe și 

legume, fapt ce poate fi utilizat ca un punct de atracție pentru investitorii interesaţi în prelucrarea produselor alimentare, 

cum ar fi conservarea, uscarea, congelarea și alte domenii similare.46 

Fructele și legumele din Moldova pot fi folosite nu numai pentru procesare, dar și pentru consum, produsele cuprinzând 

aşa soiuri ca Granny Smith, Gala, Golden, mere Jonagold, o selecție de struguri de masă și alte fructe.47 În prezent, 

industria agro-alimentară din Moldova implementează cu succes HACCP, ISO, EurepGAP pentru a corespunde 

standardelor internaționale și europene de siguranță alimentară și de calitate 48 

iii. Aspecte problematice 

Unul din factorii ce împiedică identificarea noilor piețe de achiziție este faptul că, potrivit informațiilor furnizate de Asociația 

de Export "Moldova Fruct", 95% din top managementul din industria agricolă nu posedă limba engleză. Astfel, 

comunicarea cu companiile din afara CSI sau fosta zonă a Uniunii Sovietice și România se dovedeşte a fi problematică. 

O altă problemă identificată este faptul că nu există o infrastructură de depozitare corespunzătoare. Prin urmare, întreaga 

producție trebuie să fie vândută într-o perioadă scurtă de timp, producătorii neavând posibilitatea depozitării fructelor și 

                                                           
46 Ministerul Aafacerilor Externe şi Integrării Europene a RM (2008). Investment Climate. Accesat (15th Sept 2014): http://www.germania.mfa.md/profil-
investment-climate-en/ 
47 Moldova Fruct (2014). Moldova – Gustul face diferenţa.  
48 Ministerul Aafacerilor Externe şi Integrării Europene a RM (2008). Investment Climate. Accesat (11th Sept 2014): http://www.germania.mfa.md/profil-
investment-climate-en/ 

http://www.germania.mfa.md/profil-investment-climate-en/
http://www.germania.mfa.md/profil-investment-climate-en/
http://www.germania.mfa.md/profil-investment-climate-en/
http://www.germania.mfa.md/profil-investment-climate-en/
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vinderea acestora pe tot parcursul anului. În mai multe țări, inclusiv UE, taxele vamale pentru fructe sunt cele mai ridicate 

în sezonul de recoltare, iar exportatorii nu obţin valoarea maximă pentru produsele lor. 

Mai mult decât atât, s-a raportat că eroziunea solului este la fel o problemă gravă și cauzează scăderi în recoltele recente. 

Cu sprijinul internațional din partea unor grupuri, cum ar fi Banca Mondială, USAID și Facilitatea Globala pentru Mediu, 

Republica Moldova depune eforturi pentru consolidarea terenurile agricole, inclusiv îmbunătățirea solului vegetal și 

solului instabil.49 

iv. Concluzii 

Din cauza embargoului recent, este necesar de restructurizat exporturile industriei. În primul rând, este necesară 

reorientarea produsele de cea mai înaltă calitate spre piaţa europeană, deoarece în prezent, cota autorizată de 40 000 

de tone pentru mere și 10 000 de tone pentru struguri nu este satisfăcută. Conform datelor Comtrade ONU, în 2013, în 

țările UE au fost exportate mai puțin de 3 400 de tone de mere şi 1 800 de tone de struguri. 

Adăugător, producătorii ar trebui să fie, de asemenea, susţinuţi în ceea ce privește identificarea de piețe noi în afară de 

Rusia și UE. Prin urmare, activitățile MIEPO pentru 2015-2016 ar trebui să fie axate pe asistență la export în ceea ce 

privește diversificarea pieței și identificarea partenerilor potențiali pe piețe noi. 

La un nivel mai general, industria ar beneficia de elaborarea unei strategii a producției agricole, bazată pe un studiu 

aprofundat privind soiul de culturi ce ar constitui principalul obiectiv al producătorilor moldoveni. Acest lucru ar permite 

să vizeze în mod eficient asistenţa acordată de stat pentru sectoarele agricole de importanţă strategică pentru Republica 

Moldova, inclusiv asistenţa MIEPO. Chiar dacă strategia de dezvoltare este sub controlul Ministerului Agriculturii, se 

sugerează ca MIEPO să forţeze în continuare această idee şi să încurajeze implementarea ei. 

III. Produse alimentare şi băuturi 

i. Situaţia curentă 

Categoria Produse alimentare şi băuturi reprezintă a doua cea mai mare categorie din exportul domestic, deţinând 

aproape 25% din totalul exporturilor. Până în 2013 se poate observa o creștere constantă a volumului total exportat. 

Ulterior, a avut loc o scadere de 5%, care poate fi explicată prin interdicţia importurilor din partea Rusiei la băuturi 

spirtoase și vinuri moldovenești din 11 septembrie 2013. Interdicția a reaprins amintiri amare ale embargoului rus din 

2006, atunci când țara a pierdut aproximativ 200 de milioane de dolari în vânzări. Este important să notăm, că volumul 

exporturilor de vin în 2013 nu a atins încă nivelurile pre-2006.  

Cu toate acestea, categoria Băuturi, lichide alcoolice și oțet deţin o cotă majoră de 58%, urmate de preparate din  

                                                           
49 Departamentul Agricultură SUA (26 Aug 2014). Ministrul Agriculturii al Republicii Moldova vizitează USDA pentru Runda de " Discuțiile conservate ". Accesat 
(11th Sept 2014): http://blogs.usda.gov/2014/08/26/moldovas-agriculture-minister-visits-usda-for-round-of-conservation-talks/ 

http://blogs.usda.gov/2014/08/26/moldovas-agriculture-minister-visits-usda-for-round-of-conservation-talks/
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legume - 19%, și produse de cofetarie - 7%. Dacă privim la exporturi în detaliu (vezi Tabelul 14), observăm că vinul 

constituie principalul produs din grupul Bauturi, lichide alcoolice și oțet, ceea ce reprezintă 64% din export. Al doilea 

produs principal din categorie este - Alte rachiuri, lichioruri - care constituie 32% din exporturile categoriei. În ceea ce 

privește preparatele din legume, principalul produs de export este sucul de fructe (69%), în timp ce pentru zaharuri și 

produse de cofetărie este zahărul din trestie sau din sfeclă (80%). 

Tabelul 14. Structura exportului domestic pe Produse alimentare şi băuturi în detaliu, 2013   

Bauturi, lichide alcoolice și oțet 
232 702 034 USD 

(58% din total) 

Principalele piețe de export domestic pentru categoria 

de produs (inclusiv toate subsecţiunile), 2013 

Vin de struguri proaspeţi, incl. vinuri alcoolizate must  

din struguri, altul decât cel de la poziţia 20.09. 
64% 

Belarus (23%), Rusia (20%), Ucraina (18%), 

Kazahstan (9%), SUA (6%) Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic sub 

80%vol rachiuri, lichioruri și alte băuturi spirtoase. 
32% 

Preparate din legume, din fructe sau din alte părţi 

de plante 

75 235 546 USD 

(19% din total) 

Principalele piețe de export domestic pentru categoria 

de produs (inclusiv toate subsecţiunile), 2013 

Sucuri de fructe (incl. mustul de struguri) şi suc de 

legume, nefermentate, fără adaos de alcool 
69% 

Germania (30%), Rusia (22%), Polonia (19%), Austria 

(13%), Ucraina (4%) Alte legume preparate sau conservate altfel decât în 

oţet sau acid acetic, necongelate, altele decât 

produsele de la poziţia 20.06. 

19% 

Zaharuri şi produse zaharoase 
29 127 226 ISD 

(7% din total) 

Principalele piețe de export domestic pentru categoria 

de produs (inclusiv toate subsecţiunile), 2013 

Zahăr din trestie sau din sfeclă şi zaharoză chimic 

pură În stare solidă. 
80% 

Romania (71%), Polonia (9%), Grecia (6%), Rusia 

(5%), Bulgaria (3%) 
Produse zaharoase (inclusive ciocolată albă) 

Fără cacao. 
12% 

Melase rezultate din extracţia sau rafinarea 8% 

58%
19%

7%

5%
4%

7%
Băuturi, lichide alcoolice și oțet

Preparate din legume, fructe, nuci

Zaharuri și produse zaharoase

Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați

Preparate din cereale, făină, amidon sau lapte

Alte

Figura 4. Exportul domestic pe Produse alimentare și băuturi din Moldova, 2013 
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zahărului. 

Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 
20 995 623 USD 

(5% din total) 

Principalele piețe de export domestic pentru categoria 

de produs (inclusiv toate subsecţiunile), 2013 

Ţigări de foi, trabucuri şi ţigarete, din tutun sau din  

Înlocuitori de tutun. 
60% Ucraina(39%), SUA(29%), Rusia (24%), Grecia 

(4%), Republica Cehă (1%) 
Tutunuri brute, deşeuri de tutun. 40% 

Preparate din cereale, făină, amidon sau de lapte; 

produse de patiserie 

17 295 093 USD 

(4% din total) 

Principalele piețe de export domestic pentru categoria 

de produs (inclusiv toate subsecţiunile), 2013 

Pâine, produse de patiserie, prăjituri, biscuiți și alte 

produse de brutărie, care conțin sau nu cacao 

napolitane, cașete goale de tipul celor utilizate pentru 

medicamente, vafe cu capac, paste în foi şi produse 

similare. 

97% 
Romania (75%), Elveţia (7%), Rusia (4%), 

Canada (3%), Austria (2%) 

După cum vedem în Tabelul 15, principalele probleme în present pot fi observate pentru industria vinicolă, precum și 

pentru fructe conservate. Din cauza interdicției Rusiei din 2006-2007 asupra vinurilor moldovenești, piețele de export 

pentru vinuri și băuturi spirtoase deja au fost anterior diversificate prin vânzări în alte state din CSI, cum ar fi Belarus, 

Kazahstan şi Ucraina. Prin urmare, este de așteptat că industria dată nu va avea pierderi importante ca şi în cazu l 

interdicţiei precedente din 2006, când aproximativ 100 de fabrici de vin au fost închise. Producătorii de conserve din 

legume şi fructe par a fi într-o situaţie mai rea, deoarece mai mult de trei sferturi din export erau orientate spre Rusia. 

Mai mult decât atât, acest lucru ar putea avea un efect negativ și asupra ramurii agricole, deoarece fabricile de produse 

conservate din Moldova s-au exprimat, că achiziţionarea fructelor și legumelor de la fermieri in cantităţi mari este puțin 

probabilă, deoarece nu este nici o garanție de comercializare ulterioară a producției50 

Produsele prioritare pentru MIEPO, în special din această categorie, pentru 2015-2016 ar trebui să constituie Preparatele 

din legume, fructe şi nuci, deoarece acestea sunt cele mai afectate de embargoul rus și necesită în mod cel mai activ 

identificarea pieţelor noi. De asemenea, după cum veţi vedea în continuare, sectorul posedă un potențial considerabil 

pentru atragerea investițiilor, care, de asemenea constituie o prioritate. Chiar dacă vinurile și băuturile spirtoase, în 

general, sunt considerate un grup prioritar, sectorul deja beneficiză de sprijin semnificativ din partea statului și consultări 

din partea Oficiului Național al Viei și Vinului, prin urmare, se propune ca MIEPO să se concentreze asupra asistenței 

pentru alte sectoare. Secţiunile de produse Sucuri de fructe, Zahar & cofetărie, Preparate din Cereale si făină nu necesită 

asistență semnificativă, deoarece deja au reușit să stabilească relații strânse cu țările UE. De asemenea, produsele din 

tutun nu au fost selectatr ca grup prioritar, întrucât exista doar 9 companii care activează în acest domeniu. 

                                                           
50 Alfanews (5th Aug 2014). Fabricile de conserve: „Avem nevoie de piaţa rusească!”. Accesat (12 Sept 2014): 
http://point.md/ro/noutati/ekonomika/fabricile-de-conserve58-avem-nevoie-de-piaa-ruseasca 

http://point.md/ro/noutati/ekonomika/fabricile-de-conserve58-avem-nevoie-de-piaa-ruseasca
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Tabelul 15. Rezumatul situației curente pe principalele produse alimentare  și băuturi   

Grupul de 

produs 

Cota secţiunii 

în exportul domestic (%) 
Sancţiuni ruse 51 Bariere comerciale UE 52 

Pieţele principale ale 

exportului domestic, 2013 

Vinuri şi  

băuturi  

alcoolice 

 

57% 

Embargo. ZCLCSI 

CFN în caz de 

anulare impus taxei 

vamale. 

Fără bariere la vin. 

Alcool etilic denaturat, 

nedenaturat, şi alte distillate de 

orice tărie supuse MAC: se 

aplică 2500 t   

 

23% Belarus, 20% Rusia, 

18% Ucraina, 8% Kazahstan 

Sucuri de 

fructe 
13% Embargo. Fără bariere 

41% Germania, 27% Polonia, 

19% Austria. 

Zahar & 

cofetărie 

 

7% 

Pentru zahăr din 

trestie sau sfeclă în 

formă solidă ZCLCSI 

CFN impus taxei 

vamale  

Zahăr alb, cu conţinut în stare 

uscată a 99,5% zaharoză 

(exc. aromatizant sau 

colorant) supus MAC 37 400 t, 

pînă la cota duty-free de 

35 000 t 

71% Romania, 9% Polonia 

Legume 

şi fructe 

conservate 

5% 

Embargo. ZCLCSI 

CFN în caz de 

anulare impus taxei 

vamale pe produse 

le SA 2005 

Fără bariere 77% Rusia, 12% Belarus. 

Tutun& 

Produse de 

tutun 

5% Fără sancţiuni 
Supus MAC la 1 miliard 

bucăţi. 

39 % Ucraina, 29% SUA, 24% 

Rusia 

Preparate din 

cereale, făină, 

amidon, lapte, 

etc.. 

4% Fără sancţiuni Fără bariere 
75% Romania, 7% Elveţia, 

4% Rusia 

ii. Avantaje competitive  

Așa cum s-a menţionat în secțiunea anterioară, clima Moldovei este foarte favorabilă pentru producția agricolă. Astfel, în 

ceea ce privește produsele alimentare și băuturi, avantajul competitiv evident este abundența de materie primă - fructe, 

legume și cereale. De asemenea, locația geo-economică a Republicii Moldova ar trebui să fie, de asemenea, luată în 

considerare – localizarea Turciei de cealaltă parte a Mării Negre ar putea oferi o posibilitate pentru cantităţi suplimentare 

de produse agricole necesare pentru o capacitate de producție foarte mare. 

Mai mult decât atât, industria vinului în ultimul deceniu a beneficiat de sprijin semnificativ din partea statului şi donatorilor 

internaționali în ceea ce privește sporirea eficienței producției vinicole, precum și creșterea capacității de export. 

Programul Guvernamental "Programul de restaurare și dezvoltare a viticulturii și vinificației pentru anii 2002-2020" acordă 

                                                           
51Председатель Правительства Российской Федерации (2014). Правительство Российской Федерации Постановление № 736. Accessed (12 Sept 
2014):http://government.ru/media/files/41d4f6cb7402068ecc9c.pdf 
52 Acordul de Asociere UE-Moldova   (2014). Anexe Titlul V Comerțul și aspectele legate de comerț. Accesat (12 Sept 
2014):http://eeas.europa.eu/moldova/assoagreement/pdf/md-aa-annexes-title-v-trade-related-matters-part1_en.pdf 

http://government.ru/media/files/41d4f6cb7402068ecc9c.pdf
http://eeas.europa.eu/moldova/assoagreement/pdf/md-aa-annexes-title-v-trade-related-matters-part1_en.pdf
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producției vinicole un statut prioritar, fiind o sursă majoră de export și un factor, care contribuie la veniturile bugetului de 

stat și rezervelor de schimb valutar.53 Mai mult ca atât, industria vinului beneficiază de asemenea de asistență la export 

din partea Oficiului Național al Viei și Vinului, înființat în 2013, cu susținerea Programului USAID. Astfel, industria vinului 

poate fi considerată o industrie susţinută intens, ceea ce cu siguranță o determină pe o poziție mai avantajoasă. 

Moldova de asemenea are un potențial semnificativ în producția ecologică. Legislația agriculturii ecologice deja a fost 

armonizată cu cerințele UE, cum ar fi reglementările privind principiile și metodele de prelucrare a produselor alimentare 

ecologice, inspecțiile și certificarea în domeniul produselor alimentare ecologice, importul și exportul. În 2010, suprafaţa 

produselor agro-alimentare ecologice, certificate în agricultura ecologică, a fost de aproximativ 32 000 ha în Republica 

Moldova și se preconizează a fi extinsă.54 

iii. Aspecte problematice 

Întrucât sectorul vitivinicol a primit un sprijin imporant din partea guvernului, sprijinul statului în exportul altor produse 

alimentare a fost considerabil mai puțin accentuat. Prin urmare, aceste industrii sunt în prezent la un nivel mai redus de 

dezvoltare, cu mai puține capacităţi în vânzări și marketing internațional. Există, de asemenea o lipsă într-o strategie 

națională bine planificată a produselor alimentare, precum există una pentru vin, necătând că industria are un potențial 

uriaș datorită resurselor disponibile. Este necesară de o strategie de dezvoltare, în conformitate cu realitățile pieței și 

care favoizează situația actuală din industrie. 

Mai mult decât atât, problemele de siguranță alimentară sunt un aspect vulnerabil în acest sector. Rata de adoptare a 

standardelor UE a fost până acum scăzută, adică, doar 2,666 din aproximativ 20.000 adoptate în 2011, şi cerinţa UE de 

trasabilitate a originii a fost, de asemenea rareori aplicată55. Cu toate acestea, ţinând cont de acordul de asociere semnat 

recent cu UE situația se va îmbunătăți treptat, conform exigenţelor Acordului de Liber Schimb. 

iv. Concluzii  

Deoarece există un sprijin semnificativ din partea statului pentru industria vinului acordat prin Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare, Planul de acțiuni pentru 2015-2016 al MIEPO trebuie să se concentreze în principal pe sprijinirea 

exportatorilor de produse alimentare, decât a producătorilor de băuturi alcoolice sau de vin. Acțiunile ar trebui să vizeze 

creșterea capacităţii de export, precum și identificarea a noi parteneri pe piețele europene și altele. 

Mai mult decât atât, industria de prelucrare a produselor alimentare prezintă, de asemenea, posibilități de atragere a 

investițiilor, prin urmare, MIEPO ar trebui să pună în aplicare ambele direcţii: asistența în export și activitățile de atragere 

a investițiilor. 

 

                                                           
53Guvernul Republicii Moldova (2002).Hotărîre Nr. 1313 din 07.10.2002 cu privire la aprobarea Programului de restabilire şi dezvoltare a viticulturii şi vinificaţiei 
în anii 2002-2020. Accesat (15 Sept 2014):http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=298757 
54 MoldovaGate (2010). Agricultura Republicii Moldova. Accesat (12 Sept 2014):http://moldovagate.com/article/show/224 
55 Mincu,G (2011). ZCLAC UE - Moldova: Provocări şi implicări economice. Accesat (15 Sept 2014): 
http://www.easternpartnership.org/community/debate/dcfta-eu-moldova-challenges-and-economic-implications 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=298757
http://moldovagate.com/article/show/224
http://www.easternpartnership.org/community/debate/dcfta-eu-moldova-challenges-and-economic-implications
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IV. Fabricarea produselor electronice şi mecanice 

v. Situaţia curentă 

 A treia cea mai mare categorie este Fabricarea produselor electronice și mecanice, care reprezintă 15,67% din totalul 

exporturilor domestice. Atrageţi atenţia că această categorie Fabricarea produselor electronice și mecanice combină 

secțiunile "Mașini și echipamente mecanice" , "instrumente şi aparate optice, fotografice, cinematografice, de măsură, 

de control, de precizie, medicale sau chirurgicale" și "Vehicule, aeronave, nave și echipamente auxiliare de transport".  

Din toate cele trei categorii, o creștere continuă a cantității exportate poate fi observată doar la instrumente de măsurare 

și control. În perioada 2010-2013 volumul exportat s-a triplat. 

Produsul principal în exportul domestic din toată gama prezentată în această categorie este fire și cabluri izolate - 95% 

din toată categoria de utilaje si echipament electric sau 68% din volumul total de export domestic al secţiunii Produse 

electronice și mecanice. A doua cea mai mare categorie în exportul domestic este dispozitive de  măsurare care 

reprezintă 14% din totalul exporturilor domestice. De asemenea, această categorie se bazează în principal pe un singur 

produs, Contoare de gaz, de lichide sau de electricitate (75%). A treia cea mai mare categorie de export domestic este 

maşini şi cazane nucleare care constituie 14% din total, produsul principal de export fiind Pompe pentru lichide şi 

echipamente pentru pregătirea sau cultivarea solului. 

Tabelul 16. Structura exporturilor domestic din Moldova pe Produse electronice şi mecanice în detaliu, 2013   

Utilaj şi echipament electric 
181 663 260 USD 

(72% din total) 

Principalele piețe de export domestic pentru categoria 

de produs (inclusiv toate subsecţiunile), 2013 

Fire izolate, (inclusiv emaliate sau oxidate anodic) 

cabluri (inclusive coaxiale) şi alte conductoare 

electrice izolate 

95% Romania (94%), Italia (1%), Rusia (1%), Ucraina (1%) 

Aparate de măsurat 
35 927 146 USD 

(14% din total) 

Principalele piețe de export domestic pentru categoria 

de produs (inclusiv toate subsecţiunile), 2013 

Contoare de gaze, de lichide sau de electricitate,  75% Polonia(55%), Rusia (18%), Turcia (7%), Bulgaria 

72%

14%

12%

2%

Maşini şi echipamente electrice

Aparate de măsurat

Reactoare nucleare, cazane, maşini
şi dispositive mecanice

Alte

Figura 5. Structura exportului domestic pentru Fabricarea produselor electronice şi mecanice din Moldova, 
2013 
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inclusiv contoare pentru etalonarea lor. (5%), Ucraina (3%) 

 
Instrumente, aparate şi maşini de măsură sau de 

Control, nedenumite şi necuprinse în altă parte în 

acest capitol, proiectoare de profile. 

15% 

Reactore nucleare, cazane, maşini, aparate şi 

Dispositive mecanice; părţi ale acestora 

30 654 957 USD 

(12% din total) 

Principalele piețe de export domestic pentru categoria 

de produs (inclusiv toate subsecţiunile), 2013 

Pompe pentru lichide, chiar cu dispozitiv pentru 

măsurare, elevatoare de lichid. 
36% 

Rusia (52%), Ucraina(14%), Romania (9%), Italia 

(7%), Belarus (4%) 

Maşini agricole, horticole sau silvicole pentru prega 

tirea sau lucrarea solului, tavaluguri pentru  

peluze sau terenuri de sport. 

10% 

Părţi care pot fi numai sau în principal destinate 

maşinilor sau aparatelor de la 84.56 pînă la 84.65 
6% 

Maşini, echipamente pentru instalaţii de laborator, cu  

sau fără încalzire elctrică, cu exc. furnalelor, cuptoa 

relor, si alte echipamente de la poz. 85.14) 

6% 

Aparate mecanice, cu sau fără operare manual, 

pentru proiectat, dispersat, sau pulverizat lichide sau 

extinctoare cu pulbere pentru foc 

4% 

 

Tabelul 17. Rezumatul situației actuale pe principalele produse electronice și mecanice   

Grupul de 

produs 

Cota secţiunii în  

Exportul domestic  (%) 
Sancţiunile ruseşti 56 Bariere comerciale UE 57 

Principalele pieţe de 

Export domestic, 2013 

Fire şi cabluri 

izolate 
68% Fără sancţiuni. 

Toate taxele pentru producţia  

industrială eliminate în 2008. 
Romania (99%), Italia (1%) 

Contoare de  

gaze,de lichide 

sau de 

elctricitate 

11% Fără sancţiuni. 
Toate taxele pentru producţia  

industrială eliminate în 2008. 

Polonia (74%), Turcia (9%), 

Bulgaria (7%), Rusia (3%), 

Estonia (3%). 

vi. Avantaje competitive 

Principalul avantaj competitiv pentru industrie este preţul scăzut la producere. Prin urmare, acest fapt face posibil 

atragerea noilor investitori - producatori în Republica Moldova, prin posibilitatea reducerii cheltuielillor. Spre deosebire 

de alte țări est-europene, costul unitar al forţei de muncă în Moldova este stabil și în creștere lentă. De exemplu, în 

industria auto costurile de producţie per minut în Moldova sunt estimate la € 0,19, în timp ce în Bulgaria - € 0,24, România 

                                                           
56Председатель Правительства Российской Федерации (2014). Правительство Российской Федерации Постановление № 736. Accessed (12 Sept 
2014):http://government.ru/media/files/41d4f6cb7402068ecc9c.pdf 
57 European Commission (2008). Council Regulation (EC) No 55/2008 of 21 January 2008 introducing autonomous 
trade preferences for the Republic of Moldova. Accessed (27th Nov 2014): http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/july/tradoc_139804.pdf 

http://government.ru/media/files/41d4f6cb7402068ecc9c.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/july/tradoc_139804.pdf


45 
 

- € 0,27,Serbia - € 0,3. Chiar dacă costurile de producție din China sunt mai mici și estimate la € 0,145, costurile 

suplimentare de livrare elimină diferenţa.58 

Mai mult decât atât, faptul că astfel de companii mari precum "Gebauer & Griller" 59, "DRA Draexlmaier Automotive" și 

"Steinel" au deschis recent fabrici de producție în Republica Moldova, ne vorbeşte despre disponibilitatea forței de 

muncă. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, companiile din Moldova au 

obținut o experienta deosebita in urmatoarele tehnologii: 

- Electronică hibridă cu straturi subtiri, circuite hibride; 

- Tehnologii de montare pe suprafaţă 

- Structuri semi-conductoare; siliciu cu microcircuite integrate 

- Reţele de cablu, inclusiv  reţele multi-strat 

- Asamblarea dispozitivelor electronice;  

- Tehnologii materiale și structuri electronice; 

- Aparate electronice şi optico-electronice;  

- Micro-sensori şi micro-convertizori;  

- Micro-fibre metalice, semiconductori, termo-electrice şi aparate pe bază termo-electrică.60 

vii. Aspecte problematice 

Chiar dacă există aproximativ 158 de IMM în acest domeniu sau circa 1% din totalul IMM din Republica Moldova,61 în 

present, industria dată este dominată de 20 de întreprinderi mari. Cele mai multe dintre ele au fost dezvoltate în perioada 

sovietică și necesită în prezent investiții mari în modernizare. Prin urmare, mai relevant pentru această industrie ar fi 

atragerea investițiilor, decât promovarea exporturilor.  

În același timp, mediul politic actual nu ar fi cel mai promițător pentru atragerea investițiilor, deoarece conflictul Rusia-

Ucraina indică la un potenţial scenariu similar din regiunea separatistă a Republicii Moldova - Transnistria. Pentru o 

creștere semnificativă a ISD este necesar de un mediu politic și legislativ stabil. 

viii. Concluzii  

Moldova este în stare să ofere o combinaţie perfectă de forță de muncă calificată, costuri de producție reduse și 

proximitate geografică pe piața UE, deci, industria are un potențial semnificativ de atragere a investițiilor. Cu toate 

acestea, în scopul realizării acestora, condițiile favorabile economice sau cele legislative trebuie să depășească riscurile 

politice ale regiunii Transnistria. În cazul realizării cu succes, schemele de atragere a investițiilor vor spori pe termen 

                                                           
58Investeşte în Moldova (2013). Introducere în Sectorul Automobilistic. Accesat (11th Sept 2014):  http://dmbc.nl/wp-content/uploads/2013/11/Automotive-
Report.pdf 
59Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (2014). Gebauer & Griller deschide o uzină în Moldova cu suportul BERD.Accesat (11th Sept 
2014):http://www.ebrd.com/pages/news/press/2014/140404.shtml 
60Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a RM (2008). Climatul investiţional. Accessed (11th Sept 2014):http://www.germania.mfa.md/profil-

investment-climate-en/ 
61 Economisti Associati (2014).Studiu segmentarea IMM: pp. 22. Cifra este o sumă a trei indicatori de subsectoare. 

http://dmbc.nl/wp-content/uploads/2013/11/Automotive-Report.pdf
http://dmbc.nl/wp-content/uploads/2013/11/Automotive-Report.pdf
http://www.ebrd.com/pages/news/press/2014/140404.shtml
http://www.germania.mfa.md/profil-investment-climate-en/
http://www.germania.mfa.md/profil-investment-climate-en/
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lung, precum şi producția internă și capacităţile de inovare. Prin urmare, activitățile MIEPO pentru 2015-2016 ar trebui 

să fie direcționate către activități de atragere a investițiilor în acest domeniu. 

V. Materiale textile şi articole de îmbrăcăminte 

i. Situaţia curentă 

Categoria Materiale textile și articole de îmbrăcăminte se află pe locul 4. Realizând doar 8% din procentul total al 

exporturilor, această ramură a industriei este foarte valoroasă. Exportul domestic al industriei denotă o tendință 

crescătoare stabilă - exporturi duble pe parcursul anului 2012 în comparație cu 2011, și o creştere cu alte 9% în 2013. 

Creșterea generală de export pentru 2010-2013 este de 347%. 

 Sectorul Materiale textile și articole de îmbrăcăminte este unul dintre cele mai vechi din economia Moldovei și în ultimii 

ani a fost în creștere exponențială nu numai în exporturi, dar şi în ceea ce privește numărul de societăți: dacă în 2000 

existau doar 54 de companii active în textile și articole de îmbrăcăminte, apoi în 2008 sunt deja 165, şi în 2014 suma 

totală înregistrează 340.  

 

73% din exportul textilelor și articolelor de îmbrăcăminte deţin articolele de îmbrăcăminte, din care 32% tricotate sau 

croșetate. Un ușor accent poate fi observat la îmbrăcămintea pentru femei, în comparaţie cu cea pentru bărbaţi. 

Următoarea categorie este covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile, care constituie 23% din exporturile 

industriei. Această categorie se bazează în întregime pe un singur produs - covoare țesute (fără smocuri sau șuvițe) care 

reprezintă 99,97% din total. 

Tabelul 18. Structura exportului domestic din Moldova pentre Textile şi articole de îmbrăcăminte în detaliu, 

2013   

Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau 

croşetate 

53 728 031 USD 

(41% din total) 

Principalele piețe de export domestic pentru 

categoria de produs (inclusiv toate 

subsecţiunile), 2013 

41%

32%

23%

4%

 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât
tricotate sau croşetate

Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau
croşetate

Covoare şi alte acoperitoare de podea

Alte

Figura 6. Structura exportului domestic din Moldova pe textile şi articole de îmbrăcăminte, 2013   
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Taioare, ansambluri, jachete, sacouri, rochii, fuste, fuste-

pantalon, pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurţi şi 

şorturi (altele decit pentru baie),pentru femei şi fete 

32% 

 

 

Italia(44%), Marea Britanie (17%), Polonia 

(15%), Germania (12%), Romania (5%) 

 

Costume sau compleuri, ansambluri, jachete, sacouri, 

pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurti si sorturi (altele 

decit cele pentru baie), pentru barbati sau baieti 

28% 

Camasi, bluze, bluze-camasi pentru femei sau fete 9% 

Paltoane, scurte, pelerine, hanorace, bluzoane si articole, 

similarepentru femei sau fete, cu exceptia articolelor de la 

pozitia 6204 

8% 

Paltoane, scurte, pelerine, hanorace (inclusive jachete-ski),  

bluzoane şi articole similare, pentru barbati sau baieti, 

cu exceptia articolelor de la pozitia 6203 

7% 

Cămăşi pentru barbate sau băieţi 6% 

Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croşetate 
41 990 814 USD 

(32% din total) 

Principalele piețe de export domestic pentru 

categoria de produs (inclusiv toate 

subsecţiunile), 2013 

Costume, ansambluri, jachete, sacouri, rochii, fuste, fuste-

pantalon, pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurti si 

sorturi tricotate sau crosetate, pentru femei şi fete 

34% 

Marea Britanie (40%), Italia (39%), Turcia 

(8%), Romania (4%), San Marino (3%). 

 

Jerseuri, pulovere, cardigan, veste si articole 

similar, tricotate sau crosetat 
25% 

Cămăşi, singleţi şi alte veste,tricotate sau croşetate 10% 

Camasi, bluze, bluze-camasa, tricotate sau crosetate, pentru 

femei sau fete 
10% 

Camasi si bluze, pentru bărbaţi sau baieţi 9% 

Covoare şi alte acoperitoare de podea 
30 168 176 USD 

(23% din total) 

Principalele piețe de export domestic pentru 

categoria de produs (inclusiv toate 

subsecţiunile), 2013 

Covoare și alte acoperitoare de podea, ţesute,  fără smocuri sau 

șuvițe 
99,97% 

Rusia (64%), Kazahstan (11%), Romania 

(9%), Ucraina (9%), Polonia (2%) 

 

Tabelul 19. Rezumat asupra situației privind sancțiunile Rusiei și barierele comerciale UE pentru textile și 
articole de îmbrăcăminte   

Grupul de produs Sancşiunile Rusiei 62 Bariere comerciale UE 63 Principalele pieţe de export, 2013 

                                                           
62Председатель Правительства Российской Федерации (2014). Правительство Российской Федерации Постановление № 736. Accesat (12 Sept 
2014):http://government.ru/media/files/41d4f6cb7402068ecc9c.pdf 
63 Comisia Europeană (2008). Regulamentul Consiliului (EC) No 55/2008 of 21 January 2008 introducerea preferințelor comerciale autonome pentru Republica 
Moldova. Accesat (27th Nov 2014): http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/july/tradoc_139804.pdf 

http://government.ru/media/files/41d4f6cb7402068ecc9c.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/july/tradoc_139804.pdf
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Toate produsele textile& 

articole de îmbrăcăminte 

 

Fără sancţiuni. 

Toate taxele pentru produs 

eliminate în 2008. 

 

Italia (31%), Marea Britanie (20%), Rusia 

(18%), Polonia (7%), Romania (6%) 

ii. Avantaje competitive 

Punctul forte al acestui sector este forța de muncă calificată şi competentă. Producatorii moldoveni au lucrat timp de mai 

mulți ani cu branduri străine de renume din Italia, Germania, Olanda, Marea Britanie, Franța, Belgia, ceea ce 

demonstreaza capacitatea de lucru a producătorilor în conformitate cu cerinţele de calitate de pe piaţă și cantitatea 

variată.64 Brandurile ce au colaborat cu companiile moldovenești includ Maxx Mara, Gerry Weber, Tommy Hilfiger, 

Miroglio Group, Barbour, Trussardi și multe altele.65 Datorită acestei cooperări de lungă durată cu clienţi străini, 

companiile autohtone au dobândit un nivel ridicat de abilități de producție, esențiale pentru a se menţine competitivi pe 

piețele europene.  

Un alt avantaj cheie pentru companiile moldovenești este flexibilitatea și timpul de livrare scurt. Aproximativ 95 la suta 

din toate companiile de îmbrăcăminte din Republica Moldova sunt IMM, și, ca atare, sunt în capacitate să gestioneze 

volume de producție mici şi în termini scurţi. Datorită proximităţii cu piețele europene C & M sau Cut, Make and Trim 

(CMT-sistem lohn) comenzile pot fi completate de la patru până la cinci zile, în comparație cu China, unde se necesită 

de la patru la șase săptămâni.66 

iii. Aspecte problematice 

Principala problemă identificată în industria textilă și îmbrăcăminte este că, în ciuda muncii de înaltă calificare, companiile 

nu au reușit să convertească cu succes cunoștințele dobândite în producție în servicii cu o valoare adăugată mai mare. 

Producatorii moldoveni se bazează pe acorduri de subcontractare pentru alte mărci, perfectând serviciile la cea mai mică 

valoare adăugată din acest sector. Potrivit datelor furnizate de Asociaţia Patronală din Industria Uşoară, doar 28 de 

companii de textile și îmbrăcăminte vând sub propria lor etichetă, ceea ce reprezintă doar aproximativ 8% din totalul 

firmelor de textile și confecții din Republica Moldova. Chiar și la aceste 28 de companii cele mai mari volume de producție 

sunt legate de serviciile de subcontractare, de exemplu, fabrica "Ionel", cea mai mare companie din industrie, distribuie 

doar 15% din producție sub propria marcă.67 

Mai mult decât atât, trebuie menţionat faptul că, datorită concentrării industriei aproape totalmente pe serviciile de CMT, 

a existat o necesitate limitată de inovare a propriilor companii - în prezent societăţile de confecţii pur și simplu execută 

comanda și o oferă clientului conform termenilor conveniţi, astfel angajații nu au posibilitatea de a dezvolta abilitățile de 

design de produs.68 Accentul pe serviciile CMT, de asemenea, a condus la nedezvoltarea abilităților în marketing și 

                                                           
64 Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (2010). Analiza Sectorului Economic din Moldova:Raport Final. Accesat (11th Sept 2014): 
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADU233.pdf 
65 Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (2014). Producţia de îmbrăcăminte în Republica Moldova. Accesat (11th Sept 2014): 
http://dmogt.dk/~/media/Files/dmt/dokumenter/Eksport/2014/Produktion%20i%20Moldova.ashx 
66 Investeşte în Moldova (2012). Raport industria textilelor. Accesat (11th Sept 2014): http://invest.gov.md/Publications/Light%20Industry%20Report.pdf 
67 Contabil Şef (2012). Ultima avertizare. Accessed (11th Sept 2014): http://www.contabilsef.md/print.php?l=ro&idc=13&id=5456 
68 Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (2010). Analiza Sectorului Economic din Moldova:Raport Final.  Accesat (11th Sept 2014): 
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADU233.pdf 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADU233.pdf
http://dmogt.dk/~/media/Files/dmt/dokumenter/Eksport/2014/Produktion%20i%20Moldova.ashx
http://invest.gov.md/Publications/Light%20Industry%20Report.pdf
http://www.contabilsef.md/print.php?l=ro&idc=13&id=5456
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADU233.pdf
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vânzări. În present, brandurile autohtone nu dispun de cunoștințe cu privire la modul de concurare cu branduri străine pe 

piața locală și de peste hotare. 

iv. Concluzii 

În concluzii, în present industria duce lipsă de: 

- Cunostinte de activitate retail pe piața internațională; 

- Dezvoltarea Identităţii Mărcii și Identităţii Corporative şi competențe de marketing; 

- Abilităţi în Comercializarea Produsului și Comercializarea Vizuală. 

Chiar dacă contractele de servicii CMT ar trebui să rămână o parte importantă pentru economie, companiile din Moldova 

nu trebuie să se bazeze exclusiv pe serviciile cu cea mai joasă valoare adăugată în industrie. Ţinând cont, că producătorii 

mari de textile și de îmbrăcăminte din Europa sunt mereu în căutarea costurilor de producție mai mici, operațiunile de C 

& M (Control şi Monitorizare) în ultimul deceniu au migrat în locuri mai avantajoase, cum ar fi Europa de Nord-Est, 

Balcani, Europa de Sud-Est, România, și Republica Moldova. Cu toate acestea, este evident că Republica Moldova, nu 

va fi capabilă să concureze pe termen lung cu producătorii low cost din țările lumii a treia, iar clienții străini nu vor păstra 

loialitatea în raport cu companiile de confecții din Republica Moldova, în cazul accesibilităţii prețurilor mai reduse în țările 

vecine. 

Astfel, există o necesitate de a iniţia, cel puțin parțial, re-orientarea celor mai potențiale firme spre scheme de producție 

cu o valoare adăugată mai ridicată. Prin urmare, activitățile MIEPO pentru 2015-2016 ar trebui să fie axate pe asistență 

de export pentru companiile de distribuție a propriilor mărci. Pentru o implementare cu succes, MIEPO ar trebui să susţină 

nu numai prestatorii activităților de instruire în marketing, dar, de asemenea, stabilirea relațiilor cu producătorii de textile 

din străinătate, întrucât asistența în aprovizionare va deveni mult mai necesară odată cu creşterea volumelor producţiei 

companiei. MIEPO ar trebui să elaboreze o listă de parteneri potenţiali și  eventual chiar să organizeze vizite de studiu 

cu întrevederi bilaterale cu unii producătorii de produse textile. 

VI. TI şi externalizarea proceselor de afaceri  

i. Situaţia curentă  

Sectorul Tehnologii Informaţionale (TI) este unul dintre cele mai rapid dezvoltate industrii în Moldova și impactul acesteia 

asupra economiei țării continuă să crească în fiecare an, înregistrând o creștere de zeci de ori mai mare a exporturilor 

din ultimii ani.69 Conform datelor Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova în 2011, exportul valoarei economice 

a industriei TI (K72 – Calculatoare și activitati conexe) a compus în jurul de 1,3% din valoarea totală a exporturilor, în 

timp ce contribuția la PIB în acelaș an a constituit aproximativ 0,9%. 

Mai mult decât atât, nu doar sectorul TI are un potenţial puternic pentru dezvoltarea în continuare, dar, de asemenea, la 

mai general Externalizarea Proceselor de Afaceri (EPA). Există mai multe operațiuni de afaceri pe care companiile mari 

ar putea fi dispuși să le reloce în țări cu costuri reduse de proces, la care Republica Moldova s-ar putea prezenta ca o 

destinație atractivă. În termeni de avantaje economice, sprijinirea în continuare a dezvoltării și exportabilității sectorului 

                                                           
69 Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (2010). Analiza Sectorului Economic din Moldova:Raport Final. Accesat (10th Sept 2014): 
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADU233.pdf 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADU233.pdf
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TI & EPA, poate fi benefică în diverse moduri - promovarea creșterii economice, atragerea investițiilor străine,  ocuparea 

forței de muncă, inovația și eficiența în alte industrii, precum și un impact pozitiv asupra imaginii țării.70 

Pe parcursul interviurilor cu reprezentanții industriei s-a stabilit că principalele piețe de export pentru companiile cu capital 

local sunt țările CSI, precum Azerbaidjan, Georgia și Kazahstan, în timp ce pentru cele cu capital străin principalele piețe 

de export sunt Marea Britanie, Franța, Italia, de asemenea, SUA. Exporturile nu sunt supuse barierelor comerciale. 

i. Avantaje competitive 

Principalul avantaj competitiv pentru sectorul TI și EPA se află în combinația reuşită a forței de muncă calificate și costuri 

operaționale scăzute. Rețeaua instituțiilor de învățământ superior cuprinde 34 de instituții, inclusiv 19 publice, 

subordonate Ministerului Educației și altor ministere de resort și 15 de instituții de învățământ superior private. 

Figura 7. Nivelul de studii la populația adultă, 2012 

 

În cazul în care statisticile nivelului de învăţămînt sunt comparate cu o selecție de 12 țări din Europa Centrală și de Est 

(CEE), ţări care pot fi considerate competitori ai Moldovei, e posibil să observăm că rezultatele generale ale Republicii 

Moldova sunt prezente la un nivel mediu. Cu toate acestea, trebuie de subliniat faptul că procentul populației adulte cu 

studii superioare în Republica Moldova este cu 5% mai mare decât în cea mai apropiată ţară vecină - România, care a 

beneficiat de investiții semnificative în TI& EPA în ultimii ani. De asemenea, merită să menționăm faptul că procentul de 

persoane fără sau doar cu învățământ primar în Republica Moldova ocupă locul 4 în selecția de 12 țari, reprezentând 

                                                           
70 Asociaţia Companiilor Private în domeniul TIC din Moldova. Sectorul TIC în Moldova. Cartea Albă de Politici.Accessed (10th Sept 2014): 
http://www.ict.md/files/documents/ICT_en_final.pdf 

40
35

29
24 21 19 18 18 17 16

12 11

1

54 60

62
69

61

78

71
78 77

70
75

26

84

5 5 8 5
18

2
9

4 5
10 11

52

11

1 0 0 2 0 0
2 0 1 3 2

11
4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

U
cr

ai
na

E
st

on
ia

Li
tu

an
ia

B
ul

ga
ria

P
ol

on
ia

U
ng

ar
ia

C
ro

aţ
ia

Le
to

ni
a

M
ol

do
va

S
er

bi
a

R
om

an
ia

T
ur

ci
a

A
lb

an
ia

Fără studii

Învăţămînt primar

Învăţămînt secundar

Învăţămînt superior

http://www.ict.md/files/documents/ICT_en_final.pdf


51 
 

doar 6,21% din populația Republicii Moldova. După cum se observa în Figura 7, precondițiile nivelului de învățământ din 

Moldova sunt, în general, la egalitate cu alte ţări din ECE. 

Sectorul TI din Moldova, beneficiind de investiţii semnificative din partea donatorilor internaționali, se consideră a fi 

deosebit de bine poziționat pentru atragerea investițiilor. Conform Global Information Technology Report71, clasificator al 

competitivităţii ţărilor în sectorul TI utilizând diverse date, pentru anul 2014, indicatorii de țară, precum și în baza 

sondajelor cu unii din executivii de top din industrie, Moldova deţine locul 77 printre 144 de țări, rezultat, care la început 

poate fi considerat unul mediu, dar, ar trebui să ținem cont, că este unul mai avantajos față de anul 2010-2011, când 

Republica Moldova a fost plasată pe locul 94 printre 139 de țări. Rezultatul arată că într-adevăr există o rată de creştere 

în dezvoltarea industriei TI din Moldova și  un potențial sigur în materie de îmbunătățire. Între timp, cei mai apropiați 

concurenți regionali ai Republicii Moldova dețin locuri similare, de exemplu, România deţine locul 75, în timp ce Ucraina- 

81. 

Indicatorii din cadrul Global Information Technology Report indică, că cele mai competitive aspecte ale industriei TI din 

Moldova sunt următoarele trei domenii: accesibilitate (6,1 puncte din 7) - în special concurența internet și telefonie, 

precum și tarifele de internet în bandă largă fixă, abilități (4,7 puncte din 7) - mai ales calitatea învăţămîntului în 

Matematică&Ştiinţe, precum și infrastructură și conținut digital (4,4 puncte din 7) - și anume viteza capacităţii tranzitate 

a internet internaţional, accesibilitatea conținutului digital (text și conținut audio-vizual, produse software etc .) și 

securitatea serverelor de internet. 

Cu toate acestea, cele mai joase rezultate, menționate în raport, sunt relativ foarte slabe și ţin de următoarele trei domenii: 

mediul politic și de reglementare (3,0 puncte din 7) - cei mai mici indicatori în condiţiile independenței sistemului judiciar, 

eficiența sistemului juridic și ratei pirateriei software; impactul economic (3,2 puncte din 7) - în special impactul industriei 

ce ţine de servicii noi, produse și modele noi de organizare și numărul de cereri de brevet; precum și utilizarea de afaceri 

(3,1 puncte din 7) - inclusiv capacității de inovare, implementarea tehnologiilor la nivel de companie și gradul de pregătire 

a personalului. 

Este de așteptat că piața TI din Moldova va continua să crească în ceea ce privește cheltuielile hardware și software. 

Sectorul TI din Moldova este considerat că abia experimentează cererea în creștere pentru soluții software specifice 

industriei date (cum ar fi spaţiul de stocare a datelor, securitate, cloud computing, hosting, etc.), conexiuni de bandă 

largă atât în sectorul de afaceri și segmentul privat, soluții de centre de date și servicii de telecomunicații, care în 

consecință va evoca implementări mari de hardware, software și echipamente de rețea. Un model similar de dezvoltare 

este prezis pentru afacerile pe piața off-shore / nearshore din Moldova, deoarece creșterea interesului in activităţile de 

outsourcing vor contribui la creşterea cererii serviciilor off-shore / nearshore.72 

i. Aspecte problematice  

Un aspect foarte provocator, care, deşi constă în externalizare, ţine de specificul industriei TI & EPA: întrucât multe din 

servicii pot fi furnizate la distanță și nu depind de localizarea clientului, companiile TI din Moldova și furnizorii de servicii 

EPA vor fi nevoiţi să concureze la nivel internațional cu principalii actori de pe piață din astfel de țări low-cost precum 

                                                           
71 Forul Economic Mondial (2014). The Global Information Technology Report 2014. Accesat (10th Sept 2014): 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalInformationTechnology_Report_2014.pdf 
72 Lazarescu M., Samson D. (2011). Cartea Albă. Evaluarea competitivității pieței TI din Republica Moldova, 2011. Accesat (10th Sept 2014): 
http://www.mtic.gov.md/img/d2011/promovarea/CEMA17850_Final.pdf 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalInformationTechnology_Report_2014.pdf
http://www.mtic.gov.md/img/d2011/promovarea/CEMA17850_Final.pdf
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India și ţările vecine Ucraina şi România. Aceasta ar presupune necesitatea implementării și dezvoltării unei politici 

naționale durabile privind asigurarea condițiilor excelente pentru dezvoltarea sectorului TI & EPA.  

În pofida creșterii rapide a sectorului TI din Moldova, dezvoltarea acestuia, se confruntă în prezent cu unele provocări 

majore și există un risc de pierdere a avantajelor competitive. Lipsa de personal calificat și mediul de afaceri slab 

dezvoltat (Moldova se află pe locul 78 din 189 economii privind ușurința de a face afaceri, estimat 201473) sunt 

principalele dificultăți care ar trebui să fie soluţionate în scopul satisfacerii nevoilor industriei. 

Aceste aspecte pot fi înlăturate cu success, şi anume, soluţionarea lipsei de lucrători calificați printr-o cooperare mai 

strânsă între colegii și universități TI și întreprinderi, ar putea îmbunătăți conținutul atât cunoștințelor teoretice cât și 

instruirii practice. O contribuţie mai mare ar fi necesară în încurajarea dezvoltării mediului de afaceri, care ar fi posibilă 

prin reducerea poverii administrative, impozitelor, taxelor, precum și prin abordarea reglementărilor TI. O soluție 

excelentă constatată în multe alte țări, de exemplu, a fost introducerea Parcurilor Industriale și Zonelor Economice Libere. 

În plus, creșterea sectorul TI ar putea fi compromisă datorită prevalenței sale în crearea pieței "gri" - volumul activităților 

economice neraportate aici este considerat a fi cel mai mare pe întreaga economie. Piata neobservată poate constitui 

aproximativ 1/3 din cea oficială.74 

ii. Concluzii  

Tendința de creștere a externalizării către țări cu costuri reduse a creat o oportunitate importantă de export pentru aşa 

țări precum Republica Moldova, însă, prezenţa competitivă pe plan internațional în acest domeniu necesită concordare 

şi soluţionarea mai multor dificultăți. Competitivitatea sectorului TI & EPA din Moldova se află în prezent puțin sub nivelul 

mediu, în comparaţie cu alţi jucători de pe piața internațională. 

Principalele avantaje ale sectorului TI din Moldova sunt costurile operaționale relativ reduse, forța de muncă calificată și 

infrastructura industriei. Pe de altă parte, există unele dezavantaje majore, cum ar fi mediul nefavorabil de afaceri și 

reglementarea climatului de afaceri, lipsa de forță de muncă pentru creșterea economică de viitor, nivel scăzut de inovare 

și integrare tehnologică în cadrul companiilor. În cazul în care modificările în politică şi măsurile de susținere vor fi puse 

în aplicare suficient de rapid, beneficiile economice vor urma cu certitudine, în caz contrar, dezvoltarea industriei s-ar 

putea încetini în scurt timp, sau chiar regresa pe termen lung. 

Astfel, pentru această industrie în special, se propune ca MIEPO să se concentreze în principal pe activități de atragere 

a investițiilor străine directe. 

 

 

 

 

 

                                                           
73 Grupul Băncii Mondiale (2014). Uşurinţa Afacerilor în Moldova Accesat (10th Sept 2014): http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/moldova/ 
74 Ibid. 

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/moldova/
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5. ATRAGEREA INVESTIŢIILOR 

I. Privire generală 

Precum s-a stabilit în secțiunea "Prioritizarea industriilor orientate spre export și investiții", trei din cele cinci industrii au 

un potențial puternic în atragerea investițiilor străine directe. Prin urmare, această secțiune va analiza aceste trei industrii 

- industria alimentară, produsele electronice și mecanice și serviciile TI & EPA – cu scopul de a oferi unele analize mai 

detaliate pe industrii în atragerea investițiilor. 

Așa cum se poate observa în Figura 8, acumularea totală de investiții străine directe în Republica Moldova demonstrează 

o tendinţă de creştere75. Cea mai mare creștere se poate observa în 2006-2008 cu o rată de creștere anuală de peste 

35%, posibil datorită progresului economic global din aceşti ani. Pe parcursul 2008-2013 stocurile de ISD au continuat 

să crească, însă mai lent, înregistrând o creștere medie de 6,8%. Tabelul 20 enumeră actualii investitori principali din 

Republica Moldova pe țară și industrie76. Structura detaliată a industriei indică, că industriile menţionate în acest raport 

ca cele mai de perspectivă, de asemenea, au avut un mare succes în atragerea de investiții de până acum. Prezența 

actuală a investitorilor deschide calea spre atragerea mai multor investiții în sectoarele respective. 

Figura 8. Fluxurile ISD în Moldova 2004-2013, mil USD 

 

Tabelul 20. Principalii Investitori actuali pe țări și industrie 

Investitor Ţara Industria Website 

Orange  Franţa Produse electronice şi mecanice www.orange.fr 

Draexlmaier Automotive Germania Produse electronice şi mecanice www.draexlmaier.com 

Gebauer & Griller Germania Produse electronice şi mecanice www.griller.at 

                                                           
75 National Bank of Moldova (2014). International Investment Position of the Republic of Moldova. Accessed (17th Nov 2014): 
http://www.bnm.md/en/international_investment_position 
76 Informaţie oferită de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
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KWB Group Germania Produse electronice şi mecanice  www.kwb.eu 

Leoni Germania Produse electronice şi mecanice www.leoni.com 

Steinel Electronic Germania Produse electronice şi mecanice www.steinel.de 

Assemblaggi Cablaggi 
Elettronic 

Italia Produse electronice şi mecanice www.acecablaggi.com 

Romina Cablaggi Italia Produse electronice şi mecanice n/d 

Lear Corporation SUA Produse electronice şi mecanice www.lear.com 

Euro Yarns Belgia Textile & Îmbrăcăminte www.euroyarns.eu 

Steilmann Gruppe Germania Textile & Îmbrăcăminte www.steilmann.de 

Teamdress Germania Textile & Îmbrăcăminte www.teamdress.de 

Laborattorio tessile Mol Italia Textile & Îmbrăcăminte n/d 

Moldabela Moldova-Belgia Textile & Îmbrăcăminte www.acvila.md 

Steau Reds Moldova-Italia Textile & Îmbrăcăminte www.steauareds.md 

Miso Textile Turcia Textile & Îmbrăcăminte n/d 

Pukoven Danemarca Produse alimentare www.pukoven.md 

Lactalis Alba Franţa Produse alimentare www.lactalis-alba.md 

Sudzucker AG Germania Produse alimentare www.suedzucker.de 

Natur Bravo SUA Produse alimentare www.naturbravo.md 

Pentalog  Franţa TI www.pentalog.fr 

Cedacri International Italia TI www.cedacrinternational.md 

Endava MB TI www.endava.com 

Q Systems MB TI www.q-systems.com 

Lafarge Franţa Construcţii www.lafarge.com 

Knauf Germania Construcţii www.knauf.com 

Mobiasbanca - Groupe Societe 
Generale 

Franţa Finanţe www.societegenerale.com 

Eximbank – Veneto Banca Italia Finanţe www.eximbank.com 

Solartech Energy Franţa Energie www.solartech-energy.md 

Gas Natural Fenosa Spain Energie www.gasnaturalfenosa.com 

Beck Cimislia Elveţia Agricultură www.beck-cimislia.all.biz 

Moldcell Turcia Telecomunicaţii www.moldcell.md 

Samres Suedia Transport www.samres.se 

METRO Cash & Carry Germania Retail & Angro www.metro-cc.com 

 

În același timp, constatăm că atragerea investițiilor nu poate fi extinsă cu succes fără de a acorda atenție nevoilor actuale 

ale investitorilor și menținerea sensului lor în concordanţă cu mediul de afaceri. Unul din indicatorii statistici de satisfacției 

a investitorului este nivelul câștigului reinvestit, exprimat ca procent din venitul total al ISD. Câștigurile reinvestite sunt 



55 
 

definite ca venituri ale întreprinderii străine, care sunt reinvestite în înreprindere 77, indicând astfel un obiectiv  de 

modernizare sau extindere a operațiunilor de afaceri curente ale companiei. Nivelul câștigurilor reinvestit în Republica 

Moldova în ultimii ani a fost relativ stabil de aproximativ 12% din totalul veniturilor ISD (Figura 9), însă, în comparație cu 

alte țări această cifră este destul de redusă. Ponderea medie a câștigului reinvestit din veniturile ISD în țările OCDE este 

de aproximativ 30%,78 iar în mai multe țări depășeşte nivelul de 50%. Diferența mare presupune că investitorii actuali din 

Republica Moldova repatriază cea mai mare parte a veniturilor lor și sunt destul de reticenți în a extinde în continuare 

activitatea în ţară.79. Acest lucru indică spre faptul că sunt necesare măsuri pentru a îmbunătăți climatul de afaceri din 

Moldova și dezvoltarea acestuia într-un climat mai favorabil pentru investitor. Deoarece nivelul de satisfacție a 

investitorilor poate juca un rol important în atragerea de noi investiții sau respingerea noilor investiţii, se propune ca 

MIEPO să dezvolte această agendă în continuare cu Ministerul Economiei. Se recomandă a elabora o schemă de 

protecție a investitorilor de nivel înalt și pusă în aplicare pentru a stimula atractivitatea mediului de afaceri din Moldova. 

Figura 9. Profiturile reinvestite din veniturile ISD în Moldova (2004-2013) şi OCDE, % 

 

Mai mult decât atât, un alt factor care constituie o problemă în atragerea investițiilor în Republica Moldova, constă în 

disponibilitatea limitată a forței de muncă calificate, prin urmare, are loc restrângerea expansiunii operațiunilor investiţiilor 

străine în Republica Moldova. În 2013 rata medie a șomajului în Republica Moldova a constituit 5,1%, și a fost cea mai 

mare în rândul persoanelor tinere (25-34 ani)80, ceea ce ar înseamna că există resurse de muncă vacante. Pentru a 

îmbunătăți situația, se propune ca MIEPO să abordeze către Ministerul Economiei stabilirea schemelor de învățământ 

profesional și programe de formare cu accent pentru investitori. Potențialilor investitori ar trebui să li se ofere o colaborare 

cu Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă din Republica Moldova pentru elaborarea programelor de formare 

                                                           
77 Conferinţa Naţiunilor Unite pe Comerţ şi Dezvoltare (2014). Profit reînvestit. Accesat (17th Nov 2014):http://unctad.org/en/Pages/DIAE/Reinvested-
Earnings.aspx 
78 OCDE (2010). Indicatorii Globalizării: OCDE Indicatorii Globalizării Economice 2010. Paris: OECD Publishing. pp. 96-97. 
79 Într-o anumită măsură, acest lucru ar putea fi legat de faptul că cele mai multe dintre companii au deschis unităţile de producție relativ recent, prin urmare,   
investițiile în modernizare sunt destul de scăzute.. 
80 Biroul Naţional de Statistică din Moldova (2014). Tabele existente: Rata de şomaj. Accesat (9th Dec 2014): 
http://statbank.statistica.md/pxweb/Database/EN/03%20MUN/MUN06/MUN06.asp 
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relevante şi racordate nevoilor lor. O astfel de schemă ar funcţiona, în primul rând, ca suport pentru investitori și, în al 

doilea rând, va contribui la îmbunătăţirea capacităţilor la general ale forței de muncă.   

Următoarele secțiuni oferă informaţii privind oportunităţile de atragere a investițiilor și problemele din Republica Moldova 

în trei industrii. Totuşi, se propune o abordare individuală pentru fiecare produs și fiece investitor cointeresat, încercând 

să se identifice cele mai potrivite instrumente de sprijin pentru nevoile specifice ale fiecăruia dintre ei. În ceea ce privește 

atragerea activă a investițiilor și pregătirea materialelor de marketing relevante, se propune efectuarea unei comparaţii 

minuţioase a situației geografice și economice cu țările vecine ale Republicii Moldova, cum ar fi România, Albania, etc., 

și determinarea principalelor avantaje competitive pentru Republica Moldova în raport cu regiunea Europei de Sud. 

Diferențierea Moldovei de alte ţări similare, precum și evidenţierea avantajului forței legale de muncă sau alte beneficii 

legate de afaceri în Republica Moldova sunt de importanţă crucială pentru atragerea cu succes a investitorilor. 

II. Produse alimentare   

i. Oportunităţi de atragere a investiţiilor 

Datorită resurselor de materie primă uşor disponibile, agricultura și industria de prelucrare a produselor alimentare din 

Republica Moldova dispune de un potențial semnificativ de atragere a investițiilor. În prezent industria alimentară din 

Republica Moldova este în mai mare parte una tradițională și axată pe produse alimentare conservate. Se recomandă 

reînvierea și modernizarea industriei prin dezvoltarea schemelor de atragere a investițiilor ce vizează procesele de uscare 

a fructelor și legumelor și operațiunile de congelare, de asemenea, diverse preparate din fructe, cum ar fi gemuri, piureuri, 

marmelade, diverse sosuri sărate și dulci. Deja au fost implementate câteva scheme de uscare și congelare rapidă în 

țară, fapt ce ar constitui un exemplu şi pentru alte domenii.81 Ar fi binevenită focusarea nu doar pe sectorul întreprindere-

consumator (B2C) dar, de asemenea, realţia întreprindere-întreprindere (B2B), spre exemplu, producătorii de produse 

alimentare din UE ar putea folosi prefabricate din fructe și legume. Un interes ar prezenta diverse produse de patiserie, 

producătorii de patiserie, producatorii de produse alimentare finisate, producătorii de musli și granola și mulţi alţii, care 

ar putea folosi fructele și legumele prelucrate sau uscate în procesul de fabricație a produsului finit. 

Atragerea de investiții este deosebit de importantă pentru industria agrară, deoarece ar permite prelucrarea pe plan intern 

a produselor agricole, ce nu pot fi exportate pe piața rusă din cauza sancțiunilor economice impuse și care nu pot fi 

exportate în UE din cauza cotelor. Mai mult decât atât, posibilitățile de depozitare în Republica Moldova sunt dezvoltate 

insuficient și produsele agricole nu pot fi depozitate pentru mai mult timp după recoltare, astfel, înfiinţarea fabricilor locale 

de prelucrare ar oferi cu siguranță mai multă stabilitate domeniului agricol. 

O alta posibilitate de atragere a investițiilor este concentrarea pe creșterea cererii pentru produse alimentare organice și 

biologice în Europa.82 Moldova dispune de toate premisele necesare pentru dezvoltarea acestui sector: în primul rând, 

munca manuală necesară pentru astfel de operațiuni este ușor disponibilă în țară și, pe de altă parte, substanțele chimice, 

utilizate în cultivarea produselor în alte ţări din Europa, sunt în mare parte absente în Republica Moldova. De asemenea, 

trebuie de subliniat faptul că Republica Moldova a adoptat Legea cu privire la agricultura ecologică, armonizată cu 

legislația UE și a dezvoltat un sistem de certificare a produselor ecoagricole în colaborare cu Société Générale de 

                                                           
81 Conferința Națiunilor Unite în Comerț şi Dezvoltare (2013).Politici investiţionale. Accesat (15th Sept 2014): 
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2013d5_en.pdf 
82 Ibid. 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2013d5_en.pdf
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Surveillance.83 Există încă câteva aspecte problematice care trebuie sortate pentru generarea interesului investitorilor. 

În prezent, numărul de ecofermieri este mic, iar pentru atragerea investitorilor mari, fermieri ar trebui să fie instruiţi privind 

reglementările legislative și încurajați să se orienteze spre cultivarea produselor ecologice. Mai mult decât atât, pentru a 

acorda industriei o fiabilitate externă mai impunătoare, ar fi de asemenea benefic să se stabilească un sistem de control 

și monitorizare eficientă a respectării legislației agricole ecologice. 

ii. Probleme 

Trebuie de menţionat faptul că lipsa investițiilor de succes în ultimii ani a dus la deteriorarea calității produselor, oferind, 

prin urmare, o bază nesigură de aprovizionare pentru potențialii investitori. Potrivit cercetării Conferinței Națiunilor Unite 

în Comerț şi Dezvoltare, principalele probleme legate de tentativele din trecut de atragere a investițiilor constau în 

abordarea defectuoasă de promovare a întregului sector agro-business, fără efectuarea unor studii de fezabilitate pentru 

a determina  cele mai dezvoltate sub-sectoare și nișe de piață și cele mai potrivite sectoare pentru schemele de atracții 

a ISD. 

O altă problemă în atragerea investitorilor în sectorul dat este problema nerezolvată de teren. Chiar dacă Legea cu privire 

la investiții în activitatea de întreprinzător din 2004 permite străinilor să dețină teren, terenul menit pentru activități agricole 

și forestiere poate fi deținut numai de către cetățeni ai Republicii Moldova. Cu toate acestea Legea cu privire la arendă 

în Agricultură (2006)84, permite arenda pe termen lung a terenurilor agricole, dar unele aspecte, cum ar fi termenii maxim 

/ minim de arendă și problemele de fragmentare a terenurilor au rămas nerezolvate: există mulți proprietari mici, ceea ce 

ar înseamnă o cantitate semnificativă de contracte mici de arendă pentru un investitor.85 

III. Fabricarea produselor electronice și mecanice   

i. Oportunităţi de atragere a investiţiilor 

O forță de muncă calificată, low-cost se numără printre principalele condiții pentru o țară sau o regiune hot-spot pentru 

asamblarea sau producerea produselor electronice și mecanice. Republica Moldova deţine acest potențial. Deosebit de 

important sunt zonele economice libere din Moldova (ZEL). În prezent, există șapte zone economice libere care activează 

în Republica Moldova și 2 zone cu statut juridic similar, situate în regiuni care oferă diverse scutiri fiscale și preferențiale.   

 Expo-Business-Chişinău 

 Ungheni-Business 

 Tvardiţa 

 Otaci-Business 

 Valkaneş 

 Taraclia 

 Bălţi 

 Portul Internaţional Liber "Giurgiulesti" 

                                                           
83 Ibid. 
84 Guvernul Moldovei  (2006). Hotărîre Nr. 72 din  30.01.2004 privind implementarea Legii cu privire la arenda în agricultură. Accesat (15 Sept 2014) : 
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=3E894023:A3056F86 
85 Conferința Națiunilor Unite în Comerț şi Dezvoltare (2013).Politici investiţionale. Accesat (15 Sept 2014): 
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2013d5_en.pdf 

http://lex.justice.md/document_rom.php?id=3E894023:A3056F86
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2013d5_en.pdf
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 Aeroporul Intenaţional Liber "Marculesti"86 

Mai mult decât atât, poziția geografică a Moldovei este convenabilă pentru atragerea ISD, care permite un acces facil la 

piețele europene. Deoarece producătorii mari de automobile sau de electronice din Europa sunt în continuă căutare 

pentru eficientizarea costurilor producției, deja începând transferarea producției sau o parte a producției în Est, în special 

în România. Astfel, odată cu semnarea ZLSAC, Republica Moldova pare a fi următoarea destinație logică. 

ii. Probleme 

Una dintre principalele probleme legate de atractia ISD constă în faptul că există o concurență semnificativă 

internațională în atragerea ISD de un număr mare de localităţi cu dotări similare (de exemplu, fosta Republică Iugoslavă 

a Macedoniei sau Albania).87 Prin urmare, se recomandă ca MIEPO, în colaborare cu Guvernul Republicii Moldova să 

elaboreze o strategie de poziționare a țarii care ar scoate în evidenţă avantajele Moldovei în comparaţie cu alte țări 

concurente. 

O altă problemă constă în faptul că, în ciuda tradițiilor puternice prezente în sectorul de maşini şi producţiei electronice 

încă din perioada sovietică, Moldova, fiind un centru regional pentru producția electronică şi tehnologii militare, investitorii 

actuali au indicat lipsa de lucrători calificați disponibili în această industrie. Astfel, se propune insistent elaborarea 

schemelor de învățământ vocațional menţionate anterior, pentru sprijinul investitorilor din această industrie.  

Unul din aspectele de dezvoltare pentru viitor a tuturor tipurillor de fabricații electronice și mecanice este problema 

disponibilităţii spațiului industrial cu acces la utilităţi. Prin urmare, se propune atragerea investiţiilor în dezvoltarea 

infrastructurii, precum parcuri industriale, infrastructura inadecvată a cărora poate împiedica dezvoltarea mai multor 

industrii.88 Infrastructura dezvoltată poate servi drept un punct avantajos în comparaţie cu concurenții vecini și atracție a 

ISD. 

IV. TI şi Externalizarea proceselor de afaceri 

i. Oportunităţi de atragere a investiţiilor  

Industria IT a înregistrat  creșteri semnificative atât în numărul de companii cât şi în ocuparea forței de muncă în industrie: 

în prezent există mai mult de 500 de companii în industrie, comparativ cu 376 în anul 2003, iar rata de ocupare a crescut 

cu 60% îcepând cu jumătatea anului 2000. Recent, investitorii străini au stabilit facilități de offshoring în TI, tipic pentru 

companiile mari, cu angajaţi de peste 100 de persoane, cum ar fi Endava (Marea Britanie), Pentalog (Franța), Allied 

Testing, acit Knowledge și Alfa Soft (Statele Unite).89 

Industria IT se bucură de sprijin și o abordare strategică din partea guvernului. Strategia "Digital Moldova 2020" și 

"Competitivitatea în domeniul TIC" sunt direct îndreptate spre modernizarea infrastructurii TI, încurajând implicarea 

sectorului privat, precum și consolidarea formării profesionale în domeniul TI. Alte evoluții majore includ avantaje fiscale 

                                                           
86 Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova (2012). Ghid investiţional. Accesat (15 Sept 2014): http://www.east-
invest.eu/uploads/Guide%20A5_commented%20by%20EEAS%20(p.4)_FINAL_not%20printed.pdf 
87 Conferința Națiunilor Unite în Comerț şi Dezvoltare (2013).Politici investiţionale. Accesat (15 Sept 2014): 
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2013d5_en.pdf 
88 Ibid. 
89 Ibid. 

http://www.east-invest.eu/uploads/Guide%20A5_commented%20by%20EEAS%20(p.4)_FINAL_not%20printed.pdf
http://www.east-invest.eu/uploads/Guide%20A5_commented%20by%20EEAS%20(p.4)_FINAL_not%20printed.pdf
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2013d5_en.pdf
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specifice pentru companii din TI, cum ar fi 0% impozit pe profit, impozit pe venit de 0% pentru tot personalul TI și o rată 

forfetară scăzută pentru plățile de asistență socială pentru angajatori.90 

Figura 10. Dimensiunile majore în Externalizarea Proceselor de Afaceri 91 
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De asemenea, este planificată înfiinţarea unui parc tehnologic specializat TI. Parcul poate fi folosit în calitate de un 

avantaj competitiv important în atragerea ISD, în cazul în care poate oferi combinația potrivită a unei infrastructuri de 

înaltă calitate, servicii de sprijin, cum ar fi legale, fiscale, financiare, asistență de management și alte beneficii pentru 

rezidenţii săi.92 

O industrie înrudită care nu a fost la fel de larg popularizată, dar, de asemenea, are un potențial semnificativ pentru 

atragerea investițiilor este Externalizarea Proceselor de Afaceri (EAP). După cum se vede în Figura 7, EPA cuprinde mai 

multe procese operaționale ale companiei. Cei care deţin cel mai mare potențial din Republica Moldova sunt MRC & 

Deservirea clienţilor, cum ar fi crearea centrelor de apel sau activităţi de comercializare a bazelor de date, Bănci & 

Finanţe, precum și operațiunile de Administraţie.   

ii. Probleme 

În ciuda sprijinului din partea statului și strategiei de dezvoltare, serviciile sectorului TI & EPA din Moldova nu au atras 

intrări la fel de mari de ISD ca în țările vecine ale Republicii Moldova și potențialul sectorului din țară a fost ascuns de 

scena inetrnaţională.93 Acesta poate fi atribuit lipsei schemei strategice de atragere a investiţiilor ce vizează în mod 

special sectorul TI şi EPA. Este necesar să se depună mai mult efort în identificarea potențialilor investitori și disemina 

mai activ informații despre oportunitățile din Republica Moldova, subliniind disponibilitatea de low-cost, forța de muncă 

calificată. 

                                                           
90 Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova (2012). Ghid investiţional  Accesat (15 Sept 2014): http://www.east-
invest.eu/uploads/Guide%20A5_commented%20by%20EEAS%20(p.4)_FINAL_not%20printed.pdf 
91 Panda, A. K. (2012). Business Process Outsourcing: o revizuire strategică de perspectiva indiana Process Management Journal 18 (6): pp.876 - 897 
92 Radeke, J. (2014). Planul de realizare a Parcului Tehnologiilor Informationale în Republica Moldova. Accesat (15 Sept 2014): http://www.get-
moldau.de/download/policypapers/2014/PP_02_2014_en.pdf 
93 Conferința Națiunilor Unite în Comerț şi Dezvoltare (2013).Politici investiţionale. Accesat (15 Sept 2014): 
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2013d5_en.pdf 

http://www.east-invest.eu/uploads/Guide%20A5_commented%20by%20EEAS%20(p.4)_FINAL_not%20printed.pdf
http://www.east-invest.eu/uploads/Guide%20A5_commented%20by%20EEAS%20(p.4)_FINAL_not%20printed.pdf
http://www.get-moldau.de/download/policypapers/2014/PP_02_2014_en.pdf
http://www.get-moldau.de/download/policypapers/2014/PP_02_2014_en.pdf
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2013d5_en.pdf
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Ar trebui, totuși, de subliniat că o problemă importantă pentru extinderea de viitor a sectorului este potențiala lipsă de 

angajați calificați. Deja statisticile de educație indică că înscrierea în universități în ultimii ani au o tendință 

descrescătoare. Precum demonstrează Figura 11, începând cu anul 2005 numărul studenţilor a scăzut cu peste 28 000. 

Figura 11. Studenţi în instituţiile de învăţămînt superior 2005-2013, mii  

 

Mai mult decât atât, deoarece sectorul TI a beneficiat de un sprijin impunător în trecut, îmbunătățirea învăţămîntului în 

TI și disponibilitatea de creștere, este în prezent o provocare majoră pentru sistemul național de învățământ. 

Reprezentanții TI din Moldova deja recunosc că furnizarea de servicii externalizate de suport pentru companiile mari s-

ar putea dovedi a fi dificilă din cauza lipsei de profesioniști. Prin urmare, eforturi semnificative ar trebui întreprinse la nivel 

intern pentru popularizarea învăţămîntului în domeniul TI.  

Problemele legate de dreptul la proprietatea intelectuală pot, de asemenea juca, un rol în distanţierea potențialilor 

investitori, și au fost considerate aspecte importante în Republica Moldova. Cu toate acestea, legislația actuală privind 

dreptul de autor și drepturi conexe este compatibilă şi a fost adusă în conformitate cu standardele internaționale și cu 

tratatele internaționale din domeniu; în special: Convenția de la Berna, Convenția de la Roma, Acordul TRIPS, Tratatul 

OMPI Copyright (TDA) și Tratatul OMPI privind Execuțiile și Fonogramele (WPPT).94 În plus, Agentia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova a lucrat intens privind îmbunătățirea în continuare a sistemului și la sfărşitul 

anului 2013 a fost semnat un acord de validare cu Oficiul European de Brevete, permițând cererilor de brevet și brevetele 

europene protecţie juridică în Moldova.95 Întrucât legislația proprietăţii intelectuale a făcut progrese semnificative, unele 

probleme de executare sunt încă vizibile, cum ar fi sancțiunile penale prea ușoare și incapacitatea aplicării legii fără de 

cerere din partea proprietarului.96 

Un alt factor care împiedică atragerea investițiilor este prezența pieței negre în sectorul IT, creând condiții inegale și 

păgubitoare competitivităţii. Cu toate acestea, avantajele fiscale menționate anterior pentru companiile TI au fost 

                                                           
94Stuart, Eugene et al. (2010.) Dreptul de proprietate intelectuală și politică: Armonizarea legislației la standardele UE în Republica Moldova . Accesat (9th Dec 
2014): http://www.ncu.moldova.md/public/files/publication/armonizare/SLAG_IP_ENG.pdf 
95Oficiul European de patentare (2013). Simplificarea accesului la protecția prin brevet în Republica Moldova. Accesat (9th Dec 2014): 
http://www.epo.org/news-issues/news/2013/20131021.html 
96Stuart, Eugene et al. (2010.) Dreptul de proprietate intelectuală și politică: Armonizarea legislației la standardele UE în Republica Moldova . Accesat (9th Dec 
2014): http://www.ncu.moldova.md/public/files/publication/armonizare/SLAG_IP_ENG.pdf 
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introduse cu scopul evidenţierii aceastei probleme. Caracterul neoficial, de asemenea, este susţinut de complexitatea 

cadrului de reglementare a muncii, care presupune dificultăți de concediere a personalului redundant conform dispozițiilor 

rigide prevăzute în cadrul legislativ contractual97. În scopul îmbunătățirii climatului de atragere a investițiilor, se propune 

ca MIEPO să încurajeze în continuare modificările din cadrul legislației de reglementare a muncii.  

                                                           
97Agenţia pentru Dezvoltare Internaţională a SUA (2010). Analiza Sectorului Economic a Moldovei:Raport Final. Accesat (9th Dec 2014): 
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADU233.pdf 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADU233.pdf
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6. EVALUAREA EXPORTATORILOR  

I. Cadrul elementelor esențiale în export 

Această secțiune își propune să identifice și să analizeze barierele cheie interne în dezvoltarea potenţialului de export a 

IMM-urilor din Republica Moldova. În vederea creșterii capacității locale de export a IMM, MIEPO ar trebui să abordeze 

aceste probleme prin îmbunătățirea accesului la informare și utilizarea altor instrumente de sprijin. 

În scopul elaborării recomandărilor pentru exportatorii moldoveni și industriile orientate spre export în general, a fost 

evaluată disponibilitatea de export a IMM-urilor. Pentru a efectua această analiză, companiile au fost evaluate în baza 

celor șase dimensiuni, după cum sunt afișate în Figura 12 şi Figura 13. 

Figura 12. Şase dimensiuni de pregătire pentru export 

 

Tabelul 21. Aspectele dimensiunilor de pregătire pentru export 
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Pentru mai multe informații privind structura factorilor-cheie pentru dezvoltarea cu succes a exporturilor, vă rugăm să 

consultați Anexa 1. 

II. Abordarea metodologică 

La  efectuarea analizei au fost utilizate trei metode: 
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Activităţi de 
vînzări  export
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- Sondaj al companiilor exportatoare; 

- Interviuri cu reprezentanții asociațiilor și companiilor; 

- Analiza situ-rilor companiilor exportatoare. 

În total, 60 de întreprinderi au primit chestionarul (Anexa 2) elaborat cu scopul de a evalua nivelul de pregătire pentru 

export. Respondenții au fost, în principal, producători de produse agricole primare și companii de prelucrare a produselor 

alimentare, care deja au experiență în export. Chestionarele au fost distribuite în timpul seminarelor pe tematica ZLSAC, 

organizate de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova în august 2014. 

Au fost realizate 34 de interviuri cu producători și asociații industriale, inclusiv câţiva exportatori mari (vezi Anexa 3). 

Întrevederile au fost organizate de Camera de Comerț din Moldova și au avut loc în oficiile lor. Interviurile s-au bazat pe 

chestionare structurate care vizează principalele domenii de export.  

În plus, a fost realizată o analiză a 146 de site-uri ale companiilor moldovenești cu scopul de a evalua starea actuală de 

disponibilitate a instrumentelor de marketing din partea exportatorilor (a se vedea Anexa 4) 

În baza informațiilor obținute, a fost realizată o analiză cu scopul de a identifica problemele cheie care sunt fie similare 

pentru toți exportatorii sau specifice pentru grupuri de societăți individuale sau sectoare. Principalele constatări au fost 

consolidate și au fost identificate zonele cu probleme majore. Informațiile vor servi, de asemenea, ca bază pentru 

recomandările preliminare de dezvoltare a exportului și elaborarea planului de acțiuni pentru MIEPO.   

III. Principalele constatări 

iii.  Produs pentru export 

Disponibilitatea produsului, ce corespunde standardelor internaţionale este prima pre-condiție pentru desfăşurarea 
afacerilor internaționale. Deși, multe companii necesită o dezvoltare a ofertei sale pentru export pentru a corespunde 
standardelor internaționale, unele din industrii și subsectoare dispun de produse bine dezvoltate pentru export. O 
contribuţie semnificativă în dezvoltarea produsului a fost posibilă datorită sprijinului donatorilor prin programe speciale, 
ce vizează sporirea competitivităţii exportatorilor din Republica Moldova și investiţii în produse sau servicii cu valoare 
adăugată sporită. 
 
Tabelul 22. Observări asupra produselor pentru export, pe industrii 

Sub-sector Situaţia curentă 

Mere, pere, prune Din motive de dependenţă de piaţa rusă, există multe companii în acest sector, care nu au investit în 
producerea fructelor de înaltă calitate. Producătorii agricoli luptă pentru comercializarea producţiei pe 
piața internă și în reţele de supermarkete locale, deoarece în majoritatea cazurilor marfa nu corespunde 
cerințelor de calitate, ambalare, etichetare, logistică etc. 
Producătorii agricoli, de asemenea, au menţionat problemele ce ţin de acces la laboratoare, controlul 
calității produsului, ambalaj, etichetare, certificare și costurile ridicate la aceste servicii. Este evidentă 
necesitatea într-o cooperare între producătorii mici și mijlocii în ceea ce privește producția, calibrarea, 
depozitarea, ambalarea și soluțiile logistice. 
Circa 10 companii din Republica Moldova au implementat linii de standard european pentru sortare și 
ambalare, astfel contribuind la calitatea înaltă a producţiei. Sunt preconizate investiții suplimentare în 
liniile de sortare și procesare a fructelor (congelare, uscare, prelucrare). 



64 
 

Struguri de masă Producătorii de struguri de masă, la fel ca şi alți producători de fructe, au exportat producţia sa în 
principal pe piaţa rusă.În ultimii ani industria a avut parte de evoluții pozitive, inclusiv desfăşurarea 
diferitor activități informative, precum  și investiții în calitatea producţiei. 
Au fost identificate 10 companii cu producţie de înaltă calitate și capacitate agreabilă de pregătire pentru 
export. 

Nuci Subsectorul dispune de o capacitate dezvoltată în export, există câteva companii mari care combină 
colectarea nucilor de la cultivatori și comercializarea pe plan internațional. În prezent, industria se 
confruntă cu provocarea de insuficienţă de produse pentru a satisface cererea internațională; astfel 
reprezentanții industriei au menționat că o atenție deosebită pentru comercializarea produselor lor pe 
plan internațional nu este necesară în prezent. 

Grâu, cereale, seminţe de 
floarea soarelui 

Capacitate dezvoltată în export pentru materia primă. Există câteva companii mari care achiziționează 
producţia de la cultivatorii de cereale și o comercializează pe plan internațional, companiile operează în 
calitate de comercianți, organizatori logistică şi depozitare. Există doar câteva companii de prelucrare a 
proucţiei, astfel, sectorul are nevoie de investiții pentru o valoare adăugată mai înaltă a materiei prime 
procesate. 

Miere   Capacitate dezvoltată în export pentru materia primă. Există câteva societăți comerciale mari care 

 achiziţionează producţia de la apicultori locali și ulterior o comercializează pe plan internațional. Sunt 
necesare investiții în valoarea adăugată a producției și procesul de prelucrare. 

Vin  Capacitate bine dezvoltată în export la produsele care corespund standardelor internaționale. Industria 
s-a dezvoltat datorită jucătorilor mari, care au investit în producție de înaltă calitate, de asemenea, în 
ultimii cinci ani au fost înfiinţaţi producători mici de vin, care sunt activi în dezvoltarea afacerilor 
internaţionale. 

Produse alimentare 
procesate 

Industria are un număr destul de redus de companii mari de prelucrare a produselor alimentare. 
Principalele companii mari de prelucrare a produselor alimentare operează în prelucrarea fructelor și 
legumelor, producerea sucurilor, și cofetărie. De asemenea, industria dată nu are o asociaţie puternică, 
care ar promova industria la nivel internaţional. Din observații, doar o parte din producători dispun de 
posibilități de ambalare, ce corespund cerințelor internaționale. Astfel, modernizarea sectorului ar avea 
nevoie de noi fabrici de prelucrare care ar utiliza disponibilitatea materiei prime cultivate în Moldova. 

Articole de îmbrăcăminte Industria oferă în principal servicii pentru clienţi europeni. 
Industria se confruntă cu problema recrutării noilor angajați în sector din cauza nivelului scăzut de 
salarizare. Prin urmare, este necesar să se dezvolte mai multe servicii pentru clienții existenți, cum ar fi 
producția elementelor mai complicate, sau vânzări de produse proprii. În prezent, 20-30 companii au 

realizat investiții considerabile în liniile de producţie proprii și au aspiraţii în dezvoltarea vânzărilor proprii. 
Grupurile de mărfuri sunt îmbrăcămintea pentru femei și bărbaţi, accesorii, covoare și fabricarea 
încălţămintei 

Fabricarea produselor   
electronice și mecanice, 
inclusiv furnizorii de  
automobile,  
montaj electronic 
 

Industria de fabricare a produselor electronice și mecanice este dependentă de ISD, astfel fiecare caz 
de investiție contrubuie la impulsionarea exportului. Cu toate acestea, ISD allocate în sector au contribuit 
la o creștere a numărului de sub-furnizori locali.  
Majoritatea companiilor prestează servicii de asamblare a centurilor de cablu, precum și dispositivelor 
electronice pentru utilizarea ulterioară în sectorul auto sau utilaj. Datorită numărului redus de companii 
din acest sector, industria nu a fost bine organizată într-o asociație specială, care ar promova companiile 
la nivel internațional. 

Un alt sub-sector, identificat în cadrul interviurilor - producția de pompe. Sub-sectorul este format dintr-
un grup mic de producători şi instituții științifice. Acest sub-sector ar necesita un sprijin suplimentar la 
dezvoltarea inovărilor în categoria de produse, precum și un sprijin în dezvoltarea relaţiilor internaționale 
cu partenerii şi clienţi din industrie. 

Servicii TI  Similar sectorului de îmbrăcăminte, sectorul TI este bazat pe servicii și funcţionează în calitate de centru 
outsourcing  pentru companiile straine. Industria începe să se confrunte cu problema lipsei de personal 
calificat. Cu toate acestea, există în jur de 10-15 companii din sectorul TI, care au dezvoltat propriile 
produse și sunt interesaţi să le promoveze pe plan internațional. Cu toate acestea, succesul sectorului 
este datorat mai mult furnizării serviciilor, decât vânzărilor de produs. 
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iv. Competenţe în export și resurse umane  

Pe parcursul întrevederilor susţinute cu asociațiile și companiile exportatoare, s-a observat că IMM-urile din Republica 

Moldova nu dispun de un capital uman cu competenţe în vânzări internaționale și limbi străine. Un manager în export de 

specialitate este unul dintre factorii cheie pentru afacerile internaționale de succes. Cu toate acestea, doar câteva 

companii din Moldova dispun de un manager de export dedicat. În majoritatea cazurilor, aspectele legate de export sunt 

executate de către echipa de management, de multe ori cu asistenţa traducătorului. 

Mai mult, doar câteva sub-sectoare au semnalat activitatea pro-activă în vânzări (producătorii de vin, cereale, producătorii 

de nuci). Interviurile cu reprezentanții industriei au indicat că există un nivel de conștientizare scăzut privind procesele 

de organizare a vânzărilor în export, și de multe ori activitățile de export nu sunt un rezultat al eforturilor strategice, ci 

mai mult o coincidență norocoasă. Pentru ca strategia și planificarea exportului să devină o deprindere obişnuită pentru 

exportatori, pe de o parte, sunt necesare persoane profesioniste și pe de altă parte, este necesar ca conducerea 

companiei să perceapă semnificaţia planificării exportului. 

Interviurile, de asemenea, au indicat că majoritatea întreprinderilor și / sau asociaţiilor au nevoie de cursuri specifice de 

formare pentru a îmbunătăţi capacităţile de prezentare, comunicare și tehnici pentru organizarea vânzărilor. Astfel de 

instrumente de bază cum ar fi abilităţile de prezentare în Power Point, pregătirea documentelor, inclusiv elementele de 

formatare a materialelor cu scheme, diagrame și imagini sunt deficiente pentru multe companii exportatoare din 

Republica Moldova.  

În plus, doar o mică parte din companiile exportatoare aplică la nivel bun limba engleză și alte limbi străine. Sondajul 

realizat în rândul companiilor deja exportatoare indică spre faptul, că jumătate din specialiștii implicați în activitățile de 

export posedă limba rusă, 30% limba engleză și 10% franceza. Competența în alte limbi, cum ar fi germana, spaniola, 

italiana variază între 1-2%. La întrebarea privind engleza la nivel de industrie, procentul companiilor ce posedă astfel de 

cunoştinţe a fost estimat la aproximativ 5%. În plus, 22% din companiile chestionate au indicat necesitatea de instruire 

lingvistică pentru personalul său.  

Cunoștințele lingvistice limitate și manageri de export cu abilități performante în vânzări export este una dintre obstacolele 

interne majore pentru exportatorii moldoveni. Acest aspect a limitat exportatorii din Moldova de a întreprinde comerț în 

cea mai mare parte cu țările CSI, România sau, cei care lucrează prin agenți comerciali - intermedieri – la valoarea 

adăugată zero. 

v. Cunoștințe de piață și planificare  

Cunoaşterea situației de pe piața țintă, aprovizionarea actuală cu produse, nivelul prețurilor și canalele de vânzări sunt 

dimensiuni puţin cunoscute în rândul exportatorilor moldoveni. Companiile au indicat lipsa de activități în cercetare de 

piață (informaţii privind produse similare, competitori, nivelul prețurilor, dimensiunea pieței, diferențele culturale etc.), ce 

ar permite o luare a deciziilor mai argumentată în procesul cuceririi pieţei noi. Cercetarea pieței este o metodă de a defini 

competitivitatea și analiza atractivităţii companiei pe piață, astfel, se sugerează ca MIEPO să ofere studii pe piețele țintă 

pre-publicate și să dezvolte activități de sensibilizare a competențelor de cercetare a pieţei pentru companiile locale. 

Reprezentanții industriei nu au putut numi piețele țintă pentru industrie, fapt ce indică că țările ţintă nu au fost strategic 

identificate pentru majoritatea sectoarelor. ZLSAC creează în mod natural un stimulent pentru dezvoltarea vânzărilor cu 
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piețele Uniunii Europene; însă, companiile nu sunt conștiente privind canalele de vânzări pentru a accesa aceste piețe. 

La întrebarea privind disponibilitatea planului activităţilor de export, majoritatea răspunsurilor au fost legate de 

participarea la târguri internaționale. Astfel, strategia de export și planul de diversificare a piețelor și a clienților este încă 

un element absent pentru mulți exportatori. Planificarea exporturilor poate fi stimulată prin adăugarea Planului de export 

și strategiei de export ca o condiție pentru recepţionarea subvențiilor pentru dezvoltarea afacerilor şi creşterii 

internaționale. 

În plus, companiile, de asemenea, duc lipsă de cunoștințe în documentarea pentru export, cum ar fi autorizaţii, certificate, 

contracte. Lipsa documentației tehnice creează o barieră în realizarea intactă a comerțul internațional; astfel, ar fi 

binevenite activități de instruire suplimentare pentru eliminarea acestei bariere, și acordarea asistenței practice 

companiilor în format individual. 

vi. Instrumente de marketing B2B  

Întrucât materialele de marketing profesionale, cum ar fi identitatea corporativă, site-ul, prezentări și cataloage sunt 

instrumentele de bază pentru companiile orientate spre internaționalizare, studiul prezent a arătat ca instrumentele de 

marketing B2B din Republica Moldova sunt încă mult în urma standardelor internaționale, fiind astfel un obstacol 

semnificativ pentru dezvoltarea vânzărilor pentru export. 

În zilele noastre principale cercetări de informații în afaceri au loc online, iar site-urile corporative de multe ori sunt prima 

impresie despre companie pentru un potential partener sau client. Prin urmare, este important ca companiile exportatoare 

să deţină un website, care ar include informații ce ar prezenta interes pentru potențialii parteneri comerciali. Mai mult 

decât atât, informațiile ar trebui să fie disponibile în limbile piețelor țintă.   

Pentru producătorii de produse agricole principale, este important să se indice sectoarele de producție ale companiei, 

volumul, perioada de recoltare, condițiile de depozitare, informații privind ambalarea și posibilitățile de transportare. Este 

necesar a fi indicată compatibilitatea produsului cu standardele din țările țintă. De asemenea, informații privind piețele 

actuale de export ale companiei ar ajuta potențialii parteneri a estima orientarea companiei de nivel regional sau 

deţinerea experienței vaste în tranzacționare geografică.  

Pentru produsele alimentere procesate și producătorii din sectorul industrial este important ca partenerii comerciali să 

cunoască dacă au de a face cu exportatori experimentaţi sau actori noi pe piață. Informaţia esenţială ar constitui 

descrierea sortimentului de produse, capacitatea de producție, liniile tehnologice, piețele-cheie de export, partenerii 

comerciali, distincţiile, diplomele. 

Sectorul de servicii ar trebui să pună accent pe crearea unui portofoliu de servicii prestate - descrierea experienţei, clienţii, 

recomandări ale clienţilor, proiecte implementate, anul proiectului și valoarea.  

În scopul estimării situației online curente a sitului exportatorilor din Republica Moldova, a fost realizată o analiză a 46 

de site-uri ale exportatorilor moldoveni din principalele sectoare exportatoare (agricultură și alimente, inclusiv exportatorii 

de vinuri, textile și îmbrăcăminte, industria ușoară și de fabricație a produselor electronice și mecanice, industria chimica, 

servicii TI şi altele). 

Principalele concluzii au fost următoarele: 
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- Majoritatea companiilor moldovenești au elaborate paginile lor web care includ informații de bază - profilul 

companiei, detalii de contact, disponibile în 1-3 limbi;  

- Companiile deţinătoare de site-uri oferă informații bine structurate cu scheme ușoare de căutare; 

- O parte din companii au dezvoltat, de asemenea, marca proprie, care este bine expusă.   

Principalele probleme: 

- În 40% din cazuri, pagina web a companiei indicate nu se deschide - incapacitatea de a rezolva detaliile 

operaționale pot face o impresie nefavorabilă a potențialilor parteneri. 

- 65% dintre companiile mari exportatoare din Republica Moldova au pagina lor web disponibilă în limbile piețelor 

țintă de export, însă, în 35% din cazuri limbile utilizate nu sunt corelată cu piețele de export. 

- Informațiile nu sunt actualizate. 

- Lipsesc datele managerului de export - frecvent informaţiile de contact ale managerului de export nu pot fi găsite. 

Acest lucru poate fi inconvenient pentru potențialii parteneri comerciali, deoarece comunicarea prin intermediul 

adresei de e-mail comună presupune timp suplimentar pentru a ajunge la factorul de decizie principal. Doar 20% 

din companii cu site-ul activ au informațiile de contact detaliate. 

- Misiunea companiei este neclară - cum determinăm că compania este una de export și ce fel de parteneri de 

export  intenţionează să găsească. 

- În cazuri frecvente nu există suficientă informație despre clienții existenți și recomandările acestora cu privire la 

proiectele implementate. Astfel de informații ar indica la fiabilitatea partenerului și calitatea proiectelor finisate. 

- Întreprinderile de produse alimentare tind să nu indice informații cu privire la certificarea lor, care, în general, ar 

fi foarte importante pentru a accesa piețele strict reglementate, cum ar fi Uniunea Europeană. 

- Întreprinderile care sunt membri activi ai cooperativelor și sunt implicate în activități de tip cluster indica acest 

fapt pe paginile lor web, în ciuda faptului că paginile web ale clusterilor, la rândul său, îi indică ca membri. Acest 

lucru este deosebit de important pentru companiile care vând produse în volum mare - cum ar fi agricultura sau 

materiale textile și îmbrăcăminte. 

Unele sectoare din Republica Moldova au site-uri mai avansate, în timp ce altele au nevoie de mai multe imbunătăţiri. 

Astfel, un alt factor care împiedică cooperarea internațională constă în faptul că nu se acordă suficientă atenție pentru a 

menține site-ul companiei actualizat și informații accesibile pentru partenerii străini interesaţi în compania dată. 

În sectorul agricol doar circa 50% din companii deţin site, şi majoritatea companiilor, dispunând de astfel de instrument 

de marketing, au pagina disponibilă doar în limba română. O situație mai îmbucărătoare a fost observată în industria 

textilă și de îmbrăcăminte - cele mai multe dintre paginile web ale companiilor au fost traduse în limbi străine. 

De asemenea, s-a descoperit că un număr mare de companii moldovenești nu dispun de un brand, elaborat  profesionist, 

al companiei şi identitate corporativă, și, prin urmare, nu sunt siguri în promovarea propriului brand. Din această cauză, 

majoritatea companiilor exportatoare aleg să participe la expoziţii ca parte a industriei (cum ar fi Moldova Fruct). O astfel 

de alternativă este considerată ca una potrivită, în cazul în care companiile nu dispun de resurse pentru a investi în 

dezvoltarea propriei mărci, iar brandul industriei elaborat de asociaţie corespunde standardelor internaționale. 

 

Doar industriile specifice (cum ar fi vinificaţia, textile și îmbrăcăminte, produse agro-alimentare) au elaborate cataloage 

ale produselor lor. Deși nu în toate cazurile, dar în majoritatea lor, calitatea materialelor imprimate și imaginile corespund 



68 
 

standardelor internaționale. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că materialele de marketing de calitate joasă 

crează, de asemenea, o impresie de calitate scăzută a produsului. 

Pentru asociații și exportatori instrumentele de marketing B2B sunt un alt element esențial pentru dezvoltarea cu succes 

a vânzărilor la export, iar cu ajutorul campaniilor de informare, premierilor și stimulentelor financiare pentru implicarea 

profesioniștilor în marketing, acest decalaj poate fi diminuat într-o perioadă relativ scurtă de timp. 

vii. Activităţi de vânzări export  

Activitățile proactive de vânzări la export ca participare la expoziţii, misiuni economice, B2B și vizite în general sunt unele 

din activitățile cele mai prevalente în vânzări internaționale. 

Reflecțiile reprezentanților industriei și rezultatele sondajului exportatorilor au arătat că expozițiile comerciale 

internaționale sunt cele mai populare instrumente pentru companiile moldovenești pentru stabilirea contacte lor la nivel 

internațional. În prezent, expozițiile internaționale sunt utilizate în principal cu un stand comun de prezentare a produselor 

mai multor companii. Standul naţional de grup este o metodă de eficientizare a costului, dar mai puțin efectivă atunci 

când vine vorba de promovare a brandului și marketing. În ceea ce privește participarea la târguri internaționale, au fost 

indicate următoarele aspecte ca fiind problematice pentru companiile din Moldova:  

- Pregătirea pentru expoziţie; 

- Prezentarea companiei și crearea materialelor de marketing; 

- Prezentarea produsului; 

- Comunicarea cu potențialii clienți înainte și post- expoziţie. 

Alte instrumente de promovare a vânzărilor, cum ar fi misiunile economice și întrevederile B2B organizate în prezent 

pentru exportatorii din Moldova nu sunt eficiente şi au un rezultat relativ scăzut privind generarea vânzărilor la export. 

Acest rezultat, în primul rând este determinat de pregătirea insuficientă (lipsa de materiale de marketing, prezentări 

profesionale etc.) și aspecte legate de competențe generale (lipsa de cunoştinţe lingvistice, experiență de comunicare 

interculturală) și, în al doilea rând, lipsa atenției din partea organizatorului evenimentului în acordarea asistenţei 

companiilor în vederea stabilirii contactelor calitative și rezultative, ci doar concentrarea pe probleme de organizare. 

Companiile au exprimat idea că ar aprecia asistența în pregătirea mai propice anterior evenimentului de promovare 

internațională, suport pe parcursul contactelor de afaceri și călăuza ulterioară în comunicare, cea ce ar însemna o 

abordare individuală în loc de sprijin de grup. 

E-comerţul, ca o metodă de vânzări internaționale, a fost menționată de două industrii - sectorul vitivinicol și sectorul de 

producție a îmbrăcămintei, care intenționează să înfiinţeze un magazin online cu bunuri de marcă din Republica Moldova. 

De asemenea, s-a observat că companiile se simt mult mai confortabil cu afaceri în țările CSI și România, cu care 

exportatorii pot partaja fundalul istoric comun, cultura de afaceri și limba.  

viii. Bugetul pentru export  
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Pentru a desfăşura vânzări la nivel internațional, companiile trebuie să aloce buget pentru activități legate de export. 

Activitățile de marketing și finanțarea exporturilor ar trebui să fie bugetate separat, în baza unei planificări riguroase, cu 

o posibilă estimare a veniturilor de pe piață și randamentul așteptat din investiții. 

Din reflecțiile reprezentanților companiilor, a fost posibilă concluzionarea că cele mai multe companii au bugetul pentru 

export limitat și de multe ori, într-o măsură mai mare se bazează pe activitățile finanțate de proiectele donatoare decât 

pe planificarea strategică a activităților proprii de vanzări şi buget. Majoritatea companiilor aleg strategii destul de pasive 

– observare şi reacție la inițiativele din exterior. Deși această abordare nu necesită fonduri suplimentare, ea nu este 

eficientă. În plus, companiile și-au exprimat îngrijorarea, că participarea la activitățile comerciale internaționale și 

întreţinerea experților internaționali sunt activităţi costisitoare și companiile nu dispun de fonduri suficiente pentru a-şi 

permite consultanți din țările occidentale. 

O altă solicitare exprimată de companii este posibilitatea de acces la finanțări pentru sprijin investițional, precum și la 

instrumentele financiare acordate de stat în realizarea comerțului internațional, precum garanții de export și asigurare a 

riscurilor. În multe cazuri exportul ar trebui să decurgă concomitent cu activități investiționale importante, deoarece 

investiţiile sunt necesare pentru a ridica capacitatea de producție, calitatea și eliminarea deficiențelor în activitățile de 

export. Toate industriile au fost unanime în ceea ce privește instrumentele financiare actuale oferite de băncile 

comerciale, susținând că problema principală sunt ratele dobânzilor la împrumuturi. Aceasta ar înseamnă că doar   

companiile cu capital financiar solid îşi pot permite export. Fără acces la finanțare pentru investiții și linii de credit, 

dezvoltarea comerțului internațional nu se va realiza la nivelul scontat. 

 

Un alt dezavantaj al instrumentelor financiare disponibile în prezent pentru exportatori, este lipsa unor instrumente de 

garanţie la export care ar putea fi oferite de statul moldovenesc. O garanție la export este un angajament al statului de 

a rambursa exportatorului (sau băncii care finanțează tranzacțiile de export) pierderile în cazul, în care un debitor străin 

este insolvabil sau în cazul în care există neachitare de termen lung. Deși, unele bănci comerciale oferă instrumente 

pentru comerțul internațional ca factoring și scrisori de creditare, conștientizarea instrumentelor și utilizarea acestora de 

către IMM-uri este de un nivel inferior. Disponibilitatea garanțiilor la export permite companiilor să ofere termeni de plată 

mai flexibili pentru clienții lor internaționali, și permite minimizarea riscului de tranzacționare cu parteneri noi.  
 
Pentru a rezuma, concluzionăm, că pe de o parte companiile dispun de bugete proprii limitate pentru investire în activități 

de promovare a exporturilor și achiziționare de sprijin consultativ, iar pe de altă parte, atestă necesitatea în acces mai 

prielnic la finanțări prin intermediul băncilor comerciale sau instituției de stat responsabilă pentru emiterea garanțiilor la 

export.  

. 

ix. Rezumat şi recomandări 

Pe parcursul cercetării, au fost identificate următoarele puncte slabe ce limitează companiile exportatoare în realizarea comerțului 
internațional:    

1. Numărul mic de produse gata pentru export în sectoarele-cheie; 

2. Lipsa de manageri de export profesionişti; 

3. Cunoașterea nesatisfăcătoare a limbilor țărilor țintă; 

4. Lipsa de cunoștințe cu privire la modul de valorificare a canalelor de vânzări, competenţe insuficiente în 
prezentare și vânzări; 
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5. Lipsa de cunoștințe privind piețele țintă și competențe insuficiente de cercetare a pieţei; 

6. Lipsa unei abordări strategice în valorificarea pieței, lipsa unui plan de export și a strategiei de export; 

7. Informații insuficiente în ceea ce privește documentația comerțului internațional; 

8. Materiale de marketing nesatisfăcătoare și lipsa de instrumente de marketing corporativ de standard Vest; 

9. Număr redus de site-uri web profesionale, de înaltă calitate; 

10. Lipsa utilizării spectrului de activități de vânzări necesare pentru piețele specifice; 

11. Lipsa de fonduri pentru activitățile de promovare a exporturilor; 

12. Lipsa de instrumente financiare disponibile pentru companii prin intermediul băncilor comerciale sau agențiilor 
de stat specializate. 
 

După identificarea problemelor privind capacitatea de export a IMM-urilor din Moldovei, au fost elaborate 
recomandări cu scopul soluţionării aspectelor problematice.Toate recomandările sunt cuprinse în  
Tabelul 23. 
 

Tabelul 23. Recomandări pentru îmbunătățirea capacităților de export la IMM 

Probleme interne Recomandări 

1. Număr mic de companii pregătite pentru  

export în sectoare-cheie 

 

 

- Vizite de studiu; 

- Suport la certificare; 

- Dezvoltare de clustere. 

- Dezvoltare de produs / investiții în tehnologii de producție 

2.  Lipsa de manageri de export profesionişti  

- Programe cu implicarea mai multor persoane în activități de 

export;  

- Programe de stagii;  

- Manager de export ca o condiție prealabilă în recepţionarea  

subvențiilor pentru dezvoltare internațională  

3. Cunoașterea nesatisfăcătoare a 

limbilor țărilor țintă 

- Instruirea personalului existent; 

- Implicarea forţelor tinere în companiile exportatoare. 

4. Lipsa de cunoștințe cu privire la modul de 

valorificare a canalelor de vânzări,  

competenţe insuficiente în prezentare și 

vânzări 

- Activităţi de instruire; 

- Materiale educaţionale. 

 

5. Lipsa de cunoștințe despre piețele țintă şi 

competențe insuficiente de cercetare a pieţei 

- Activităţi de instruire; 

- Furnizarea cu studii de piață; 

- Sprijin în accesarea studiilor de piata. 

6. Lipsa unei abordări strategice pentru 

valorificarea pieței, lipsa unui plan 

și a strategiei de export 

- Activităţi de instruire; 

- Plan şi strategie de export ca condiții prealabile în recepţionarea 

subvențiilor pentru dezvoltare internațională; 

- Materiale educaţionale. 
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7. Informații insuficiente în ceea ce priveşte 

          documentația comerțului internațional 

- Servicii consultative pentru companii; 

- Seminare şi activităţi informative; 

- Șabloane de documente disponibile pentru exportatori. 

8. Materiale de marketing nesatisfăcătoare 
și lipsa de instrumente de marketingde 
standard Vest 

- Activităţi de instruire; 

- Sprijin în accesarea serviciilor profesioniste de marketing; 

- Materiale de marketing profesioniste ca o condiție prealabilă în 

recepţionarea 

subvențiilor pentru dezvoltare internațională. 

9. Număr redus de site-uri web profesionale, 
de înaltă calitate 

- Sprijin în accesarea la servicii profesioniste de dezvoltarea 

paginii  web; 

- Site profesionist în mai multe limbi ca o condiție prealabilă în 

recepţionarea 

subvențiilor pentru dezvoltare internațională. 

10. Lipsa utilizării spectrului de activități de 

vânzări necesare pentru piețele specifice 

- Activităţi şi materiale educaţionale; 

- Dezvoltarea activităților de promovare a exporturilor ce vizează 

diverse piețe; 

- Sprijin în accesarea serviciilor profesionale de consultanţă. 

11. Lipsa de fonduri pentru activitățile 

de promovare a exporturilor  

- Activităţi de vânzări la export parţial finanţate; 

- Acordare de granturi pentru activități de vânzări la export; 

- Furnizare de informații privind diferite oportunităţi de beneficiere 

de finanţare internațională. 

12. Lipsa de instrumente financiare disponibile 

pentru companii prin intermediul băncilor 

comerciale sau agenții de stat specializate 

- Dezvoltarea garanţiilor la export pentru exportatori;  

- Instruire privind instrumentele de finanţare existente; 
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7. PRIORITIZAREA PIEŢELOR PENTRU EXPORT ŞI DE ATRAGERE A 
INVESTIŢIILOR   

După cum s-a determinat în secțiunile anterioare, orientrea MIEPO în acordarea suportului industriilor cu cel mai mare 

potential trebuie divizat în activităţi de extindere a exportului și activități de atragere a investițiilor. După cum se vede în 

Figura 13 principalele industrii pentru activitățile de extindere a exportului sunt Produsele agricole și Textile și 

îmbrăcăminte. Producătorii de produse alimentare procesate ar trebui să fie, de asemenea, susţinuţi atât prin activități 

de extindere a exportului cât și atragere a investițiilor. De asemeea, Fabricarea produselor electronice și mecanice și 

EPA necesită asistență în atragerea de investiții. 

Figura 13. Orientarea strategică MIEPO  

 

Deoarece criteriile de Prioritizare a Pieţelor în Extinderea Exportului și Atragerii Investițiilor diferă, cele două au fost 

împărțite și realizate separat. 

I. Prioritizarea Pieţelor de Extindere a Exportului 

i. Abordare metodologică 

Procesul de extindere a exportului a început cu selectarea a 3 piețe de perspectivă majoră - Europa, CSI și Orientul 

Mijlociu. Alte regiuni, cum ar fi Asia, Australia și Oceania și America de Nord, ar putea fi, de asemenea, de relevanță 

pentru viitor, dar pentru următorii doi ani se propune să se înceapă cu piețele din aproapiere și după cucerirea acestora, 

ne vom referi la destinații noi. În total, 64 de țări au fost selectate din aceste regiuni, cu toate acestea, patru țări - 

Luxemburg, Malta, Liechtenstein și Islanda - au fost eliminate ca pieţe ne prioritare datorită dimensiunii populației mici, 

adică sub 1 milion de locuitori. Restul 60 au fost evaluate în baza unor criterii enumerate în Tabelul 24. În cazul în care 

nu au fost disponibile informaţii, punctajul acordat s-a bazat pe estimări.  

După ce au fost colectate toate informațiile, fiecare criteriu a fost evaluat prin acordare de 0-5 puncte în funcție de 

favorabilitatea rezultatului. Scala utilizată a fost următoarea:  

0 – condiţii foarte proaste, 
1 – condiţii proaste, 
2 – condiţii nefaborabile 
3 – condiţii satisfăcătoare, 
4 – condiţii favorabile, 
5 – condiţii excelente.  

ACTIVITĂŢI DE 
EXTINDERE A 
EXPORTULUI

PRODUSE 
VEGETALE

PRODUSE 
ALIMENTARE 
PROCESATE

TEXTILE ŞI 
ÎMBRĂCĂMINTE

ACITIVITĂŢI DE 
ATRAGERE A 

INVESTIŢIILOR

PRODUSE 
ALIMENTARE 
PROCESATE

UTILAJ
EXTERNALIZAREA 
PROCESELOR DE 

AFACERI
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Ulterior, fiecarui criteriu i-a fost atribuită o valoare cuprinsă între 5-35, care a constituit punctajul maxim pentru categoria 

respectivă. De exemplu, în cazul în care categoriei i s-a atribuit o valoare de 10 puncte, iar rezultatul special a fost evaluat 

cu 5, a fost acordat un total de 10 puncte; dacă rezultatul a fost evaluat cu 4, pieței i-a fost atribuit un total de 8 puncte, 

etc. Piața cu cel mai mare punctaj total a fost determinată cu cel mai mare potenţial pentru industria respectivă. 

Tabelul 24. Criterii de prioritizare a pieței pentru export   

Criteriu Unităţi Jusificări 

Greutatea adăugată 

Produse 

agricole 

Produse 

alimentare 

Textile & 

îmbrăcăm.  

Balanţa 

comercială 

în %  

Procentul prin care 

exportul  

depăşeşte 

importul în fiecare 

piaţă potenţială, % 

Dacă importul depășește exportul (% negativ 

în secțiunea rezultate), înseamnă că țara 

se bazează pe importul unui anumit produs 

și poate fi considerată  cointeresată  

într-un anumit produs. 

20 20 10 

Stabilitatea 
politică 

Înaltă/ 

Medie/ 

Joasă 

Stabilitatea politică a fost considerată ca un  

factor ce poate influența facilitatea de a 

dezvolta afaceri peste hotare și stabilitatea 

relațiilor comerciale 

15 15 5 

Limba 

Rusă/ 

Engleza/ 

Alte 

 

La intervierea companiilor din Moldova s-a  

stabilit că multe din ele nu posedă limbi 

străine, țările cu comunicarea în afaceri în  

limba rusă au fost  determinate ca fiind cele  

 mai favorabile, urmate de limba engleză. 

 Altor limbi li s-a acordat cele mai puțin  

favorabile scoruri. 

15 15 15 

PIB pe cap 

de locuitor 
USD  

PIB pe cap de locuitor a fost folosit ca un 

indicator a puterii de cumpărare a populației. 
15 10 15 

Mărimea 

populaţiei 
Milioane locuitori 

În cazul în care mărimea populației a fost mai 

mare, cantitatea totală a cererii este respectiv 

de asemenea mai mare, și a fost considerată 

ca prioritate. 

15 15 - 

Cantitatea 

oraşelor 

de talie 

medie 

 

Cantitatea oraşelor 

cu locuitori  

 250 000 - 500 000   

Deoarece orașele mari sunt în mod normal  

dominate de lanțuri de retail de modă  

internaţională, pentru companiile 

moldovenești s-a considerat mai avantajos 

oraşe de dimensiuni medii, unde posibil nu ar 

exista o acoperire mare a brandurilor 

internaționale “high street”, și ar fi mai multe 

oportunități pentru branduri mai puțin 

cunoscute de a intra pe piată. Prin urmare, 

țările cu cea mai mare cantitate de orașe 

mijlocii au fost determinate ca cele mai 

potențiale. 

- - 15 
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Distanţa Mare/ Medie/ Mică 
Cu cât mai aproape se află piața, cu atât sunt    

mai reduse costurile de transport. 
10 10 5 

Acorduri 

de comerţ 

 

ALS/ 

Preferenţial/ 

Nici unul 

Acordurile comerciale implică o posibilitate 

de a obține profit maxim din vânzarea de 

bunuri, deoarece sunt eliminate taxele 

vamale sau se aplică taxe CFN. 

5 10 10 

Exporturile 

din Moldova 

 

USD 

Existenţa companiilor care deja exportă pe 

piața respectivă simplifică accesul pentru alte 

companii . În primul rând, companiile 

partenere sunt deja familiarizate cu produsele 

din Moldova, și, în al doilea rând, simplifică 

obţinerea informaţiei privind procedurile 

vămuire, certificate  necesare, etc. 

5 5 5 

Legături 

istorice 

 

Da/Nu 

Țările care au legături istorice cu Moldova, 

au fost determinate cu mai multe şanse de a 

avea ţesături de aceeaşi calitate și stiluri de 

moda similare pentru articole de 

îmbrăcăminte. 

- - 20 

i. Produse agricole 

Pentru a determina piețele de top pentru produsele agricole s-au utilizat 8 criterii, enumerate în Tabelul 24. Faptul că 

țara se bazează pe exporturi de produse vegetale a fost determinat ca criteriul cel mai influent, urmat de limbă, stabilitatea 

politică, dimensiunea populației și PIB-ul pe cap de locuitor. În această categorie acordurile comerciale au primit o valoare 

de doar 5 puncte, deoarece acordurile de liber schimb au anumite resticţii pentru importuri / exporturi de produse agricole. 

Prioritizarea pieței a stabilit că piața cu cel mai mare potențial ar fi Marea Britanie, care a primit 82 de puncte din 100 

posibile, urmată de Germania (78 de puncte), Austria (72,5 puncte) și Italia (72,5 puncte). Prin urmare, acestea ar trebui 

să fie principalele piețe europene pentru bunurile de înaltă calitate produse în Moldova și ar permite utilizarea deplină a 

cotelor duty-free prevăzute de ZSLAC. A se vedea Anexa 5 şi Anexa 6 pentru date complete și rezultate. 

În ceea ce privește țările CSI, piata cu cel mai mare potential de export a fost determinată a fi Rusia (poziția 11, cu 66 

de puncte), Belarus (locul 14 cu 65 de puncte), Azerbaidjan (locul 19 cu 63 de puncte) și Armenia (locul 20 cu 62 de 

puncte). Deoarece relațiile comerciale cu Rusia nu au fost stabile în ultimii ani,  nu se recomandă extinderea exportului 

cu această ţară, ci focusarea pe alte piețe CSI cu punctaj similar.  

În ceea ce privește Orientul Mijlociu, ca prima țintă se recomandă Arabia Saudită (poziția 23 cu 61 de puncte), Emiratele 
Arabe Unite (poziția 35 cu 53 de puncte), Liban (poziția 37 cu 52 de puncte) și Israel (poziţia 38 cu 51,5 puncte). 
Principalul motiv pentru care aceste țări au acumulat punctaj mai mic, este problema limbii, distanța mare de transport 
și lipsa acordurilor comerciale și de cooperare în dezvoltare. Cu toate acestea, aceste piețe nu ar trebui să fie lăsate 
fără atenţie, și se recomandă a concentra o parte din activitățile industriei de legume spre aceste piețe, deoarece aceste 
țări importă aproximativ 90% din cererea totală de produse alimentare.98 Acest lucru se explică cu condițiile climaterice 
specifice regiunii, adică, există o lipsă semnificativă de sol fertil și irigare, ambele fiind esențiale pentru o producție 
agricolă bogată. În același timp, trebuie să ținem seama de faptul că populația din regiune este în creștere, precum și 
nivelul general de bunăstare. Aceste condiții sunt esenţiale pentru creşterea consumului alimentar. Conform estimărilor 
Economist Intelligence Unit, populația Golfului Persic în 2020 va atinge 53,5 milioane, ceea ce presupune o creștere de 
                                                           
98 SIAL (2014). Orez & Cereale 2013. Accesat  (15 Sept 2014): http://sialme.com/About-SIAL-ME/Rice---Grains-2012 

http://sialme.com/About-SIAL-ME/Rice---Grains-2012
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30% în comparație cu anul 2000. Calculele arată că, în aceeași perioadă de timp, PIB-ul real al regiunii va crește cu 
56%.99 Prognozele arată, că până în 2050 volumul de import de cereale în această regiune se va dubla, 100 și, astfel, o 
tendință similară este de așteptat şi pentru alte grupuri de produse alimentare.   
 
În concluzie se recomandă distribuția activităţilor MIEPO pentru 2015-2016 de asistenţă în export de 70% pentru piața 

europeană, 20% pentru țările CSI și 10-20% pentru Orientul Mijlociu. În comparaţie cu situația actuală, aproximativ 50% 

în prezent se exportă în țările UE - Marea Britanie și Elveția sunt printre primele piețe de produse agricole, cu toate 

acestea, exportul către alte țări prioritare, cum ar fi Germania (4%), Austria (1%) și Italia (4%) este mai mic. Aproximativ 

26% se exportă în țările CSI, Rusia și Ucraina fiind printre piețele de top, astfel se recomandă ca MIEPO să acorde 

suport la diversificarea exporturilor din Rusia către alte țări. Singura țară din Orientul Mijlociu în care Republica Moldova 

în prezent exportă este Turcia (10%), și nu există export către cele două  țări prioritare de export din Orientul Mijlociu - 

Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite. 

Tabelul 25. Piețele prioritare de export pentru produsele agricole   

Pieţe Europene           70%  Pieţe CSI               20%  Pieţele Orientului Mijlociu   10-20% 

Marea Britanie  Belarus  Arabia Saudită 

Germania  Rusia  Emiratele Arabe Unite 

Austria  Azerbaijan  Liban 

Italia  Armenia  Israel 

Suedia  Uzbekistan  Oman  

Norvegia  Georgia  Turcia 

Belgia  Tajikistan  Egipt 

Finlanda     

Elveţia     

Republica Cehă     

Portugalia     

Prioritizarea piețelor de export pentru mere  

Din cauza embargourilor recente din partea Rusiei, a fost foarte complicată identificarea noilor piețe de export pentru 

poducţia de mere. A fost efectuată o analiză separată pentru a determina cele mai potențiale piețe de export pentru 

produsele în cauză. În acest scop, a fost efectuată o analiză separată cu accent în special pe piața de mere în primele 

25 de piețe prioritare enumerate în Figura 14. La stabilirea priorităților s-a ţinut cont de cantitățile de mere importate din 

aceste țări în raport cu valoarea lor comercială și volumele de producție interne. Datele și evaluarea completă este 

disponibilă în Anexa 7 şi Anexa 8. 

Datele au aratat că cea mai înaltă valoare comercială pentru 1 tonă este în Elveția - 1 737 USD per tonă, urmată de 

Armenia și Norvegia. Rezultatul înalt al Armeniei poate fi explicat prin cantitățile comparabil mici de import pe an, adică, 

                                                           
99 Katy Askew (2014.). Bunuri de larg consum în Orientul Mijlociu: schimbarea cererii și consumului. Accesat (15 Sept 2014.): http://www.just-
food.com/management-briefing/shifting-patterns-of-demand-and-consumption_id126683.aspx 
100 Arvin Donley (2011). Comerţul cu grâu se va dubla către 2050. Accesat (15 Sept 2014.): http://www.world-
grain.com/News/News%20Home/Features/2011/4/Wheat%20trade%20to%20double%20by%202050.aspx?cck= 

http://www.just-food.com/management-briefing/shifting-patterns-of-demand-and-consumption_id126683.aspx
http://www.just-food.com/management-briefing/shifting-patterns-of-demand-and-consumption_id126683.aspx
http://www.world-grain.com/News/News%20Home/Features/2011/4/Wheat%20trade%20to%20double%20by%202050.aspx?cck
http://www.world-grain.com/News/News%20Home/Features/2011/4/Wheat%20trade%20to%20double%20by%202050.aspx?cck
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doar 90 tone. La acest capitol, liderul prinre țările importatoare de volume mai mari de mere este Norvegia, cu 1 667 

USD pe tonă, urmată de Suedia și Marea Britanie. 

Datele de asemenea, indică că cel mai mare importator din 25 de ţări este Egipt, care în 2013 a importat aproape 10 

milioane de tone, cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că valoarea comercială pe tonă este cea mai mică dintre cele 

25 de țări - numai 23 USD. Al doilea cel mai mare importator este Federația Rusă, urmată de Marea Britanie. Marea 

Britanie este cu siguranță printre cele mai potențiale piețe de export, deoarece are cel mai mare volum de comerț, ceva 

mai jos de 500 000 de tone în 2013, și are poziţia 6 la cea mai mare valoare comercială pe tonă. Deoarece în prezent 

mai mult de 90% din mere sunt exportate în Rusia, MIEPO ar trebui să-și concentreze eforturile sale în susţinerea 

producătorilor de mere în oreintarea lor spre piețe noi. 

Figura 14. Rezultatele prioritizării pieţelor de export pentru mere, punctaj acordat 0-100 

Din punct de vedere al producției interne, pieţele cu cel mai mare potențial au fost identificate ca pieţe cu cel mai mic 

volum de producție de mere. Din cele 25, țara cu cea mai mică producție internă este Finlanda, care în 2013 a produs 

doar 4 807 de tone și a importat suplimentar 53 371 t. Aceasta este urmată de Norvegia, Suedia, Emiratele Arabe Unite 

și Oman. 

După cum se poate observa în Figura 14, datele privind importul de mere și producției interne sugerează că piața cu cel 

mai mare potential de export pentru producătorii de mere din Moldova este cea europeană, deoarece 7 din top 10 piețe 

de export sunt europene. Piață prioritară de export pentru mere este Marea Britanie, țările nordice, Belgia și Germania. 

De asemenea, 2 țări din regiunea Orientului Mijlociu - Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită sunt printre destinațiile de 

top. CSI pare mai putin atractivă, cu toate acestea, poate fi de asemenea valorificată datorită ușurinței de comunicare 

(limba rusă). Principalele piețe CSI sunt Belarus, Georgia, Armenia și Azerbaidjan. 
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Prioritizarea pieţelor de export pentru struguri  

Deoarece producătorii de struguri, de asemenea, au fost afectaţi de embargoul rus și puternic prejudiciaţi, a fost efectuată 

o prioritizare similară  pentru a determina cele mai potențiale piețe de export pentru struguri. Prioritizarea a fost realizată 

ţinând cont de cantitățile importate de struguri în 25 piețe de top prioritare de export pentru produse agricole în raport cu 

valoarea de import și volumele producție interne. Pentru date complete vezi Anexa 9/ Anexa 10 

 Datele arată, că cel mai mari importatori de struguri din cele 25 de piețe de top este Rusia, care în 2013 a importat mai 

mult de 400 000 de tone, urmată de Germania (aproximativ 395 000 de tone) și Marea Britanie (365 000 de tone). Cu 

toate acestea, dacă ne uităm la valoarea comercială importată pe tonă, Rusia este doar pe poziţia 18 din 25. Cea mai 

mare valoare comercială de import pe tonă este în Norvegia (3514 USD), Israel, Suedia, Marea Britanie și Italia. Prin 

urmare, Marea Britanie se numără printre cei mai mari importatori din punct de vedere cantitativ și, de asemenea, în 

raport de preț. În plus, producția internă de struguri a țării este foarte mică și constituie mai puțin de 0,1% din producția 

totală de fructe a țării în 2013. Mai mult decât atât, deoarece producția de struguri necesită în mod normal, o climă caldă 

și însorită, de asemenea, şi alte țări europene nordice produc pe plan intern cantități foarte mici de struguri, și se bazează 

pe importuri. Astfel, acestea, de asemenea, pot fi determinate ca printre cele mai potențiale piețe de export pentru 

struguri. 

După cum se poate vedea în Figura 15, exportatorii din Moldova ar trebui să vizeze în primul rând țările europene, cum 

ar fi Marea Britanie menționată anterior, Suedia, Norvegia, Belgia, Germania. Piețele europene sunt urmate de Emiratele 

Arabe Unite, Israel și Arabia Saudită, care, de asemenea, nu au climă favorabilă pentru producția de fructe. Printre țările 

CSI, destinaţiile cu cel mai mare potențial sunt Belarus, Uzbekistan și Armenia. Deoarece 67% din exporturile domestice 
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de struguri ale Republicii Moldova sunt direcționate către Rusia, se sugerează ca MIEPO să se concentreze în acordarea 

asistenţei producătorilor de struguri în orientarea spre piețe noi. 

ii. Produse alimentare procesate 

Pentru a determina piețele de top pentru produsele alimentare procesate au fost folosite 8 criterii, enumerate în Tabelul 

24. Faptul că țara se bazează pe exporturi de produse alimentare a fost determinat ca criteriul cel mai influent, urmat de 

limbă, stabilitatea politică și mărimea populației. În această categorie acordurile comerciale au primit o valoare mai mare 

decât același criteriu acordat în categoria produselor agricole, și anume, 10 în loc de 5, deoarece acordurile de liber 

schimb semnate în mod normal nu au la fel de multe excepții ca şi pentru produsele agricole. Din această cauză au fost 

luate 5 puncte de la valoarea criteriului PIB pe cap de locuitor, deoarece unul dintre avantajele competitive a exportatorilor 

de produse alimentare din Moldova este prețul mic, astfel, puterea înaltă de cumpărare a fost considerată mai puțin 

relevantă. 

Rezultatele analizei datelor arată că, de asemenea, pentru această ramură cele mai potențiale piețe sunt țările europene. 

Pe primul loc este România (80 de puncte din 100 posibile), urmată de Marea Britanie (76,5 puncte), Austria (70 de 

puncte). De asemenea, Franța, Italia şi țările nordice au primit punctaj înalt. A se vedea Anexa 11 şi Anexa 12 pentru 

date suplimentare.  

Cu toate acestea, trebuie de menţionat faptul, că țările CSI au primit punctaj foarte înalt, Georgia este pe locul 4 cu un 

total de 70 de puncte, urmată de Rusia (locul 10 cu 68 de puncte), Azerbaidjan (locul 13 cu 67 de puncte) și Kazahstan 

(poziția 17 cu 66 de puncte). Din nou, referindu-ne la situația politică actuală cu Rusia, nu este recomandat să concentrăm 

activitățile de export spre creșterea exporturilor în țara respectivă, dar să ne axăm pe alte destinații din CSI. 

În ceea ce privește alte țări, Arabia Saudita prezinta rezultatul cel mai înalt, fiind pe poziția 34 cu 58 de puncte, Israel 

(locul 36 cu 56 de puncte), Emiratele Arabe Unite (poziția 40 cu 52 de puncte), Turcia (poziția 43 cu 48,5 puncte). 

Este recomandată distribuția activităţilor de asistenţă la export ale MIEPO pentru 2015-2016 de 50-60% pentru piața 

europeană, 30% pentru țările CSI și 10-20% pentru Orientul Mijlociu. Situația actuală a exportului domestic este diferită, 

deoarece piețele europene în prezent alcătuiesc 39% din total şi CSI 67%. De aceea, se recomandă ca MIEPO să ofere 

suport producătorilor de produse alimentare din Republica Moldova în diversificarea piețelor de export spre piața 

europeană, în special concentrându-se pe Marea Britanie, Austria și Franța, precum și pe piețele din Orientul Mijlociu, 

cum ar fi Arabia Saudită și Israel.   

Tabelul 26. Prioritatea pieţelor de export pentru Produse alimentare procesate   

Pieţele Europene:      50-60%  Pieţele CSI:                    30%  Pieţele Orientului Mijlociu:   10-20% 

Romania  Georgia  Arabia Saudită 

Marea Britanie  Azerbaijan  Israel 

Austria  Kazahstan  Emiratele Arabe Unite 

Franţa  Rusia  Turcia 

Slovacia  Belarus  Liban 

Finlanda  Armenia   
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Norvegia  Uzbekistan   

Italia  Tadjikistan   

Republica Cehă     

Germania     

Grecia     

 

iii. Textile şi îmbrăcăminte 

Pentru a determina piețele de top pentru produsele textile și confecții au fost folosite 10 criterii, enumerate în Tabelul 24. 

Cea mai mare pondere a fost acordată criteriului Legături istorice, considerat pentru posibile cerințe similare în selectarea 

îmbrăcămintei, inclusiv pentru perceperea apropiată a stilurilor de modă și calitate. Alte trei criterii cu cea mai mare 

pondere au fost PIB-ul pe cap de locuitor, cantitatea de orașe medii și limba. Vă rugăm să rețineți, că în această categorie 

puterea medie de cumpărare a fost evaluată ca cel mai mare potențial. O astfel de decizie a fost luată întrucât puterea 

de cumpărare mai înaltă ar semnifica o posibilitate mai mare pentru populație de interes în modele "high street", precum 

și branduri de lux, decât în modele necunoscute. Orașele de dimensiuni medii au fost selectate ca fiind cele mai 

potențiale, acestea considerate a fi mai puțin dominate de lanțurile de magazine de modă, oferind astfel mai multe 

oportunități pentru companiile de textile și confecții din Moldova. Orașele mici nu au fost selectate din cauza cererii 

scăzute. Limba a fost, de asemenea, printre principalele criterii, deoarece companiile moldovenești sunt în mare parte 

disponibile de a comunica doar în limba română și rusă. Rezultatele analizei arată că, de asemenea, pentru această 

ramură cele mai potențiale piețe sunt țările CSI. Primul loc a fost acordat Ucrainei cu 85 de puncte din 100. De asemenea, 

alte țări din CSI predomină destinațiile de top: Azerbaidjan (locul 3 cu 79 de puncte), Kazahstan (locul 4 cu 77 de puncte), 

Belarus (locul 5 cu 76 de puncte) și Georgia (locul 6 cu 76 de puncte). A se vedea Anexa 13 şi Anexa 14 pentru date 

complete și rezultate. 

Chiar dacă țările din Asia Centrală precum Azerbaidjan, Kazahstan sau Uzbekistan au religia predominantă - Islam, din 

cauza trecutului sovietic, obiceiurile tradiționale de îmbrăcăminte musulmane nu sunt larg răspândite. În centrele urbane 

majoritatea populației poartă haine europene.  

Printre destinaţiile europene România este pe locul 2 cu 84 de puncte, urmată de statele baltice - Letonia fiind pe locul 

7 cu 74 de puncte și Lituania, pe locul 9 cu 72 de puncte. Printre țările din Orientul Mijlociu rezultatul cel mai mare prezintă 

Turcia, fiind pe poziția 19 cu 51 de puncte și Egipt, care este pe locul 34 cu doar 38 puncte. 

Prin urmare, se recomandă ca activitățile MIEPO pentru 2015-2016 să fie în principal axate pe piețele CSI (aproximativ 

70-80%) și pe țări europene cu venituri mai mici, cum ar fi ţările Baltice (30-20%). În prezent, situația cu exporturile de 

textile & îmbrăcăminte ușor diferă, întrucât principalele piețe sunt UE, cu 72% și CSI constituie 23%. Acest lucru poate fi 

explicat prin faptul că, în prezent Republica Moldova exportă în cea mai mare parte produse sub altă marcă, în timp ce 

piețele propuse sunt in mod special pentru producători de branduri proprii în Moldova.   

Tabelul 27. Prioritizarea pieţelor de export pentru Textile şi îmbrăcăminte 

Pieţele Europene: 30-20%  Pieţele CSI:              70-80%  Pieţele Orientului Mijlociu:   0% 

Romania  Ucraina   
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Letonia  Azerbaijan   

Lituania  Kazahstan   

Polonia  Belarus   

Bulgaria  Georgia   

  Rusia   

  Armenia   

  Uzbekistan   

  Turkmenistan   

  Tadjikistan   

  Kirghizstan   

 

II. Prioritizarea pieţelor de atragere a investiţiilor 

i. Abordare metodologică  

Procesul a început cu selectarea celor de mai de perspectivă piețe pentru atragerea investițiilor, și anume, Spațiul 

Economic European. Acest lucru se datorează faptului că regiunea este în vecinătate geografică, are volume mari de 

producție în combinație cu costuri ridicate. Alte regiuni, cum ar fi Australia şi Oceania și America de Nord, ar putea fi, de 

asemenea, de o relevanță pentru viitor, dar, pentru următorii doi ani se propune să începem cu piețele din vecinătate. 

Pentru examinare au fost selectate UE-28 de state membre și Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Cu toate 

acestea, patru țări - Luxemburg, Malta, Liechtenstein și Islanda - au fost eliminate ca fiind piețe ne prioritare datorită 

dimensiunii mici a populației, adică sub 1 milion de locuitori. Prin urmare, în total 28 de țări au fost examinate mai detaliat. 

Aceste țări au fost evaluate pe baza unor criterii enumerate în Tabelul 28. În cazul în care nu au fost disponibile 

informaţiile necesare, punctajul acordat s-a bazat pe estimări. 

Tabelul 28. Criteriile de prioritizare a pieţelor de atragere a investiţiilor  

Criteriu Unităţi Justificare 

Greutatea adăugată 

Produse 

alimentare 

Fabricarea produselor 

electronice & mecanice 
EPA 

Cifra de 

afaceri 
milioane USD 

Cifra de afaceri constă din sumele 

facturate, înregistrate de unitatea de 

observare pe parcursul perioadei de 

referință, iar acest lucru corespunde 

vânzărilor pe piața de bunuri sau servicii 

furnizate unor terțe părți. Cu cât e mai 

mare cifra de afaceri  a industriei din ţară,   

cu atât mai multe oportunități de a găsi 

investitori potențiali.  

35 35 35 
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Costuri 

medii de 

personal 

 

mii USD 

Costurile de personal sunt definite ca 

remunerarea totală, în numerar sau în  

natură, plătibilă de către angajator unui 

salariat (salariaţi permanenți și temporari, 

precum și lucrătorii la domiciliu) în 

schimbul muncii efectuate pe parcursul 

perioadei de referință.Cu cât costurile de 

personal sunt m/mari, cu atât mai multe 

companii ar putea fi interesate în 

relocarea producției sale. 

35 35 35 

ISD în 

Moldova 
milioane USD 

Existenţa companiilor străne care 

operează cu Republica Moldova oferă 

drept exemplu şi oportunități de a 

convinge alte companii să întreprindă 

aceeaşi paşi.  

20 20 20 

Distanţa 

Mare/ 

Medie/ 

Mică 

Cu cât mai aproape este localizată piaţa, 

cu atât mai mici sunt costurile de transport. 
10 10 10 

ii. Produse alimentare 

Precum s-a stabilit, că activitățile ce vizează industria alimentară trebuie să se concentreze pe ambele direcţii - asistență 

în export și atragerea investițiilor, a fost efectuată o analiză separată pentru prioritizarea piețelor de atragere a investițiilor. 

Pentru a determina piețele prioritare europene de atragere a investițiilor pentru Republica Moldova, s-a recurs la  4 criterii 

principale - cifra de afaceri în industrie, costurile medii de personal, ISD în Moldova, precum și distanţa. Cea mai mare 

pondere s-a acrodat cifrei de afaceri în industrie în corelaţie cu costurile medii de personal  - 35 de puncte - întrucât 

împreună determina nivelul de dezvoltare a industriei în țara respectivă, precum și interesul ei în căutarea posibilităților 

de outsourcing rentabil.  

Datele statistice indică că cea mai mare cifră de afaceri în industria CAEN C10 sau Produse alimentare este în Germania, 

urmată de Franța, Italia și Marea Britanie. Nivelul cel mai înalt pentru costurile medii pe angajat s-a determinat în țările 

nordice - Norvegia (1), Suedia (2), Danemarca (5) și Finlanda (6). De asemenea, printre țările cu cele mai mari costuri 

medii de personal din industria respectivă sunt Belgia, Țările de Jos și Irlanda. Germania ocupă locul 13, Italia - 10. Mai 

mult decât atât, datele investițiilor străine directe indică, că din cele 28 de țări doar 9 au investit în Moldova. Principalul 

investitor este Germania, urmată de Italia şi România. Investiții mai mici au fost realizate de antreprenori din Slovenia, 

Polonia, Ungaria, Cipru, Grecia, Estonia.  
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Figura 16. Prioritizarea pieţelor de atragere a investiţiilor pentru Produse alimentare, punctaj acordat 0-100   

 După cum se poate vedea în Figura 16, cele 2 țări care au primit cel mai mare rezultat sunt Germania şi Italia, ambele 

având 82 de puncte din 100, de fapt, sunt şi principalii investitori actuali în Republica Moldova. Alte piețe prioritare sunt 

Franța, Belgia și Olanda. De asemenea, țările nordice sunt printre primele 10 piețe de atragere a investițiilor. Pentru 

rezultate complete, consultați Anexa 15 şi Anexa 16. 

iii. Fabricarea produselor  electronice şi mecanice  

Examinarea datelor indică, că cea mai mare cifră de afaceri în industriile C25 (Industria constructiilor metalice şi a 

produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii.), C26 (Fabricarea calculatoarelor, produselor electronice şi 

optice), C27 (Fabricarea dechipamentelor electrice); C28 (Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.), C29 

(Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor) și C30 (Fabricarea altor mijloace de 

transport) se află în Germania, şi este de trei ori mai mare decât cea din Franța, a doua cea mai mare cifră de afaceri 

din industrie. Alte țări cu rezultate majore sunt Italia, Marea Britanie, Spania, Elveția și Suedia. Cele mai înalte costuri 

medii de personal pe un salariat din industria respectivă, sunt în Norvegia, urmată de Suedia, Belgia, Austria și Germania. 

Cele mai mici costuri medii de personal pentru un salariat sunt în Bulgaria, aproximativ de 15 ori mai mic decât în 

Norvegia. Pe locul doi se situează România, urmată de Lituania, Letonia și Polonia. 
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 Prin examinarea datelor menționate mai sus, s-a descoperit că principala piață de atragere a investițiilor pentru 

companiile din industria produselor electronice și mecanice din Moldova este Germania, care a înscris 96/100. Acest 

rezultat se datorează combinației de volume mari de producție și costuri înalte de personal, precum și investițiile pre-

existente în industria respectivă din Moldova, principalii investitori fiind Draexlmaier Automotive, Gebauer & Griller, 

Steinel Electronic și Leoni. Italia este pe locul doi cu 89/100, urmată de Franța, Olanda și Marea Britanie. Vă rugăm să 

consultați Anexa 17 şi Anexa 18 pentru date complete și procese. 

 

iv. Externalizarea proceselor de afaceri 

Datele statistice privind domeniile legate de externalizarea proceselor de afaceri - cum ar fi suport administrativ, evidenţa 

serviciilor TIC - prezintă rezultate asemănătoare cu prioritizarea pieţelor de atragere a investiţiilor pentru industria 

Produselor Alimentare şi Fabricarea produselor electronice și mecanice. După cum se poate observa în Figura 18, țara 

cu cel mai mare punctaj este Germania cu 89 de puncte din 100. Aceasta este urmată de Italia cu 75 de puncte, Belgia 

cu 69 de puncte, Franța cu 67 și Suedia cu 65 de puncte. 

În ceea ce privește cifra de afaceri în industrie, cel mai mare punctaj indică Mare Britanie și Germania, unde anumite 3 

grupuri de servicii în anul 2011 au creat circa 790 miliarde de dolari. Pe locul trei se situează Franța, Italia, Olanda și 
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Spania. Asemenea analizei industriei precedente, țara cu cele mai înalte costuri medii de personal este Norvegia. 

Aceasta este urmată de Spania, ale căror costuri de personal sunt cu peste 20% mai mici decât în Norvegia. Alte țări 

care, de asemenea, deţin costuri ridicate de personal din sectorul de servicii sunt Belgia, Franța, Danemarca, Irlanda și 

Austria. Pentru date complete și criterii privind prioritizarea pieţelor de atragere a investițiilor consultaţi Anexa 19 şi Anexa 

20. 

Figura 18. Prioritizarea pieţelor de atragere a investiţiilor pentru sectorul EPA, punctaj acordat 0-100   
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8. SPRIJINIREA INTERNAŢIONALIZĂRII  

I. Lanțul valoric suportului în internaționalizare   

Analiza actuală a sprijinului internaționalizării oferit de părțile interesate va fi bazat pe modelul facilitării comerțului 

internațional prezentat în Figura 19. Acest model de lanț valoric se bazează pe ideea că sprijinul internaționalizării ar 

trebui să înceapă cu politica comercială și suport regulamentar, și, treptat, trece la etapele următoare, care ar fi 

infrastructura și dezvoltarea capacităţii de comerț şi, în cele din urmă asistență în promovarea exportului. Fără de 

acordare a suportului în primii pași din lanțul valoric de facilitare a comerțului, asistența în promovarea exporturilor nu va 

produce rezultatele necesare.101 

Figura 19. Modelul lanțului valoric de facilitare a comerțului internaţional   

Politica comercială şi regulamentară este o serie de 

reguli și reglementări ce vizează comerțul și care 

contribuie la derularea mai intactă a tranzacțiilor 

comerciale, prin stabilirea unor standarde și obiective 

clare de către potențialii parteneri comerciali și crearea 

politicii de comerţ reciproc avantajoase (de exemplu, 

taxe de import și export, tarife, reglementări de control, 

cote, bariere comerciale, regulamente de salvgardare).  

Infrastructura comercială se referă la sistemeke fizice de 

bază (cum ar fi drumuri, porturi și sisteme de canalizare, 

sistemul de aprovizionare cu apă și electric) care sunt 

investiții cu costuri ridicate, dar, vitale pentru dezvoltarea 

comerțului.  

Capacitatea de comerţ în acest cadru constă din două 

componente: 

- Capacitatea Resurselor Umane - profesioniști necesari pentru a realiza rezultate competitive. Dezvoltarea 

capacității umane se realizează prin programe de educație și formare profesională. 

- Capacitatea Instituţională - întreprinderile și instituțiile de guvernare invocă comerțul cu scopul de a armoniza 

cadrul de reglementare și introducere a acordurilor comerciale, atragere a investițiilor (vamă, autoritățile 

naționale de standardizare, agenții de promovare a exportului/importului, agenții de investiții). 

Sporirea Competitivității și dezvoltarea companiilor este un proces complex, exigent și costisitor, principalii factori 

structurali fiind ISD, R & D intern, sporirea capacităţilor, licențierea și dezvoltarea fizică a infrastructurii. Astfel, în prezenta 

cercetare accentul principal a fost direcționat către componentele tehnice din cadrul acestui segment: 

                                                           
101 Modelul este bazat pe Comisia Economică a Națiunilor Unite pentru Europa "Facilitarea comerțului și ghidul de implementare" și ghişeele unice în facilitarea 
schimburilor comerciale. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați CEE-ONU (2014). Stabilirea ghişeelor unice.Accesat (10th Dec 2014): 
http://tfig.unece.org/contents/single-window-for-trade.htm 
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- Eficiența în afaceri sau capacitatea tehnică de a se adapta la nevoile pieței (utilizarea optimă a resurselor și, prin 

urmare, creşterea productivității; crearea unui sector financiar bine integrat, sprijin pentru start-up, crearea de 

incubatoare de afaceri). 

- Infrastructura specifică a industriei sau configurarea fizică de cerințe specifice pentru comerţ: instituțiile 

fitosanitare, depozite, laboratoare, tehnologii TIC, etc. 

Accesul pe piață este cunoașterea cerințelor pieței țintă și know-how - gradul de cunoaştere a potenţialilor clienţi şi 

standardele ţării; accesul la capitalul de muncă și forţa de muncă calificată; organizarea companiei - planul de afaceri. 

Accesul pe piață poate fi perfecţionat în numeroase moduri, de exemplu, prin prestări de consultări specifice companiei 

/ produs / piata, oferind acces la mijloacele necesare. 

Promovarea exportului constă din patru piloni-cheie: 

- Intern: evaluarea nivelului disponibilităţii la export a unui produs / serviciu, inclusiv evaluarea comparativă cu alte 

produse similare de pe piețele țintă, standarde și certificare; caracteristicile tehnice, ambalarea și etichetarea; 

-  Intern: evaluarea nivelului disponibilităţii la export a unei companii, inclusiv plan de afaceri, resurse umane, 

bugetul operaţional, strategia de marketing; 

-  Extern: cercetare de piață a țărilor potențiale de destinație și canalelor comerciale pentru identificarea piețelor 

țintă, inclusiv prin forumuri comerciale, vizite de studiu, evenimente de matchmaking; 

-  Extern: elaborarea strategiei de export ce vizează accesul pe piață/pieţele țintă selectate, inclusiv considerentele 

cum ar fi transportul, parteneriat, canale cheie de distribuție, stabilirea prețurilor, volume, publicitate, etc. 

II. MIEPO 

MIEPO este Agenția sub controlul Ministerului Economiei (ME) a Republicii Moldova, ce are o sarcină primordială în 

dezvoltarea exporturilor și atragerii investițiilor. Ca organizaţie MIEPO a fost înființată în 2002 și în afară de bugetul de 

stat a fost, de asemenea, finanţată de către Programul de Asistenţă Tehnică al UE pentru Comunitatea Statelor 

Independente, a beneficiat de asistență tehnică de la Irlanda și Germania. 

Pe parcurusl ultimilor doi ani (2012- 2013), MIEPO a fost finanțat în primul rând din bugetul ME. Având în vedere faptul 

că MIEPO este o parte a unei instituții de stat, nivelul de salarizare din cadrul organizației este mai mic decât în sectorul 

comercial. Prin urmare, organizația s-a confruntat cu dificultăți de atragere a experților sau profesioniștilor din domeniul 

afacerilor.  

Conform situaţiei din toamna 2014, MIEPO are o echipă de 7 persoane cu un buget anual de 403 000 USD. Din acest 

buget, aproximativ 75% EUR sunt atribuite cheltuielilor pentre activitățile de export și 25% acoperă costurile de personal 

și de birou. De exemplu, activitățile MIEPO în 2013 s-au ridicat la 153 500 de dolari, din care: 

- Forumuri de afaceri şi conferinţe – 20%; 

- Asistenţă la expoziţii şi târguri – 28%; 

- Instruiri, seminare, workshop, studii, analize, alte – 22%; 

- Realizarea programului – 30%. 

Deși, organizația are un mandat de promovare a exportului și atragere a investițiilor, în present, personalul și fondurile 

sale nu sunt suficiente pentru a satisface așteptările stabilite de către părțile interesate. Activitățile curente sunt mai mult 
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de sprijin ad-hoc pentru industrie decât acțiuni strategice pentru a ridica exportul Republicii Moldova sau atragerea 

investițiilor. 

În scopul de a conduce o transformare la o nouă formă de organizare, MIEPO are nevoie de: 

- A crește personalul cu profesioniști cu preferință în domeniul afaceri sau comerț internațional;   

- Nivel de salarizare competitiv pentru salariaţi;   

- A instrui echipa privind procesele exportului și atragerea investițiilor și cele mai bune practici;   

- Plan de strategie și acțiuni; 

- Misiune clară a organizaţiei, viziune și obiective. 

Pentru informații mai detaliate despre transformarea MIEPO, vă rugăm să consultați următoarele secțiuni: 6. "Profilul 

MIEPO", 7. "Instrumente de sprijin și mecanisme de livrare de potențial înalt", 8 "Structura organizatorică MIEPO". 

III. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene    

Ministerul Afacerilor Externe este organul central care promovează politica statului în domeniul relațiilor externe. 

Republica Moldova dispune de 27 ambasade și 5 Consulate Generale în întreaga lume, care, de asemenea pot servi ca 

prim punct de contact pentru exportatorii interesaţi. 

În prezent, 11 ambasade au desemnată o persoană responsabilă de probleme economice sau comerciale: Austria, 

Republica Cehă, Germania, Israel, Italia, Polonia, România, Suedia, Rusia, Turcia și Ucraina102. Deoarece cele mai multe 

dintre aceste țări sunt printre primele destinații de export, reprezentanții relațiilor comerciale pot acționa în calitate de 

punct potențial de contact pentru asociații sau IMM interesate în piața respectivă.   

La moment cooperarea dintre ambasade și MIEPO este destul de pasivă și se recomandă, ca MIEPO să stabilească 

relații cu reprezentanții ambasadelor pentru a avea un acces rapid la orice informație de piață sau cultura de afaceri 

locale. Mai mult decât atât, MIEPO ar trebui să implice rețeaua ambasadelor străine în sistemele de promovare activă a 

afacerilor și atragere a investițiilor în Republica Moldova prin informarea ambasadelor despre evenimentele și activitățile 

organizate de MIEPO. De asemenea, MIEPO ar trebui să furnizeze materiale relevante de marketing și profile individuale 

ale exportatorilor, în cazul în care ambasadele sunt solicitate din partea societăţilor interesate in colaborare cu Republica 

Moldova.    

IV. Asociaţii 

Dacă ne uităm la principalul sprijin pentru internaționalizare din partea asociaţiilor, se poate observa că asociațiile din 

Republica Moldova sunt implicate în aproape toate etapele de facilitare a comerțului internațional, pornind de la 

reglementări comerciale la promovarea exportului. Cu toate acestea, o analiză mai detaliată a asociațiilor cheie în 

industriile orientate spre export ale Moldovei ilustrează faptul, că sprijinul nu este în întregime echilibrat și unele zone de 

facilitare a schimburilor comerciale rămân fără sprijinul necesar.. 

                                                           
102 Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene (2014). Misiunile diplomatice ale Republicii Moldova. Accesat (7th Oct 2014): 
http://www.mfa.gov.md/misiunile-diplomatice-oficiile-consulare-en/ 

http://www.mfa.gov.md/misiunile-diplomatice-oficiile-consulare-en/
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Tabelul 29. Asociațiele cheie de sprijin în internaționalizare   

Politica de comerţ şi reglementări 

Asociațiile reprezintă industria în dialogul cu instituțiile statului și actorii internaționali; 
se implică în procesul de elaborare a politicilor; protejează interesele companiilor din industrie. 
Unele dintre asociații prezintă servicii de lobby ce vizează elaborarea strategiei industriei 
naționale, în timp ce altele implementează strategia națională. 

Infracstructura de comerţ 

Dezvoltarea infrastructurii de comerţ este un subiect de îngrijorare şi abordare  în dialogul 
cu instituţiile de stat. 
 

Capacitatea de comerţ 

Unele dintre asociații susţin că gestionează centre de instruire și alte activități educative ca o 
parte a asistenței oferite, cu toate acestea, sunt puține activități educative legate de  
managementul exporturilor. . 

Sporirea Competitivității   & 
dezvoltarea întreprinderilor 

Aceasta este zona ţintă de sprijin acordat companiilor din Moldova și include următoarele 
activități din partea asociaţiilor: punerea în aplicare a noilor tehnologii, sprijinul pentru elaborarea 
materialelor de marketing; crearea cooperativelor de producere.  

Accesul la piaţă 
Asociațiile furnizează și difuzează unele informații despre piețele țintă și standardele 
internaționale necesare pentru a intra pe aceste piețe, însă, aceaste activităţi  nu sunt prioritare. 

Promovarea exportului 
Asociația oferă participarea la expoziţii cu un stand comun și acordă sprijin în căutarea 
partenerului şi  B2B, precum și asistență la atragerea investițiilor. 

După cum s-a menţionat în Tabelul 29, asistență internaționalizării, oferită de asociații nu acoperă în totalitate domeniul 

capacitatea de comerț, în special activitățile de instruire legate de managementul exportului. Deoarece secțiunea 3. 

"Evaluarea Exportatorilor" arată, că printre principalele probleme identificate la IMM din Moldova este lipsa de capital 

uman cu abilități în vânzări internaționale și cunoștințe în limbi străine, şi, deoarece acest sector nu este susținut în mod 

activ de către asociații, ar trebui să fie cu siguranță abordat la rândul său de MIEPO. 

De asemenea, sprijinul la accesul pe piață se numără doar parțial printre prioritățile asociațiilor. Distribuirea informației 

privind standardele internaţionale a fost remarcată de mai multe asociații, cu toate acestea, identificarea pieței țintă și 

cercetarea cererii, analiza concurentului sau informații de acces pe piața strategică, în present, nu sunt publicate sau 

difuzate de către asociații. Prin urmare, acest aspect ar trebui, de asemenea, dezvoltat mai activ de MIEPO, deoarece 

companiile moldovenești au indicat lipsa informației disponibile privind cercetările de piață ca fiind problematice pentru 

ei în identificarea piețelor noi.  

Mai multe companii s-au exprimat, că calitatea activităților internaționalizării organizate în prezent, cum ar fi expoziții și 

târguri comerciale, diferă, și de multe ori acestea sunt organizate fără  angajarea consultanților profesionişti, și sunt 

comparate mai degrabă cu turismul de afaceri, decât dezvoltarea vânzărilor internaționale. Cu toate acestea, feedback-

uri pozitive au fost primite cu privire la activitățile organizate de programele finanțate de USAID, cum ar fi ACED și CEED. 

Activitățile care nu sunt organizate profesional și nu aduc efectul planificat, devalorizează valoarea participării de către 

exportatori și îi îndepărtează în implicarea activităților de viitor. Prin urmare, calitatea activităților organizate de MIEPO 

este de o importanță mare, iar rezultatele obținute ar trebui să fie estimate cu prudenţă.    

Tabelul 30. Asociaţiile cheie din Moldova care reprezintă industriile orientate spre export 

Produse agricole 

Asociaţia Producătorilor şi Exportatorilor de Fructe “Moldova Fruct” 
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Asociaţia Producătorilor şi Exportatorilor de Struguri din Moldova 

Asociaţia Naţională a Apicultorilor 

Uniunea Asociaţiilor Producătorilor Agricoli 

Federaţia Naţională a Producătorilor Agricoli din Moldova 

Asociaţia Producătorilor Culturilor Nucifere din Moldova 

Produse Alimentare 

Asociaţia Micilor Producători de Vinuri din Moldova 

Ghilda Vinurilor Moldoveneşti 

Oficiul Naţional al Viei şi Vinului 

Textile & îmbrăcăminte 

Asociaţia Patronală din Industria Uşoară (APIUS) 

TI şi EPA 

Asociaţia Naţională a Companiilor Private din Domeniul TIC (ATIC) 

Asociaţia Auditorilor şi Contabililor Profesionişti (ACAP) 

Asociaţia Auditorilor şi Consultanţilor în Management 

Suport în afaceri 

Camera de Comerţ şi Industrie din Republica Moldova 

Asociaţia Businessului European 

Camera de Comerţ Moldo-Americană 

Asociaţia Investitorilor Străini 

În prezent, cea mai mare parte în finanțarea asociaţiilor provine din participarea la programele donatorilor și finanțarea 

privată, în afară de Oficiul Național al Viei și Vinului, care este finanțat, de asemenea, de Ministerul Agriculturii. In viitor, 

MIEPO ar trebui să devină unul dintre partenerii cheie pentru asociațiile din industrie în derularea proiectelor 

internaționale, precum și în implicarea asociațiilor în implementarea activităţilor, ceea ce de asemenea, va contibui la 

consolidarea lor. 

Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că, asociaţiile pot servi pentru MIEPO nu numai organizații receptoare, dar, de 

asemenea, organizaţii-parteneri. În viitor MIEPO poate folosi asistenţa asociaţiilor în diverse scopuri, cum ar fi: 

diseminarea de informații și schimb de informaţii, instruire și formare, precum și implementare a proiectelor. 

Principalele asociații sunt prezentate în Tabelul 30, mai multe informații disponibile sunt prezentate în Anexa 21. 

Asociațiile mai mari, cum ar fi Moldova Fruct, APIUS și ATIC pot fi considerate cei mai potențiali parteneri pentru MIEPO 

în activitățile de export și atragerea ISD, totodată, asistența oferită de asociațiile mai mici și asociațiile de support în 

afaceri, nu ar trebui să fie subestimată, deoarece o perspectivă și sprijin valoros poate fi obținut de la toți actorii interesați 

în extinderea exportului. Implicarea fiecărei organizații ar trebui să fie de comun acord prin planificare anuală, și 

monitorizate prin procesul de implementare. 

Există mai multe asociații din sectorul produselor agricole, TI, textile și îmbrăcăminte, cu toate acestea, în mai multe 

segmente de piață lipsesc asociațiile active. De exemplu, industria produselor alimentare, cu excepţia producției de vin, 

nu are o asociaţie puternică, care ar putea acorda asistenţă în implementare de proiecte și activități de instruire; de 
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asemenea, fabricarea de produse mecanice și electronice, deocamdată nu are astfel de instituţie care îi reprezintă. Prin 

urmare, în aceste industrii MIEPO ar trebui să lucreze direct cu operatorii de pe piață. Se recomandă ca MIEPO să 

încurajeze, de asemenea, înființarea de astfel de asociații și stimulente prin implicarea în implementarea proiectelor. 

V. Sprijinul extern în internaţionalizare 

Deoarece agențiile donatoare străine joacă un rol vital în economia națională a Republicii Moldova și un număr mare de 

organizații internaționale donatoare sunt active în furnizarea suportului prin investiții directe, credite preferențiale, 

asistență tehnică și alte mijloace de asistență, acest capitol oferă informații succinte despre principalii donatori care 

desfăşoară în prezent proiecte în Republica Moldova, tipurile de proiecte și principalele sectoare de activitate susținute. 

i. Proiecte curente 

În prezent, există 49 de proiecte active, ce se referă la facilitarea comerțului internațional, cele mai multe dintre ele 

vizează  sporirea capacității de comerț și a Competitivității și Dezvoltarea Întreprinderilor. Analiza proiectelor actuale 

arată că finanțarea totală depășește 1,1 miliarde de dolari cu principalii donatori  BERD, BEI, MCC care împreună 

reprezintă mai mult de jumătate din finanțarea totală. Următorii trei mari donatori sunt UE, BM, USAID, care acoperă 

aproximativ un sfert din finanțare și reprezintă mai mult de jumătate din toate proiectele. Vezi un rezumat al donatorilor 

actuali mai jos, în Figura 20 și informații mai detaliate în Anexa 22 şi Anexa 23. 

 

Figura 20. Proiecte curente de asistenţă în internaţionalizare 

Organizaţia donatoare 
Fonduri alocate pentru proiectele în 

desfăşurare în Moldova (mil USD) 
Proiecte 

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 294,9 3 

Banca de Investiţii Europeană 249,8 2 

Corporația Provocările Mileniului 234,6 2 

Banca Mondială 154,8 6 

Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca 

Mondială) 0,49 1 

Corporaţia Internaţională de Finanţe (Banca Mondială) 4,4 3 

Delegaţia UE în Moldova 150,7 17 

Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională 58,0 6 

Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă 39,3 1 

Agenția Suedeză pentru Dezvoltare Internațională 5,0 2 

Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei 3,1 1 

United Nations Industrial Development Organization 1,4 2 

Austrian Development Cooperation  1,3 2 

Organizația pentru Dezvoltare Industrială  a Națiunilor Unite 0,87 1 

Total 1 198,8 49 
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ii. Obiective principale 

Unul din obiectivele principalele ale donatorilor internaționali, care activează în Republica Moldova este facilitarea 

comerțului și integrarea în piața UE. De asemenea, în toate sectoarele se acordă prioritate contribuțiilor relevante pentru 

domeniile evidențiate în planul național de dezvoltare a Republicii Moldova și planul de acțiuni al țării în cadrul politicii 

europene de vecinătate (PEV). Faptul că contribuțiile donatorilor susțin strategia de dezvoltare guvernamentală 

determină că organizațiile au încredere în guvern și sprijină calea de acțiuni aleasă în acest sector. Prin urmare, industriile 

de strategie guvernamentală precum TIC și producţia vinicolă beneficiază de cel mai structurat și orientat sprijin din 

partea donatorilor.  

În ceea ce privește tendințele de viitor, analiza arată că o campanie de sensibilizare a ZLSAC este pe ordinea de zi 

pentru mai mulţi donatori, cu scopul de a crește nivelul de sensibilizare a acordului printre antreprenorii moldoveni şi 

instituţiile de stat privind armonizarea legislației de comerţ din Republica Moldova cu actele legislative ale UE. De 

exemplu, BERD planifică două focus-grupe la sfârșitul anului pentru douăzeci cei mai mari exportatori din Moldova, în 

scopul de a explica și a discuta oportunitățile de piață prevăzute în ZLSAC, precum și pentru a programa activitățile de 

acces pe piață pentru anul viitor. De asemenea, SIDA a desemnat fonduri pentru o campanie de informare și asistență 

ministerelor din Republica Moldova, autorităților de supraveghere și producătorilor. Comunicarea între părțile interesate 

a fost, de asemenea, remarcată ca o problemă pentru a fi pusă în discuţie.  

iii. Coordonarea donatorilor 

Numărul mare de organizații străine prezente în țară indică faptul că, în scopul obținerii eficienței sporite și profiturilor din 

investiții, ar trebui să existe o structură unificată de colaborare eficientă și raportare. Chiar și baza de date ce întruneşte 

toate proiectele înregistrate în țară, disponibilă prin intermediul Platformei Organizaţionale de Asistenţă creată recent, nu 

indică la o organizație sau departament care ar oferi date și schimb de informații periodice cu privire la rezultatele 

proiectelor. Faptul că există proiecte similare cu obiective și scopuri comune indică că majoritatea organizațiilor nu sunt 

conștienți de eforturile actuale din sectoare întreprinse de alte organizații la fel active în acest domeniu. Acest lucru a 

fost, de asemenea, discutat la întrevederile cu organizațiile donatoare. 

Pentru atingerea rezultatelor eficiente și durabile, este necesar să se examineze situația în timp real, inclusiv variabilele 

în continuă schimbare - activitățile altor organizații donatoare - întrucât de cele mai multe ori obiectivele proiectului se 

bazează pe o abordare teoretică și mai puţină analiză statistică a pieței. Faptul că nu există o coordonare din partea 

statului permite organizației donatoare să aleagă industriile și sectoarele în funcție de proprie preferință. Proiectele ar 

trebui să fie coordonate la nivel intern și desfăşurate în funcție de nevoile pieței.  

Incapacitatea de a stabili criterii de colaborare pentru activitățile donatorilor poate duce la contribuții limitate din partea 

donatorilor, care au nevoie de o capacitate de absorbție în alocarea fondurilor. Mai mult decât atât, există riscul, de 

asemenea, că unii donatori ar putea fi reticenţi în distribuirea fondurilor din cauza  capacităţii de absorbție scăzute într-

un anumit domeniu. Coordonarea, prin urmare, este importantă, precum și o analiză prudentă în ceea ce privește 

alegerea zonelor menite pentru asistență tehnică.  

iv. Rolul MIEPO 
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MIEPO ar trebui să dezvolte în continuare un dialog strâns cu donatori, devenind organizația responsabilă de alinierea 

priorităților proiectului donator. Deoarece MIEPO are acces la informații privind întreprinderile din Moldova și activitățile 

internaționalizării actorilor implicați, MIEPO, ca organizație, trebuie să completeze veriga absentă în present, între 

activitățile mediului de afaceri și cele ale donatorilor, servind ca sistem de coordonare pentru planificare, implementare 

și monitorizare, precum și promovare a transparenței, fiind în permanență documentată și distribuind informații într-un 

mod fără constrângeri, deschis și sistematizat. 

Din punct de vedere al perspectivei dezvoltării în cotinuare a pieței, MIEPO ar trebui să devină titularul accesului, bazei 

de date a întreprinderilor actuale și consilierul de afaceri pentru companii în etapa ulterioară. Devenind punct de 

concentrare a informației, prin care donatorii pot dobândi date privind cele mai solicitate proiecte, astfel, contribuind la 

creşterea competitivităţii interne și internaționale a țării. 

 Lipsa de coordonare a fost, de asemenea, recunoscută de către donatori și în septembrie 2014 a fost anunțată crearea 

Rețelei de coordonare şi monitorizare oferite de donatori pentru implementarea agendei ZLSAC, pentru a sprijini și 

susține Programul de asistență ZLSAC pe termen mediu. Reţeaua va fi coordonată de Unitatea ZLSAC din cadrul 

Ministerului Economiei. Prin urmare, se propune ca MIEPO să stabilească relații strânse cu acest departament și să 

acorde asistență în coordonarea proiectului ZLSAC în raport cu alte proiecte din Republica Moldova. 
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9. INSTRUMENTE DE SPRIJIN ŞI MECANISME DE LIVRARE DE POTENTIAL 
ÎNALT     

I. MIEPO: prezentarea profilului strategic 

Pentru a iniţia funcționarea eficientă a MIEPO, este necesară 

identificarea rolului MIEPO în contextul promovării 

exporturilor din Moldova și atragerii investițiilor. 

MIEPO trebuie să devină un centru de concentrare strategică 

în Dezvoltarea Afacerilor Internaționale, ceea ce ar combină 

rolul atât strategic cât și operațional.  

1) ROLUL STRATEGIC:   

MIEPO va deveni un consilier de orientare strategică, ce 

vizează dezvoltarea pe termen lung a sectoarelor de 

export și climatul investițional din Republicii Moldova: 

- MIEPO se va alia părților interesate din industrie pentru a discuta nevoile sectoarelor, identifica obstacolele 

interne și externe în export, stabili eforturile necesare pentru modernizarea sectorului, care vor fi comunicate 

la nivel ministerial și guvernamental. 

 

- MIEPO va urmări cerințele pieței internaționale, care vor fi ajustate la oferta Republicii Moldova, precum și 

va oferi acțiuni de recomandare pentru a da curs posibilităților pentru sectoarele specializate. 

 

- MIEPO va însoţi și sprijini înfiinţarea unor noi sectoare orientate spre export și va racorda strategiile pentru 

dezvoltarea acestora și consolida asociațiile industriale. 

 

- MIEPO va deveni un partener pentru donatorii internaționali, pentru a pune în discuţie nevoile specifice în 

dezvoltarea internațională și promovare.  

 

- MIEPO va elabora strategia de export a Republicii Moldova și va consilia la nivel ministerial în ceea ce 

privește politicile necesare pentru promovarea sectoarelor de export și necesităţile de perfecţionare a 

climatului investițional în scopul creșterii atractivității Republicii Moldova pe plan internațional. 

 

- MIEPO va oferi recomandări ce vizează elaborarea unor instrumente financiare în afacerile internaționale 

cum ar fi garanții de export, credite pentru export, factoring de export și altele. 

 

- MIEPO ve deveni organizația cheie în crearea și sensibilizarea brandului de ţară a  Republicii Moldova 

2) ROLUL OPERAŢIONAL: 

MIEPO
Asociaţii 

industriale

Organizaţii de 
afaceri

Companii

Guvern

Donatori

STRATEGIC 

ADVISOR 

 OPERAŢIONAL 
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MIEPO va implementa activităţi practice în vederea sporirii competitivității IMM pe plan internațional și atragerea 

investițiilor în Republica Moldova: 

- MIEPO va deține calendarul evenimentelor despre toate activitățile de export, organizate în industriile-cheie 

ale Moldovei, precum și va comunica privind oportunităţile pentru IMM prin intermediul site-ului, seminarelor 

și altor mijloace sociale. 

 

- MIEPO va coordona activitățile educaționale pentru a creşte capacitatea umană din sector la subiectul 

afacerilor internaționale, precum și va consolida asociațiile industriale ca organizații de implementare a 

acestor activităţi.  

 

-  MIEPO va oferă servicii de promovare a exportului pentru IMM din Moldova cu scopul dezvoltării vânzărilor 

lor internaționale prin participarea la expoziţii, misiuni B2B, studii de piată, vizite de studiu și alte activități. 

MIEPO va coopera cu organizațiile din industrie și partenerii internaționali în vederea implementării practice 

a activităților. 

 

- MIEPO va desfăşura activităţi de atragere a investițiilor și va oferi servicii interne pentru investitorii noi, 

precum și, va oferi un suport practic în soluţionarea problemelor investitorilor actuali. 

 

- MIEPO va coopera cu organizațiile donatoare în implementarea programelor în calitate de partener de 

implementare activ sau consilier de implementare a programului.  

 

-  MIEPO va desfăşura activități de marketing cu scopul de a lansa brandul economiei Moldovei pe plan local 

și internațional. 

Rolul MIEPO trebuie adus la cunoştinţă tuturor părților interesate în mod clar şi inteligibil - Ministerul Economiei al 

Republicii Moldova, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Agriculturii, organizațiile internaționale donatoare, ODIMM, 

asociațiile cheie din industrie, asociațiile de afaceri, exportatori și organizații ale investitorilor din Moldova. 

Tabelul 31. Profilul MIEPO 

Viziune MIEPO dezvoltă economia Moldovei prin dezvoltarea exportatorilor puternici și atragerea de noi investiții în 
Moldova. 

Misiune Misiunea MIEPO este de a se realiza într-un CENTRU STRATEGIC ce vizează  sporirea EXPORTULUI și 
INVESTIŢIILOR cu impact direct în dezvoltarea economică a Moldovei. 

Scop MIEPO este organizația cheie de sprijin în export pentru economia Republicii Moldova, care coordonează 
dezvoltarea capacităților IMM în ceea ce privește comerțul internațional, pune în aplicare activități de promovare a 
exportului și promovează investițiile străine. 

Activităţi 
primordiale  

1) Dezvoltarea generaţiei de Manageri în Export  
2) Consolidarea capacităților de export la IMM și organizațiile industriale 
3) Coordonarea activităților internaționale de promovare a comerțului 
4) Coordonarea activităților de atragere a investițiilor 
5) Promovarea brandului economiei Moldovei cu scop de sporire a exportului și investițiilor 
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Clienţi-ţintă: Agentul economic orientat spre export - un exportator pregătit, capabil și dispus să se prezinte competitiv pe plan   
internațional.  

Investitor - un investitor străin care este interesat să exploreze posibilitățile de a dezvolta afacerile sale în 
Republica Moldova 

II. Clasificarea clienţilor MIEPO 

Exportatorii din Republica Moldova pot fi împărțiţi în trei grupe principale: pregătit pentru export, adiacent de export și ne 

pregătit pentru export. În scopul evaluării gradului de pregătire pentru export a companiilor din Moldova şi clasificarea lor 

pe trei grupe, CCI a utilizat un chestionar (Vezi Anexa 2 şi Anexa 24). Cu ajutorul chestionarului, MIEPO va clasifica 

companiile în trei categorii, și, de asemenea, va urmări și va monitoriza dezvoltarea companiilor din fiecare categorie.  

Tabelul 32. Clasificarea clienţilor 

I Pregătit pentru export  

Descriere 

Compania dispune de toate necesare pentru a avea succes, dar are nevoie de canale suplimentare de 
vânzări și acces la piețe. În jur de 10% din companiile din industrie sunt aşa tip de companii. În 
momentul de față, acestea ar putea fi în jur de 100 companii în total din Moldova. Scopul este de a 
extinde acest grup în perioada de următorii doi ani. 

Caracteristici 

- Înregistrări ale exporturilor – exporturi efectuate 
- Produse în conformitate cu standarde internaționale - standarde internaționale implementate 
- Dezvoltarea marketingulu Corporativ - marcă   de produs 
- Website în engleză 
- Valabilitatea Managerului în Export 
- Export Plan 

II Un pas spre export – Adiacent de Export 

Descriere 

Compania din această categorie are oferta elaborată și deja realizează export; cu toate acestea, ea nu 
dispune de  instrumente dezvoltate de marketing corporativ și nu are manager în export. Activitățile de 
susţinere trebuie să-şi pună drept scop dezvoltarea acestor companii şi succedarea lor spre categoria 
Pregătit pentru Export. Se estimează că există circa 200-300 companii. 

Caracteristici 

- Website nu este disponibil în limba engleză 
- Imaginea corporativă nu este de standard occidental 
- Nu dispune de manager în export cu cunoştinţe în limbi străine 
- Unele exporturi de valoare adăugată joasă 
- Produs pregătit pentru export 

III Ne pregătit pentru export 

Descriere 

Produsul companiei sau oferta nu este pregătită pentru export.  Companiile au nevoie în primul rând de 
a-şi dezvolta produsul și oferta, astfel încât să corespundă standardelor internaționale, iar apoi să 

Beneficieze de sprijin în dezvoltarea altor elemente de afaceri, cum ar fi marketingul corporativ, 
dezvoltarea competenţelor și promovarea exporturilor. 

Caracteristici 

- Lipsă evidenţă în export 
- Produsul nu corespunde standardelor pentru a fi comercializat pe piaţa internaţională 
- Nu are website/ marketing nedezvoltat 
- Nu are manager în export 
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Pentru a reuşi creșterea exporturilor într-o perioadă relativ scurtă de timp, se recomandă ca MIEPO să concentreze 

majoritatea resurselor sale către companiile din grupurile – Adiacent de export și Pregătit pentru Export. Evaluarea 

exportatorilor în trei grupe principale permite IMM să obţină asistenţă consultativă cu privire la activitățile de sprijin 

relevante sau instrumentele pentru dezvoltarea internațională. 

IMM din Moldova, ce se referă la grupul nr.3 – Ne pregătite pentru export, trebuie incluse ca beneficiari de sprijin în 

consolidarea capacităților, dezvoltarea de produs, dezvoltarea afacerilor și investiții de infrastructură. Aceste societăți ar 

trebui să devină grupul țintă pentru aşa organizaţii de dezvoltare a afacerilor ca ODIMM, precum și să beneficieze de 

asistenţă pentru dezvoltare din partea organizațiilor internaționale donatoare.   

III. Orientarea strategică  MIEPO 

Acest capitol din raport are drept scop prezentarea instrumentelor și mecanismelor de administrare care dispun de 

potențial înalt de succes în promovarea produselor și serviciilor moldovenești pe piețele existente și noi.  

Prin concentrarea activităților MIEPO pentru întreprinderile Pregătite pentru Export și Adiacente, MIEPO va fi în măsură 

să asigure o abordare individuală pentru exportatorii moldoveni, și va fi în măsură să antreneze exportatorii în activitățile 

relevante, precum și să asculte de nevoile lor. O abordare mai insistentă va asigura rezultatul activităților de dezvoltare 

a exportului într-o perioadă scurtă de timp. Pentru informații mai detaliate, vedeţi Figura 21. 

Figura 21. Strategia MIEPO 2015-2016  
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• Nu are buget pentru export

• Interesat în export în următ. 2 ani
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export
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1. Activităţi de susţinere în promovarea 
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2. Promovarea companiilor în calitate de cei 
mai buni exportatori 

3. Sporirea capacităţilor managerilor în export 
4. Informaţii de piaţă 

5. Instruiri privind aşteptările pieţei, inovaţii, 

dezvoltarea produsului  

 

1. Manager în Export  
2. Dezvoltarea marektingului corporativ  
3. Instruiri privind procesele de export, 

standarde, perspectivele industriei, 
standarde de calitate şi aşteptările pe 
pieţele prioritare, practici de management. 

4. Informaţii de piaţă 

5. Vizite de studiu, misiuni B2B  
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Pe perioada 2015-2016 MIEPO va aplica cinci sarcini principale: 

1) OAMENI 

Dezvoltarea generaţiei managerilor în export  

2) COMPETENŢE 

Dezvoltarea exportatorilor inteligenti - dezvoltarea 

competențelor în export    

3) EXPORT 

Coordonarea promovării comerțului internațional 

4) INVESTIŢII 

Coordonarea activităţii de atragere a investiţiilor  

5) BRANDUL DE ŢARĂ   

Elaborarea brandului economiei Moldovei 

Sarcinile și activitățile prezentate mai jos sunt sugerate ca cele mai eficiente instrumente pentru generarea impactului 

activităților MIEPO. Idea orientării strategice MIEPO a fost recomandată în baza exemplelor internaționale de practică 

bună derulate de agențiile naționale de promovare a exporturilor, precum Enterprise Ireland, Innovation Norway, 

Enterprise Estonia. 

 Pe lângă sarcinile și instrumentele enumerate mai jos, există și alte instrumente care nu au fost propuse pe termen 

scurt, deoarece punerea lor în aplicare ar necesita fonduri suplimentare. Totuşi, aceste instrumente ar putea fi 

considerate pentru viitor, după maturizarea MIEPO și disponibilitatea fondurilor suplimentare. 

Aceste acțiuni ar fi: 

- Birouri proprii reprezentative pe piețele-țintă situate în apropiere de ambasadele Republicii Moldova 

- Acorduri asociate de consultanţă de termen-mediu în piețele țintă cu consilieri de piață 

- Mentori de export alocaţi pentru fiecare companie pentru a conlucra la dezvoltarea afacerilor internaționale 

- Program Accelerator de Export - un program cu grup-ţintă de exportatori și de operare în ansamblu a activităților 

de promovare a exporturilor pentru accelerarea acestora. 

Cele cinci sarcini descrise mai jos sunt identificate pe termen scurt cu generare a unui impact ridicat asupra economiei 

Republicii Moldova. 

i. Sarcina 1: Dezvoltarea generaţiei de manageri în Export   

Problemă: absenţa Managerilor în Export în cadrul IMM    

 

Oameni

Compe

tenţe

Export

Investiţii

Brand
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IMM din Moldova nu dispun de manageri în export cu cunoştinţe în limbi străine și competenţe în comerțul internațional.   

În scopul sporirii competenţelor și cunoștințelor în export, în cadrul companiilor exportatoare va fi desemnată o persoană, 

care are funcţia de manager în export sau responsabilităţile căruia includ vânzări internaționale. Considerăm irațional  

lansarea vânzărilor internaționale pro-active și activităților de marketing, în cazul în care lipseşte funcţia de manager în 

export, care va avea un rol activ în implementarea activităţilor date în companiile respective. 

VIZIUNE: Companiile exportatoare din Moldova dispun de manageri profesioniști în export cu abilități și competențe 

relevante  

Pentru a sprijini dezvoltarea managerilor în export cu cunoaştere a limbilor străine în cadrul IMM, se recomandă a 

întreprinde următoarele inițiative: 

1) A identifica exportatori de generație NOUĂ care dispun de resurse interne pentru manager în export. Discutați 

cu fiecare companie şi identificaţi care ar fi necesităţile de instruire ce le-ar permite obținerea mai multor rezultate 

în vânzări și antrenaţi-i în activitățile de instruire. Grupul Nr1: Pregătit pentru Export. 

 

2) Promovarea mobilizării grupurilor de producători mici / clustere în export. Aceste grupuri de producători ar servi 

în calitate de platformă pentru gestionarea vânzărilor și promovării exportului la nivel internațional. Clusterile de 

producători ar constitui din mai multe companii care cooperează pentru promovarea externă. MIEPO ar contribui 

la îmbunătăţirea competențelor și activităților de marketing, desemnând un coach pentru fiecare cluster. 

Disponibilitatea managerului în export din cadrul clusterilor ar permite participarea la activitățile MIEPO de 

promovare a exporturilor. 

 

Mobilizarea se va referi la companiile din grupul nr 2: Adiacente de export. Se recomandă ca aceste grupuri de 

producători să fie formate în cadrul sectoarelor țintă, în deosebi domeniul Fructe și Legume, și Produse 

alimentare. Funcția de gestionare poate fi executată de o asociaţie, de exemplu Moldova Fruct; care ar deţine o 

persoană dedicată  în organizarea vânzărilor internaționale pentru diverse companii. 

 

Această asistenţă comună ar fi posibilă pentru perioada de dezvoltare a vânzărilor internaţionale până în 

momentul când compania ar fi capabilă să angajeze propriul manager în export. 

 

3) Dezvoltarea Tinerilor Manageri în export - deoarece limbile străine sunt incluse în curricula universitară, se 

recomandă ca MIEPO să dezvolte colaborarea cu universități, cu scopul de a introduce comerțul internațional 

ca parte a curriculei și să elaboreze în comun programe speciale de stagiere pentru tinerii absolvenți în 

companiile din grupul nr 1 și Grupul nr 2. De asemenea, pentru fiecare stagiere, MIEPO va organiza programe 

de formare speciale pentru stagiari privind acţiunile practice în activitățile comerțului internațional. Programul de 

stagiu va dura timp de 6 până la 12 luni. Scopul stagierilor este de a crește un număr de tineri pentru companiile 

exportatoare, și după finisarea programului a dispune de manageri de export instruiţi în cadrul societăților 

exportatoare. 

 

4) Organizarea unui program specializat de promovare - Revină în Moldova - pentru tinerii care locuiesc în 

străinătate și ar putea fi interesaţi să se întoarcă în Moldova și să aplice cunoștințele lor în cadrul întreprinderilor 

locale. Programul va include concordarea tinerilor manageri în export cu exportatori relevanţi (grupul 1 și grupul 
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2), crearea unui program educațional pentru sporirea competenţelor în lucrul de zi cu zi şi operațiunile de export, 

precum și se va acorda sprijin parţial la salariile acestora pentru perioada de 1 an. 

Resurse organizaţionale pentru Activitatea nr. 1: 

1. MIEPO va avea nevoie de o persoană în organizarea și coordonarea programului de dezvoltare a generației 

de manager în export. 

2.  Persoana, de asemenea, va partaja activitatea nr. 2 - activități educative pentru exportatori. 

Indicatori cheie de performanță pentru Activitatea nr.1: 

1. Companii identificate din grupul nr. 1   

2. Clustere a companiilor pentru gestionarea exportului   

3. Programe de stagii în export - 40 programe organizate   

4. Manageri în export concordaţi cu exportatori - 15 manageri în export 

Rezultat cheie: Dezvoltarea a 25 manageri profesionişti în export . 

ii. Sarcina 2: Dezvoltarea exportatorilor inteligenţi - dezvoltarea competențelor în export   

Problemă: Lipsa de cunoștințe privind procesele de export în cadrul IMM și organizațiilor industriale   

IMM din Moldova și organizațiile industriale duc lipsă de abilități și cunoștințe privind practicile comerțului internațional. 

Desigur, competențele și cunoștințele IMM în export variază de la industrie la industrie, și de la întreprindere la 

întreprindere, dar sunt necesare activități de instruire, cu referire la subiectele esențiale și care implică diferite formate.   

VIZIUNE: Companiile exportatoare din Moldova dispun de manageri profesioniști în export cu abilități și competențe 

relevante.   

Activitățile de instruire organizate de MIEPO pentru IMM, ce vizează afacerile internaționale ar fi următoarele:  

1. Creşterea gradului de sensibilizare la general privind exportul - Conferințe pentru a accentua şi 
evidenţia procesele în export și exportatorii de succes    

1. Formarea competențelor esențiale în export  - Seminare de formare a competențelor, cunoștințelor 

și Export Academy   

2. Consolidarea capacităților Asociaţiilor Industriale – seminare, manager în export în cadrul 

asociațiilor   

3. Materaile educaţionale – îndrumar de export format tipărit și electronic    

4. Conferinţe şi evenimente tematice  - acoperirea taxei de participare la conferințe internaționale. 

 

Prin realizarea mai multor activități educative, MIEPO ar spori gradul de conștientizare a proceselor în export la general, 

precum și s-ar concentra asupra activităților educaționale pentru nevoile sectoriale.  

 

1. Creşterea gradului de sensibilizare la general privind exportul:  

- Dejunuri tematice - Seminare lunare în formă de dejunuri tematice despre export şi subiecte relevante despre 

comerțul și exportul internațional. Total 20 de seminare pe an cu 300 de participanți.   
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- Ziua Exportului - Eveniment de o zi, cu invitați, schimb de experiență, mese rotunde pe țări, informare cu privire 

la activitățile MIEPO și asociații, speakeri internaționali. Se preconizează în jur de 100 participanți. 

 

- Export Forum cu Premiu în Export   - Eveniment de o zi sau jumătate de zi cu speakeri invitați pe subiecte 

privind competitivitatea pe plan internațional - cele mai bune practici, Premiu pentru cel mai bun exportator al 

anului. MIEPO va scoate în evidenţă cazurile de succes în export din grupele de produse țintă, ceea ce ar servi 

exemple pentru companiile din grupul Adiacente de export. Se preconizează în jur  de 100  participanți. 

 

 

2. Formarea competențelor esențiale în export    

 

- Instruiri în export - cursuri de 2-5 zile, cu teme pentru acasă pentru aplicarea competențelor și 

cunoştinţelor dobândite. Grupul ţintă sunt managerii în export, CEO, manageri în vânzări de la 

companiiel din grupurile Pregătite pentru Export și Adiacente de Export. Se preconizează în jur de 150 

de participanti pe an.    

Dezvoltarea competenţelor esențiale pe subiecte: 

- Marketing & Branding  

- Abilităţi în vânzări şi procesele în vânzări    

- Cercetările de Piaţă și canale de vânzări   

- Participarea la expoziţii 

- Tehnici de prezentare 

- Strategia de Export şi Planificarea 

 

- Instruiri în industrie – seminare care sunt relevante doar pentru anumite sectoare, cum ar fi textile și 

îmbrăcăminte, sau fructe și produse alimentare, organizate în strânsă colaborare cu asociații industriale 

și teme țintă esențiale pentru sectorul specific.   

 

- Academia de export pentru Manageri în export – Academia de Export este un program prin care 

managerii în export îşi perfecţionează cunoștințele și competenţele lor în afaceri internaționale. 

Academia de Export ar accepta 20 de manageri în export, desfăşurarea a 10 module pe o perioadă de 

16-20 săptămâni, formarea managerilor în export pentru afaceri internaționale.    

 

 

3. Consolidarea capacităților Asociaţiilor Industriale - seminare, manager în export în cadrul asociațiilor 

- Instruiri privind procesele în export pentru managementul asociațiilor industriale - cursuri de două 

zile privind organizarea proceselor în afaceri internaţionale. Grupul ţintă: managementul asociațiilor 

industriale, grup a câte 8-10 persoane. Instruiri pe tematicile: 

- Strategia de Export şi Planificarea 

- Cercetări de piaţă 

- Dezvoltarea canalelor de vânzare 

- Activităţi de promovare a exportului 

- Logistica, documentaţia juridică 
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- Consolidarea capacităților Asociaţiilor Industriale – Consolidarea asociațiile cheie din industrie prin 

fortificarea personalului profesional, care ar contribui la dezvoltarea vânzărilor internaționale din sector 

și ar fi responsabili pentru punerea în aplicare a activităților și mobilizarea companiilor. Prin urmare, 

MIEPO va contribui la consolidarea a două asociații cheie prin cadre profesionale orientate spre export.   

 

4. Material educaţional - este necesar să fie elaborate următoarele materiale educaționale pentru distribuire și accesare 

on-line:   

1. Îndrumar în Export – un ghid în export pentru IMM din Republica Moldova, care ar putea fi distribuit în format 

tipărit, şi, de asemenea, în format e-learning. Îndrumarul ar conţine un material practic despre export.  

 

2. Elaborarea materialelor specializate ce vizează un anumit subiect: 

o Cum participăm la expoziţii?  

o Cum facem o cercetare de piaţă?  

o Cum negociem B2B?  

Pe plan internațional sunt elaborate Îndrumare de export și materiale de specialitate de către alte țări. De aceea, se 

recomandă identificarea materialelor utile, stabilirea drepturilor legale de traducere și adaptarea acestor materiale. De 

asemenea, materialele din cadrul seminarelor și conferințelor ar trebui publicate online și diseminate societăților, ce nu 

au participat la eveniment. MIEPO trebui să încurajeze companiile să creeze bloguri şi articole relatând despre succesul 

său şi lecţiile învăţate pe tot procesului de export către o piață nouă, distribuite prin intermediul site-urilor web și ziare. 

5. Conferinţe şi evenimente tematice  

Unele industrii, cum ar fi TI, Automobile, Produsele alimentare, desfăşoară conferințe specializate, care întrunesc 

participanți din diferite țări, în scopul de a prezenta evoluția sectorului, noile tehnologii, tendințe. 

Se recomandă liderilor asociaţiilor industriale sau exportatorilor mari să participare la aceste conferințe, fiind o metodă 

de a cunoaşte evoluțiile și tendințele de ultimă oră pe plan internațional. 

Resurse organizaţionale pentru Activitatea nr. 2: 

1. Se recomandă ca activitățile educaționale să fie coordonate și organizate de MIEPO în colaborare cu jucătorii 

din industrie și asociațiile.   

2. MIEPO va avea nevoie de 1,5 persoane pentru organizarea și coordonarea activităților educaţionale.  

 Indicatori cheie de performanță pentru Activitatea nr. 2: 

1. Numărul de exportatori instruiţi  
2. Numărul de seminare organizate  
3. Nivelul de satisfacţie a participanţilor în urma participării la seminare   
4. Materiale educaţionale elaborate  

 

Rezultatul cheie: A instrui 300 de reprezentanți pe an din cadrul companiilor orientate spre export.    
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iii. Sarcina 3: Activităţi de promovare a exportului  

În prezent, activitățile de promovare a exporturilor și serviciile de suport nu au o orientare strategică spre piețele țintă și 

clienții țintă. Rolul MIEPO ar fi unul primordial în coordonarea activităților internaționale de promovare a comerțului în 

industrii și piețe. Rolul MIEPO ar constitui în planificarea activităților, cooperarea cu actorii cheie relevanţi din Republica 

Moldova (cum ar fi asociații industriale), mobilizarea participanților pentru fiecare activitate, precum și cooperarea cu 

companiile de consultanţă de pe piaţele ţintă pentru atingerea obiectivelor.    

VIZIUNE: A promova cele mai atractive companii în export pe piețe strategice și realizarea MIEPO în calitate de 

organizație cheie în susţinerea exportului din Republica Moldova.   

Promovarea exportatorilor din Moldova pe piețele-țintă ar implica următoarele activități: 

1) Informații de piaţă: Furnizarea de informații cu privire la piețe și canale de vânzări relevante: 

- Achiziționarea prezentărilor generale a piețelor țintă pentru industriile sau subsectoarele puse în evidenţă și 

furnizarea informației către ramura țintă. Fiecare din ramura țintă ar trebui să se expună privind caracterul 

informației necesare.   

 

- Studiile și prezentările de piață pot fi achiziționate de la editori, cum ar fi Euromonitor, dar, de asemenea şi 

de la agențiile de perfectare a cercetărilor de piață.   

 

- Studiile de piață vor include, de asemenea, informații cu privire la cerințele de acces pe piețele-cheie (de 

exemplu, cum functionează ZLSAC, standarde și cerințe ale altor piețe prioritare, etc.).   

 

- MIEPO va fi în capacitate să ofere o listă completă de companii potenţiale de canale de vânzări din piața 

țintă pentru exportatorii moldoveni. Lista  companiilor va include importatori, angrosiști, comercianți cu 

amănuntul, producători și agenți. Listele pentru sectorele specifice pot fi comandate prin intermediul bazelor 

de date speciale sau pregătite nemijlocit pentru acest sector.    

 

- Organizarea seminarelor pe piața țintă - dacă MIEPO planifică sau sprijină o activitate de promovare a 

exporturilor pentru o piață nouă, ar fi oportun organizarea unui seminar despre piața respectivă, industrii și 

practici de afaceri. 

Informaţiile trebui să fie orientate la necesităţile asociațiilor din industrie.   

2) Vizite de studiu   

Vizita de studiu în ţara țintă este o metodă reuşită de a perfecţiona cunoştinţele privind piața respectivă, de a cunoaşte 

cererea și tendințele actuale ale pieței, a astabili contacte cu companii şi asociatii similare din industrie.   

 

Scopul vizitei de studiu este familiarizarea cu piețele noi sau dezvoltarea relațiilor cu organizațiile cheie de pe piață. Vizita 

de studiu va acoperi costurilor de organizare pentru 5-7 persoane participante la vizită. Piețele țintă și scopul fiecărei 

vizite va fi aprobat în colaborare cu asociația industrială, care va avea, de asemenea, un rol activ în mobilizarea 
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participanților și identificarea nevoilor și obiectivelor vizitei. Se recomandă ca personalul MIEPO să ia parte la vizitele de 

studiu.  

3) Expoziţii (standuri naţionale) 

Expoziția internațională reprezintă un mod tradițional de activitate pentru promovarea vânzărilor unde participă un grup 

de companii din aceeași industrie. Expozițiile sunt un instrument important de marketing, dar  trebuie privite ca una din 

activități, nu unica. În prezent expozițiile reprezintă o activitate foarte raspandita, cu ajutorul căreia exportatorii moldoveni 

îşi dezvoltă contactele internaţionale. Cu toate acestea, multe dintre companiile intervievate au inidcat că calitatea 

participării la expoziții necesită o perfecţionare print-o abordare mai selectivă a participanților, expunerea lor profesională, 

precum și  realizarea acţiunilor de marketing anterior și pe parcursul expoziției.    

Grup țintă: companii Pregătite pentru Export și Adiacente de Export (la standuri naționale ar trebui să participe companiile 

care dispun de manageri în export cu cunoştinţe lingvistice) 

Pentru a obține un Randament din investițiile alocate în expozitii, participanții trebuie selectaţi cu prudenţă, anterior 

instruiți şi elaborat un proiect profesional al standului. Se recomandă de a organiza participarea la trei - patru expoziții 

pe an pentru industriile țintă. Rolul MIEPO, în colaborare cu organizatiile industriale, este în selectarea participanților, 

instruirea participanților înainte de expoziție, acordarea suportului în achiziționarea de materiale de marketing şi design, 

coordonarea activităților organizatorice ale expoziției. 

4) Asistenţă pe parcursul expoziţiilor (individual) 

 

O altă metodă de atragere a clienţilor este standul individual sau standul comun ce întruneşte mai multe companii din 

același domeniu. În acest caz, organizarea modului de prezentare la expoziție este de responsabilitatea fiecărei 

companii. Din moment ce participarea individuală la expoziții este costisitoare, se recomandă ca întreprinderile să 

beneficieze de un sprijin financiar pentru o parte din costurile suportate la astfel de activități.  

Grup țintă: companii Pregătite pentru Export și Adiacente de Export 

5) Misiuni economice / Întrevederi bilaterale B2B  
 

Misiunile economice specializate şi întrevederile individuale B2B sunt un alt mod eficient de dezvoltare a contactelor de 

afaceri pe piaţa ţintă. 

Rolul MIEPO este de a organiza misiunile economice B2B pe piețele ţintă, să selecteze participanți, să achiziționeze 

sprijin consultativ cu referire la piața țintă și să coordoneze procesul de organizare. 

Se recomandă organizarea de la 4 până la 6 misiuni economice pentru o industrie pe pieţe ţintă. Se optează pentru 

circa 8 misiuni economice B2B pe an. 

  

Grup țintă: companii Pregătite pentru Export și Adiacente de Export 

6) Vizite în ţară a organizaţiilor de achiziţie  
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MIEPO ar trebui să realizeze, de asemenea, proiecte pentru a aduce în Moldova reprezentanți ai organizațiilor de 

achiziţie de pe piața țintă, să organizeze vizite la companii și să propună exportatorii potriviţi.    

Resurse organizaţionale pentru Activitatea nr.3: 

MIEPO se recomandă să deţină 3-8 persoane pentru coordonarea activităţilor de promovare a exporturilor.  

Consilieri în afaceri: :  
1 persoană responsabilă pentru fructe & legume, şi produse alimentare   

1 persoană – textile şi îmbrăcăminte   

1 persoană – alte produse fabricate 

 

Suplimentar ar fi nevoie de un personal junior, care ar asista consilierii în afaceri. 

Indicatori cheie de performanță pentru Activitatea nr. 3: 

- Numărul de expoziții organizate & susţinute  
- Numărul de participanți la activitățile de promovare a exportului  
- Numărul de întrevederi cu potențiali parteneri în vânzări    
- Numărul de reprezentanţi de la parteneri în vânzări  
- Numărul de contracte încheiate 
- Creșterea exportului în termeni financiari sau  %     
- Indecele de satisfacţie a exportatorilor cu serviciile  MIEPO   
 
Rezultatul cheie: Facilitarea dezvoltării exporturilor în valoare de 5 milioane de euro, și  sprijin noilor propuneri 

comerciale pentru cel puțin 20 de companii exportatoare din Moldova prin organizarea a 35 de evenimente de 

promovare a exporturilor pe piețele țintă. 

iv. Sarcina 4: Actitivăţi de promovare pentru atragerea investiţiilor   

Suplimentar la dezvoltarea activităților de export, rolul MIEPO ar trebui, de asemenea, să includă o coordonare a 

activităților interne cu scop de atragere a investițiilor în Moldova. În present MIEPO dispune de resurse limitate pentru 

atragerea investițiilor, și, prin urmare, atragerea de investiții coincide vs activităţi strategice.   

VIZIUNE: Atragerea noilor investiții în Moldova în sectoarele-cheie - prelucrarea produselor alimentare, 

produse industriale și Externalizarea Proceselor de Afaceri. Prestarea serviciilor calitative pentru investitori    

 MIEPO va avea un rol de consilier de încredere pentru investitori (existenţi și noi) și va acționa în următoarele domenii: 

1) Va spori gradul de sensibilizare a posibilităților de investire în Republica Moldova    
2) Va acorda sprijin investitorilor cu informații relevante, contacte cheie și facilita stabilirea investitorilor în 

Republica Moldova    
3) Va proteja interesele investitorilor existenți și aborda problemele și preocupările acestora la nivel inter-

ministerial     
4) Va crește gradul de sensibilizare a Guvernului Republicii Moldova privind problemele-cheie în atragerea 

investițiilor    
Pentru atragerea de success a investițiilor, MIEPO va coopera cu parteneri locali, precum și  consultanți externi:  
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- Ministerul Afacerilor Externe și ambasade - pentru distribuirea informației despre posibilitățile din Republica 
Moldova    

- Biroul prim-ministrului - Investește în Republica Moldova - pentru sinergie în activități    
- Zonele Economice specializate - pentru pregătirea profilurilor investiționale, studii de caz și servicii pentru 

investitori     
- Consultanți de piaţă - servicii specializate de consultanţă pentru atragerea investitorilor în Republica 

Moldova     
Activitățile de atragere a investițiilor desfăşurate de MIEPO se vor concentra pe următoarele sectoare: 

- Furnizori de produse electronice și mecanice    
- Companii de prelucrare a produselor alimentare  
- Centre de servicii partajate / EPA  

 

1. Servicii interne pentru investitori  
Rolul MIEPO este de a acorda atenţie deosebită cerînţelor din partea investitorilor, a acorda spijin investitorilor prin 

oferirea contactelor relevante din industrie și servicii de client la stabilirea în Moldova.   

Serviciile interne pentru investitori ar include următoarele: 

a. Informaţii detaliate în afaceri - investitorii potențiali vor primi informații detaliate despre economia și 
mediul de afaceri din Moldova:  

- principalii indicatori economici; 

- fapte și clarificări privind legislaţia și regulamentele în afaceri din Moldova; 

- modul de a înfiinţa și a rula o afacere în Republica Moldova;  

- informații cu privire la oportunitățile de afaceri în sectoarele-cheie ale Republicii Moldova. 

 

b. Vizite în teren – vizitele în Republica Moldova ar include următoarele elemente  

- vizitarea companiilor locale din sectorul respectiv și asociații industriale;  

- vizitarea Zonelor Economice Specializate;  

- instituţii de cercetare;  

- prestatori de servicii – companii de resurse umane, brokeri imobiliari, birouri de avocatura, etc;  

- întâlniri cu ministerele de resort, agenții municipale și guvernamentale. 

 

c. Asistență în înființarea unei afaceri   

- sprijin în înființarea companiei, recomandări de furnizori de servicii  de încredere  

- sprijin în recrutarea personalului în management    

- suport practic pe parcursul primului an de stabilire  

2. Atragerea proactivă a investițiilor – Prezentarea Moldovei   

MIEPO, de asemenea, va promova în mod proactiv oportunităţile republicii în rândul potențialilor investitori. Abordarea 

proactivă ar însemna, că posibilitățile de investire în Republica Moldova sunt înaintate către un sector specific din piețele 
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țintă selectate și  organizate vizite în Republica Moldova. Activitățile pro-active de atragere a investițiilor ar trebui să fie 

organizate în următorul mod:   

1. Identificarea pieței țintă pentru fiecare industrie    

2. Elaborarea ofertei - Puncte cheie ale Republicii Moldova - De ce investim în acest sector?  

3. Achiziționarea serviciilor de consultanță externe pentru promovarea investițiilor, cooperarea cu ambasada    

4. Elaborarea unei liste complete de companii din industria țintă  

5. Invitaţie la eveniment Invest in Moldova 

5) Seminar sau un şir de seminare privind posibilitățile de investire în industria țintă din Moldova  

6) Întrevederi individuale cu companiile de pe piață țintă, care au exprimat interes în Moldova  

7) Organizarea vizitelor în ţară pentrua prezentarea posibilităţile de colaborare pentru potentialii investitori 

8) Follow up  și suport la stabilire în Republica Moldova  

   

3. Promovarea posibilităților de investiții în Moldova la nivel internațional    

Este necesar să fie elaborat un content privind promovarea posibilităților de investiții în Republica Moldova:   

1) Prezentare profesională și conţinut - De ce investim? Prezentarea industriei    

2) Studii de caz a celor 30 de investiții străine din industriile vizate și alte sectoare   

3) Instrumente de marketing pentru atragerea investițiilor - site, video prezentări, materiale imprimate   

4) Articole în mass-media de specialitate despre posibilitățile din Republica Moldova - de exemplu, un articol 

în revista Automotive supplier journal din Germania  

5) Prezentarări în cadrul forurilor investţionale, organizate la nivel internațional sau în republică    

 

Resurse organizaţionale pentru Activitatea nr.4: 

- MIEPO va avea novoie de 2 consilieri pentru coordonarea activităților de promovare a investițiilor: 

- EPA & Produse alimentare  

- Sectorul Automobile și producția industrială    

Indicatori cheie de performanță pentru Activitatea nr. 4: 

- Numărul de cereri din partea investitorilor    

- Numărul de vizite ale investitorilor în Republica Moldova  

- Numărul de activități de marketing - seminare privind piața țintă  

- Indicele de satisfacție a investitorilor cu serviile MIEPO    

Rezultatul cheie: A atrage trei investiții în sectoarele-cheie din Moldova. 

v. Sarcina 5: Elaborarea brandului economic al Republicii Moldova    

Din moment ce, Republica Moldova nu este cunoscută în Uniunea Europeană și în alte țări, pentru început ar fi necesar 

crearea propriului brand. Brandul ţării ar servi drept un instrument de comunicare în prezentarea posibilităților de 

cooperare cu exportatori sau  atragerea investițiilor.    

VIZIUNE: Brandul economic al Republicii Moldova servește drept un mesaj care, în mod atractiv informează  

despre posibilitățile din Republica Moldova.   
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Puncte pentru acţiune: 

1. Elaborarea vizuală a brandului: 

- Elaborarea brandului economiei Moldovei - mesaj cu ajutorul căruia Republica Moldova ar comunica la 

nivel internațional    

- Elaborarea identităţii vizuale, imagini de înaltă calitate, texte de înaltă calitate    

- Instrumente de marketing - utilizarea vizuală a brandului în cadrul prezentărilor, expoziţiilor, materialelor 

tipărite și la toate activitățile și evenimentele organizate de MIEPO     

- Alinierea brandului Republicii Moldova la brandurile sectoriale, cum ar fi cele dezvoltate în prezent de 

organizațiile din industrie: Moldova Fruct - gustul face diferenta; APIUS: din Inima; Vinul Moldovei: O 

legendă vie, și încurajarea elaborării brandurilor sectoriale.   

2. Catalog electronic: 

- Editarea unui catalog electronic cu privire la exportatorii din Moldova - acest catalog trebuie să conțină 

informații despre companii, imagini de înaltă calitate și informații de contact. Catalogul trebuie să fie 

actualizat în fiecare an. Catalogul electronic ar trebui să fie utilizat, de asemenea, de către Ministerul 

Afacerilor Externe, și accesibil pentru uz public. 

3. Materiale investiţionale promoţionale 

- Elaborarea materialelor de promovare a oportunităţilor investiţionale şi utilizarea acestora în scop de 

marketing  

4. Articolele, vizite ale jurnaliştilor, evenimente    

- Elaborarea articolelor și distribuirea lor în mass-media internaționale - studii de caz, fapte interesante despre 

Moldova, ce ar provoca interesul internațional în explorarea continuă a posibilităților în Republica Moldova. 

În scopul elaborării brandului economic al Republicii Moldova, MIEPO va coopera cu agenții de creare de brand, de 

preferință, cu agenții de marketing internațional.   

Indicatori cheie de performanță pentru Activitatea nr. 5: 

- Brand elaborat, elementele de bază şi ghid  
- Catalogul exportatorilor Republicii Moldova în format electronic 
- Numărul de articole în presa internațională ce vizează posibilitățile din Republica Moldova    
 

Rezultatul cheie: Brand economic al Moldovei elaborat și notorietatea acestuia în mass-media internațională  

prin articole ce reflectă posibilităţile de investire sau cooperare în Republica Moldova. 
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IV. Bugetarea financiară și cooperarea cu donatorii    

Pentru realizarea sarcinilor principale și producerea unui impact asupra economiei Republicii Moldova, MIEPO are nevoie 

de surse financiare suficiente și resurse umane.   

În ultimii doi ani, bugetul de stat MIEPO a constituit circa 280 000 de euro și 320 000 de euro, din care 30% au fost 

cheltuite în scopuri administrative și de birou, iar 70% pentru activitățile legate de export și promovare a investițiilor.  

vi. Bugetul total MIEPO  

Recomandările acestei atribuţii și Planul de Acțiuni Interimar sugerează că bugetul total anual al MIEPO ar trebui să fie 

de 4 ori mai mare, cu scopul producerii impactului și rezultatelor scontate în urma activităților stabilite pentru MIEPO.   

Având în vedere că punerea în aplicare a Planului de acțiuni va necesita, de asemenea, resurse umane suplimentare și 

alte cheltuieli de secretariat, este de așteptat că bugetul administrativ va crește la aproximativ 200 000-220 000 de euro 

pe an. Bugetul Planului de acțiuni 2015-2016 pentru MIEPO ar necesita 1,9 milioane EUR pentru perioada de doi ani. 

Bugetul Planului de acțiuni în raport cu sarcini este mai explicit prezentat în Tabelul 33 şi Tabelul 34. 

Bugetul total MIEPO ar trebui să constituie circa 2,3 mil de euro pentru perioada de doi ani: 

Tabelul 33. Bugetul MIEPO pentru 2015-2016, EUR 

 

Tabelul 34. Buget Plan de Acţiuni MIEPO, 2015-2016, EUR 

 

 

 

Buget MIEPO: 2015 2016 Total 

Cheltuieli Administrative   200 000 200 000 400 000 

Buget Plan de Acţiuni   952 500 962 700 1 915 200 

Total  1 152 500 EUR 1 162 700 EUR 2 315 200 

Sarcina 2015 2016 Total 

Sarcina 1 62 000 145 000 207 000 

Sarcina 2 119 500 115 500 235 000 

Sarcina 3 509 000 473 200 982 200 

Sarcina 4 202 000 202 000 404 000 

Sarcina 5 60 000 27 000 87 000 

Total 952 500 962 700 1 915 200 
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vii. Surse de finanţare 

Pentru a finanța planul de acțiuni MIEPO și capacitatea administrativă necesară, există trei surse principale de 

finanțare: 

1. Bugetul de stat al Republicii Moldova prin Ministerul Economiei, în valoare de 320 000 EUR pe an     

2. Sprijini din buget ZLSAC prin Ministerul Economiei a 1,7 mil de euro pentru perioada 2015 -2016 sau 850 

000 EUR pe an.     

3. Banca Mondială, Asistența tehnică din cadrul CEP II sub formă de 5 specialişti profesionali pentru MIEPO   

 

În total bugetul MIEPO preconizează anual aproximativ 1,17 mil de euro și, de asemenea, posibilitatea de a atrage 

cinci specialişti, prin finanțarea de la Banca Mondială.   

 

Cele trei surse de venituri ar trebui să acopere cheltuielile MIEPO de Administrare și punerea în aplicare a planului de 

acțiuni. Având în vedere că societățile din Moldova vor contribui, de asemenea, în jur de 10% - 20% pentru punerea în 

aplicare a activităților care acoperă în principal costurile legate de călătoriile internaționale și de personal, ponderea 

veniturilor sectorului privat în bugetul MIEPO nu este luată în considerare în calculele totale de venit.  

În plus, se recomandă ca MIEPO să-şi extindă, de asemenea, relațiile și cooperarea cu alte organizații donatoare, care 

activează în Republica Moldova ca USAID, PNUD, IFC, SIDA și altele. Prin punerea în aplicare a planului de acțiuni, 

MIEPO ar afla noile necesităţi ale exportatorilor și în cadrul discuțiilor cu organizațiile donatoare ar sugera noi programe 

și proiecte pentru activități legate de dezvoltare, acces pe piață, promovarea exporturilor și atragerea investițiilor.  

Pentru asigurarea finanțării pentru perioada de după 2016, MIEPO va trebui să evalueze impactul activităților desfășurate 

în perioada 2015 și 2016, precum și în baza analizei cost-beneficiu să solicite creșterea finanțării de la bugetul de stat 

pentru activitățile sale. De asemenea MIEPO ar trebui să devină partenerul preferat pentru implementarea programului 

donator. Deși, numărul companiilor exportatoare și veniturile lor vor spori după perioada de doi ani, contribuția sectorului 

privat la bugetul MIEPO nu va depăşi 20%.  

viii. Implicarea MIEPO în CEP II Facilitatea de Acordare a Granturilor pentru dezvoltarea serviciilor de 
afaceri 

Pentru dezvoltarea competitivităţii exportatorilor moldoveni pe plan internațional sunt necesare mai multe activităţi 

precum asistenţa directă în dezvoltarea produsului, marketing internațional și promovare de brand, perfecţionarea 

ambalajului şi alte măsuri de sporire a competitivităţii. În acest scop, programul Băncii Mondiale CEP II dispune de un 

instrument pentru dezvoltarea afacerilor Facilitatea de Acordare a Granturilor, care va demara în anul 2015 și 2016 cu 

un fond de 3 milioane USD. FAG este reprezentată mai detaliat în Anexa 2 şi Anexa 24. 

MIEPO va avea un rol esențial în punerea în aplicare a FAG cu trei atribuţii principale: 

1) Informaţii și ghiduri pentru exportatori privind utilizarea eficientă a FAG   

2) Contribuţia la Unitatea de Implementare a Programului pe parcursul perioadei de aplicare la grant prin verificarea 

disponibilităţii companiilor la export și necesităţii  în finanțare   

3) Evaluarea rezultatelor implementării FAG. 
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V. Organizarea internă MIEPO  

Pentru a asigura punerea în aplicare cu succes a activităţilor, MIEPO necesită o organizare internă, ce ar include 

elemente cheie, care ar sprijini implementarea ambelor activități strategice și operaționale ale MIEPO: 

- Structura organizatorică și profilul echipei   

- Planificarea strategică și monitorizarea indicatorilor cheie de performanță  

- Cultură și mediu 

- Dezvoltarea de marketing și MRC 

- Bugetarea financiară și cooperarea cu donatori  

ix. Structura organizaţională şi echipa  

Se estimează că pentru implementarea cu succes a activităților MIEPO și generare de impact pentru economia Republicii 

Moldova, ar fi nevoie de o echipă de 20 specialiști cu atribuţii strategice și operaționale (a se vedea Figura 22). 

Organizația ar trebui să fie construită în mai multe etape prin avansarea în rolul său strategic și sporirea activităţilor de 

implementare. Responsabilitățile și atribuțiile cheie pe poziții sunt descrise în Anexa 26. 

 

 

Director Executiv

Echipa de profesionişti în 
Marketing

(1 Strategic,

1 operaţional)

Moldova Brand & 
MIEPO marketing

MRC, Newsletter, 
website, informaţii.

Echipa de 
profesionişti

în educaţie 

(1 Strategic,

2 operaţional)

Manageri în export

Seminare, 
conferinţe

Suport 
organizaţional

Echipa de consilieri cu 
orientare spre export

(2 Strategic, 3 
operaţional)

Fructe şi Legume, 
Produse alimentare

Textile şi 
îmbrăcăminte

Producători 
industriali

Echipa de consilieri cu 
orientare spre investiţii

(2 Strategic, 3 
operaţional) 

Sector industrial 

Produse aimentare

TI & EPA

Consilieri
(2 specialişti)

Relaţii cu donatori 
& aplicări la fond

Elaborarea de 
Politici

Asistenţă
(3 specialişti)

Planificarea 
financiară şi control

Achiziţii şi suport 
juridic

Suport practic

Formatori

Figura 22. Structura MIEPO  
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x. Implicarea partenerilor externi de implementare   

Deoarece MIEPO va avea surse interne limitate pentru activitatea operațională, se recomandă cooperarea cu partenerii 

de implementare a activităţilor. În funcție de specifiul fiecărei sarcini și necesități, este recomandată cooperarea cu cel 

mai potrivit furnizor de servicii de pregătire și experiență relevantă. Partenerul de implementare ar trebui să fie selectat 

în cadrul unei proceduri de achiziții publice în conformitate cu normele din Republica Moldova. 

Se recomandă pentru activități în export și investiții (târguri, misiuni B2B, prezentarea Republicii Moldova, studii de piaţă 

şi alte activităţi), care necesită cunoștințe în industrie și piața țintă, cooperarea MIEPO cu experți internaționali 

(consultanți, asociații, clustere). 

Pentru activități educaționale și Programul pentru manageri în export, se recomandă cooperarea cu organizațiile locale 

(asociații, grupuri, organizații de afaceri, universități) și, de asemenea, invitarea în Moldova a experților internaționali cu 

fundal relevant. Totuşi, pentru creşterea capacităţilor specifice industriei, partenerul preferat ar fi asociațiile industriale. 

De asemenea, pentru dezvoltarea de marketing și de brand, se recomandă ca MIEPO să coopereze cu mărci 

profesionale și agenții  de marketing la nivel local și la nivel internațional, care oferă servicii marketing la standarde 

internationale.    

xi. Planificarea strategică şi ICP 

Strategie: stabileşte direcţiile de activitate şi de focusare. 
Plan: Stabileşte clar ce activităţi urmează de implementat  

ICP: Sunt stabiliţi Indicatorii Cheie de Performanta (ICP) pentru 

activități  

Acţiune: Implementarea planului de activităţi. 

Evaluare: Evaluarea rezultatelor şi ICP. 

Învăţături: Se trag concluzii în caz de succes sau eșec care 

servesc drept propuneri pentru strategia și planul de acțiuni de 

viitor.    

Rolul conducerii MIEPO este de a asigura faptul că MIEPO aplică rolul său strategic și operațional în mod sistematic: 

Actualizări săptămânale: Echipa prezintă date operative despre progresul implementării, evenimente, 

necesităţi de marketing, calendar. 

Actualizări lunare: Informaţii privind evoluţia activităţilor, evenimente, acțiuni de marketing. 

Actualizarea rezultatelor trimestriale:  revizuirea ICP, propuneri la planul de acţiuni, revizuirea progresului 

strategic 

Bi-anual: 

1) Monitorizarea satisfacţiei clientului 

STRATEGIE

PLAN

ICP

ACŢIUNE

EVALUARE

ÎNVĂŢĂTURI
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2) Revizuirea Indicatorilor Cheie de Performanţă  
3) Analiza rezultatelor activităţilor – învăţături, evaluarea calităţii serviciilor, evaluarea 

rezultatelor pe activităţi 
4) Planificarea activităţilor 
5) Revizuirea progresului strategic 

xii. Oameni, sisteme, mediu 

Pentru o implementare cu succes a activităților, este necesară 

dezvoltarea culturii organizaționale, care ar fi motivată prin misiunea 

sa - dezvoltarea economică a Republicii Moldova.   

Cultura organizațională este creată de oameni, sisteme și mediu. 

Cultura este dezvoltată prin crearea unei echipe cu caracteristici 

potrivite, sisteme clare  și mediu pozitiv.  

 

xiii. Marketing și Managementul Relatiilor cu Clientii   

MIEPO are nevoie de un marketing și comunicare excelentă pe plan intern cu scopul de a promova activitățile sale, 

rezultatele și a atrage mai mulţi exportatori în activitățile sale.   

Instrumente de marketing 

- Seminare și evenimente: cu prezenţa elementelor vizuale ale MIEPO - banere, logo-ul in prezentări, dacă e 

necesar, broșuri tipărite  

- Website: 

 În limba română pentru exportatorii moldoveni - calendar de evenimente, activități, studii de piata, 

calendar de instruiri, chestionar de evaluare a IMM-urilor, informații de contact ale consilierilor în export.   

 În limba engleză - prezentări generale ale industriei, bază de date a exportatorilor, promovarea 

exportatorilor, promovarea posibilităților de investiții în sectoarele cheie    

- Instrumente de marketing: 

 În limba română - Ce este MIEPO, activitățile principale de sprijin, informații de contact   

OAMENI:

• Consilieri - perfectarea serviciilor de suport 
profesional pentru companii

• Orientare spre servicii - interes real de a sprijini 
întreprinderile și sectoarele, 

• Inteligenţă și curiozitate în comerț internațional
şi industrie

• Competențe antreprenoriale - atitudine 
constructivă / motivat de rezultate   

• Abilităţi de organizare excelente

• Pozitivi

• Valori morale

SISTEME:

• Dezvoltarea unui mediu tip Management de 
proiect - echipă, termeni stabiliţi, evaluarea 
rezultatelor. 

• Reuniuni periodice pentru a urmări 
punerea în aplicare a activităților, 
discutarea acțiunilor strategice ale 
MIEPO, revizuirea rezultatelor și 
monitorizarea ICP.   

• Monitorizarea satisfacției clienţilor și 
impactul activităților MIEPO.  

MEDIU:

• Politica uşilor deschise

• Mediu Inspirat - oficiu care inspiră 
echipa şi vizitatorii

• Evenimente interne pentru dezvoltarea echipei   

• Implicarea în planificarea activităților, 
reflecții critice

• Promovarea schimbării şi inovării

Strategia

MIEPO

Oameni

MediuSisteme
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 în limba engleză – prezentări de ansamblu a industriei, date despre Moldova   

- Comunicarea cu Clienţii – Exportatorii: 

 Newsletter – invitație la evenimente, promovarea seminarelor și posibilităților, istorii de succes din activități. 

Newsletterul trebuie diseminat cel puțin de două ori pe lună. 

 Comunicare directă.  

Managementul Relaţiilor cu Clienţii 

În scopul antrenării exportatorilor în activitățile MIEPO și evaluarea impactului MIEPO privind succesul lor pe plan 

internațional, se recomandă ca MIEPO să creeze și menţină o bază de date a exportatorilor, cu înscrieri a cazurilor de 

succes. Baza de date ar trebui să fie operată de un suport tehnologic software - program al Managementului Relaţiilor 

cu Clienţi, care este un instrument eficient pentru păstrarea înregistrărilor și procesarea datelor. 

Data de bază MCR va include: 

- MCR va conţine date de companii – toţi exportatorii din Moldova  
- Clasificarea societăților în funcție de disponibilitatea lor de export în baza formularului de evaluare și rezultat - 
Grupul 1, Grupul 2 sau grupul 3   
- Informații de contact actualizate ale managerilor în export, director de vânzări sau director  
- Informații în cazul în care firma a participat la evenimente, și care sunt rezultatele participării lor 
- Informații de ce tip de sprijin a beneficiat compania din partea MIEPO 
- Comentarii cu privire la comunicare și dezvoltarea companiei 
 

Pentru a iniţia funcționarea eficientă, MIEPO va defini rolul său strategic în promovarea exportului moldovenesc.  

MIEPO trebuie să devină un CENTRU strategic în export, care dispune de informații despre diverse activități de export 

care au loc în industriile-cheie în Moldova, este conștient de activitățile necesare pentru dezvoltarea exporturilor şi 

instrumentele disponibile pentru dezvoltarea IMM. Astfel, MIEPO ar trebui să întreţină o comunicare sistematică cu 

asociațiile cheie din industrie, organizații de suport, precum și cu donatorii internaționali.   

Deoarece MIEPO va avea surse interne limitate pentru activitatea operațională, se recomandă cooperarea cu parteneri 

de implementare a activităţilor: 

- pentru expoziţii, misiuni B2B, studii de piață - cooperarea cu experți internaționali (consultanți, asociații, 

clustere).    

- pentru activități educaționale și vizite de studiu - cooperarea cu organizațiile locale (asociații, clustere, 

organizații de afaceri).   

- pentru marketing şi dezvoltare de brand - cooperarea cu agenţii de creare a mărcilor profesionale și  

marketing profesional la nivel local și la nivel internațional, care oferă elemente vizuale de marketing de 

standard occidental.    

- MIEPO ar trebui să deţină o bază de date (MCR), cu contacte utile ale experţilor / consultanţilor, care pot fi 

accesaţi în cazuri speciale.    
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10. ANEXE 

Anexa 1. Elemente esențiale pentru dezvoltarea cu succes a exporturilor  

Produs/serviciu pentru export 

Produs oferit pentru export 
Pentru promovarea ofertei, compania va identifica produsul sau serviciul pentru export, standardele de 

calitate necesare,  și va dezvolta produsul conform standardelor internaționale și  cantități optime. 

Preţ oferit la export 
Prețul competitiv este unul dintre elementele de bază în comerţului internațional. Compania va fi  

capabilă de a calcula prețul și dezvolta strategia de stabilire a prețului în funcție de piața țintă. 

Ambalaj, etichetare 

Exportatorii trebuie să fie conștienți privind cerințele pieței în ambalare (ambalajul produsului, 

ambalajul de transportare), etichetarea informației și alte documente pentru organizarea procesului de 

export. 

Valoarea adăugată la export 

Valoarea adăugată este atunci când societatea nu doar vinde materia prime sau servicii, dar, de 

asemenea perfectează și alte componente ale ciclului de producţie-de la inovație, design, la branding 

şi marketing. Valoarea adăugată mai mare ar înseamnă mai multe venituri pentru angajați și marjă de 

profit mai mare. 

Competenţe în export şi personal 

Prezenţa Managerului în Export  

Compania de export are nevoie de o persoană în funcția de manager în export, responsabilitatea de 

bază a căria ar viza organizarea procesului de vânzări la export. Pentru exportatori mai mici,   

personalul existent în vânzări sau  managementul companiei pot executa această funcţie. 

Competenţe în vânzări şi 

organizarea proceselor în 

vânzări 

Pentru a comercializa produsele pe plan internațional, este esențial ca compania / organizația să 

deţină o persoană competentă în vânzări cu cunoștințe relevante în organizarea  procesului de 

vânzări și abilități de comunicare. 

Abilităţi de prezentare 

Prezentarea companiei generează prima impresie despre produs și companie. Este important să 

înțelegem ce informații sunt de interes clientului şi  trebuie incluse în prezentare. Trebuie luată în 

considerare proiectarea, utilizarea imaginilor de înaltă calitate, fonturi și alte detalii tehnice. În plus, 

personalul de export ar trebui să dispună de abilitati excelente de prezentare verbală. 

Limbi străine 

Cunoaşterea limbilor străine în cadrul companiei este  o cheie pentru piețele internaționale. În cazul în 

care o companie planifică intrarea pe piețele occidentale și alte piețe (în afară de piețele CSI), ar 

trebui să deţină o persoană în vânzări care cunoaşte limba engleză (germana sau franceza), a cărui 

responsabilitate de bază este organizarea vânzărilor la export. 

Cunoştinţe de piaţă şi planificarea exporturilor 

Cercetări de piaţă 

Cercetarea pieței este activitatea primordială în cazul în care compania doreşte să acceseze piețe noi 

pentru a cunoaşte potențialii clienți, concurenții companiei, diferențele de piață, dimensiunea pieței și   

alţi factori care pot avea impact asupra vânzărilor de produse. Competenţele de perfectare a unei 

cercetării de piaţă sunt necesare pentru  analiza competitivitatăţii companiei în raport cu piețele 

internaționale. 

Cunoştinţe de piaţă & info 
Informațiile și cunoștințele de piață oferă cunoaşterea mai profundă privind piața țintă, concurența și 

competitivitatea exportatorilor. Analitica pieţei face parte din strategia companiei pentru export. 

Strategia de export şi 

planificare 

Strategia de export și planificarea reprezintă un document strategic în dezvoltarea exportului în cadrul 

companiei. Strategia de export este un document de ghidare; pe când, planificarea exportului este un 

plan de activitate în dezvoltarea exporturilor pentru o perioadă de un an. 
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Informații cu privire la  

 documentarea juridică și 

procedurile vamale 

Pentru desfăşurarea exportului, este important să fim la curent cu toate cerințele regulamentare în 

vânzări, documentaţia vamală și soluții logistice pe piața țintă. 

Instrumente de marketing B2B   

Identitatea corporativă 

Identitatea corporativă este faţa exterioară a companiei – partea unică, individuală, care diferenţiază 

compania de celelalte companii. Imaginea corporativă profesională creează prima impresie faţă de un 

nou  client 

Instrumente de marketing 
Prezentarea profesională, profilul companiei cu imagini de înaltă calitate, broșurile și cataloagele sunt  

instrumente de comunicare a ofertei companiei la export. 

Produs de marcă şi marketing 
În cazul în care o companie este interesată de a vinde produsul și de a promova brandul propriu, ea 

are nevoie de un brand profesional, instrumente de marketing pentru promovarea brandului. 

Elaborarea paginii web 

Unul din instrumentele cheie în dezvoltarea exportului este pagina web, elaborată  professional, 

disponibilă în limbi străine, cu imagini de înaltă calitate și fotografi. În cazul în care o companie nu are 

un web site, sau site-ul este deo calitate proastă, atunci şansele companiei la export se reduc.. 

Activități de promovare a vânzărilor la export 

Expoziţii internaţionale 

Expozițiile internaționale sunt un instrument de promovare a comerțului internațional, modul în care 

compania se promovează  pe piața țintă și atrage clienţi la export. Participarea la expoziţii are loc nu 

numai la standuri comune a țării, dar și în mod individual. 

Misiuni economice/ întrevederi  

 bilaterale B2B   

Misiunile economice B2B sunt vizite orientate către piața de export cu un program de întrevederi cu 

potenţiali parteneri de afaceri. Misiunile economice B2B permit explorarea și dezvoltarea  

oportunităților comerciale în țările selectate. Misiunile economice B2B pot fi, de asemenea, organizate 

sub formă de evenimente de contacte de afaceri B2B. 

Vizite individuale de identificare 

a  partenerilor 

Vizitele individuale pentru întreţinerea întrevederilor directe cu clienţii de pe piața țintă - un proces 

tradițional de dezvoltare a exporturilor.   

E-comerţ 
Vanzarea produselor pe Internet, este o metodă alternativă de dezvoltare a vânzărilor internaționale și  

 accesarea clienților la export. 

Bugetul pentru export şi instrumente financiare 

Buget pentru export 

Pentru dezvoltarea exportului, compania are nevoie de un buget pentru dezvoltarea activităţilor de 

export, dezvoltare a  acţiunilor de marketing și resurse umane disponibile pentru implementarea 

activităților. 

Buget marketing 
În cazul în care o companie este interesată de a promova propriul brand, are nevoie, de asemenea, 

să înfiinţeze aparte un buget pentru activități de marketing şi promovare pe piețele țintă. 

Garanţii la export, şi 

instrumente bancare 

Garanțiile la export, factoring de export, acces la liniile de credit sunt unele din instrumente 

care trebuie să fie accesibile pentru companiile active în vânzări pe plan internațional. 
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Anexa 2. Chestionar de evaluare a exportatorului  

Data:  

Denumirea companiei           

Nr. înregsitrare             

Persoana de contact             

Adresa E-mail              Telefon           

Adresa Web:             

1. Produs pentru export Max. 20 puncte 

Produs oferit la export 

Pentru promovarea ofertei, compania va identifica produsul sau serviciul pentru export, 
standardele de calitate necesare,  și va dezvolta produsul conform standardelor internaționale și  
cantități optime.  

0 1 2 3 4 5  

 
Marcaţi "0" dacă consideraţi că produsul nu este pregătit pentru export, marcaţi "5" - dacă 
produsul  este pregătit pentru export și corespunde cerințelor de calitate și cantitate 

Oferta de preţ la export 

Prețul competitiv este unul dintre elementele de bază în comerţului internațional. Compania va fi  

capabilă de a calcula prețul și dezvolta strategia de stabilire a prețului în funcție de piața țintă. 

0 1 2 3 4 5  

 
Marcaţi "0" dacă nu știți prețul pootrivit al produsului Dvs. pentru piața internațională și "5" – dacă 
cunoaşteţi preţul produsului pentru pieța internațională; 

Ambalare, etichetare 

Exportatorii trebuie să fie conștienți privind cerințele pieței în ambalare (ambalajul produsului, 

ambalajul de transportare), etichetarea informației și alte documente pentru organizarea 

procesului de export. 

0 1 2 3 4 5  

 

Marcaţi "0" dacă nu aveţi ambalarea și etichetarea produselor în conformitate cu standardele 

internaționale și "5" -  ambalarea și etichetarea corespunde cu standardele internaționale. 

Valoarea adăugată la export 

Valoarea adăugată este atunci când societatea nu doar vinde materia prime sau servicii, dar, de 

asemenea perfectează și alte componente ale ciclului de producţie-de la inovație, design, la 

branding şi marketing. Valoarea adăugată mai mare ar înseamnă mai multe venituri pentru 

angajați și marjă de profit mai mare. 

0 1 2 3 4 5  

 
Marcaţi "0" dacă produsul destinat pieței internaționale este cu valoare adăugată scăzută, și "5" – 
în cazul în care firma dvs. are produs cu valoare adăugată mare (de exemplu, produse de marcă) 

  

2. Competenţe în export şi personal Max. 20 puncte 

Prezenţa Managerului în  

Export 

Compania de export are nevoie de o persoană în funcția de manager în export, responsabilitatea 

de bază a căria ar viza organizarea procesului de vânzări la export. Pentru exportatori mai mici,   

personalul existent în vânzări sau  managementul companiei pot executa această funcţie. 

0 1 2 3 4 5  

Marcaţi "0" dacă nu aveți manager în export în companie, "1-5", sau mai mult, înseamnă Nr de 

persoane care sunt implicaţi în procesul de export. 

Competenţe în vânzări şi 
organizarea procesului    

Pentru a comercializa produsele pe plan internațional, este esențial ca compania / organizația să 

deţină o persoană competentă în vânzări cu cunoștințe relevante în organizarea  procesului de 

vânzări și abilități de comunicare. 

0 1 2 3 4 5  
Vă rugăm să evaluați echipa pentru abilitățile și cunoștințele în organizarea procesului în vânzări  
 pe piețele internaționale cu punctajul  0-5. 
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Abilităţi de prezentare 

Prezentarea companiei generează prima impresie despre produs și companie. Este important să 

înțelegem ce informații sunt de interes clientului şi  trebuie incluse în prezentare. Trebuie luată în 

considerare proiectarea, utilizarea imaginilor de înaltă calitate, fonturi și alte detalii tehnice. În plus, 

personalul de export ar trebui să dispună de abilitati excelente de prezentare verbală. 

0 1 2 3 4 5  
 
Vă rugăm să evaluați abilitățile echipei cu punctajul 0-5. 

Limbi străine 

Cunoaşterea limbilor străine în cadrul companiei este  o cheie pentru piețele internaționale. În 

cazul în care o companie planifică intrarea pe piețele occidentale și alte piețe (în afară de piețele 

CSI), ar trebui să deţină o persoană în vânzări care cunoaşte limba engleză (germana sau 

franceza), a cărui responsabilitate de bază este organizarea vânzărilor la export. 

0 1 2 3 4 5  

Vă rugăm să evaluați competențele lingvistice ale echipei de export, unde "0" înseamnă că 
persoanele din vânzări posedă doar română; și "1-5" înseamnă numărul de limbi suplimentare 
vorbite în echipă. 

 

3. Cunoştinţe de piaţă şi planificarea exporturilor  Max. 20 puncte 

Cercetări de piaţă 

Cercetarea pieței este activitatea primordială în cazul în care compania doreşte să acceseze piețe 

noi pentru a cunoaşte potențialii clienți, concurenții companiei, diferențele de piață, dimensiunea 

pieței și  alţi factori care pot avea impact asupra vânzărilor de produse. Competenţele de 

perfectare a unei cercetării de piaţă sunt necesare pentru  analiza competitivitatăţii companiei în 

raport cu piețele internaționale. 

0 1 2 3 4 5  

Vă rugăm să evaluați cunoștințele Dvs. în  perfectarea unei cercetări de piață.   

 Marcaţi corespunzător: "0" - nu știu cum se face,; "3" - ocazional; "5" - o facem de fiecare dată  
înainte de a accesa piețe noi;  

Cunoştinţe de piaţă & info 

Informațiile și cunoștințele de piață oferă cunoaşterea mai profundă privind piața țintă, concurența 

și competitivitatea exportatorilor. Analitica pieţei face parte din strategia companiei pentru export. 

0 1 2 3 4 5  
 
Vă rugăm să evaluați cunoștințele echipei cu punctajul 0-5. 

Strategia de export şi 
planificare 

Strategia de export și planificarea reprezintă un document strategic în dezvoltarea exportului în 

cadrul companiei. Strategia de export este un document de ghidare; pe când, planificarea 

exportului este un plan de activitate în dezvoltarea exporturilor pentru o perioadă de un an. 

0 1 2 3 4 5  Vă rugăm să indicați dacă compania are un plan de export "0" - Nu, "3" Da, dar învechit; "5" Da   

Informații cu privire la   
documentarea juridică și 
prosedurile vamale 

Pentru desfăşurarea exportului, este important să fim la curent cu toate cerințele regulamentare în 

vânzări, documentaţia vamală și soluții logistice pe piața țintă. 

0 1 2 3 4 5  
Vă rugăm să indicați gradul de sensibilizare a companiei faţă de cerințele legislative internaționale 
cu punctajul 0-5   

 
 

4. Instrumente de marketing B2B  Max. 20 puncte 

Identitatea corporativă 

Identitatea corporativă este faţa exterioară a companiei – partea unică, individuală, care 

diferenţiază compania de celelalte companii. Imaginea corporativă profesională creează prima 

impresie faţă de un nou  client 

0 1 2 3 4 5  

Vă rugăm să indicați cât de dezvoltată este identitatea corporativă a companiei dvs. și evaluaţi 
declarația de mai sus, în cazul în care "0" indică nu avem identitate corporativă; "3" - lucram și  
 dezvoltăm identitatea corporativă; 5- avem identitate corporativă. 
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Instrumente de marketing 

Prezentarea profesională, profilul companiei cu imagini de înaltă calitate, broșurile și cataloagele 

sunt instrumente de comunicare a ofertei companiei la export. 

0 1 2 3 4 5  

Vă rugăm să evaluați instrumentele care indică "0" - în cazul în care nu există instrumente de 
marketing sau o calitate scăzută de marketing; "3" - există anumite instrumente de marketing,, dar 
sunt necesare îmbunătățiri majore; "5" - avem instrumente de marketing excelente 

Produs de marcă şi 
marketing 

În cazul în care o companie este interesată de a vinde produsul și de a promova brandul propriu, 

ea are nevoie de un brand profesional, instrumente de marketing pentru promovarea brandului. 

0 1 2 3 4 5  
"0" - nu sunt produse de marcă; "3" - se lucrează în prezent privind dezvoltarea mărcii produselor 
proprii; "5" - mărci proprii dezvoltate pentru export; 

Elaborarea paginii web 

Unul din instrumentele cheie în dezvoltarea exportului este pagina web, elaborată  professional, 

disponibilă în limbi străine, cu imagini de înaltă calitate și fotografi. În cazul în care o companie nu 

are un web site, sau site-ul este deo calitate proastă, atunci şansele companiei la export se reduc. 

0 1 2 3 4 5  

 
Vă rugăm să evaluați pagina web "0" - nu este pagină web; "1" - numai în limba română; "5" - în 
limba engleză 

 
5. Activități de promovare a vânzărilor la export Max. 20 puncte 

Expoziţii internaţionale 

Expozițiile internaționale sunt un instrument de promovare a comerțului internațional, modul în 

care compania se promovează  pe piața țintă și atrage clienţi la export. Participarea la expoziţii are 

loc nu numai la standuri comune a țării, dar și în mod individual. 

0 1 2 3 4 5  

Vă rugăm să indicați experiența dvs.   - "0" - nici o experiență în participarea la expo comerciale; 
"3" - participare neregulată la expo și majoritatea din țară; "5" - participarea individuală  
sistematică și planificată la expo 

Misiuni economice/ 
întrevederi 

Misiunile economice B2B sunt vizite orientate către piața de export cu un program de întrevederi cu 

potenţiali parteneri de afaceri. Misiunile economice B2B permit explorarea și dezvoltarea  

oportunităților comerciale în țările selectate. Misiunile economice B2B pot fi, de asemenea, 

organizate sub formă de evenimente de contacte de afaceri B2B. 

0   3   5  
Vă rugăm să indicați experienta - "0" - compania nu participă la misiuni economice; "3" - compania 
participă ocazional; "5" - compania participa la misiuni economice și vizite B2B 

Vizite individuale de 
identificare a  partenerilor 

Vizitele individuale pentru întreţinerea întrevederilor directe cu clienţii de pe piața țintă - un proces 
tradițional de dezvoltare a exporturilor.   

0   3   5  

Vă rugăm să indicați experienta - "0" compania nu organizează vizite individuale în piata tinta; "3" -  

 compania ocazional merge la vizite internaționale; "5" - compania regulat participă și organizează 
vizite individuale 

Buget pentru export 

Pentru a dezvolta exportul, compania are nevoie de un buget de dezvoltare a activităţilor de 
export, dezvoltare a  acţiunilor de marketing și resurse umane disponibile pentru implementarea 
activităților. 

0 1 2 3 4 5  

Vă rugăm să indicați "0" dacă compania nu are buget separat de export; indicaţi "3" dacă 
compania nu are buget separat, dar  știţi unde și cum să atrageţi finanțe suplimentare; indicaţi "5", 
în cazul în care compania are buget separat de export și cunoaşteţi alte mecanisme de sprijin și 
posibilități 

Vă mulţumim pentru participare!  
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Anexa 3. Lista respondenţilor la  interviu 

Organizaţii de 
stat 

Organizaţia de Promovare a Exporturilor şi Investiţiilor a Republicii Moldova (MIEPO) 

Ministerul Economiei a Republicii Moldova 

Ministerul Afacerilor Extrne şi Integrării Europene 

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare a Republicii Moldova 

Echipa de Atragere a Investiţiilor, Oficiul Prim-ministrului al Republicii Moldova 

ODIMM 

Investeşte în Moldova 

Oficiul Naţional al Viei şi Vinului 

Organizaţiile 

donatoare 

USAID Moldova 

Delegaţia Uniunii Europene din Moldova 

UIPAC/ Unitatea de Implementare a Proiectului a Proiectului Băncii Mondiale Creșterea 
Competitivității 

Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) GmbH 

Proiectul Competitivitatea Agricolă și Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED) 

Proiectului Creşterea Competitivităţii şi Dezvoltarea Întreprinderilor II(CEED II)   

CIF 

PNUD 

BERD 

SIDA 

Asociaţii 

 

Camera de Comerţ şi Industrie din Republica Moldova 

Federaţia Fermierilor Naţionali 

Asociaţia Producătorilor şi Exportatorilor de Fructe «Moldova Fruct» 

Asociaţia Naţională a Apicultorilor 

Asociaţia Patronală din Industria Uşoară (APIUS) 

Asociaţia Producătorilor Mici de Vinuri din Moldova 

Asociaţia Ghilda Vinurilor din Moldova 

PROGRAIN” srl (export de produce agricole şi cereale) 

Asociaţia Producătorilor şi Exportatorilor de Struguri din Moldova 

Uniunea Producătorilor Culturilor Nucifere din Moldova 

Asociaţia Naţională a Companiilor Private din Domeniul TIC (ATIC) 

Uniunea Republicană a Asociaţiilor Producătorilor Agricoli ,,Uniagroprotect’’ 

Asociaţia Producătorilor de Conserve ,,Speranta-Con’’ 

Asociaţia Businessului European (EBA) 

Asociaţia Băncilor din Moldova 

AmCham Moldova  

Companii 

IONEL 

ARTIMA 

INTROSCOP 

NISTRU – OLANESTI 

Natur-Bravo 

Orhei-VIT 

Georgette 

Infinity INC 

Steaua Reds 

Ravetti 

Arte LUG 

Alfa-Nistru 

Codru ST 

Allert &Co 

Crème Brulee 

Bucuria 

Franzeluta 



Anexa 4. Rezultatele evaluării site-urilor Exportatorilor  

Denumirea companiei Website Activ/ inactiv 
Disponibil în limbile din piețele-

țintă?103 
Informaţia de contact Domeniul Locuri de muncă 

Agrostoc CÎ www.agrostoc.md Activ Romana 
Informaţii generale de 

contact  
Produse agricole. 32 

Vest-Resurs SRL vest-resurs.webs.md Activ Rusa 
Informaţii generale de 

contact  
Produse agricole. 36 

Amg-Kernel srl., S.C. www.kernel.md Activ Romana, Rusa 
Informaţii generale de 

contact  
Produse agricole. 350 

Codru-St SRL www.codru-st.md Activ Romana, Rusa 
Informaţii generale de 

contact  
Produse agricole. 200 

Agrosfera-Bm SRL www.agrosfera-bm.biz Activ Romana, Rusa 
Informaţii generale de 

contact  
Produse agricole. 100 

Natur Bravo ÎM. www.naturbravo.md Activ Romana, Engleza, Rusa 
Informaţii generale de 

contact  
Produse agricole. 800 

Orhei-Vit ÎM. www.orhei-vit.com Activ Romana, Engleza,Rusa 
Informaţii generale de 

contact  
Produse agricole. 600 

Fabrica de conserve ''ALFA-

NISTRU'' ÎM. / Marca Comercială 

VIS 

www.alfa-nistru.com Activ Romana, Rusa 
Informaţii detaliate de 

contact  
Produse agricole. 358 

Calarasi Fabrica de conserve ÎM. www.fconscalarasi.md Inactiv Inactiv Inactiv Produse agricole. 90 

Nistru-Olanesti ÎM. n/d Inactiv Inactiv Inactiv Produse agricole. 320 

Plaiul-Birladean SRL, Companie 

Agrară 
n/d Inactiv Inactiv Inactiv Produse agricole. 237 

Prietenia-Agro SRL n/d Inactiv Inactiv Inactiv Produse agricole. 451 

Arbomax SRL www.arbomax.md Inactiv Inactiv Inactiv Produse agricole. 6 

Crist-Valg SRL n/d Inactiv Inactiv Inactiv Produse agricole. 80 

Elevator Kelley Grains ÎM. n/d Inactiv Inactiv Inactiv Produse agricole. 375 

Orom-Imexpo SRL n/d Inactiv Inactiv Inactiv Produse agricole. 42 

Ceteronis-St SRL n/d Inactiv Inactiv Inactiv Produse agricole. 500 

Ics Ecovit Srl n/d Inactiv Inactiv Inactiv Produse agricole. 400 

Agrovin Bulboaca ÎM. www.agrovinbulboaca.md Inactiv Inactiv Inactiv Produse alimentare 142 

Chateau Vartely SRL www.vartely.md Activ Romana, Engleza, Rusa 
Informaţii detaliate de 

contact  
Produse alimentare 200 

Cricova ÎM., Fabrica de Vinuri www.cricova.md Activ Romana, Engleza, Rusa 
Informaţii generale de 

contact  
Produse alimentare 687 

                                                           
103 Pentru reprezentanții industriei "Textile si Îmbrăcăminte" limba pieților țintă este rusa. Pentru alte sectoare, limbile piețelor țintă sunt rusa și engleza.   

http://www.agrostoc.md/
http://vest-resurs.webs.md/
http://www.kernel.md/
http://www.codru-st.md/
http://www.agrosfera-bm.biz/
http://www.naturbravo.md/
http://www.orhei-vit.com/
http://www.alfa-nistru.com/
http://www.fconscalarasi.md/
http://www.arbomax.md/
http://www.agrovinbulboaca.md/
http://www.vartely.md/
http://www.cricova.md/
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Denumirea companiei Website Activ/ inactiv 
Disponibil în limbile din piețele-

țintă?103 
Informaţia de contact Domeniul Locuri de muncă 

Dk-Intertrade SRL / Dionis Club www.dionis.md Inactiv Inactiv Inactiv Produse alimentare 130 

Imperial Vin ÎM. www.imperial-vin.com Activ Romana, Engleza, Rusa 
Informaţii generale de 

contact  
Produse alimentare 350 

Renaissance-Perfect SRL, C.F.C. www.r-perfect.com Activ Romana, Engleza, Rusa 
Informaţii detaliate de 

contact  
Produse alimentare 100 

Romanesti ÎM. n/d Inactiv Inactiv Inactiv Produse alimentare 236 

Vinaria Bostavan SRL, J.V. www.bostavan.md Activ Romana, Engleza, Rusa 
Informaţii generale de 

contact  
Produse alimentare 425 

Vinaria Din Vale ÎM. n/d Inactiv Inactiv Inactiv Produse alimentare 84 

Wine International Project SRL www.garling.md Inactiv Inactiv Inactiv Produse alimentare 40 

Asena Textil SRL, C.F.C. n/d Inactiv Inactiv Inactiv Textile şi îmbrăcăminte 1720 

Csm Uniform SRL, C.F.C. n/d Inactiv Inactiv Inactiv Textile şi îmbrăcăminte 545 

IONEL ÎM.,  www.ionel-sa.md Inactiv Inactiv Inactiv Textile şi îmbrăcăminte   

Stag Textile Industry ÎM., C.F.C. www.stag.md Activ Rusa 
Informaţii detaliate de 

contact  
Textile şi îmbrăcăminte 600 

Tricon ÎM. n/d Inactiv Inactiv Inactiv Textile şi îmbrăcăminte 700 

Fashion Group SRL, J.V. n/d Inactiv Inactiv Inactiv Textile şi îmbrăcăminte 490 

Artizana ÎM. www.artizanafashion.md Activ Romana, Engleza, Rusa 
Informaţii generale de 

contact  
Textile şi îmbrăcăminte 300 

CODREANCA ÎM., Companie de 

producere 
www.codreanca.com.md Inactiv Inactiv Inactiv Textile şi îmbrăcăminte 256 

Icatex-Pro SRL, C.F.C. www.teamdress.md Activ Romana, Engleza, Rusa No contact information Textile şi îmbrăcăminte 253 

Steaua-RedsÎM., C.F.C. www.steauareds.md Activ Romana 
Informaţii generale de 

contact  
Textile şi îmbrăcăminte 380 

Moldabela SRL / www.acvila.md Activ Romana, Engleza, Rusa 
Informaţii generale de 

contact  
Textile şi îmbrăcăminte 508 

Artizana www.artizana.md Activ Romana, Engleza, Rusa No contact information Textile şi îmbrăcăminte 266 

Bombonici SRL www.bombonici.md Activ Romana 
Informaţii generale de 

contact  
Textile şi îmbrăcăminte 52 

Brio Model Management Srl www.briomodel.md Inactiv Inactiv Inactiv Textile şi îmbrăcăminte 20 

Codreanca n/d Inactiv Inactiv Inactiv Textile şi îmbrăcăminte 260 

Cojocari Grup Srl www.vasconi.md Activ Romana, Engleza, Rusa 
Informaţii generale de 

contact  
Textile şi îmbrăcăminte 84 

Emilita Lux Srl www.liafia.md Inactiv Inactiv Inactiv Textile şi îmbrăcăminte 9 

Filatura-Ungheni Sa www.carpeta.md Activ Romana No contact information Textile şi îmbrăcăminte 168 

Ii Moldovan Vasile www.miss-vivi.md Activ Romana, Engleza, Rusa No contact information Textile şi îmbrăcăminte 13 

Infinity n/d Inactiv Inactiv Inactiv Textile şi îmbrăcăminte 448 

http://www.dionis.md/
http://www.imperial-vin.com/
http://www.r-perfect.com/
http://www.bostavan.md/
http://www.garling.md/
http://www.ionel-sa.md/
http://www.stag.md/
http://www.artizanafashion.md/
http://www.codreanca.com.md/
http://www.teamdress.md/
http://www.steauareds.md/
http://www.acvila.md/
http://www.artizana.md/
http://www.bombonici.md/
http://www.briomodel.md/
http://www.vasconi.md/
http://www.vasconi.md/
http://www.liafia.md/
http://www.carpeta.md/
http://www.miss-vivi.md/
http://www.miss-vivi.md/
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Denumirea companiei Website Activ/ inactiv 
Disponibil în limbile din piețele-

țintă?103 
Informaţia de contact Domeniul Locuri de muncă 

Intercentre-Lux www.centrelux.com Activ Engleza, Rusa 
Informaţii detaliate de 

contact  
Textile şi îmbrăcăminte 982 

Ionel www.ionel.md Activ Romana, Engleza, Rusa 
Informaţii detaliate de 

contact  
Textile şi îmbrăcăminte 742 

Iradex-Textil Srl n/d Inactiv Inactiv Inactiv Textile şi îmbrăcăminte 13 

Iuvas www.iuvas.md Inactiv Inactiv Inactiv Textile şi îmbrăcăminte 150 

Lenicris www.lenicris.md Activ Romana, Rusa Lipseşte informaţia Textile şi îmbrăcăminte 23 

Linella Din Inima www.linella.md Activ Romana, Engleza, Rusa 
Informaţii detaliate de 

contact  
Textile şi îmbrăcăminte 30 

Maicom SRL www.maicom.md Activ Romana, Engleza, Rusa 
Informaţii generale de 

contact  
Textile şi îmbrăcăminte 74 

Mobile doar Facebook: Georgette Activ Romana Lipseşte informaţia Textile şi îmbrăcăminte 123 

Natalia Melnic 
doar Facebook: Sekana by 

Natalia Melnic 
Activ Romana, Engleza, Rusa 

Informaţii generale de 

contact  
Textile şi îmbrăcăminte 33 

Odema www.odema.info Activ Engleza 
Informaţii generale de 

contact  
Textile şi îmbrăcăminte 370 

Olga Ceban www.ravetti.md Activ Romana, Engleza, Rusa 
Informaţii generale de 

contact  
Textile şi îmbrăcăminte 33 

Olympus www.olympus-md.com Activ Rusa 
Informaţii generale de 

contact  
Textile şi îmbrăcăminte 184 

Premiera Dona n/d Inactiv Inactiv Inactiv Textile şi îmbrăcăminte 75 

Saltoianca n/d Inactiv Inactiv Inactiv Textile şi îmbrăcăminte 57 

Steaua Reds www.steauareds.md Activ Romana 
Informaţii generale de 

contact  
Textile şi îmbrăcăminte 183 

Tricon www.tricon.md Activ Romana 
Informaţii generale de 

contact  
Textile şi îmbrăcăminte 518 

Velitextil Plus Ltd 
doar Facebook : Crème 

Brulee by Velitextil - Plus 
Activ Romana 

Informaţii generale de 

contact  
Textile şi îmbrăcăminte 22 

Vistline www.vistline.md Activ Romana, Engleza, Rusa Lipseşte informaţia Textile şi îmbrăcăminte 21 

Ana Popov Ju-Bijoux 
doar Facebook: Ju Bijoux 

by Ana Popova 
Activ Romana, Engleza 

Informaţii generale de 

contact  
Textile şi îmbrăcăminte 5 

Arilux www.arillu.md Activ Romana, Engleza 
Informaţii generale de 

contact  
Textile şi îmbrăcăminte 25 

Artima n/d Inactiv Inactiv Inactiv Textile şi îmbrăcăminte 192 

Bit Program www.vburlacu.md Activ Romana, Engleza, Rusa 
Informaţii generale de 

contact  
Textile şi îmbrăcăminte 25 

Cristina Mold-Rom Simpex www.cristina.md Activ Romana, Engleza, Rusa 
Informaţii generale de 

contact  
Textile şi îmbrăcăminte 346 

http://www.centrelux.com/
http://www.ionel.md/
http://www.iuvas.md/
http://www.lenicris.md/
http://www.linella.md/
http://www.maicom.md/
http://www.odema.info/
http://www.ravetti.md/
http://www.olympus-md.com/
http://www.steauareds.md/
http://www.tricon.md/
http://www.vistline.md/
http://www.arillu.md/
http://www.vburlacu.md/
http://www.cristina.md/
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Denumirea companiei Website Activ/ inactiv 
Disponibil în limbile din piețele-

țintă?103 
Informaţia de contact Domeniul Locuri de muncă 

Daxen-Com n/d Inactiv Inactiv Inactiv Textile şi îmbrăcăminte 36 

Floare www.floare.com Activ Engleza, Rusa 
Informaţii detaliate de 

contact  
Textile şi îmbrăcăminte 491 

Igor Tesner n/d Inactiv Inactiv Inactiv Textile şi îmbrăcăminte 13 

Oldcom doar Facebook: OLDCOM Activ Romana, Engleza Lipseşte informaţia Textile şi îmbrăcăminte 157 

Ponti SRL www.ponti.md Activ Romana, Rusa 
Informaţii generale de 

contact  
Textile şi îmbrăcăminte 85 

Rotan www.rotan.md Activ Romana, Engleza, Rusa 
Informaţii generale de 

contact  
Textile şi îmbrăcăminte 130 

Tabita Com www.tabita.com.md Inactiv Inactiv Inactiv Textile şi îmbrăcăminte 116 

Tighina www.tigina-shoes.com Activ Engleza, Rusa 
Informaţii detaliate de 

contact  
Textile şi îmbrăcăminte 248 

Tiras SRL n/d Inactiv Inactiv Inactiv Textile şi îmbrăcăminte 76 

Zorile SA www.zorile.md Activ Romana, Rusa 
Informaţii generale de 

contact  
Textile şi îmbrăcăminte 559 

Agromasina ÎM. www.agromashina.com Activ Rusa 
Informaţii generale de 

contact  

Fabricarea de produse 

electonice şi mecanice 
69 

Alimentarmas ÎM. www.almash.md Activ Romana, Engleza, Rusa 
Informaţii generale de 

contact  

Fabricarea de produse 

electonice şi mecanice 
140 

Hidropompa ÎM. n/d Inactiv Inactiv Inactiv 
Fabricarea de produse 

electonice şi mecanice 
180 

Inteh ÎM., Experimental 

Technological Equipment Plant 
www.inteh.biz Activ Rusa 

Informaţii generale de 

contact  

Fabricarea de produse 

electonice şi mecanice 
59 

Moldagrotehnica ÎM. www.moldagrotehnica.md Activ Romana, Engleza, Rusa 
Informaţii detaliate de 

contact  

Fabricarea de produse 

electonice şi mecanice 
308 

Moldovahidromas ÎM. www.hidromash.md Activ Engleza, Rusa 
Informaţii detaliate de 

contact  

Fabricarea de produse 

electonice şi mecanice 
600 

Steinel Electronic SRL, J.V. www.steinel.md Inactiv Inactiv Inactiv 
Fabricarea de produse 

electonice şi mecanice 
250 

UzinaTopazÎM., J.V. www.topaz.md Activ Romana, Engleza, Rusa 
Informaţii generale de 

contact  

Fabricarea de produse 

electonice şi mecanice 
  

Eliri ÎM., Scientific Research 

Institute 
www.eliri.md Activ Romana, Engleza, Rusa 

Informaţii generale de 

contact  

Fabricarea de produse 

electonice şi mecanice 
88 

Introscop ÎM. www.introscop.md Activ Romana, Engleza, Rusa 
Informaţii detaliate de 

contact  

Fabricarea de produse 

electonice şi mecanice 
450 

Raut ÎM. www.raut.md Inactiv Inactiv Inactiv 
Fabricarea de produse 

electonice şi mecanice 
700 

Rdm SRL, I.C.P. www.rdm.md Activ Engleza, Rusa 
Informaţii generale de 

contact  

Fabricarea de produse 

electonice şi mecanice 
  

http://www.floare.com/
http://www.ponti.md/
http://www.rotan.md/
http://www.tabita.com.md/
http://www.tigina-shoes.com/
http://www.zorile.md/
http://www.agromashina.com/
http://www.almash.md/
http://www.inteh.biz/
http://www.moldagrotehnica.md/
http://www.hidromash.md/
http://www.steinel.md/
http://www.topaz.md/
http://www.eliri.md/
http://www.introscop.md/
http://www.raut.md/
http://www.rdm.md/
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Denumirea companiei Website Activ/ inactiv 
Disponibil în limbile din piețele-

țintă?103 
Informaţia de contact Domeniul Locuri de muncă 

RIF-Acvaaparat ÎM., Institutul de 

Cercetări Ştiinţifice 
n/d Inactiv Inactiv Inactiv 

Fabricarea de produse 

electonice şi mecanice 
150 

Add Grup SRL www.addgrup.com Activ Engleza, Rusa 
Informaţii detaliate de 

contact  

Fabricarea de produse 

electonice şi mecanice 
200 

Atai SRL www.ataigroup.com Activ Engleza, Rusa 
Informaţii generale de 

contact  

Produse chimice şi 

medicamente. 
100 

Ecochimie SRL www.ecochimie.md Activ Romana, Engleza, Rusa 
Informaţii generale de 

contact  

Produse chimice şi 

medicamente. 
25 

Fanig-Chim SRL 
www.fanig-

chim.moldagro.md 
Activ Romana, Engleza, Rusa 

Informaţii generale de 

contact  

Produse chimice şi 

medicamente. 
25 

Policontract SRL www.policontract.com Activ Romana 
Informaţii generale de 

contact  

Produse chimice şi 

medicamente. 
20 

Farmaco ÎM., J.V. www.farmaco.md Inactiv Inactiv Inactiv 
Produse chimice şi 

medicamente. 
197 

Farmaprim SRL www.farmaprim.md Activ Romana, Engleza, Rusa 
Informaţii generale de 

contact  

Produse chimice şi 

medicamente. 
150 

Farmavet ÎM. www.farmavet.md Inactiv Inactiv Inactiv 
Produse chimice şi 

medicamente. 
80 

Viorica-Cosmetic ÎM. www.viorica-cosmetic.com Activ Romana, Engleza, Rusa 
Informaţii detaliate de 

contact  

Produse chimice şi 

medicamente. 
167 

Armo-Beton ÎM. n/d Inactiv Inactiv Inactiv Materiale de construcţii  107 

Avantaj-Av ÎM. www.avantaj.md Activ Romana, Engleza, Rusa 
Informaţii generale de 

contact  
Materiale de construcţii  150 

Beton Armat ÎM. www.betonarmat4.md Inactiv Inactiv Inactiv Materiale de construcţii  120 

Consocivil ÎM. / Filial Pat n/d Inactiv Inactiv Inactiv Materiale de construcţii  47 

Iacobas Construct SRL www.iacobas.com Activ Romana, Rusa 
Informaţii generale de 

contact  
Materiale de construcţii  60 

Inconarm ÎM. www.inconarm.md Activ Rusa 
Informaţii generale de 

contact  
Materiale de construcţii  145 

Knauf-GipsSRL, C.F.C. www.knauf.md Inactiv Inactiv Inactiv Materiale de construcţii  130 

Lafarge Ciment ÎM., C.F.C. www.lafarge.md Activ Romana 
Informaţii detaliate de 

contact  
Materiale de construcţii  80 

Macon ÎM., Uzina de materiale de 

construcţii   
www.macon-cmc.md Activ Engleza 

Informaţii detaliate de 

contact  
Materiale de construcţii  400 

Radial Plus SRL www.radialplus.md Activ Romana, Rusa Lipseşte informaţia Materiale de construcţii  86 

Ribnita Uzina de Ciment  ÎM. www.aorck.com Activ Rusa 
Informaţii detaliate de 

contact  
Materiale de construcţii  920 

Fabrica Elementelor de Construcţii 

ÎM. 
www.fec.md Activ Romana 

Informaţii generale de 

contact  
Materiale de construcţii  130 

http://www.ataigroup.com/
http://www.ecochimie.md/
http://www.fanig-chim.moldagro.md/
http://www.fanig-chim.moldagro.md/
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http://www.farmaco.md/
http://www.farmaprim.md/
http://www.farmavet.md/
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Cristal-Impex SRL, C.F.C. / Floresti 

Fabrica de Sticlă 
www.cristal-flor.md Inactiv Inactiv Inactiv Altele 39 

Glass Container Company ÎM., J.V. 
www.gcc.md 

 
Activ Romana, Engleza, Rusa 

Informaţii generale de 

contact  
Altele 295 

Steclar SRL n/d Inactiv Inactiv Inactiv Altele 51 

Fabrica de Sticlă Chisinau S.Î. www.glass.md Activ Romana, Engleza, Rusa 
Informaţii detaliate de 

contact  
Altele 612 

Confort SRL, P.T.C. www.confort.md Inactiv Inactiv Inactiv Altele 846 

Creator-Iu.Bors SRL, S.C. www.creator.md Activ Romana 
Informaţii generale de 

contact  
Altele 300 

IcamÎM., P.T.E. www.icam.md Activ Romana, Rusa 
Informaţii generale de 

contact  
Altele 156 

Lemnar ÎM. n/d Inactiv Inactiv Inactiv Altele 85 

Molven Grup SRL www.molvengrup.md Inactiv Inactiv Inactiv Altele 70 

POLIMOBIL SRL, Fabrica de 

Mobilă 
www.polimobil.md Activ Rusa 

Informaţii detaliate de 

contact  
Altele 80 

StejaurÎM., P.T.C. www.stejaur.md Activ Romana, Engleza, Rusa 
Informaţii detaliate de 

contact  
Altele 90 

Viitorul ÎM., Fabrica de Mobilă www.viitorul.md Activ Romana, Engleza, Rusa 
Informaţii generale de 

contact  
Altele 43 

Metalferos ÎM. www.metalferos.md Activ Romana, Engleza, Rusa 
Informaţii generale de 

contact  
Altele 189 

Metalica-Zuev www.metalica-zuev.com Inactiv Inactiv Inactiv Altele 60 

Metancor-Com SRL, S.C. www.metancor.md Activ Engleza, Rusa 
Informaţii generale de 

contact  
Altele 35 

Orvento-Metall Trading Company 

SRL, J.V. 
www.orvento.com Inactiv Inactiv Inactiv Altele 78 

Rultehcom SRL www.rultehcom.md Activ Rusa 
Informaţii generale de 

contact  
Altele 95 

Tronex-Com SRL www.tronex.md Activ Romana, Rusa 
Informaţii generale de 

contact  
Altele 54 

Agat ÎM. www.agat.md Activ Romana, Rusa 
Informaţii generale de 

contact  
Altele 45 

Alfa-Plast SRL www.alfa-plast.com Activ Romana, Engleza, Rusa 
Informaţii generale de 

contact  
Altele 40 

Aschim ÎM. www.aschim.md Activ Romana, Rusa 
Informaţii detaliate de 

contact  
Altele 92 

Comecoteh SRL www.comecoteh.md Activ Romana, Engleza, Rusa 
Informaţii generale de 

contact  
Altele 98 

http://www.cristal-flor.md/
http://www.gcc.md/
http://www.glass.md/
http://www.confort.md/
http://www.creator.md/
http://www.icam.md/
http://www.molvengrup.md/
http://www.polimobil.md/
http://www.stejaur.md/
http://www.viitorul.md/
http://www.metalferos.md/
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Europlast Chisinau SRL, C.F.C. 
www.europlast-

preforma.md 
Inactiv Inactiv Inactiv Altele 100 

Mold-Plastchim SRL, J.V. www.abs.md Inactiv Inactiv Inactiv Altele 64 

Polimer Gaz Constructii SRL n/d Inactiv Inactiv Inactiv Altele 62 

Sanin SRL, J.V. www.sanin.md Inactiv Inactiv Inactiv Altele 350 

Uniplast SRL www.uniplast.md Activ Romana, Rusa 
Informaţii generale de 

contact  
Altele 60 

Vidar SRL, P.T.C. www.vidar.md Activ Rusa 
Informaţii generale de 

contact  
Altele 57 

Uispac SRL www.uispac.md Inactiv Inactiv Inactiv Altele 45 

Michailides Tobacco Moldova ÎM. n/d Inactiv Inactiv Inactiv Altele 100 

Tutun-Ctc ÎM. www.tutun-ctc.md Activ Romana, Engleza, Rusa 
Informaţii detaliate de 

contact  
Altele 500 

http://www.europlast-preforma.md/
http://www.europlast-preforma.md/
http://www.abs.md/
http://www.sanin.md/
http://www.uniplast.md/
http://www.vidar.md/
http://www.uispac.md/
http://www.tutun-ctc.md/


Anexa 5. Criterii de prioritizare a piețelor de export pentru produse agricole    

Ţara 
Export actual 
din Moldova 

Balanţa 
comercială în % 

Populaţia (mln)  Distanţa 
PIB pe cap de 
locuitor (USD) 

Stabilitatea 
politică 

Acorduri 
comerciale 

Limba 

Albania 92568 -76% 3 Medie 10700 Medie Comerţ Liber  Alte 

Armenia 109101 -83% 3 Medie 6300 Medie Comerţ Liber Rusa/Alte 

Austria 6558686 -57% 8,2 Medie 42600 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Azerbaijan 232647 -46% 9,6 Medie 10800 Medie Comerţ Liber Rusa/Alte 

Bahrain 0 n/d 1,3 Mare 29800 Joasă Nici unul Engleza/Alte 

Belarus 17341393 -57% 9,6 Mică 16100 Joasă Comerţ Liber Rusa 

Belgia 1012435 -22% 10,4 Medie 37800 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Bosnia & 
Herţegovina 

269325 -81% 3,8 Medie 8300 Medie Comerţ Liber  Alte 

Bulgaria 2085472 322% 6,9 Mică 14400 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Croaţia 0 -45% 4,4 Medie 17800 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Cipru 1339950 -53% 1,1 Medie 24500 Medie Comerţ Liber Engleza/Alte 

Republica Cehă  594908 -17% 10,6 Medie 26300 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Danemarca 1004911 -14% 5,5 Medie 37800 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Egipt 378500 -63% 86,8 Mare 6600 Joasă Nici unul  Engleza/Alte 

Estonia 98222 -29% 1,2 Medie 22400 Înaltă Comerţ Liber Rusa/Engleza/Alte 

Finlanda 0 -76% 5,2 Mare 35900 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Franţa 29678400 25% 66,2 Mare 35700 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Georgia 491935 -24% 4,9 Mică 6100 Medie Comerţ Liber Rusa/Alte 

Germania 17208214 -58% 80,9 Medie 39500 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Grecia 12539732 -7% 10,7 Medie 23600 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Ungaria 238950 136% 9,9 Mică 19800 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Iran 913300 n/d 80,8 Mare 12800 Joasă Nici unul Alte 

Irak 1792263 n/d 32,5 Mare 7100 Joasă Nici unul  Alte 

Irlanda 0 -77% 4,8 Mare 41300 Înaltă Comerţ Liber Engleza 

Israel 2283396 -21% 7,8 Medie 36200 Joasă Alte Engleza/Alte 

Italia 18516010 -25% 61,8 Medie 29600 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Iordania 94000 -48% 7,9 Mare 6100 Joasă Nici unul Alte 

Kazahstan 1818656 76% 17,9 Mare 14100 Medie Nici unul Rusa/Alte 

Kosovo 0 n/d 1,8 Medie 7600 Joasă Comerţ Liber Alte 

Kuwait 2305 n/d 2,7 Mare 42100 Medie Nici unul Alte 

Kârgâzstan 150 n/d 5,6 Mare 2500 Medie Nici unul Rusa/Alte 

Letonia 714497 24% 2,1 Medie 19100 Înaltă Comerţ Liber Rusa/Engleza/Alte 

Liban 1614301 -77% 5,8 Medie 15800 Joasă Nici unul Engleza/Alte 

Lituania 2723578 39% 3,5 Medie 22600 Înaltă Comerţ Liber Rusa/Engleza/Alte 
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Ţara 
Export actual 
din Moldova 

Balanţa 
comercială în % 

Populaţia (mln)  Distanţa 
PIB pe cap de 
locuitor (USD) 

Stabilitatea 
politică 

Acorduri 
comerciale 

Limba 

Macedonia 180595 -3% 2 Medie 10800 Medie Comerţ Liber Alte 

Muntenegru 0 -84% 0,6 Medie 11900 Medie Comerţ Liber Alte 

Olanda 5352150 37% 16,8 Medie 43300 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Norvegia 0 -99% 5,1 Mare 55400 Înaltă Preferential  Engleza/Alte 

Oman 0 -65% 3,2 Mare 29800 Medie Nici unul Engleza/Alte 

Polonia 8883708 17% 38,3 Medie 21100 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Portugalia 0 -71% 10,8 Mare 22900 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Qatar 0 n/d 2,1 Mare 102100 Medie Nici unul  Alte 

Romania 40102290 106% 21,7 Mică 14400 Înaltă Comerţ Liber Româna 

Rusia 104109996 -58% 142,4 Medie/Mare 18100 Joasă Preferential Rusa 

Arabia Saudită 0 -97% 27,3 Mare 31300 Înaltă Nici unul Alte 

Serbia 660025 152% 7,2 Mică 11100 Medie Comerţ Liber Alte 

Slovacia 443217 20% 5,4 Mică 24700 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Slovenia 376212 -71% 1,9 Medie 27400 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Spania 5293579 61% 47,7 Mare 30100 Înaltă/Medie Comerţ Liber Engleza/Alte 

Suedia 1645898 -72% 9,7 Mare 40900 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Elveţia 44839831 -42% 8 Medie 54800 Înaltă Preferential  Engleza/Alte 

Siria 160000 n/d 17,9 Medie 5100 Joasă Nici unul Alte 

Tadjikistan 121282 n/d 8 Mare 2300 Medie Alte Rusa/Alte 

Turcia 44387761 43% 81,6 Mică 15300 Medie Comerţ Liber Alte 

Turkmenistan 0 n/d 5,1 Mare 9700 Medie Nici unul  Rusa/Alte 

Ucraina 34622724 232% 44,2 Mică 7400 Joasă Comerţ Liber Rusa/Alte 

EAU 533739 n/d 5,6 Mare 29900 Medie Nici unul Engleza/Alte 

Marea Britanie 41269417 -82% 63,7 Mare 37300 Înaltă Comerţ Liber Engleza 

Uzbekistan 302164 n/d 28,9 Mare 3800 Medie Comerţ Liber Rusa/Alte 

Yemen 0 -93% 26 Mare 2500 Joasă Nici unul Alte 
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Anexa 6 Rezultatele prioritizării  piețelor de export pentru produse agricole   

Nr Ţara 
Rezult
at 

Export curent 
din Moldova 

Balanţa 
comercială în % 

Populaţia 
(milioane) 
2014 

Distanţa 
PIB pe cap de 
locuitor (USD) 

Stabilitatea 
politică 

Acorduri de 
Comerţ 

Limba 

Punctaj  
Valoare 
(5) 

Puncta
j  

Valoare  
(20) 

Punctaj  
Valoar
e  
(15) 

Punctaj  
Valoar
e  
(10) 

Punctaj  
Valoare  
(15) 

Punct
aj  

Valoare  
(15) 

Puncta
j  

Valoare  
(5) 

Punctaj  
Valoare  
(15) 

1 
Marea 
Britanie 82 4 4 5 20 4,5 13,5 1 2 4,5 13,5 5 15 5 5 3 9 

2 Germania 78 4 4 3 12 4,5 13,5 3 6 4,5 13,5 5 15 5 5 3 9 

3 Austria 72,5 3 3 3 12 3 9 3 6 4,5 13,5 5 15 5 5 3 9 

4 Italia 72,5 4 4 2 8 4,5 13,5 3 6 4 12 5 15 5 5 3 9 

5 Suedia 72,5 3 3 4 16 3 9 1 2 4,5 13,5 5 15 5 5 3 9 

6 Norvegia 69,5 0 0 5 20 2 6 1 2 4,5 13,5 5 15 4 4 3 9 

7 Belgia 68,5 3 3 2 8 3 9 3 6 4,5 13,5 5 15 5 5 3 9 

8 Finlanda 68,5 0 0 4 16 2 6 2 4 4,5 13,5 5 15 5 5 3 9 

9 Elveţia 68,5 4 4 2 8 3 9 3 6 4,5 13,5 5 15 4 4 3 9 

10 
Republica 
Cehă 66 2 2 2 8 3 9 3 6 4 12 5 15 5 5 3 9 

11 Portugalia 65 0 0 4 16 3 9 1 2 3 9 5 15 5 5 3 9 

12 Slovenia 65 2 2 4 16 0 0 3 6 4 12 5 15 5 5 3 9 

13 Belarus 65 4 4 3 12 3 9 4 8 3 9 1 3 5 5 5 15 

14 Franţa 64 4 4 0 0 4,5 13,5 2 4 4,5 13,5 5 15 5 5 3 9 

15 Romania 64 4 4 0 0 4 12 5 10 2 6 4 12 5 5 5 15 

16 Rusia 64 5 5 3 12 5 15 2,5 5 3 9 0 0 3 3 5 15 

17 Irlanda 63,5 0 0 4 16 1 3 1 2 4,5 13,5 5 15 5 5 3 9 

18 Polonia 63 3 3 1 4 4 12 3 6 3 9 5 15 5 5 3 9 

19 Azerbaijan 63 1 1 3 12 3 9 3 6 2 6 3 9 5 5 5 15 

20 Armenia 62 1 1 5 20 1 3 3 6 1 3 3 9 5 5 5 15 

21 Danemrca 61,5 3 3 1 4 2 6 3 6 4,5 13,5 5 15 5 5 3 9 

22 Grecia 61 4 4 1 4 3 9 3 6 3 9 5 15 5 5 3 9 

23 
Arabia 
Saudită 61 0 0 5 20 4 12 1 2 4 12 5 15 0 0 0 0 

24 Olanda 60,5 3 3 0 0 3 9 3 6 4,5 13,5 5 15 5 5 3 9 

25 Croaţia 59 0 0 3 12 1 3 3 6 3 9 5 15 5 5 3 9 

26 Ungaria 58 1 1 0 0 3 9 5 10 3 9 5 15 5 5 3 9 

27 Slovacia 57 2 2 0 0 2 6 4 8 4 12 5 15 5 5 3 9 

28 Cipru 56 3 3 3 12 0 0 3 6 4 12 3 9 5 5 3 9 

29 Estonia 56 1 1 2 8 0 0 3 6 3 9 4 12 5 5 5 15 
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Nr Ţara 
Rezult
at 

Export curent 
din Moldova 

Balanţa 
comercială în % 

Populaţia 
(milioane) 
2014 

Distanţa 
PIB pe cap de 
locuitor (USD) 

Stabilitatea 
politică 

Acorduri de 
Comerţ 

Limba 

Punctaj  
Valoare 
(5) 

Puncta
j  

Valoare  
(20) 

Punctaj  
Valoar
e  
(15) 

Punctaj  
Valoar
e  
(10) 

Punctaj  
Valoare  
(15) 

Punct
aj  

Valoare  
(15) 

Puncta
j  

Valoare  
(5) 

Punctaj  
Valoare  
(15) 

30 Uzbekistan 56 2 2 2 8 4 12 1 2 1 3 3 9 5 5 5 15 

31 Spania 55 3 3 0 0 4 12 1 2 4 12 4 12 5 5 3 9 

32 Bulgaria 54 3 3 0 0 2 6 5 10 2 6 5 15 5 5 3 9 

33 Lituania 53 3 3 0 0 1 3 3 6 3 9 4 12 5 5 5 15 

34 Georgia 53 2 2 2 8 1 3 4 8 1 3 3 9 5 5 5 15 

35 EAU 53 2 2 4 16 2 6 1 2 4 12 2 6 0 0 3 9 

36 Letonia 52 2 2 0 0 1 3 3 6 3 9 4 12 5 5 5 15 

37 Liban 52 3 3 4 16 2 6 3 6 3 9 1 3 0 0 3 9 

38 Israel 51,5 3 3 2 8 2 6 3 6 4,5 13,5 1 3 3 3 3 9 

39 Tadjikistan 50 1 1 2 8 3 9 1 2 1 3 3 9 3 3 5 15 

40 Ucraina 49 4 4 0 0 4 12 5 10 1 3 0 0 5 5 5 15 

41 Turcia 48,5 4 4 0 0 4,5 13,5 4 8 3 9 3 9 5 5 0 0 

42 Oman 48 0 0 4 16 1 3 1 2 4 12 2 6 0 0 3 9 

43 
Bosnia şi 
Herţegovina 47 1 1 5 20 1 3 3 6 1 3 3 9 5 5 0 0 

44 Kazahstan 47 3 3 0 0 3 9 2 4 2 6 3 9 1 1 5 15 

45 Egipt 46,5 2 2 3 12 4,5 13,5 2 4 1 3 1 3 0 0 3 9 

46 Albania 46 1 1 4 16 1 3 3 6 2 6 3 9 5 5 0 0 

47 Muntenegru 46 0 0 5 20 0 0 3 6 2 6 3 9 5 5 0 0 

48 Qatar 46 0 0 5 20 1 3 1 2 5 15 2 6 0 0 0 0 

49 Kuwait 44,5 0 0 5 20 1 3 1 2 4,5 13,5 2 6 0 0 0 0 

50 Turkmenistan 44 0 0 2 8 2 6 1 2 1 3 3 9 1 1 5 15 

51 Kârgâzstan 44 0 0 2 8 2 6 1 2 1 3 3 9 1 1 5 15 

52 Bahrain 44 0 0 5 20 0 0   0 4 12 1 3 0 0 3 9 

53 Iran 42,5 2 2 4 16 4,5 13,5 1 2 2 6 1 3 0 0 0 0 

54 Yemen 40 0 0 5 20 4 12 1 2 1 3 1 3 0 0 0 0 

55 Irak 39 3 3 4 16 4 12 1 2 1 3 1 3 0 0 0 0 

56 Serbia 38 2 2 0 0 2 6 5 10 2 6 3 9 5 5 0 0 

57 Siria 35 1 1 4 16 3 9 3 6 1 3 0 0 0 0 0 0 

59 Macedonia 31 1 1 1 4 0 0 3 6 2 6 3 9 5 5 0 0 

58 Jordan 27 1 1 3 12 2 6 1 2 1 3 1 3 0 0 0 0 

60 Kosovo 25 0 0 2 8 0 0 3 6 1 3 1 3 5 5 0 0 
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Anexa 7.  Criteriile de prioritizare a piețelor de export pentru producţia de mere 2013, 104,105 

Ţara Cantitatea de mere importată, t 
Valoarea comercială la import, 
USD 

Valoarea comercială la import per 
tonă, USD 

Producţia de mere (2012), t 

Armenia 90 152349 1687 110289 

Austria 121462 48629772 400 471420 

Azerbaijan 2548 (2012) 769197 (2012) 302 (2012) 234771 

Belarus 180494 86408300 479 511479 

Belgia 171052 199454811 1166 220400 

Rep. Cehă 90246 65888356 730 118709 

Egipt 9760566 221315095 23 541239 

Finlanda 53371 57305917 1074 4807 

Georgia 6386 4276313 670 45000 

Germania 658423 685202294 1041 972405 

Israel 9293 15039000 1618 131608 

Italia 46661 41948141 899 1991312 

Liban 1567 842100 537 155000 

Norvegia 50112 83525713 1667 11440 

Oman 31062 30303605 976 38549 

Portugalia 75438 78794791 1044 186000 

Federaţia Rusă 1352347 789444284 584 1403000 

Arabia Saudită  189295 188521277 996 188705 

Suedia 93172 126969071 1363 22000 

Elveţia 22931 39834617 1737 227106 

Tadjikistan  60 (OPA 2011 est.) 20000 (OPA 2011 est.) 333 

218300 (est. producția medie de mere 

în regiunea Orientului Mijlociu) 

Turcia 2153 2067010 960 2889000 

Emiratele Arabe Unite  149763 (OPA 2011 est.) 169536000 (OPA  2011 est.) 1132 

30476,05 (est. producția medie de 

mere în regiunea Orientului Mijlociu) 

Marea Britanie 479540 611366369 1275 202900 

Uzbekistan  143 (OPA  2011 est.) 81000 (OPA  2011 est.) 566 

820000 (est. producția medie de mere 

în regiunea Orientului Mijlociu) 

 

                                                           
104Baza de date UN Comtrade. Accesat (13th Oct 2014): http://comtrade.un.org/data/;  
Baza de date FAOSTAT. Accesat (13th Oct 2014): http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/home/E 
105 Pentru Tadjikistan, Turkmenistan, Emiratele Arabe Unite și Uzbekistan, nu există statistici exacte disponibile pe producția de mere, prin urmare, volumul de producție a fost estimat în baza datelor 
medii de producție de mere din regiune. Producția de mere medie în regiunii a fost estimată la 11% din volumul total al producției de fructe.   

http://comtrade.un.org/data/
http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/home/E
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Anexa 8. Rezultatele prioritizării pieţelor de export pentru  producţia de mere, 2013 

Nr Ţara Rezultat 
Cantitatea de import de mere, t 

Valoarea comercială de import, 
USD 

Valoarea comercială de import per 
tonă, USD 

Producţia de mere (2012), t 

Punctaj  Valoare ( 25) Punctaj  Valoare (25) Punctaj  Valoare ( 25) Punctaj  Valoare (25) 

1 
Emiratele Arabe 

Unite 85 4 20 4 20 4 20 5 25 

2 Suedia 80 3 15 4 20 4 20 5 25 

3 Marea Britanie 80 4 20 5 25 4 20 3 15 

4 Belgia 75 4 20 4 20 4 20 3 15 

5 Norvegia 75 2 10 3 15 5 25 5 25 

6 Finlanda 70 2 10 3 15 4 20 5 25 

7 Germania 70 4 20 5 25 4 20 1 5 

8 Arabia Saudită  70 4 20 4 20 3 15 3 15 

9 Rep.Cehă  65 3 15 3 15 3 15 4 20 

10 Portugalia 65 3 15 3 15 4 20 3 15 

11 Federaţia Rusă 65 5 25 5 25 2 10 1 5 

12 Israel 60 1 5 2 10 5 25 4 20 

13 Elveţia 60 2 10 2 10 5 25 3 15 

14 Belarus 55 4 20 3 15 2 10 2 10 

15 Egipt 55 5 25 4 20 0 0 2 10 

16 Oman 55 2 10 2 10 3 15 4 20 

17 Armenia 50 0 0 1 5 5 25 4 20 

18 Austria 50 3 15 3 15 2 10 2 10 

19 Georgia 50 1 5 2 10 3 15 4 20 

20 Italia 40 2 10 2 10 3 15 1 5 

21 Liban 40 1 5 1 5 2 10 4 20 

22 Turcia 35 1 5 2 10 3 15 1 5 

23 Azerbaijan 30 1 5 1 5 1 5 3 15 

24 Tajikistan 25 0 0 1 5 1 5 3 15 

25 Uzbekistan 25 0 0 1 5 2 10 2 10 
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Anexa 9. Criterii de prioritizare a piețelor de export pentru producţia de struguri, 2013 106,107 

Ţara 
Cantitatea de import de 
struguri, t  

Valoarea comercială de import , 
USD 

Valoarea comercială de import 
per tonă, USD  

Producţia de  struguri (2012), t  

Armenia 723 1158286 1601 241429 

Austria 44087 101020076 2291 287301 

Azerbaijan  2951 1258910 427 150987 

Belarus 40975 40747100 994 7000 

Belgium 82939 176336651 2126 100 

Republica Cehă  51790 86155677 1664 59990 

Egipt 82436 8696889 105 1378815 

Franţa 170563 295446000 1732 5338512 

Georgia 1920 2921214 1521 144000 

Germania 395482 887396870 2244 1225950 

Israel 3114 9766000 3136 93989 

Italia 40549 100346574 2475 5819010 

Liban 4057 4777194 1178 92000 

Norvegia 31776 111671127 3514 
43 (est. producția medie de struguri în 

regiunea Europei de Nord) 

Oman 12322 13496152 1095 
49534 (est. producția medie de struguri 

în regiunea Orientului Mijlociu) 

Portugalia 30180 51372427 1702 839500 

Federaţia Rusă 401377 576934068 1437 266790 

Arabia Saudi tă 54974 69485930 1264 150000 

Suedia 35334 100466130 2843 
80 (est. producția medie de struguri în 

regiunea Europei de Nord) 

Elveţia 39628 97086164 2450 127153 

Tajikistan 10 (FAO 2011 est.) 20 000 (FAO 2011 est.) 2000 167101 

Turcia 2797 6150404 2199 4275659 

Emiratele Arabe Unite  27310 (FAO 2011 est.) 52 909 000 (FAO 2011 est.) 1937 55 

Marea Britanie 365671 947111873 2590 1000 

Uzbekistan (FAO 2011 est.) n/d n/d n/d 1120000 

 

                                                           
106 Pentru Danemarca, Finlanda, Norvegia și Suedia, nu există statistici exacte disponibile pe producția de struguri; prin urmare, valoarea producției a fost estimată în baza datelor medii de producție 
de struguri din regiune. Producția medie de struguri a regiunii a fost calculată la 0,167% din suma totală a producție de fructe.   
107 Pentru Oman nu există statistici exacte disponibile a producției de struguri, prin urmare, valoarea producției a fost estimată în baza datelor medii de producție de struguri din regiune. Producția 
medie de struguri în regiune a fost calculată la 14% din suma totală a producție de fructe.   
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Anexa 10. Rezultatele prioritizării pieţelor de export pentru struguri, 2013 108 

Nr Ţara Rezultat 

Cantitatea de import de 
struguri, t 

Valoarea comercială de import , 
USD 

Valoarea comercială de import 
pet  tonă, USD 

Producţia de  struguri (2012), t 

Punctaj  Valoare (25) Punctaj  Valoare (25) Punctaj  Valoare(25) Punctaj  Valoare(25) 

1 Marea Britanie 90 5 25 5 25 4 20 4 20 

2 Belgia 85 4 20 4 20 4 20 5 25 

3 Norvegia 85 3 15 4 20 5 25 5 25 

4 Suedia 85 3 15 4 20 5 25 5 25 

5 Germania 80 5 25 5 25 4 20 2 10 

6 Federaţia Rusă 75 5 25 5 25 2 10 3 15 

7 Finlanda 75 3 15 3 15 4 20 5 25 

8 Austria 70 3 15 4 20 4 20 3 15 

9 Elveţia 70 3 15 4 20 4 20 3 15 

10 Republica Cehă 70 4 20 3 15 3 15 4 20 

11 
Emiratele Arabe 
Unite  70 3 15 3 15 3 15 5 25 

12 Israel 65 2 10 2 10 5 25 4 20 

13 Italia 60 3 15 4 20 4 20 1 5 

14 Arabia Saudită 60 4 20 3 15 2 10 3 15 

15 Portugalia 55 3 15 3 15 3 15 2 10 

16 Belarus 50 3 15 2 10 1 5 4 20 

17 Oman 50 2 10 2 10 2 10 4 20 

18 Egipt 45 4 20 2 10 1 5 2 10 

19 Liban 45 2 10 1 5 2 10 4 20 

20 Turcia 40 1 5 2 10 4 20 1 5 

21 Uzbekistan 40 - - - - - - 2 10 

22 Georgia 35 1 5 1 5 2 10 3 15 

23 Azerbaijan  35 2 10 1 5 1 5 3 15 

24 Armenia 35 0 0 1 5 3 15 3 15 

25 Tajikistan 30 0 0 0 0 3 15 3 15 

 

 

 

 

                                                           
108 Datorită indisponibilăţii datelor de import, punctajul pentru Uzbekistan a fost calculat doar din criteriile disponibile - producției de struguri    
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Anexa 11. Criteriile de prioritizare a piețelor de export pentru produse alimentare, 2013 

Ţara 
Export actual din 

Moldova 

Balanţa 
comercială în 

% 

Populaţia 
(milioane) 2014 

Distanţa 
PIB pe cap de 
locuitor (USD) 

Stabilitatea 
poliică 

Acorduri 
comerciale 

Limba 

Albania 0 -84% 3 Medie 10700 Medie Comerţ Liber  Alte 

Armenia 0 -71% 3 Medie 6300 Medie Comerţ Liber Rusa/Alte 

Austria 9783197 -12% 8,2 Medie 42600 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Azerbaijan 311543 -58% 9,6 Medie 10800 Medie Comerţ Liber Rusa/Alte 

Bahrain 0 n/d 1,3 Mare 29800 Joasă Nici unul Engleza/Alte 

Belarus 4622548 -17% 9,6 Mică 16100 Joasă Comerţ Liber Rusa 

Belgia 12569 41% 10,4 Medie 37800 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Bosnia şi 
Herţegovina 319010 -78% 3,8 Medie 8300 Medie Comerţ Liber Alte 

Bulgaria 1557388 10% 6,9 Mică 14400 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Croaţia 127972 -34% 4,4 Medie 17800 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Cipru 627717 -81% 1,1 Medie 24500 Medie Comerţ Liber Engleza/Alte 

Republica Cehă  1488719 -11% 10,6 Medie 26300 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Danemrca 12629 16% 5,5 Medie 37800 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Egipt 0 -48% 86,8 Mare 6600 Joasă Nici unul Engleza/Alte 

Estonia 456557 -29% 1,2 Medie 22400 Înaltă Comerţ Liber Rusa/Engleza/Alte 

Finlanda 0 -79% 5,2 Mare 35900 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Franţa 150798 -12% 66,2 Mare 35700 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Georgia 1071776 -91% 4,9 Mică 6100 Medie Comerţ Liber Rusa/Alte 

Germania 24036960 25% 80,9 Medie 39500 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Grecia 2518736 -13% 10,7 Medie 23600 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Ungaria 1957719 40% 9,9 Mică 19800 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Iran 0 n/d 80,8 Mare 12800 Joasă Nici unul Alte 

Irak 5885013 n/d 32,5 Mare 7100 Joasă Nici unul Alte 

Irlanda 19488 -1% 4,8 Mare 41300 Înaltă Comerţ Liber Engleza 

Israel 272381 -60% 7,8 Medie 36200 Joasă Alte Engleza/Alte 

Italia 1618249 9% 61,8 Medie 29600 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Jordan 0 -64% 7,9 Mare 6100 Joasă Nici unul Alte 

Kazahstan 2660497 -83% 17,9 Mare 14100 Medie Nici unul Rusa/Alte 

Kosovo 0 n/d 1,8 Medie 7600 Joasă Comerţ Liber Alte 

Kuwait 0 n/d 2,7 Mare 42100 Medie Nici unul Alte 

Kârgâzstan 406309 n/d 5,6 Mare 2500 Medie Nici unul Rusa/Alte 

Letonia 768114 -38% 2,1 Medie 19100 Înaltă Comerţ Liber Rusa/Engleza/Alte 

Liban 0 -73% 5,8 Medie 15800 Joasă Nici unul Engleza/Alte 
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Ţara 
Export actual din 

Moldova 

Balanţa 
comercială în 

% 

Populaţia 
(milioane) 2014 

Distanţa 
PIB pe cap de 
locuitor (USD) 

Stabilitatea 
poliică 

Acorduri 
comerciale 

Limba 

Lituania 1492586 37% 3,5 Medie 22600 Înaltă Comerţ Liber Rusa/Engleza/Alte 

Macedonia 0 0% 2 Medie 10800 Medie  Comerţ Liber Alte 

Muntenegru 96530 -90% 0,6 Medie 11900 Medie Comerţ Liber Alte 

Olanda 98935 64% 16,8 Medie 43300 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Norvegia 0 -85% 5,1 Mare 55400 Înaltă Preferential  Engleza/Alte 

Oman 0 -50% 3,2 Mare 29800 Medie Nici unul Engleza/Alte 

Polonia 16715693 63% 38,3 Medie 21100 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Portugalia 17700 -22% 10,8 Mare 22900 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Qatar 0 n/d 2,1 Mare 102100 Medie Nici unul Alte 

Romania 36406039 -38% 21,7 Mică 14400 Înaltă Comerţ Liber Româna 

Rusia 26829649 -57% 142,4 Medie/Mare 18100 Joasă Preferential Rusa 

Arabia Saudită  34847 -81% 27,3 Mare 31300 Înaltă Nici unul Alte 

Serbia 228991 26% 7,2 Mică 11100 Medie Comerţ Liber Alte 

Slovacia 251033 -30% 5,4 Mică 24700 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Slovenia 0 -56% 1,9 Medie 27400 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Spania 1020632 -8% 47,7 Mare 30100 Înaltă/Medie Comerţ Liber Engleza/Alte 

Suedia 0 -38% 9,7 Mare 40900 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Elveţia 968540 -7% 8 Medie 54800 Înaltă Preferential  Engleza/Alte 

Siria 0 n/d 17,9 Medie 5100 Joasă Nici unul Alte 

Tajikistan 0 n/d 8 Mare 2300 Medie Alte Rusa/Alte 

Turcia 330147 84% 81,6 Mică 15300 Medie Comerţ Liber Alte 

Turkmenistan 0 n/d 5,1 Mare 9700 Medie Nici unul Rusa/Alte 

Ucraina 12877025 21% 44,2 Mică 7400 Joasă Comerţ Liber Rusa/Alte 

Emiratele Arabe 
Unite 19182 n/d 5,6 Mare 29900 Medie Nici unul  Engleza/Alte 

Marea Britanie 381578 -63% 63,7 Mare 37300 Înaltă Comerţ Liber Engleza 

Uzbekistan 140174 n/d 28,9 Mare 3800 Medie Comerţ Liber Rusa/Alte 

Yemen 13564 -94% 26 Mare 2500 Joasă Nici unul Alte 
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Anexa 12. Rezultatele prioritizării pieţelor de export pentru produse alimentare, 2013 

Nr Ţara 
Rezult
at 

Exportul current 
din Moldova 

Balanţa 
comercială în  
% 

Populaţia 
(milioane) 2014 

Distanţa 
PIB pe cap de 
locuitor (USD) 

Stabilitatea 
politică 

Acorduri 
Comerciale 

Limba 

Punctaj 
Valoar
e (5) 

Punctaj 
Valoar
e 
(20) 

Punctaj 
Valoar
e 
(15) 

Punctaj 
Valoar
e 
(10) 

Punctaj 
Valoar
e 
(10) 

Punctaj 
Valoar
e 
  (15) 

Punctaj 
Valoar
e 
(10) 

Punctaj 
Valoar
e 
(15) 

1 România 80 5 5 3 12 4 12 5 10 2 4 4 12 5 10 5 15 

2 

Marea 

Britanie 76,5 2 2 4 16 4,5 13,5 1 2 4,5 9 5 15 5 10 3 9 

3 Austria 70 4 4 2 8 3 9 3 6 4,5 9 5 15 5 10 3 9 

4 Georgia 70 3 3 5 20 1 3 4 8 1 2 3 9 5 10 5 15 

5 Franţa 69,5 1 1 2 8 4,5 13,5 2 4 4,5 9 5 15 5 10 3 9 

6 Slovacia 69 1 1 3 12 2 6 4 8 4 8 5 15 5 10 3 9 

7 Finlanda 69 0 0 4 16 2 6 2 4 4,5 9 5 15 5 10 3 9 

8 Norvegia 69 0 0 5 20 2 6 1 2 4,5 9 5 15 4 8 3 9 

9 Italia 68,5 3 3 1 4 4,5 13,5 3 6 4 8 5 15 5 10 3 9 

10 

Republica 

Cehă  68 3 3 2 8 3 9 3 6 4 8 5 15 5 10 3 9 

11 Germania 67,5 5 5 0 0 4,5 13,5 3 6 4,5 9 5 15 5 10 3 9 

12 Azerbaijan 67 2 2 3 12 3 9 3 6 2 4 3 9 5 10 5 15 

13 Grecia 66 3 3 2 8 3 9 3 6 3 6 5 15 5 10 3 9 

14 Elveţia 66 2 2 2 8 3 9 3 6 4,5 9 5 15 4 8 3 9 

15 Letonia 66 2 2 3 12 1 3 3 6 3 6 4 12 5 10 5 15 

16 Kazahstan 66 3 3 5 20 3 9 2 4 2 4 3 9 1 2 5 15 

17 Suedia 66 0 0 3 12 3 9 1 2 4,5 9 5 15 5 10 3 9 

18 Spania 64 3 3 2 8 4 12 1 2 4 8 4 12 5 10 3 9 

19 Cipru 64 2 2 5 20 0 0 3 6 4 8 3 9 5 10 3 9 

20 Rusia 64 5 5 3 12 5 15 2,5 5 3 6 0 0 3 6 5 15 

21 Belarus 63 4 4 2 8 3 9 4 8 3 6 1 3 5 10 5 15 

22 Polonia 62 4 4 0 0 4 12 3 6 3 6 5 15 5 10 3 9 

23 Ungaria 62 3 3 0 0 3 9 5 10 3 6 5 15 5 10 3 9 

24 Croaţia 62 1 1 3 12 1 3 3 6 3 6 5 15 5 10 3 9 

25 Bulgaria 61 3 3 1 4 2 6 5 10 2 4 5 15 5 10 3 9 

26 Armenia 61 0 0 4 16 1 3 3 6 1 2 3 9 5 10 5 15 

27 Portugalia 60 1 1 2 8 3 9 1 2 3 6 5 15 5 10 3 9 

28 Slovenia 60 0 0 3 12 0 0 3 6 4 8 5 15 5 10 3 9 

29 Belgia 59 1 1 0 0 3 9 3 6 4,5 9 5 15 5 10 3 9 
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Nr Ţara 
Rezult
at 

Exportul current 
din Moldova 

Balanţa 
comercială în  
% 

Populaţia 
(milioane) 2014 

Distanţa 
PIB pe cap de 
locuitor (USD) 

Stabilitatea 
politică 

Acorduri 
Comerciale 

Limba 

Punctaj 
Valoar
e (5) 

Punctaj 
Valoar
e 
(20) 

Punctaj 
Valoar
e 
(15) 

Punctaj 
Valoar
e 
(10) 

Punctaj 
Valoar
e 
(10) 

Punctaj 
Valoar
e 
  (15) 

Punctaj 
Valoar
e 
(10) 

Punctaj 
Valoar
e 
(15) 

30 Olanda 59 1 1 0 0 3 9 3 6 4,5 9 5 15 5 10 3 9 

31 Estonia 59 2 2 2 8 0 0 3 6 3 6 4 12 5 10 5 15 

32 Uzbekistan 59 1 1 2 8 4 12 1 2 1 2 3 9 5 10 5 15 

33 

Arabia 

Saudită  58 1 1 5 20 4 12 1 2 4 8 5 15 0 0 0 0 

34 Irlanda 57 1 1 2 8 1 3 1 2 4,5 9 5 15 5 10 3 9 

35 Danemrca 56 1 1 0 0 2 6 3 6 4,5 9 5 15 5 10 3 9 

36 Israel 56 1 1 4 16 2 6 3 6 4,5 9 1 3 3 6 3 9 

37 Lituania 55 3 3 0 0 1 3 3 6 3 6 4 12 5 10 5 15 

38 Tajikistan 55 0 0 3 12 3 9 1 2 1 2 3 9 3 6 5 15 

39 Ucraina 53 4 4 0 0 4 12 5 10 1 2 0 0 5 10 5 15 

40 EAU 52 1 1 5 20 2 6 1 2 4 8 2 6 0 0 3 9 

41 Albania 52 0 0 5 20 1 3 3 6 2 4 3 9 5 10 0 0 

42 Muntenegru 50 1 1 5 20 0 0 3 6 2 4 3 9 5 10 0 0 

43 Turcia 48,5 2 2 0 0 4,5 13,5 4 8 3 6 3 9 5 10 0 0 

44 

Bosnia şi 

Herţegovina 48 2 2 4 16 1 3 3 6 1 2 3 9 5 10 0 0 

45 Turkmenistan 48 0 0 3 12 2 6 1 2 1 2 3 9 1 2 5 15 

46 Kârgâzstan 46 2 2 2 8 2 6 1 2 1 2 3 9 1 2 5 15 

47 Liban 46 0 0 4 16 2 6 3 6 3 6 1 3 0 0 3 9 

48 Egipt 43,5 0 0 3 12 4,5 13,5 2 4 1 2 1 3 0 0 3 9 

49 Qatar 41 0 0 5 20 1 3 1 2 5 10 2 6 0 0 0 0 

50 Serbia 40 1 1 0 0 2 6 5 10 2 4 3 9 5 10 0 0 

51 Oman 40 0 0 3 12 1 3 1 2 4 8 2 6 0 0 3 9 

52 Yemen 40 1 1 5 20 4 12 1 2 1 2 1 3 0 0 0 0 

53 Kuwait 40 0 0 5 20 1 3 1 2 4,5 9 2 6 0 0 0 0 

54 Bahrain 40 0 0 5 20 0 0   0 4 8 1 3 0 0 3 9 

55 Irak 39 4 4 4 16 4 12 1 2 1 2 1 3 0 0 0 0 

56 Iran 38,5 0 0 4 16 4,5 13,5 1 2 2 4 1 3 0 0 0 0 

57 Macedonia 33 0 0 1 4 0 0 3 6 2 4 3 9 5 10 0 0 

58 Siria 33 0 0 4 16 3 9 3 6 1 2 0 0 0 0 0 0 

59 Kosovo 29 0 0 2 8 0 0 3 6 1 2 1 3 5 10 0 0 

60 Jordan 29 0 0 4 16 2 6 1 2 1 2 1 3 0 0 0 0 
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Anexa 13. Criteriile de prioritizare a piețelor de export pentru Textile şi îmbrăcăminte, 2013 

Ţara 
Exportul 
curent din 
Moldova 

Balanţa 
comercial
ă în % 

Conexiuni 
istorice  

Oraşe 
250000 -
500 000 

Distanţa 
PIB pe cap de 
locuitor (USD) 

Stabilitatea 
politică 

Acorduri comerciale Limba 

Albania 0 -17% Nu 1 Medie 10700 Medie Comerţ Liber  Alte 

Armenia 85167 -75% Da 0 Medie 6300 Medie Comerţ Liber Rusa/Alte 

Austria 22987 -33% Nu 1 Medie 42600 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Azerbaijan 654 -39% Da 2 Medie 10800 Medie Comerţ Liber Rusa/Alte 

Bahrain 0 n/d Nu 0 Mare 29800 Joasă Nici unul Engleza/Alte 

Belarus 213948 42% Da 5 Mică 16100 Joasă Comerţ Liber Rusa 

Belgia 2912160 18% Nu 1 Medie 37800 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Bosnia şi 
Herţegovina 0 -55% Nu 0 Medie 8300 Medie Comerţ Liber Alte 

Bulgaria 4888559 19% Nu 2 Mică 14400 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Croaţa 0 -44% Nu 0 Medie 17800 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Cipru 0 -96% Nu 0 Medie 24500 Medie Comerţ Liber Engleza/Alte 

Republica Cehă  187239 -17% Nu 2 Medie 26300 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Danemrca 1629 4% Nu 1 Medie 37800 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Egipt 0 -4% Nu 10 Mare 6600 Joasă Nici unul Engleza/Alte 

Estonia 62996 11% Nu 1 Medie 22400 Înaltă Comerţ Liber Rusa/Engleza/Alte 

Finlanda 0 -71% Nu 1 Mare 35900 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Franţa 1446774 -46% Nu 5 Mare 35700 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Georgia 15206 -74% Da 1 Mică 6100 Medie Comerţ Liber Rusa/Alte 

Germania 20983300 -31% Nu 15 Medie 39500 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Grecia 223304 -30% Nu 1 Medie 23600 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Ungaria 51519 -29% Nu 0 Mică 19800 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Iran 0 n/d Nu 14 Mare 12800 Joasă Nici unul Alte 

Irak 2993 n/d Nu 9 Mare 7100 Joasă Nici unul Alte 

Irlanda 0 -74% Nu 0 Mare 41300 Înaltă Comerţ Liber Engleza 

Israel 25672 -61% Nu 3 Medie 36200 Joasă Nu Engleza/Alte 

Italia 92227714 41% Nu 7 Medie 29600 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Jordan 0 0% Nu 2 Mare 6100 Joasă Nici unul Alte 

Kazahstan 3648516 -87% Da 9 Mare 14100 Medie Nici unul Rusa/Alte 

Kosovo 0 n/d Nu 0 Medie 7600 Joasă Comerţ Liber Alte 

Kuwait 0 n/d Nu 0 Mare 42100 Medie Nici unul Alte 

Kârgâzstan 114314 n/d Da 0 Mare 2500 Medie Nici unul Rusa/Alte 
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Ţara 
Exportul 
curent din 
Moldova 

Balanţa 
comercial
ă în % 

Conexiuni 
istorice  

Oraşe 
250000 -
500 000 

Distanţa 
PIB pe cap de 
locuitor (USD) 

Stabilitatea 
politică 

Acorduri comerciale Limba 

Letonia 5202 -28% Da 0 Medie 19100 Înaltă Comerţ Liber Rusa/Engleza/Alte 

Liban 10277 -85% Nu 0 Medie 15800 Joasă Nici unul Engleza/Alte 

Lituania 573303 21% Da 1 Medie 22600 Înaltă Comerţ Liber Rusa/Engleza/Alte 

Macedonia 0 25% Nu 1 Medie 10800 Medie Comerţ Liber Alte 

Muntenegru 0 -99% Nu 0 Medie 11900 Medie Comerţ Liber Alte 

Olanda 98996 -5% Nu 1 Medie 43300 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Norvegia 77342 -92% Nu 0 Mare 55400 Înaltă Preferential  Engleza/Alte 

Oman 0 -89% Nu 0 Mare 29800 Medie Nici unul Engleza/Alte 

Polonia 17105997 -27% Nu 7 Medie 21100 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Portugalia 0 31% Nu 0 Mare 22900 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Qatar 0 n/d Nu 2 Mare 102100 Medie Nici unul Alte 

Romania 15630128 3% Da 7 Mică 14400 Înaltă Comerţ Liber Româna 

Rusia 66872948 -94% Nu 38 Medie/Mare 18100 Joasă Comerţ Liber Rusa 

Arabia Saudită  0 -89% Nu 7 Mare 31300 Înaltă Nici unul Alte 

Serbia 150444 -8% Nu 1 Mică 11100 Medie Comerţ Liber Alte 

Slovacia 1038664 -21% Nu 1 Mică 24700 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Slovenia 0 -13% Nu 1 Medie 27400 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Spania 1608198 -18% Nu 10 Mare 30100 Înaltă/Medie Comerţ Liber Engleza/Alte 

Suedia 315088 -52% Nu 1 Mare 40900 Înaltă Comerţ Liber Engleza/Alte 

Elveţia 688845 -63% Nu 1 Medie 54800 Înaltă Preferential  Engleza/Alte 

Siria 0 n/d Nu 2 Medie 5100 Joasă Nici unul Alte 

Tajikistan 0 n/d Da 0 Mare 2300 Medie Alte Rusa/Alte 

Turcia 29709982 122% Nu 21 Mică 15300 Medie Comerţ Liber   

Turkmenistan 280293 n/d Da 1 Mare 9700 Medie Nici unul Rusa/Alte 

Ucraina 4870229 -67% Da 15 Mică 7400 Joasă Comerţ Liber Rusa/Alte 

EAU 0 n/d Nu 1 Mare 29900 Medie Nici unul Engleza/Alte 

Marea Britanie 62104076 -61% Nu 14 Mare 37300 Înaltă Comerţ Liber Engleza 

Uzbekistan 0 n/d Da 3 Mare 3800 Medie Comerţ Liber Rusa/Alte 

Yemen 0 -99% Nu 1 Mare 2500 Joasă Nici unul Alte 
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Anexa 14. Rezultatele prioritizării pieţelor de export pentru Textile şi îmbrăcăminte, 2013 

Nr Ţara 
Rezult
at 

Exportul 
curent din 
Moldova 

Balanţa 
comercială 
în % 

Conexiuni 
istorice 

Oraşe 250000 
-500 000 

Distanţa 
PIB pe cap de 
locuitor (USD) 

Stabilitatea 
politică 

Acorduri 
comerciale 

Limba 

Puncta
j  

Valoar
e  (5) 

Punct
aj  

Valoar
e (10) 

Punctaj  
Valoar
e (20) 

Punct
aj  

Valoar
e (15) 

Punct
aj  

Valoar
e (5) 

Punct
aj  

Valoare  
(15) 

Punct
aj  

Valoar
e (5) 

Punctaj  
  Valoare  

(10) 
Punct
aj  

Valoar
e  
(15) 

1 Ucraina 85 3 3 4 8 5 20 4 12 5 5 4 12 0 0 5 10 5 15 

2 România 84 4 4 1 2 5 20 3 9 5 5 5 15 4 4 5 10 5 15 

3 Azerbaijan 79 1 1 3 6 5 20 2 6 3 3 5 15 3 3 5 10 5 15 

4 Kazahstan 77 3 3 4 8 5 20 3 9 2 2 5 15 3 3 1 2 5 15 

5 Belarus 76 2 2 0 0 5 20 3 9 4 4 5 15 1 1 5 10 5 15 

6 Georgia 76 1 1 4 8 5 20 1 3 4 4 4 12 3 3 5 10 5 15 

7 Letonia 74 1 1 3 6 5 20 0 0 3 3 5 15 4 4 5 10 5 15 

8 Rus ia 72 4,5 4,5 5 10 0 0 5 15 2,5 2,5 5 15 0 0 5 10 5 15 

9 Lit uania 72 2 2 0 0 5 20 1 3 3 3 5 15 4 4 5 10 5 15 

10 Armenia 72 1 1 4 8 5 20 0 0 3 3 4 12 3 3 5 10 5 15 

11 Uzbekistan 71 0 0 2 4 5 20 2 6 1 1 4 12 3 3 5 10 5 15 

12 Turkmenistan 62 2 2 2 4 5 20 1 3 1 1 4 12 3 3 1 2 5 15 

13 Polonia 61 4 4 3 6 0 0 3 9 3 3 5 15 5 5 5 10 3 9 

14 Tajikistan 61 0 0 2 4 5 20 0 0 1 1 4 12 3 3 3 6 5 15 

15 Kârgâzstan 59 2 2 2 4 5 20 0 0 1 1 4 12 3 3 1 2 5 15 

16 Bulgaria 53 3 3 0 0 0 0 2 6 5 5 5 15 5 5 5 10 3 9 

17 
Marea 
Britanie 

52,5 4,5 4,5 4 8 0 0 4 12 1 1 1 3 5 5 5 10 3 9 

18 Germania 52 4 4 3 6 0 0 4 12 3 3 1 3 5 5 5 10 3 9 

19 Turcia 51 4 4 0 0 0 0 5 15 4 4 5 15 3 3 5 10 0 0 

20 Ungaria 51 1 1 3 6 0 0 0 0 5 5 5 15 5 5 5 10 3 9 

21 Estonia 51 1 1 0 0 0 0 1 3 3 3 5 15 4 4 5 10 5 15 

22 Franţa 50 3 3 3 6 0 0 3 9 2 2 2 6 5 5 5 10 3 9 

23 Spania 49 3 3 2 4 0 0 4 12 1 1 2 6 4 4 5 10 3 9 

24 
Republica 
Cehă  

48 2 2 2 4 0 0 2 6 3 3 3 9 5 5 5 10 3 9 

25 Croaţia 48 0 0 3 6 0 0 0 0 3 3 5 15 5 5 5 10 3 9 

26 Italia 47 5 5 0 0 0 0 3 9 3 3 2 6 5 5 5 10 3 9 

27 Grecia 47 2 2 3 6 0 0 1 3 3 3 3 9 5 5 5 10 3 9 

28 Slovacia 47 3 3 2 4 0 0 1 3 4 4 3 9 5 5 5 10 3 9 

29 Cipru 44 0 0 5 10 0 0 0 0 3 3 3 9 3 3 5 10 3 9 

30 Finlanda 43 0 0 4 8 0 0 1 3 2 2 2 6 5 5 5 10 3 9 
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Nr Ţara 
Rezult
at 

Exportul 
curent din 
Moldova 

Balanţa 
comercială 
în % 

Conexiuni 
istorice 

Oraşe 250000 
-500 000 

Distanţa 
PIB pe cap de 
locuitor (USD) 

Stabilitatea 
politică 

Acorduri 
comerciale 

Limba 

Puncta
j  

Valoar
e  (5) 

Punct
aj  

Valoar
e (10) 

Punctaj  
Valoar
e (20) 

Punct
aj  

Valoar
e (15) 

Punct
aj  

Valoar
e (5) 

Punct
aj  

Valoare  
(15) 

Punct
aj  

Valoar
e (5) 

Punctaj  
  Valoare  

(10) 
Punct
aj  

Valoar
e  
(15) 

31 Slovenia 43 0 0 2 4 0 0 1 3 3 3 3 9 5 5 5 10 3 9 

32 Muntenegru 41 0 0 5 10 0 0 0 0 3 3 5 15 3 3 5 10 0 0 

33 Serbia 40 2 2 1 2 0 0 1 3 5 5 5 15 3 3 5 10 0 0 

34 Egipt 38 0 0 1 2 0 0 4 12 2 2 4 12 1 1 0 0 3 9 

35 Elveţia 38 2 2 4 8 0 0 1 3 3 3 0 0 5 5 4 8 3 9 

36 Albania 38 0 0 2 4 0 0 1 3 3 3 5 15 3 3 5 10 0 0 

37 Iran 37 0 0 4 8 0 0 4 12 1 1 5 15 1 1 0 0 0 0 

38 Liban 37 1 1 4 8 0 0 0 0 3 3 5 15 1 1 0 0 3 9 

39 Austria 37 1 1 3 6 0 0 1 3 3 3 0 0 5 5 5 10 3 9 

40 Israel 37 1 1 4 8 0 0 2 6 3 3 1 3 1 1 3 6 3 9 

41 Belgia 36 3 3 0 0 0 0 1 3 3 3 1 3 5 5 5 10 3 9 

42 Suedia 36 2 2 3 6 0 0 1 3 1 1 0 0 5 5 5 10 3 9 

43 Danemarca 36 1 1 1 2 0 0 1 3 3 3 1 3 5 5 5 10 3 9 

44 Portugalia 34 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 9 5 5 5 10 3 9 

45 Norvegia 34 1 1 5 10 0 0 0 0 1 1 0 0 5 5 4 8 3 9 

46 
Bosnia şi 
Herţegovina 

34 0 0 3 6 0 0 0 0 3 3 4 12 3 3 5 10 0 0 

47 Kosovo 34 0 0 4 8 0 0 0 0 3 3 4 12 1 1 5 10 0 0 

48 Macedonia 34 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 5 15 3 3 5 10 0 0 

49 Olanda 33 1 1 1 2 0 0 1 3 3 3 0 0 5 5 5 10 3 9 

50 Irlanda 33 0 0 4 8 0 0 0 0 1 1 0 0 5 5 5 10 3 9 

51 Irak 32 1 1 4 8 0 0 3 9 1 1 4 12 1 1 0 0 0 0 

52 EAU 31 0 0 5 10 0 0 1 3 1 1 2 6 2 2 0 0 3 9 

53 
Arabia 
Saudită  

29 0 0 4 8 0 0 3 9 1 1 2 6 5 5 0 0 0 0 

54 Siria 29 0 0 4 8 0 0 2 6 3 3 4 12 0 0 0 0 0 0 

55 Yemen 27 0 0 5 10 0 0 1 3 1 1 4 12 1 1 0 0 0 0 

56 Oman 26 0 0 4 8 0 0 0 0 1 1 2 6 2 2 0 0 3 9 

57 Bahrain 26 0 0 5 10 0 0 0 0   0 2 6 1 1 0 0 3 9 

58 Jordan 22 0 0 1 2 0 0 2 6 1 1 4 12 1 1 0 0 0 0 

59 Qatar 19 0 0 5 10 0 0 2 6 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 

60 Kuwait 13 0 0 5 10 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 
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Anexa 15. Criteriile de prioritizare a piețelor de atragere a investiţiilor pentru Produse alimentare 109, 110, 111 

Ţara Distanţa Cifra de afaceri (2012), USD 
Costrui de personal pe salariat 
(2012), mii USD 

ISD în Moldova (2011), USD 

Austria  Medie  19 092 45 0 

Belgia  Medie  49 025 57 0 

Bulgaria  Mică  4 723 5 0 

Croaţia  Medie  5 696 13 0 

Cipru   Medie  1 564  24 (2011) 6 (2009) 

Republica Cehă   Medie  14 814 16 0 

Danemarca  Medie  28 271 54 0 

Estonia  Medie  1 715 15 10 

Finlanda  Mare  12 188 52 0 

Franţa  Mare  187 661 47 (2011) 0 

Germania  Medie  208 485 35 117 

Grecia  Medie  14 389 29 14 (2011) 

Ungaria  Mică  11 875 12 16 

Irlanda  Mare  29 087 50 0 

Italia  Medie  136 421 44 (2011) 112 

Letonia  Medie  1 895 9 0 

Lit uania  Medie  4 233 10 0 

Olanda  Medie  75 271 55 0 

Norvegia  Mare  25 271 80 0 

Polonia  Medie  58 283 13 18 

Portugalia  Mare  14 585 19 0 

Romania  Mică  10 652 6 91 (2012) 

Slovacia  Mică  4 612 13 (2011) 0 

Slovenia  Medie  2 321 23 3 (2012) 

Spania  Mare  108 103 37 0 

Suedia  Mare  21 108 63 0 

                                                           
109Eurostat baza de date. Accesat (14th Oct 2014): http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/european_business/data/database ; 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/balance_of_payments/data/database Rata cursului valutar utilizat 1 EUR =1,26 USD 
110 În scopul obținerii datelor cu privire la Fabricarea produselor industriei electronice și mecanice, au fost folosite date privind NACE C10 (Industria alimentară).   
111 Din cauza indisponibilității datelor privind costurile de personal pe salariat, punctajul pentru Elveția a fost calculat doar din criteriile disponibile - distanta, cifra de afaceri și valoarea investițiilor 
străine directe în Republica Moldova.   

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/european_business/data/database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/balance_of_payments/data/database
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Ţara Distanţa Cifra de afaceri (2012), USD 
Costrui de personal pe salariat 
(2012), mii USD 

ISD în Moldova (2011), USD 

Elveţia  Medie  29 456 0 0 

Marea Britanie  Mare  115 673 42 0 

Anexa 16. Rezultatele prioritizării pieţelor de atragere a investiţiilor pentru  Produse alimentare, 2013 

Nr Ţara Rezultat 
Distanţa Cirfra de afaceri  (2012), USD 

Costrui de personal pe salariat 
(2012), mii USD 

ISD în Moldova (2011), USD 

Punctaj  Valoare (10) Punctaj  Valoare (35) Punctaj  Valoare (35) Punctaj  Valoare (20) 

1 Germania 82 3 6 5 35 3 21 5 20 

2 Italia 82 3 6 5 35 3 21 5 20 

3 Franţa 67 2 4 5 35 4 28 0 0 

4 Belgia 62 3 6 3 21 5 35 0 0 

5 Olanda 62 3 6 4 28 4 28 0 0 

6 Norvegia 58 1 2 3 21 5 35 0 0 

7 Danemrca 55 3 6 3 21 4 28 0 0 

8 Irlanda 51 1 2 3 21 4 28 0 0 

9 Spania 51 1 2 4 28 3 21 0 0 

10 Suedia 51 1 2 2 14 5 35 0 0 

11 Marea Britanie 51 1 2 4 28 3 21 0 0 

12 Grecia 49 3 6 2 14 3 21 2 8 

13 Austria 48 3 6 2 14 4 28 0 0 

14 Finlanda 46 2 4 2 14 4 28 0 0 

15 Romania 44 5 10 1 7 1 7 5 20 

16 Polonia 42 3 6 3 21 1 7 2 8 

17 Elveţia 42 3 6 3 21   0 0 0 

18 Cipru 38 3 6 1 7 3 21 1 4 

19 Slovenia 38 3 6 1 7 3 21 1 4 

20 Republica Cehă  34 3 6 2 14 2 14 0 0 

21 Ungaria 32 5 10 1 7 1 7 2 8 

22 Estonia 31 3 6 1 7 2 14 1 4 

23 Portugalia 30 1 2 2 14 2 14 0 0 

24 Slovacia 29 4 8 1 7 2 14 0 0 

25 Croaţia 27 3 6 1 7 2 14 0 0 
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Nr Ţara Rezultat 
Distanţa Cirfra de afaceri  (2012), USD 

Costrui de personal pe salariat 
(2012), mii USD 

ISD în Moldova (2011), USD 

Punctaj  Valoare (10) Punctaj  Valoare (35) Punctaj  Valoare (35) Punctaj  Valoare (20) 

26 Bulgaria 24 5 10 1 7 1 7 0 0 

27 Letonia 20 3 6 1 7 1 7 0 0 

28 Lituania 20 3 6 1 7 1 7 0 0 

 

Anexa 17. Criteriile de prioritizare a piețelor de atragere a investiţiilor pentru Produse electronice şi mecanice 112, 113, 114 

Ţara Distanţa Cifra de afaceri (2012), USD 
Costrui de personal pe salariat 
(2012), mii USD 

ISD în Moldova  (2011), USD 

 Austria   Medie  84298 76 0 

 Belgia  Medie  64903 77 0 

 Bulgaria   Mică  6137 7 0 

 Croaţia   Medie  4794 17 0 

 Cipru   Medie  619 (2009) 26 (2009) 6 (2009) 

 Republica Cehă   Medie  99024 22 0 

 Danemrca   Medie  42415 60 0 

 Estonia   Medie  5062 19 10 

 Finlanda   Mare  72737 65 0 

 Franţa  Mare  403514 72 (2011) 0 

 Germania  Medie  1224659 74 117 

 Grecia  Medie  8066 33 14 (2011) 

 Ungaria   Mică  59758 18 16 

 Irlanda   Mare  19363 60 0 

 Italia  Medie  401399 55 (2011) 112 

 Letonia  Medie  1570 13 0 

 Lituania   Medie  2165 13 0 

                                                           
112Baza de date Eurostat  Accesat (14th Oct 2014): http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/european_business/data/database ; 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/balance_of_payments/data/database Rata cursului valutar utilizat 1 EUR =1,26 USD 
113 În scopul obținerii datelor cu privire le Producţia electronică și produse mecanice, s-au combinat datele cu privire la următoarele coduri CAEN: C25 (Fabricarea produselor din 
metal, exclusiv mașini, utilaje și echipamente), C26 (Fabricarea calculatoarelor, produselor electronice si optice), C27 (Fabricarea echipamentelor electrice); C28 (Fabricarea de 
mașini, utilaje și echipamente nca), C29 (Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor) și C30 (Fabricarea altor mijloace de transport).   
114 Din cauza indisponibilității datelor privind costurile de personal pe salariat, punctajul pentru Elveția a fost calculat doar din criteriile disponibile - distanta, cifra de afaceri și 
valoarea investițiilor străine directe în Republica Moldova.  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/european_business/data/database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/balance_of_payments/data/database
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Ţara Distanţa Cifra de afaceri (2012), USD 
Costrui de personal pe salariat 
(2012), mii USD 

ISD în Moldova  (2011), USD 

 Olanda   Medie  99024 72 0 

 Norvegia  Mare  41226 108 0 

 Polonia  Medie  102376 17 18 

 Portugalia   Mare  24095 26 0 

 Romania   Mică  27085 10 91 (2012) 

 Slovacia   Mică  46720 18 (2011) 0 

 Slovenia   Medie  13420 28 3 (2012) 

 Spania   Mare  158362 54 0 

 Suedia   Mare  128496 88 0 

 Elveţia   Medie  137636 n/d 0 

 Marea Britanie   Mare  292708 55 0 

 

Anexa 18. Rezultatele prioritizării pieţelor de atragere a investiţiilor pentru Produse electronice şi mecanice, 2013 

Nr Ţara Rezultat 
Distanţa Cifra de afaceri (2012), USD 

Costrui de personal pe salariat 
(2012), mii USD 

ISD în Moldova (2011), USD 

Punctaj  Valoare (10) Punctaj  Valoare (35) Punctaj  Valoare (35) Punctaj  Valoare (20) 

1 Germania 96 3 6 5 35 5 35 5 20 

2 Italia 89 3 6 5 35 4 28 5 20 

3 Franţa 74 2 4 5 35 5 35 0 0 

4 Olanda 69 3 6 4 28 5 35 0 0 

5 Suedia 65 1 2 4 28 5 35 0 0 

6 Marea Britanie 65 1 2 5 35 4 28 0 0 

7 Belgia 62 3 6 3 21 5 35 0 0 

8 Austria 62 3 6 3 21 5 35 0 0 

9 Finlanda 60 2 4 3 21 5 35 0 0 

10 Norvegia 58 1 2 3 21 5 35 0 0 

11 Spania 58 1 2 4 28 4 28 0 0 

12 Polonia 56 3 6 4 28 2 14 2 8 

13 Danemrca 55 3 6 3 21 4 28 0 0 

14 Ungaria 53 5 10 3 21 2 14 2 8 

15 Elveţia 52 3 6 4 28 - - 0 0 
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Nr Ţara Rezultat 
Distanţa Cifra de afaceri (2012), USD 

Costrui de personal pe salariat 
(2012), mii USD 

ISD în Moldova (2011), USD 

Punctaj  Valoare (10) Punctaj  Valoare (35) Punctaj  Valoare (35) Punctaj  Valoare (20) 

16 Romania 51 5 10 2 14 1 7 5 20 

17 Republica Cehă  48 3 6 4 28 2 14 0 0 

18 Slovenia 45 3 6 2 14 3 21 1 4 

19 Irlanda 44 1 2 2 14 4 28 0 0 

20 Slovacia 43 4 8 3 21 2 14 0 0 

21 Grecia 42 3 6 1 7 3 21 2 8 

22 Portugalia 37 1 2 2 14 3 21 0 0 

23 Cipru 31 3 6 0 0 3 21 1 4 

24 Estonia 31 3 6 1 7 2 14 1 4 

25 Croaţia 27 3 6 1 7 2 14 0 0 

26 Bulgaria 24 5 10 1 7 1 7 0 0 

27 Lituania 20 3 6 1 7 1 7 0 0 

28 Letonia 20 3 6 1 7 1 7 0 0 

 

Anexa 19. Criteriile de prioritizare a piețelor de atragere a investiţiilor pentru EPA 115, 116, 117 

Ţara Distanţa Cifra de afaceri (2011), USD 
Costrui de personal pe salariat 
(2012), mii USD 

FDI in Moldova (2011), USD 

 Austria   Medie  87760 61 0 

 Belgia  Medie  140791 74 0 

 Bulgaria   Mică  9427 9 0 

 Croaţia   Medie  10407 19 0 

 Cipru   Medie  3694 37 6 (2009) 

 Republica Cehă   Medie  53918 27 0 

 Danemarca   Medie  72132 66 0 

 Estonia   Medie  4969 19 10 

                                                           
115Baza de date Eurostat. Accesat (14th Oct 2014): http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/european_business/data/database ; 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/balance_of_payments/data/database Rata cursului valutar utilizat 1 EUR =1,26 USD 
116 Pentru a obține date despre industriile deseori subcontractate, s-au combinat datele cu privire la următoarele coduri CAEN: M (activități profesionale, științifice și tehnice), N (activități de servicii 
administrative și de sprijin) și secțiunea statistică G-U_ICT care combină informații despre toate serviciile TIC .   
117 Din cauza indisponibilității datelor privind costurile de personal pe salariat, punctajul pentru Elveția a fost calculat doar din criteriile disponibile - distanta, cifra de afaceri și valoarea investițiilor 
străine directe în Republica Moldova.   

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/european_business/data/database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/balance_of_payments/data/database
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Ţara Distanţa Cifra de afaceri (2011), USD 
Costrui de personal pe salariat 
(2012), mii USD 

FDI in Moldova (2011), USD 

 Finlanda   Mare  48255 57 0 

 Franţa  Mare  687658 67 0 

 Germania  Medie  790783 52 117 

 Grecia   Medie  38782 (2010) 37 (2010) 14 (2011) 

 Ungaria   Mică  33649 19 16 

 Irlanda   Mare  102086 63 0 

 Italia  Medie  382356 48 112 

 Letonia   Medie  5346 13 0 

 Lituania   Medie  5628 13 0 

 Olanda   Medie  288992 55 0 

 Norvegia  Mare  88673 95 0 

 Polonia  Medie  77013 18 18 

 Portugalia   Mare  43149 30 0 

 Romania   Mică  25897 10 91 (2012) 

 Slovacia   Mică  17393 23 0 

 Slovenia   Medie  10347 31 3 (2012) 

 Spania   Mare  279693 47 0 

 Suedia   Mare  142279 75 0 

 Elveţia   Medie  209006  n/d 0 

 Marea Britanie   Mare  796093 49 0 

 

Anexa 20. Rezultatele prioritizării pieţelor de atragere a investiţiilor pentru  EPA   

Nr Ţara Rezultat 

Distanţa Cifra de afaceri (2011), USD 
Costrui de personal pe salariat 
(2012), mii USD 

ISD în Moldova (2011), USD 

Punctaj 
Valoarea 
(10) 

Punctaj Valoarea (35) Punctaj Valoarea (35) Punctaj Valoarea (20) 

1 Germania 89 3 6 5 35 4 28 5 20 

2 Italia 75 3 6 4 28 3 21 5 20 

3 Belgia 69 3 6 4 28 5 35 0 0 

4 Franţa 67 2 4 5 35 4 28 0 0 

5 Suedia 65 1 2 4 28 5 35 0 0 

6 Olanda 62 3 6 4 28 4 28 0 0 
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Nr Ţara Rezultat 
Distanţa Cifra de afaceri (2011), USD 

Costrui de personal pe salariat 
(2012), mii USD 

ISD în Moldova (2011), USD 

Punctaj 
Valoarea 
(10) 

Punctaj Valoarea (35) Punctaj Valoarea (35) Punctaj Valoarea (20) 

7 Irlanda 58 1 2 4 28 4 28 0 0 

8 Norvegia 58 1 2 3 21 5 35 0 0 

9 Marea Britanie 58 1 2 5 35 3 21 0 0 

10 Austria 55 3 6 3 21 4 28 0 0 

11 Danemarca 55 3 6 3 21 4 28 0 0 

12 Finlanda 53 2 4 3 21 4 28 0 0 

13 Elveţia 52 3 6 4 28  n/d n/d  0 0 

14 Romania 51 5 10 2 14 1 7 5 20 

15 Spania 51 1 2 4 28 3 21 0 0 

16 Grecia 49 3 6 2 14 3 21 2 8 

17 Polonia 49 3 6 3 21 2 14 2 8 

18 Republica Cehă  48 3 6 3 21 3 21 0 0 

19 Ungaria 46 5 10 2 14 2 14 2 8 

20 Slovenia 45 3 6 2 14 3 21 1 4 

21 Cipru 38 3 6 1 7 3 21 1 4 

22 Portugalia 37 1 2 2 14 3 21 0 0 

23 Slovacia 36 4 8 2 14 2 14 0 0 

24 Croaţia 34 3 6 2 14 2 14 0 0 

25 Estonia 31 3 6 1 7 2 14 1 4 

26 Bulgaria 24 5 10 1 7 1 7 0 0 

27 Letonia 20 3 6 1 7 1 7 0 0 

28 Lituania 20 3 6 1 7 1 7 0 0 



Anexa 21. Asociaţiile cheie în Moldova 

Următoarele asociații au fost determinate ca asociații cheie în cele mai importante industrii ale Moldovei orientate spre 

export.   

Produse agricole 

 
Asociaţia Producătorilor şi Exportatorilor de Fructe  “Moldova Fruct” 

Scopul principal al Asociaţiei "Moldova Fruct" este de a consolida producția de fructe: plantarea de noi livezi cu material 

biologic de standard internațional, producția, recoltarea, depozitarea, sortarea, ambalarea, prelucrarea și comercializarea 

producţiei finale.   

 
Asociaţia Producătorilor şi Exportatorilor de Struguri din Moldova 

Misiunea Asociaţiei Producătorilor şi Exportatorilor de Struguri din Moldova (APESM) este orientată spre creșterea 

competitivității producției membrilor APESM pe piața internațională de consum alimentar prin promovarea unui mediu de 

afaceri favorabil pentru sectorul strugurilor de masă, punerea în aplicare a tehnologiilor inovatoare și a standardelor 

internaționale de calitate și siguranță a alimentelor, metodelor eficiente de marketing și facilitarea accesului la informații 

de specialitate pentru membrii săi.   

 
Asociaţia Naţională a Apicultorilor 

Asociatia Nationala a Apicultorilor este o asociație de afaceri în apicultură. Ea oferă echipamente și materiale apicole și 

comercializează produse apicole - ceară, propolis, lăptişor de matcă, polen.   

Uniunea Asociaţiilor Producătorilor Agricoli  

Uniunea include 14 Asociații din toate regiunile Republicii Moldova. Asociațiile oferă o gamă largă de servicii membrilor 

săi prin intermediul unei rețele de Centre de Excelenţă regionale şi filiale locale. Prin intermediul asociațiilor sale, Uniunea 

oferă asistență în crearea și consolidarea cooperativelor de afaceri, precum și în implementarea tehnologiilor avansate.   

Federaţia Naţională a Producătorilor Agricoli din Moldova 

Federația Națională a Producătorilor Agricoli din Moldova este o rețea din 15 organizații regionale care sprijină 

dezvoltarea economică durabilă a comunităților rurale prin acordarea de asistență complexă în dezvoltarea afacerilor și 

de marketing, implementarea tehnologiilor avansate, precum și reprezentarea intereselor membrilor săi prin promovarea 

politicilor pentru dezvoltarea durabilă a mediului rural.   

Asociaţia Producătorilor Culturilor Nucifere din Moldova 

Asociația a fost înființată în anul 2006 și reprezintă membrii săi în dialogul cu organele de stat, organizațiile publice și 

societate. Asociația de asemenea creează și gestionează centre de instruire, oferă consultaţii și recomandări cu privire 

la toate aspectele legate de dezvoltarea industriei culturilor nucifere.   

Produse alimentare şi băuturi 
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Asociaţia Micilor Producători de Vinuri din Moldova 

Asociația micilor producători de vinuri din Moldova este o asociație obștească nonguvernamentală, non-profit, înființată 

cu scopul de a promova în comun interesele micilor producători de vinuri din Moldova; atragerea de investiții pentru 

sectoarele de viticultură și vinificație și dezvoltarea celor mai bune practice în sector.   

Ghilda Vinurilor moldoveneşti 

Ghilda Vinurilor moldoveneşti este o asociație non-profit, înființată de mai multe vinării private mari din Republica 

Moldova. Asociația participă la expoziții internaționale de vinuri și expozitii pentru promovarea vinurilor rafinate 

moldovenești, organizează vizite în Republica Moldova pentru membrii presei internaționale din domeniul vinului și 

comerț, precum și conduce cercetări pe piețele țintă. De asemenea, cooperează în identificarea priorităților industriei din 

Republica Moldova și sporirea consumului intern.     

Oficiul Naţional al Viei şi Vinului 

Oficiul  creat va fi o instituție publică în subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și va avea sarcina de 

a pune în aplicare politica de stat în sectorul creșterii viței de vie, producție de vin, și comercializarea pe piețele interne 

și externe. Activitatea Oficiului va fi supravegheată de un consiliu de coordonare format din 13 persoane, dintre care 10 

reprezentanți din acest sector și trei persoane desemnate de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.  

Textile şi îmbrăcăminte 

 Asociaţia Patronală din Industria Uşoară (APIUS) 

Activitatea APIUS se concentrează pe dezvoltarea și promovarea imaginii industriei, sporirea vizibilității, crearea de mărci 

și elementelor de brand, promovarea site-urilor, distribuție newsletter, precum și dezvoltarea bazei de date a 

întreprinderilor din industria ușoară.   

TI şi EPA 

Asociaţia Naţională a Companiilor Private din domeniul TIC (ATIC) 

ATIC este o asociație umbrelă a companiilor private care operează în sectorul tehnologiei informaționale și comunicațiilor. 

Misiunea ATIC este de a stimula dezvoltarea industriei TIC în Moldova prin parteneriate între companii private, de stat și 

organizații internaționale, precum și obiective de extindere a pieței, atragere a investițiilor în sector și participarea la 

luarea deciziilor de nivel național și internațional.    

Asociaţia Auditorilor şi Contabililor Profesionali (ACAP) 

ACAP a fost infiinţată in anul 1996 și s-a dezvoltat ca la ziua de azi să încadreze circa 1000 de membri, din care 100 

sunt studenți înscriși în programele educaționale pe specialitate. ACAP este membru cu drepturi depline al IFAC 

(Federația Internațională a Contabililor), SEEPAD (Parteneriatul Europei de Sud-Est pentru dezvoltarea Contabilităţii) și 

ECCAA (Consiliul Eurasian de Contabili și Auditori), precum și membru asociat al FIDEF (Federaţia Internaţională a 

Experților Contabili-francofoni ).   
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Asociaţia Auditorilor şi Consultanţilor în Management, Ecofin Consult S.A  

Asociaţia Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova este o organizație non-comercială și non-

politică cu o vastă experiență în protejarea drepturilor și promovarea intereselor auditorilor și consultanților în 

management. Scopul principal al asociației este identificarea și promovarea de noi cerințe legate de standardele de 

calitate, în conformitate cu standardele internaționale ISO.   

Organizații generale de sprijin în afaceri  
 
Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova 

Activitatea Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova se axează pe sprijinirea întreprinderilor locale și străine 

prin căi diferite, inclusiv dezvoltarea afacerilor, management, marketing, formare profesională, promovarea comerțului 

exterior și a exporturilor de bunuri și servicii, precum și alte domenii vitale pentru succesul unei companii. 

Asociaţia Businessului European  

Asociaţia Businessului European, a fost instituită de 10 cei mai mari investitori din Republica Moldova şi are drept scop 

alinierea economiei naționale și a legislației de afaceri la standardele UE și promovarea valorilor europene și celor mai 

bune practici de management în comunitatea antreprenorială din Moldova.   

Camera de Comerţ Moldo-Americană 

AmCham Moldova are în prezent mai mult de 100 membri și scopul principal este de a promova comerțul și investițiile 

americane în Republica Moldova și de a coopera cu Guvernul şi liderii de afaceri moldoveni pentru a promova un mediu 

de afaceri mai favorabil în Moldova pentru comerțul exterior și investiții.   

Asociaţia Investitorilor Străini  

AIS a fost fondată de 8 investitori străini din Moldova, cu sprijinul OCDE. Scopul principal al instituției este de a contribui, 

împreună cu autoritățile publice, la dezvoltarea unui mediu investițional mai bun pentru investițiile străine directe și 

stabilirea unui dialog deschis și informal între diferite părți interesate.   
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Anexa 22. Principalele organizații donatoare din Republica Moldova  

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare  

BERD este cel mai mare investitor instituțional din Republica Moldova. Banca se axează pe sprijinirea activităţii sectorului 

privat, promovarea standardelor europene și integrării regionale, și dezvoltarea eficientă și durabilă a utilităților publice. Până 

în prezent, BERD a investit 900 de milioane de € în peste 100 de proiecte implementate în Republica Moldova. Banca oferă 

mai mult decât finanțare. Echipa de suport a Bussinesului Mic din cadrul BERD conectează întreprinderile mici și mijlocii 

cu consilieri locali și internaționali care oferă asistenţă companiilor în dezvoltare, obţin succes şi evoluează în continuare, 

devenind catalizatori reali pentru economia țării. Începând cu anul 2005, BERD a acordat ajutor la peste 600 de 

întreprinderi mici și mijlocii, mobilizând peste 7,8 milioane € în finanțarea granturilor de la UE, Guvernul Suedez, Fondul 

Acționarilor BERD, Fondul Ţărilor de Tranziţie Timpurie și Guvernul Olandei.   

 

Banca Europeană de Investiţii  

BEI a oferit aproape 500 de milioane de euro pentru Republica Moldova, având scopul de a sprijini dezvoltarea sectorului 

privat, de infrastructură și de mediu începând cu evenimentele din 2007. Republica Moldova se bucură de cel mai mare 

volum de împrumuturi BEI pe cap de locuitor în comparaţie cu alte țări ale Parteneriatului estic.   

 

Deoarece până astăzi BEI în Republica Moldova a oferit 3 credite: 10 milioane de euro pentru un program de investiții la 

nivel de țară pentru sectorul de aprovizionare cu apă, urmând cu un împrumut de 30 de milioane de euro pentru 

reabilitarea drumurilor de legătură a capitalei Chișinău şi frontiera română, și un împrumut de 20 de milioane de euro 

pentru reabilitarea și creșterea capacităţilor aeroportului din Chișinău. BEI este disponibilă să i-a în considerare sprijinirea 

proiectelor importante în domeniile transporturilor, energiei, telecomunicațiilor și infrastructurii de mediu, precum și de 

creditare a IMM. În plus, BEI a înființat Facilitatea Partenerilor Estici (EPF) cu un fond de 1,5 miliarde de euro, care să 

permită băncii să susțină în special investițiile UE străine directe (ISD) în regiune prin proiecte de investiţii. 

 

Corporaţia Provocările Mileniumului 
 

CPM a semnat un accord pe o perioada de cinci ani, cu valoare de 234 milioane de dolari, cu scopul de a reduce sărăcia 

și accelerarea creșterii economice. Acordul are componente din două proiecte cu distribuţie egală de buget și se 

concentrează pe reconstrucția sistemului de irigare, accesul la finanțare agricolă, precum și reabilitarea secțiunii 

integrante de țară - rețeaua de drumuri naționale. Agricultura este unul dintre sectoarele prioritare pentru majoritatea 

organizațiilor donatoare; cu toate acestea, CPM, pune accent pe infrastructură, întrucât calitatea drumurilor din țară a 

fost citată o constrângere în creștere economică, şi provoacă majorări la costurile interne și externe de producție și 

comerciale.  

Banca Mondială 

Portofoliul curent al Băncii Mondiale include șapte proiecte de investiții. Totalul angajamentelor se ridică la 162,2 milioane 

de dolari. Raportul plăţilor pentru 2014 până în prezent este de 26,2 la sută (la data de 07 aprilie 2014), și a constituit 

28,5 la sută la sfârșitul anului 2013. Șase din cele 7 proiecte au fost considerate ca fiind direcționate în sprijinul 

internaționalizării comerţului, cu valoarea totală de 154,8 mil USD.   
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Proiectul care, în activitățile sale de sprijin include aproape toate măsurile de acțiuni de facilitare a comerțului este CEP 

II. În 2013 CEP a finanțat elaborarea Strategiei de Reforme Regulatorii și planul de acțiuni, precum și raportul Băncii 

Mondiale privind "Prioritățile de politici pentru dezvoltarea sectorului privat". Obiectivul CPE II este de a continua  

creşterea competitivităţii întreprinderilor moldovenești, în special întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), prin creșterea 

legăturilor lor cu piețele, îmbunătățirea capacității lor de acces la mediul de finanțare pe termen lung, și îmbunătățirea 

mediului de afaceri. Acesta se concentrează pe aspectele instituționale, cum ar fi guvernanța reformei regulatorii și 

consolidarea instituțională a Agenției pentru dezvoltarea IMM (ODIMM) și Agenția de Promovare a Exportului (MIEPO). 

CEP II prevede, de asemenea, sprijin pentru punerea în aplicare a reformelor cheie de reglementare, facilităţăţii de 

acordare a granturilor pentru consolidarea competitivităţii exporturilor IMM, precum și o linie de credit. 

Banca Internaţională pentru Reconstrucţii şi Dezvoltare  

BIRD în alianţă cu Grupul Băncii Mondiale (GBM) şi Startegia de parteneriat cu țară (SPŢ) pentru 2014-17 va acorda 

Moldovei 570 milioane dolari in urmatorii patru ani (450 de milioane de dolari în condiţii BIRD şi AID [Banca Internaţională 

pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Asociația Internațională de Dezvoltare, împreună cunoscuţi sub denumirea de 

Banca Mondială], plus 120 milioane de dolari angajamente CIF [Corporaţia Financiară Internaţională]). SPŢ va sprijini 

țara în vederea promovării prosperității partajate și reducerii sărăciei prin captarea beneficiilor depline ale deschiderii și 

integrării cu UE și cu economia globală. Sunt propuși trei piloni, care vor ajuta Moldova să diversifice și să extindă dotarea 

sa cu capital instituțional, uman și natural: 

Îmbunătățirea competitivității: continuarea reformelor instituționale la capitolul guvernanță și mediul favorabil de afaceri, 

acces la finanțare, transparență în sectorul financiar și activități direcționate pentru ameliorarea competitivității 

companiilor, care sunt esențiale în vederea eliminării barierelor și transpunerii deschiderii economice în beneficii concrete 

sub formă de un număr mai mare de locuri de muncă și venituri mai mari. 

Ameliorarea capitalului uman și minimizarea riscurilor sociale: decalajul mare cu țările UE28 în educație și sănătate 

trebuie stopta și, eventual, închis. Provocările demografice – așa-numita a treia tranziție – trebuie abordate. 

Vulnerabilitățile ar putea fi vizate prin intermediul sistemelor de protecție socială fortificate. 

Promovarea Moldovei verzi, curate și rezistente sub aspect de mediu: efectele dezastruoase ale schimbărilor climatice 

asupra agriculturii și spațiului rural trebuie abordate,managementul resurselor naturale trebuie îmbunătățit, iar securitatea 

energetică este vitală pentru asigurarea dezvoltării durabile. 

Corporaţia Financiară Internaţională (CFI) 

Pe lângă resursele AID și BIRD, operațiunile CFI în Moldova vor continua să se concentreze pe activitățile de investiții și 

consultanță, care permit dezvoltarea și diversificarea sectorului privat. CFI intenționează un pachet de finanțare anuală 

de circa 30 milioane dolari SUA. Angajamentele CFI la data de 30 iunie 2013 constituie 90.3 milioane de dolari către 18 

beneficiari în sectoarele telecomunicații, finanţe, de producție, agricultură, apă, și energie. Expunerea netă a Agentiei de 

Garantare Multilaterala a Investitiilor (AGMI) în Moldova la sfârșitul anului 2012 a constituit 17.8 milioane dolari SUA în 

patru proiecte. Toate proiectele sunt în sprijinul filialelor băncilor străine din țară, inclusiv organizațiile de micro-finanțare 

și operațiuni de leasing. Sprijinul în continuare a AGMI în aceste proiecte semnalează eforturile AGMI de a subscrie 

proiecte în Republica Moldova, a încuraja investițiile străine directe, și încurajarea dezvoltarării sectorului privat din țară.  
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Operațiunile CFI în Moldova se concentrează pe investiții și activități de consultanță pentru a permite creșterea și 

diversificarea sectorului privat. Domeniul prioritar CFI este agricultura şi programul de servicii consultative privind climatul 

investițional ce vizează investițiile în agribusiness și consultanţă privind siguranța alimentelor, precum și sporirea 

capacității generale a producătorilor și extinderea exportului produselor de înaltă calitate. În prezent, există trei proiecte 

active cu valoarea totală de 4,4 milioane de dolari.   

Delegaţia UE în Moldova  

În scopul implementării agendei Acordului de Asociere, a fost dezvoltat Cadrul Unic de Sprijin pe baza consultărilor 

cuprinzătoare cu Guvernul, organizațiile societății civile, donatori multilaterali și bilaterali, instituțiile financiare 

internaționale și organizațiile internaționale. 

S-a ajuns la un consens că agricultura și dezvoltarea rurală este al doilea sector prioritar pentru dezvoltare. Obiectivul 

principal în cadrul acestei priorităţi este de a sprijini Republica Moldova în vederea consolidării coeziunii economice, 

sociale și teritoriale într-un mod ecologic durabil. Sprijinul substanțial este destinat pentru dezvoltarea zonelor rurale, prin 

creșterea competitivității sectorului agro-alimentar prin modernizarea și integrarea pieței. În prezent, există 17 proiecte 

implementate în sectorul de facilitare a comerțului cu buget total de 150,7 milioane de dolari.  

Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) 

Pentru a promova creșterea economică în Republica Moldova, în prezent există 6 proiecte active, finanțate de USAID 

cu valoarea totală de 58 de milioane de dolari. Principalele obiective de dezvoltare pentru USAID Moldova 2013-2017 

sunt (1) de investiții și (2), sporirea comerțului în sectoarele vizate. Atingerea obiectivelor se preconizează, în primul 

rând, prin îmbunătățirea fundamentului economic pentru creștere și prin îmbunătățirea competitivității sectorului privat în 

industriile selectate.  

Pentru a obține cele mai eficiente rezultate și un câştig maxim din investişii, USAID coordonează investițiile în cooperare 

cu alţi donatori, în special Banca Mondială, UE, SIDA, BERD, și BEI. Astfel, de exemplu, un alt proiect USAID: 

Competitivitatea Agricolă și Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED) este co-finanțat de USAID și MCC și obiectivul principal 

este de a spori producția și comercializarea culturilor de valoare înaltă, creând un lanț de valori complex de la case de 

ambalare până la exportul pe piețe. Programul include patru elemente majore: Dezvoltarea relaţiilor de piaţă, Instruire în 

procesele de producţie, Asistenta tehnică, Mediul de afaceri. 

Un alt proiect USAID Creșterea Competitivității și Dezvoltarea Întreprinderilor (CEED II), se axează pe patru sectoare 

(TIC, industria vinului, textile si îmbrăcăminte și finanțe). Acesta urmărește îmbunătăţirea competitivităţii companiilor prin 

acțiuni specifice, cum ar fi re-engineering a proceselor, dezvoltarea forței de muncă și participarea la expoziţii.   

Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii   

FIDA în general, oferă finanțare directă prin împrumuturi și granturi cu dobândă mică și atrage suplimentar co-finanțare 

pentru punerea în aplicare și colaborare în proiecte și programe lansate de FIDA, de asemenea,  organizația lucrează în 

parteneriat cu alte organizaţii, inclusiv Banca Mondială, băncile regionale de dezvoltare, Agențiile ONU, precum și cu 

guvernele țărilor de împrumut. În prezent, în Republica Moldova există două proiecte active FIDA în curs de implementare 
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și amândouă împărtășesc orientarea comună spre crearea  oportunităților de angajare, acces pe piață, precum și crearea 

lanțului valoric al mărfii competitive. Valoarea bugetului total de programe este de 34,8 milioane de dolari.  

Agenţia Internaţională Suedeză de Cooperare în Dezvoltare  (SIDA) 

Obiectivul general SIDA pe termen lung reprezintă integrarea benefică a Republicii Moldova în Uniunea Europeană (UE). 

Deoarece SIDA nu este o agenţie de implementare, toate resursele financiare sînt canalizate şi convenite cu organizaţii 

multilaterale sau alte tipuri de organizaţii de implementare. SIDA co-finanțează implementarea de proiecte, care includ 

componenta Asistență Tehnică (AT) și o componentă de investiție. În cazul Moldovei, SIDA a aplicat schema de AT și 

subvenții potrivite în proiectele Băncii Mondiale. În prezent, există două proiecte finanțate de SIDA cu valoarea totală de 

5 milioane de dolari.  

Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) 

Republica Moldova nu este o țară parteneră obişnuită pentru GIZ și, astfel, sectoarele sprijinite sunt foarte specifice și, 

în principal, Agenţia se concentrează pe - promovarea modernizării în sectorul agricol și industria de prelucrare a 

produselor alimentare, precum și pe îmbunătățirea formării profesionale. Dar, în mod similar, ca și alte organizații 

donatoare domeniul prioritar ulterior al GIZ este promovarea relațiilor de afaceri prin programe de formare a managerilor 

din Moldova pentru a ajuta generarea contactelor de afaceri. 

Organizaţia Dezvoltării Industriale a Naţiunilor Unite (UNIDO) 

UNIDO a creat Agenda post-2015, care aduce oportunități pentru locuri de muncă bune și decente, și asigură reducerea 

sărăciei și inegalităţii, adaugă valoare și creşte productivitatea. În Moldova, importanța primordială este orientată spre 

consolidarea capacităților de comerț, punerea în aplicare a standardelor, dezvoltarea sectorului privat, inclusiv 

consolidarea instituțională, dezvoltarea de strategii și politici industriale la nivel național și regional, dezvoltarea lanțurilor 

valorice, în special pentru sucursale inovatoare și acele Inter-Agenţii ONU de tip cluster în Capacitatea Comerțului și de 

Producție. Clusterul este un efort unic la nivel ONU pentru a coordona contribuțiile de dezvoltare legate de comerț ale 

diferitelor entități. Clusterul oferă asistență tehnică coordonată la nivel național și regional în domeniul comerțului 

internațional și a capacității de producție. Oportunitățile economice și dezvoltarea regională este doar unul din cei patru 

piloni ai Cadrului cu accent pe Creșterea Competitivității, Respectarea Standardelor Internaționale și Europene, 

Siguranță Alimentară și Inovare. 

Agenţia de Dezvoltare în Cooperare din Austria (ADC) 

Republica Moldova este una dintre cele cinci țări prioritare de ajutor alocat de ADC. Unul dintre obiectivele principale 

stabilite pentru program și proiectele ADC în Republica Moldova pentru 2011-2015 este cooperarea în combaterea 

sărăciei - în baza colaborării fiind Strategia Națională de Dezvoltare 2020. În prezent, ADC susține două proiecte de 

facilitare a comerțului cu valoarea totală de 1,3 milioane dolari SUA în Republica Moldova și ambele sunt desemnate în 

principal în educație și formare profesională. 

Programul de Dezvoltare a Naţiunilor Unite  
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PNUD are în prezent doar un singur proiect activ "Promovarea Comerțului și Sporirea Capacităților de Producție ai 

producătorilor de fructe proaspete din Moldova", care este deja în starea de finisare. Obiectivul proiectului în Republica 

Moldova este de a fortifica comerțul și spori capacitățile de producție a producătorilor agricoli și exportatorilor de produse 

agricole în vederea sporirii competitivității la nivel internațional și facilitării accesului pe piețele externe atât în țările CSI, 

cît și pe piețele din Uniunea Europeană. Inițial proiectul s-a axat pe promovarea şi punerea în aplicare a tehnologiilor noi 

și practicilor care au cel mai mare potențial pentru a răspunde nevoilor sectorului de fructe proaspete în ceea ce privește 

(1) îmbunătățirea calității produselor, (2) asigurarea siguranței produsului, (3) reducerea costurilor unitare și (4) sporirea 

termenului de valabilitate a produselor, precum și facilitarea stabilirii legăturilor comerciale pe piețele tradiționale și noi. 

În faza I, proiectul a efectuat o evaluare a necesităților și principalele concluzii au fost traduse într-un plan de acțiuni 

pentru faza II a proiectului.  



Anexa 23. Proiectele de facilitare a internaționalizării comerţului în curs de desfăşurare 

Titlul de Proiect Sector Beneficiar  Organizaţia 
Implementatoare  

Obiective principale Segmentul Cuprins în 
Lanţul Valoric de 
Facilitare a Comerţului 

Perioada  Valoarea 
totală(USD) 

Îmbunătăţirea calităţii 
învăţămîntului 
vocaţional tehnic 
în domeniul TIC din 
Republica Moldova 

TIC Asociația Națională 
a Companiilor 
Private din 
domeniul 
TIC/(ATIC) 

Cooperarea 
Austriacă pentru 
Dezvoltare 

1. Modernizarea curriculumului pentru specializările 
TIC din instituţiile beneficiare, în vederea asigurării 
relevanţei pentru necesităţile de pe piaţa muncii, cu 
implicarea reprezentanţilor companiilor din domeniul 
TIC.  
2. Îmbunătăţirea abilităţilor practice ale studenţilor TI 
prin adaptarea la necesităţile pieţii şi înrolarea 
studenţilor formaţi în sectorul privat 
3. Creşterea nivelului de informare privind 
posibilitatea de obţinere a studiilor TIC în instituţiile 
de învățământ vocaţional 

Capacitatea comercială; 01/12/2012 - 
31/05/2015  

690 611 

Programul National de 
Producere mai Pura 
(NCPP) 

Agricultura Organizația pentru 
Dezvoltare 
Industrială a  
Națiunilor Unite 

CAD  1.Pentru a îmbunătăți productivitatea resurselor și 
performanțelor de mediu la întreprinderi și 
organizații din ţară 
2.  Dezvoltare industrială durabilă. Accentul este 
pus pe industria alimentară și a băuturilor, 
materialelor de construcție și serviciilor municipale, 
deoarece acestea sunt cele mai promițătoare 
sectoare pentru vitalizarea economiei. Formarea și 
consolidarea capacităților. 

Capacitatea comercială; 2011-2014 638 385 

Moldova - Acord-cadru de 
finanțare a sectorului 
financiar II 

Acces la 
finanţare 

Multi-client BERD 1.Va facilita dezvoltarea împrumuturilor pentru 
întreprinderile mici și mijlocii, finanțarea ipotecară, 
pentru comerț, produse de leasing și asigurări și alte 
tipuri de finanțare 
2.  Îmbunătățirea eficienței operaționale, creșterea 
concurenței, astfel contribuind la o eficiență sporită, 
inovație și orientare către clienți. 

Capacitatea comercială; 
Accesul pe piaţă; 

20/02/2013 - 
n/d 

102 180 800 

Reabilitarea Drumurilor în 
Moldova IV 

Alte servicii 
legate de 
activitatea 
economică 

Guvernul Republicii 
Moldova 

BERD 1. A susţine reversiunea deteriorării rețelei de 
drumuri;  
2. A asigura întreținerea în mod corespunzător a 
legăturilor rutiere importante pentru a facilita 
creșterea economică și integrarea regională. 

Infrastructura; 26'/03/2013- 
n/d 

191 471 250 

Program BERD „Femeile 
în afaceri” (FIA) 

Alte servicii 
legate de 
activitatea 
economică 

Întreprinderile mici 
și mijlocii - ÎMM 

BERD  1. Organizarea atelierelor de lucru, seminare și 
cursuri de formare; 
2.Promovarea antreprenoriatului feminin; 
3.Acess la microfinanțare; 

Creșterea 
Competitivității și 
Dezvoltarea 
întreprinderilor; Accesul 
pe piață; 

31/10/2011 - 
31/03/2015  

1 281 943 

Grădina de Fructe 
Republica Moldova  

Acces la 
Finanţare 

Instituţii Bancare şi 
Financiare 

BEI  1. Activități de sprijin în întregul lanț valoric 
alimentar, de la instruirea agricultorilor, la recoltare 
și producția de produse alimentare. 
2. Beneficiu de zona de comerț liber cu UE; 
3. Linii de credit prin intermediul băncilor 
comerciale; 

Creșterea 
Competitivității și 
Dezvoltarea 
întreprinderilor; Accesul 
pe piață; 

03/11/2014 - 
n/d 

153 177 000 
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Titlul de Proiect Sector Beneficiar  Organizaţia 
Implementatoare  

Obiective principale Segmentul Cuprins în 
Lanţul Valoric de 
Facilitare a Comerţului 

Perioada  Valoarea 
totală(USD) 

Programul de modernizare 
Filiera Vinului  

Vitivinicol n/d BEI 1. Restructurarea sectorului vitivinicol și a 
industriilor conexe, producerea vinului de înaltă 
calitate; 
2.Îmbunătățirea calității și consistenței vinului 
produs în Moldova de la calitatea podgoriilor până la 
ambalarea finală și livrarea produselor; 
3.Diversificarea piețelor de desfacere ale țării prin 
asigurarea autenticității producției vinicole fabricate 
  

Creșterea 
Competitivității și 
Dezvoltarea 
întreprinderilor; Accesul 
pe piață; 

2011 - 
07/2016 

96 607 500 

ECO-CARPATI – 
Dezvoltarea de Eco-
Business în Carpații de 
frontieră, o șansă pentru o 
mai bună competitivitate 
economică 

Alte servicii 
legate de 
activitatea 
economică 

Asociația 
Internațională a 
Business-ului Mic 
și Mijlociu “Small 
Euro Business” 

UE 1. Determinarea prin cercetări a necesităților și 
potențialului zonelor montane pentru dezvoltarea 
eco-turismului; 
2. Sporirea calitatății și numărului de servicii de 
turism ecologic în regiunile disponibile pentru turiștii 
interni și din alte țări (eco-cursuri de antreprenoriat, 
cursuri de formare pentru autoritățile locale și 
traininguri de cazare);  
3. Crearea în comun a unui sistem de eco-turism și 
promovarea EcoBucovinei prin crearea unui brand 
și unui logotip, producând un scurt film de 
publicitate, organizarea festivalului eco montan, 
crearea a 5 eco-trasee;  
4. Investigarea posibilității de a deschide în cele trei 
țări accesul la frontieră pentru eco-turiști. 

Creșterea 
Competitivității și 
Dezvoltarea 
întreprinderilor; Accesul 
pe piață; 

 20/11/2013 - 
19/09/2015  

29 654 

Sporirea competitivităţii 
prin sinergia umană în 
regiunea transfrontalieră 

Alte servicii 
legate de 
activitatea 
economică 

ICCM Business 
Consulting Institute 

UE 1. Formarea Unităţii de Implementare a Proiectului 
şi training pentru  membri;  
 2. Realizarea a 4 studii de piaţă, 4 analize 
sectoriale, a materialelor de  instruire;   
3. Pregătirea strategiei comune pentru atragerea 
investiţiilor, pe baza  competitivităţii şi interacţiunii, 
Elaborarea şi imprimarea Ghidului  investitorului, 
Organizarea a două forumuri pentru prezentarea 
strategiei  comune;   

Creșterea 
Competitivității și 
Dezvoltarea 
întreprinderilor; Accesul 
pe piață; 

01/11/2013 - 
31/10/2014  

230 265 

Centru Comun pentru 
Business-Instrument 
pentru stimularea 
dezvoltării 
antreprenoriatului în Ro-
Ua-Md zona 
transfrontalieră (Jo.B.S. 
Center) 

Alte servicii 
legate de 
activitatea 
economică 

Universitatea de 
Stat 'A. Russo' dinn 
Bălţi 

UE 1. Cercetări privind necesităţile specifice de instruire 
în zona  transfrontalieră;   
2. Îmbunătățirea capacității de dezvoltare a IMM-
urilor în regiunea  transfrontalieră prin pachete de 
formare profesională;   
3. Promovarea dezvoltării IMM-urilor în zona Ro-Ua-
Md, prin crearea unui  centru comun de sprijinire a 
afacerilor. 

Creșterea 
Competitivității și 
Dezvoltarea 
întreprinderilor; Accesul 
pe piață; 

11/09/2013 -
10/07/2015  

1 909 203 
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Titlul de Proiect Sector Beneficiar  Organizaţia 
Implementatoare  

Obiective principale Segmentul Cuprins în 
Lanţul Valoric de 
Facilitare a Comerţului 

Perioada  Valoarea 
totală(USD) 

Sprijin pentru Republica 
Moldova în procesul de 
implementare a Zonei de 
liber schimb aprofundată 
și cuprinzătoare 

Alte servicii 
legate de 
activitatea 
economică 

Ministerul 
Economiei 

UE 1.Proiectul va oferi servicii de consultanță de 
calitate și consiliere în materii de politici fiecărei 
parți interesate implicate în procesul de 
implementare a ZLSAC.  
2.Stabilirea priorităților în funcție de sector, 
monitorizarea și coordonarea, analiza problemelor 
instituționale și administrative, mecanisme de 
coordonare a politicilor; 
3.Consolidarea capacităților funcționarilor publici în 
elaborarea actelor legislative; Instruire formală în 
Armonizarea Legislației; 
4.Consolidarea capacităților și sensibilizarea 
populaţiei - instruire formală și informală pe 
probleme ZLSAC 
5.Asigurarea schimbul eficient de informații on-line 
referitoare la ZLSAC 

Politică și reglementări 
comerciale; Accesul pe 
piață; 

20/11/2013 -
19/09/2015 

2 618 408 

Cooperarea parcurilor 
stiintifice ale Europei de 
Sud Est in vederea 
promovarii patrunderii pe 
pietele transnationale a 
rezultatelor de Cercetare 
si Dezvoltare precum si a 
tehnologiilor IMM-urilor 

Alte servicii 
legate de 
activitatea 
economică 

Academia de Studii 
Economice din 
Moldova - Centrul 
de Studii în 
Integrarea 
Europeană 

UE 1. A îmbunătăți potențialul de piață și accesul 
producţiei de cercetare intensivă şi de înaltă valoare 
adaugata; 
 2. A elabora recomandări de orientare politică;  
3. A mobiliza resurse umane și fizice noi și 
neutilizate;  
4. Tehnologie operațională, cunoștințe, transfer de 
cercetare și dezvoltare pentru a  asigura ca 
serviciile dezvoltate sunt utilizate efectiv, cotate și 
contribuie la creșterea economică. 

Politică și reglementări 
comerciale; Creșterea 
Competitivității și 
Dezvoltarea 
întreprinderilor; 

14/11/2013 - 
31/12/2014  

151 717,00 

Mediul de afaceri - 
promovarea și dezvoltarea 
durabilă 

Alte servicii 
legate de 
activitatea 
economică 

Consiliul Raional 
Cahul 

UE 1. Analiza contextuală a oportunităților de 
dezvoltare zonei Dunării de Jos 
2. Crearea instrumentelor de comunicare și 
promovare   
3. Dezvoltarea acțiunilor din sectorul economic al 
zonei 

Capacitatea comercială; 
Accesul pe piaţă; 

30/08/2013 - 
29/12/2014  

309 013 

Sprijin pentru Republica 
Moldova în procesul de 
implementare a Zonei de 
liber schimb aprofundată 
și cuprinzătoare   

Alte servicii 
legate de 
activitatea 
economică 

Ministerul 
Economiei 

UE 1. Sporirea competitivităţii businessului mic; 
2. Dezvoltarea legislației naționale în conformitate 
cu standardele de calitate ale UE; 
3. Promovarea oportunităților de export și de 
investiții;  
4. Campanii de comunicare și informare privind 
acordul comercial cu UE. 

Politică și reglementări 
comerciale; Capacitatea 
comercială; Accesul pe 
piaţă; Promovarea 
exportului; 

2014 - 2016 37 080 069 
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Titlul de Proiect Sector Beneficiar  Organizaţia 
Implementatoare  

Obiective principale Segmentul Cuprins în 
Lanţul Valoric de 
Facilitare a Comerţului 

Perioada  Valoarea 
totală(USD) 

Asistenta Tehnica 
Stimulare Economica in 
Zonele Rurale (ESRA) 

Alte servicii 
legate de 
activitatea 
economică 

Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale și 
Construcțiilor, ME, 
Ministerul 
Agriculturii și 
Industriei 
Alimentare 

UE 1. Asistența tehnică pentru a contribui la 
dezvoltarea infrastructurii  
2. Cooperarea cu Proiectul de Susţinere a Femeilor 
3. Îmbunătățirea curicculei pentru școlile veterinare 
și identificarea necesităților  
4. Asistență tehnică pentru politicile bugetare 

Politică și reglementări 
comerciale; Capacitatea 
comercială; Creșterea 
Competitivității și 
Dezvoltarea 
întreprinderilor; 

26/11/2011 - 
26/11/2014  

5 234 500 

Programul de Susținere a 
Politicilor Sectoriale 
privind Stimularea 
Economică în Zonele 
Rurale 

Asistenţă multi-
sectorială   

n/d UE 1. A contribui la dezvoltarea economică durabilă a 
zonelor rurale în Republica Moldova  
2. Punerea în aplicare a planului anti-criză 

Politică și reglementări 
comerciale; 

26/11/2010 - 
26/11/2015  

88 576 000 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 
COOPERĂRII 
TRANSFRONTALIERE 
ÎNTRE REPUBLICA 
MOLDOVA ȘI ROMĂNIA 
PRIVIND PRODUSELE 
PETROLIERE ȘI 
ALIMENTARE -IMPEFO 

Alte servicii 
legate de 
activitatea 
economică 

Ministerul 
Finanțelor 
Ministerul 
Afacerilor Interne 

UE 1.Managementul proiectului și auditul 
2.Realizarea Studiului de Fezabilitate Realizarea 
EIM – Evaluării Impactului asupra Mediului  
3.Creșterea capacității operaționale a laboratoarelor 
vamale prin dotarea acestora cu echipamente care 
să permită controlul produselor petroliere și 
alimentare   

Capacitatea comercială; 
Creșterea 
Competitivității și 
Dezvoltarea 
întreprinderilor; 

04/03/2013 -
04/03/2015  

4 149 810 

Reteaua Incubatoarelor de 
Afaceri din Republica 
Moldova 

Alte servicii 
legate de 
activitatea 
economică 

Organizaţia pentru 
Dezvoltarea IMM 
din Moldova 
(ODIMM) 

UE 1. Accelerarea dezvoltării unei economii productive 
și competitive în Republica Moldova;  
2. Îmbunătățirea cooperării în regiunea Mării Negre, 
prin crearea unei rețele  de Incubatoare de afaceri  
în regiunea Mării Negre 

Creșterea 
Competitivității și 
Dezvoltarea 
întreprinderilor; Accesul 
pe piață; 

27/03/2013 -
27/03/2015  

165 912 

Consolidarea Capacitatii 
Centrului De Acreditare In 
Domeniul Evaluarii 
Conformitatii Produselor 
din Republica Moldova 
(TWINNING) 

Alte servicii 
legate de 
activitatea 
economică 

Centrul de 
Acreditare, 
ME 

UE 1 Analiza cadrului legal pentru abilitarea Centrului 
de Acreditare sa-si indeplineasca rolul in 
conformitate cu ISO/IEC 17011 si prevederile 
relevante din reglementarea UE 765/2008/EC  
2 Revizuirea Sistemului de Management al 
Centrului de Acreditare, a structurii organizatorice si 
a competentelor de evaluare 
3. Improvement of accreditation use by 
understanding the obligations and opportunities  

Politică și reglementări 
comerciale; Capacitatea 
comercială; 

15/05/2012-
15/05/2014  

1 339 624 

Suport pentru programele 
regionale (Parteneriatul 
Estic, Sinergia Mării Negre 
și Dimensiunea Nordică) 

Alte servicii 
legate de 
activitatea 
economică 

  UE 1. Seminare, programe de formare și studii în 
sprijinul platformelor tematice și inițiativelor 
emblematice ale Parteneriatului estic; 
2. Asistență tehnică, întâlniri și studii în cadrul 
inițiativelor Sinergia Mării Negre și Dimensiunea 
Nordică. 

Capacitatea comercială; 
Accesul pe piață; 
Promovarea Exportului 

2013-2014 1 560 693118 

                                                           
118 Deoarece sunt disponibile doar datele cu privire la valoarea totală a proiectului, care include mai multe țări, cifra indicată este o estimare a cotei disponibile pentru Republica Moldova.   
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Titlul de Proiect Sector Beneficiar  Organizaţia 
Implementatoare  

Obiective principale Segmentul Cuprins în 
Lanţul Valoric de 
Facilitare a Comerţului 

Perioada  Valoarea 
totală(USD) 

Programe de sprijin a 
businessului mic în cadrul 
Parteneriatului Estic  
  

Alte servicii 
legate de 
activitatea 
economică 

Implementat de 
Banca Europeană 
pentru 
Reconstrucție și 
Dezvoltare 
(BERD), Serviciii 
de Consultanță de 
afaceri (BAS) și 
Programe de 
Creștere 
Antreprenorială 
(EGP) 
  

UE 1. Construirea încrederii întreprinderilor mici și 
mijlocii (IMM) de a opera cu succes și a adapta la 
piețele internaționale; 
2. Acordarea asistenţei IMM în conformarea cu 
legislația industrială și dezvoltarea practicilor de 
mediu solide; 
3. Acordarea ajutorului organelor de conducere a 
IMM în pregătirea unui plan de afaceri, bazat pe 
cele mai bune practici de afaceri internaționale; 
4. Stabilirea direcțiie strategice și atragerea 
investițiilor și finanțelor externe; 
5. Consiliere pe design și producție pentru a fi 
comparabile cu concurenții internaționali; 
6. Îmbunătăţirea pozitiei competitive a IMM cu 
strategii de marketing și rețea de contacte 
internaționale; 
7. Introducerea competențelor noi și specifice 
industriei de afaceri direct la managementul 
superior al IMM; 
8. Obținerea unor rezultate durabile prin schimbarea 
culturii de afaceri și îmbunătățirea viabilității afacerii. 

Capacitatea comercială; 
Creșterea 
Competitivității și 
Dezvoltarea 
întreprinderilor; Accesul 
pe piață; 

2010-2014 2764441119 

Târguri virtual şi reţele 
comerciale (e-F+TN) 

TIC Camera de Comerţ 
şi Industrie a 
Republicii Moldova 
(CCI RM) 

UE 1.De a sprijini și spori accesul la alte piețe 
2. De a crea  târguri virtuale şi reţele comerciale și 
Platforma Târgului Virtual  
3. Pentru a promova utilizarea TIC în instruirea 
oamenilor de afaceri 

Capacitatea comercială;  
Accesul pe piață; 

01/05/2013 -
01/05/2015  

739 442 

Dezvoltarea sectorului 
agricol prin crearea unei 
rețele transfrontaliere 
agricole 

Agricultura Ministerul 
Agriculturii și 
Industriei 
Alimentare 

UE 1. Construcția Parcului Agro-Industrial Logistic  
2. Dotarea cu echipament a Parcului Agro-Industrial 
Logistic  
3. Dezvoltarea serviciilor de sprijin și de dezvoltare 
a serviciilor de bază ale Parcului Agro-Industrial 
Logistic 

Creșterea 
Competitivității și 
Dezvoltarea 
întreprinderilor; Accesul 
pe piață; 

01/11/2013- 
31/08/2015  

3 302 476,95 

Consolidarea 
capacitățiilor IMM din 
Republica Moldova și 
regiunea transnistreană 
Participarea la târguri de 
specialitate si expozitii 
internationale   

Asistenţă multi-
sectorială 

Camera de Comerţ 
şi Industrie a 
Republicii Moldova 
(CCI RM) 

UE 1. A maximiza exporturile și cotele de piață; 
2.  A promova exportatorii mici si mijlocii; 
3. A creşte răspândirea geografică; 
 4.A spori exporturile pe principalele categorii de 
dezvoltare în zonele selectate; 
5.  A sprijini expunerea exporturilor Moldovei și 
regiunii transnistrene în cadrul comerțului regional; 
6.  A proiecta o imagine corecta, modernă și 
întreprinzătoare a Republicii Moldova și regiunii 
transnistrene ca țară exportatoare. 

Creșterea 
Competitivității și 
Dezvoltarea 
întreprinderilor; Accesul 
pe piață; Promovarea 
Exportului;  

01/10/ 2013 
– 28/02/2015 

587 824 

                                                           
119Ibid. 
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Titlul de Proiect Sector Beneficiar  Organizaţia 
Implementatoare  

Obiective principale Segmentul Cuprins în 
Lanţul Valoric de 
Facilitare a Comerţului 

Perioada  Valoarea 
totală(USD) 

Consilierea Prim‐
Ministrului Republicii 
Moldova În domeniul 
Promovării Dezvoltării 
Economice 

Alte servicii 
legate de 
activitatea 
economică 

Cabinetul Primului-
ministru în cadrul 
Cancelariei de Stat 
a Republicii 
Moldova 

GIZ 1. Promovarea activă a oportunităţilor economice a 
Moldovei în străinătate 
2. Cooperarea directă cu investitori potenţiali şi mari 
3. Asistarea profesională în extinderea investiţiilor 
existente 
 4. Asistenţă procesului consultativ   

Accesul pe piață; 
Promovarea Exportului; 

01/01/2013 - 
31/12/2015  

3 135 600 

Consolidarea Proiectului 
de Achiziții Publice  

Alte servicii 
legate de 
activitatea 
economică 

Agenţia Publică de 
Achiziţii 

BIRD (Bnaca 
Mondială) 

 n/d Capacitatea comercială 27/06/2012 - 
27/06/2015  

493 000 

Proiectul de Servicii 
Financiare Rurale şi 
Dezvoltare a Businessului 
Agricol (RFSADP) - IFAD V 

 Agricultura Ministerul 
Agriculturii și 
Industriei 
Alimentare 

FIDA 1.Angajarea de experti internationali de nivel inalt in 
domeniile economic, agrar, administratiei centrale si 
descentralizarii. 
2.Prestarea de asistenta, consiliere strategică şi alte 
servicii de asistenţă tehnică către Primul Ministru al 
RM, ministere si alte autorităţi 

Accesul pe piață; 01/03/2011 - 
01/03/2016  

39 300 000 

Proiectul de reformă a 
climatului investițional  
   

 Agricultură Ministerul 
Economiei; 
Ministerul 
Agriculturii 

CIF (Banca 
Mondială) 

1.  A îmbunătăți climatul  investițional 
2.  A spori capacitatea de export a sectorului 
agricol; Prin implementarea reformelor în sectorul 
de afaceri și de a crește capacitatea investițiilor și 
exporturilor sectorului agricol prin abordarea 
constrângerilor de reglementare și de calitate 

Politică și reglementări 
comerciale; Capacitatea 
comercială; 

30/11/2011-
30/05/2015  

2 474 244 

Campanie de sensibilizare 
ZLSAC 

Alte servicii 
legate de 
activitatea 
economică 

Ministerul 
Economiei 

CIF (Banca 
Mondială) 

1. A asista Guvernul în îmbunătățirea dialogului cu 
mediul de afaceri, în comunicarea consecințelor 
ZLSAC asupra economiei, în general, și pentru 
producători în special; 
2.  A consolida capacitatea producătorilor de 
organizare a activităților de instruire la nivel de țară, 
consultări publice; ateliere tematice;a stabili canale 
de comunicare pentru mediul de afaceri prin 
intermediul asociațiilor. 

Capacitatea comercială;  2013-2014 897 206 

Programul de 
infrastructură financiară  
Balcani și Caucaz 

Acces la finanţe Comisia Naţională 
a Pieţei Financiare 
şi instituţii de 
microfinanţare (IM)  

CIF (Banca 
Mondială) 

1. Modernizarea regulamentului de raport creditar 
existent; 
2.  A ajuta autoritățile de reglementare în 
consolidarea capacității lor; 3. A consolida 
capacitatea birourilor de creditare existente și  
dezvoltarea mecanismelor și competenţelor 
instituționale în educația financiară / instuire, și 
protecția consumatorilor. 

Capacitatea comercială; 
Accesul pe piață; 

2013-2016 1 042 913 

Proiect de reabilitare a 
drumurilor 

Alte servicii 
legate de 
activitatea 
economică 

 n/d MCC 1. A susţine reversiunea deteriorării rețelei de 
drumuri;  
2. A asigura întreținerea în mod corespunzător a 
legăturilor rutiere importante pentru a facilita 
creșterea economică și integrarea regională. 

Infrastructura; 01/09/2010- 
30/09/2015 

132 840 000 
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Titlul de Proiect Sector Beneficiar  Organizaţia 
Implementatoare  

Obiective principale Segmentul Cuprins în 
Lanţul Valoric de 
Facilitare a Comerţului 

Perioada  Valoarea 
totală(USD) 

Tranziția la  Agricultura 
Performantă 

Agricultura Guvernul Republicii 
Moldova a creat o 
entitate juridică, 
FPM-Moldova 

FPM 1. Reabilitarea sistemelor centralizate de irigare 
2. Reformarea sectorului de irigare 
3. Facilitarea accesului la finanţe 
4. Creşterea vînzărilor produselor agricole de 

valoare înaltă. 

Capacitatea comercială; 
Creșterea 
Competitivității și 
Dezvoltarea 
întreprinderilor;  

01/09/2010- 
30/09/2016 

101 773 401 

Îmbunătățirea statisticii 
comerciale 

Alte servicii 
legate de 
activitatea 
economică 

Biroul Naţional de 
Statistică 

SIDA 1. obiectiv tehnic / profesional. Îmbunătățirea 
competențelor personalului de la BNS, pentru a 
asigura o producția de statistici fiabile; 
2. obiectiv organizațional. Dezvoltarea funcționării 
generale a BNS, inclusiv probleme de management 
și de planificare. 
3. consolidarea capacității instituționale. 
Îmbunătățirea competența instituționale, inclusiv a 
politicilor, documentare și standardizare. 
Îmbunătățirea reputației și imaginii BNS în 
societatea moldovenească.   

Capacitatea comercială; 01/03/2013 - 
31/12/2016 

2 694 236 

Reforma administrației 
fiscale în Moldova 

Alte servicii 
legate de 
activitatea 
economică 

Inspectoratul Fiscal 
Principal de Stat 

SIDA 1. Deservirea Contribuabililor: sporirea accesului la 
informații; simplificarea conformităţii (formulare, 
plata etc);  dificil în comiterea greșelilor (formulare 
pretipărite, informaţii despre partea terță); 
sensibilizarea personalului despre importanța 
comportamentului, atitudinilor etc. 
2. Inspecția fiscală: extinderea proceselor și 
procedurilor de audit existente; dezvoltarea 
gestionării riscurilor; perfecţionarea abilităților și 
competențelor auditorilor; introducerea 
instrumentelor de sprijin de audit; creșterea utilizării 
informației terței părţi; sporirea experienței în 
investigarea fraudelor fiscale. 

Capacitatea comercială; 2013-2016 2 306 797 

Antreprenoriat inovativ 
pentru angajare durabilă 

Alte servicii 
legate de 
activitatea 
economică 

Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale 
şi Familiei 

PNUD 1. Oferirea noilor tehnologii autorităţilor responsabile 
de piaţa forţei de muncă; 

2. Conectarea forței de muncă motivate la sectoarele 
public și privat; 

3. Oferirea unei șanse mai bune de angajare în 
câmpul muncii pe piața locală a absolvenților. 

Politică și reglementări 
comerciale; 

18/01/2013 - 
18/01/2016  

871 567 

inițiativa regională 
”Asistență în domeniul 
comerțului pentru Asia 
Centrală, Caucazul de Sud 
şi țările de Vest ale CSI”, 

Alte servicii 
legate de 
activitatea 
economică 

Agenţia Naţională 
de Promovare a 
Investiţiilor 
(MIEPO) 

UNIDO  1.   Programul Național de Asistență în domeniul 
comerțului   pentru factorii de decizie de nivel mediu 
2. Programul  de formare a Infrastructuri de calitate 
pentru profesionişti în calitate 

Capacitatea comercială; 01/10/2012 - 
31/12/2014 

180 334 

Consolidarea capacităților 
MIEPO în promovarea 
investițiilor şi sprijinirea 
promovării investiționale a 
parcurilor industriale 

Alte servicii 
legate de 
activitatea 
economică 

Agenţia Naţională 
de Promovare a 
Investiţiilor 
(MIEPO) 

UNIDO 1. Consolidarea capacităților Organizației de 
Promovare a Exportului şi Investiţiilor din Moldova 
(MIEPO) în promovarea investițiilor 
2. Promovarea parcurilor industriale 

Politică și reglementări 
comerciale; Capacitatea 
comercială; Accesul pe 
piață; 

01/10/2013 - 
31/10/2016  

1 252 300 
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Titlul de Proiect Sector Beneficiar  Organizaţia 
Implementatoare  

Obiective principale Segmentul Cuprins în 
Lanţul Valoric de 
Facilitare a Comerţului 

Perioada  Valoarea 
totală(USD) 

Comert, Investitii şi 
Reglementarea Activitatii 
de Intreprinzator   

Alte servicii 
legate de 
activitatea 
economică 

ME USAID 1: Administrarea Fiscala si Facilitarea Comertului  
2: Reforme de Reglementare cu Impact Major 
3: Strategii de Comunicaţii Strategice care va fi 
aprobata de partenerii GOM relevanti. 

Politică și reglementări 
comerciale; Capacitatea 
comercială; 

11/06/2012 - 
11/06/2016 

4 163 304 

Suport în Agricultura 
Organică în Moldova” 

Alte servicii 
legate de 
activitatea 
economică 

Ministerul 
Agriculturii și 
Industriei 
Alimentare 

USAID 1. Creșterea producției biologice și extinderea 
sectorului. 
2. Consolidarea capacităților fermierilor prin activități 
de transfer de cunoștințe, cum ar fi instruirea, vizite 
de studiu, activități demonstrative, consolidarea 
capacităților furnizorilor locali de servicii de training 
și consultanță legate de agricultură ecologică, 
sensibilizarea publicului cu privire la producția 
ecologică, printr-o campanie mass-media și 
lansarea unui portal web Agricultura ecologică din 
Republica Moldova. 

Creșterea 
Competitivității și 
Dezvoltarea 
întreprinderilor; Accesul 
pe piață; 

30/04/2013 - 
29/04/2015  

151 840 

Acordul de asistență între 
Guvernul Republicii 
Moldova și Guvernul 
Statelor Unite pentru 
creșterea economică 

Alte servicii 
legate de 
activitatea 
economică 

Ministerul 
Economiei 

USAID 1.  A spori competitivitatea sectorului privat Politică și reglementări 
comerciale; Capacitatea 
comercială; Creșterea 
Competitivității și 
Dezvoltarea 
întreprinderilor 

2010 - 2015 27 684 539 

Creșterea Competitivității 
și Dezvoltării 
Întreprinderilor II (CEED II) 

Alte servicii 
legate de 
activitatea 
economică 

ME USAID Suport industriei prin:  
1. Creșterea productivității,  
2.  Sporirea comerțului și a investițiilor  
3.  Eficientizarea dialogului public-privat în scopul 

îmbunătățirii mediului de afaceri. 

Capacitatea comercială; 
Creșterea 
Competitivității și 
Dezvoltarea 
întreprinderilor; Accesul 
pe piață; Promovarea 
Exporturilor; 

01/12/ 2010 
– 31/12/2014 

9 149 605 

 Dezvoltare Autorității de 
Credit (DCA) convenție de 
garantare a Portofoliul de 
credite    

Alte servicii 
legate de 
activitatea 
economică 

1 ICS Prime 
Capital 
2.Corporaţia de 
Finanţare Rurală; 
3. Comertbank 

SUAID   A sprijini cel puțin șase clustere industriale 
esențiale în Republica Moldova: vinificație,  
fabricația îmbrăcămintei, tehnologii informaționale 
(TI), încălțăminte, mobilier, precum și alte exporturi 
industriilor emergente   

Accesul pe piață; 27/09/2011 - 
26/09/2018  

876 577 

Proiectul Competitivitatea 
Agricolă şi Dezvoltarea 
Întreprinderilor (ACED) 

Agricultura  Producători agricoli 
de Valoare Înaltă. 
La nivel national, 
dar cu prioritate în 
zonele afectate de 
MCC / MCA 
programul de 
reabilitare a 
sistemului de 
irigații.  

USAID 1.Dezvoltarea Corelării pieței; 
2. Instruire în producție; 
3. Asistență Tehnică; 
4. Mediul de afaceri 

Capacitatea comercială; 
Creșterea 
Competitivității și 
Dezvoltarea 
întreprinderilor; Accesul 
pe piață; 

01/03/2011 – 
31/03/2016 

15 929 990 
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Titlul de Proiect Sector Beneficiar  Organizaţia 
Implementatoare  

Obiective principale Segmentul Cuprins în 
Lanţul Valoric de 
Facilitare a Comerţului 

Perioada  Valoarea 
totală(USD) 

Proiectul Competitivitatea 
Agricolă din Moldova 

Agricultura MAIE ME 
(Ministerul 
Mediului) 

BM  Componenta 1: Îmbunătățirea gestionării siguranței 
alimentelor: 
1. Suport  reglementar și instituțional; 
2. Îmbunătățirea tehnică pentru gestionarea 
siguranței alimentare. 
Componenta 2: Consolidarea potențialului acces pe 
piață. 1. Sprijin pentru dezvoltarea pentru 
parteneriate de afaceri productive. 
2. Sprijin pentru investiții pentru tehnologiile post-
recoltare. 

Politică și reglementări 
comerciale; Capacitatea 
comercială; Creșterea 
Competitivității și 
Dezvoltarea 
întreprinderilor; Accesul 
pe piață; Promovarea 
Exportului; 

01/05/2012 - 
31/05/2017 

24 440 000 

Proiectul Competitivitatea 
Agricolă din Moldova 

Agricultura Ministerul 
Agriculturii și 
Industriei 
Alimentare 

BM 1.  A spori managementul sigurantei alimentare - 
asigurarea armonizării legislativă; 
  2.  A spori potențialul de acces pe piață - activități 
de finanțare pentru a îmbunătăți comercializarea și 
integrarea pe piață a produselor agricole de valoare 
înaltă; 
3.  A spori productivitatea terenurilor prin 
gestionarea durabilă a terenurilor; 
4.  A sprijini costurile asociate cu implementarea 
proiectului, inclusiv costurile operaționale și de 
consultanță. 

Capacitatea comercială; 
Creșterea 
Competitivității și 
Dezvoltarea 
întreprinderilor; Accesul 
pe piață; 

01/05/2012 - 
30/05/2017 

25 400 000 

E-Guvernarea: 
Transformarea Guvernului 

TIC Cancelaria de Stat 
a Republicii 
Moldova; Ministerul 
Tehnologiei 
Informației și 
Comunicațiilor; 

BM 1: Capacitatea de e-conducere (e-Leadership) şi 
mediul de activare/abilitare:suport pentru Centrul de 
Guvernare Electronică,  pentru instruirea în 
domeniul conducerii electronice (e-leadership), 
precum şi pentru consolidarea capacităţii 
funcţionarilor publici; comunicaţii şi parteneriate 
strategice; dezvoltarea politicilor, cadrului tehnic, 
legal şi de reglementare şi gestionarea proiectului. 
 Componenta 2: Infrastructura comună şi 
dezvoltarea serviciilor electronice (e-servicii), va 
asigura finanţare pentru: (a) crearea şi 
implementarea platformei M-Cloud (Infrastructura 
tehnologică pentru Guvern în baza platformei 
“Cloud Computing”); (b) dezvoltarea unui anumit 
număr de servicii de e-guvernare şi aplicaţii comune   

Infrastructura; 
Capacitatea comercială;  
Accesul pe piață; 

2011-2016 24 500 000 

PROIECTUL DE 
CONSERVARE A SOLULUI 
din Moldova 

Agricultura Moldsilva (Agenţia 
Forestieră de Stat) 

BM A restabili  terenurile agricole degradate şi utilizarea 
în scopuri productive pentru comunităţile rurale şi 
creşterea capacităţii de management bazate pe 
comunitate 

Capacitatea comercială; 
Creșterea 
Competitivității și 
Dezvoltarea 
întreprinderilor 

2006-2015 5 440 000 
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Titlul de Proiect Sector Beneficiar  Organizaţia 
Implementatoare  

Obiective principale Segmentul Cuprins în 
Lanţul Valoric de 
Facilitare a Comerţului 

Perioada  Valoarea 
totală(USD) 

Prima Operațiune pentru 
Politici de Dezvoltare 

Alte servicii 
legate de 
activitatea 
economică 

Ministerul 
Finanţelor 

BM 1.Îmbunătățirea predictibilității mediului de afaceri, 
crearea condițiilor egale de concurență și reducerea 
costurilor de conformare cu reglementările 
existente. 
2.Consolidarea stabilității sectorului financiar, 
promovarea transparenței și îmbunătățirea 
accesului la finanțe. 
3.Îmbunătățirea cadrului de administrare a 
investițiilor publice, face subvenții pentru investiții în 
agricultura mai eficientă și echitabilă, și 
îmbunătățește gradul de acoperire a programelor de 
asistență socială. 

Politică și reglementări 
comerciale; Capacitatea 
comercială; Creșterea 
Competitivității și 
Dezvoltarea 
întreprinderilor; Accesul 
pe piață; 

01/03/2014 – 
31/10/2014 

30 000 000 

Proiectul Ameliorarea 
Competitivității II (PAC II) 

Alte servicii 
legate de 
activitatea 
economică 

Ministerul 
Economiei 

BM 1.Desfăşurarea reformei regulatorii  - ameliorarea 
mediului de afaceri. 
2.Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și 
mijlocii prin consolidarea capacităţii instituţionale ale 
ODIMM şi MIEPO în calitate de verigi cheie în 
facilitarea dezvoltării sectorului IMM. 
 3. Fffacilitarea accesului la finanțare pe termen 
mediu și lung a întreprinderilor orientate la export, 
reducerea barierelor în finanțe, promovarea 
modelelor adecvate de finanțare a lanțului valoric, în 
special în sectorul agricol. 

Politică și reglementări 
comerciale; Capacitatea 
comercială; Creșterea 
Competitivității și 
Dezvoltarea 
întreprinderilor; Accesul 
pe piață; 

01/06/2014 - 
31/01/2020 

45 000 000 

 

 



Anexa 24. Orientări privind evaluarea gradului de pregătire a exportatorilor  

Acest instrument de auto-estimare este conceput cu scopul de a evalua gradul de pregătire la export al companiei și sensibilizarea problemelor, 

care necesită abordare și îmbunătățire. În scopul evaluării gradului de pregătire a companiei pentru export, este necesar să calculăm totalul de 

puncte din fiecare categorie. Se recomandă să se examineze fiecare categorie în parte, precum și competitivitatea per general  a companiei. În 

cazul în care compania la unele din categorii a acumulat numar maxim de puncte, aceasta indică la valabilitatea pentru export într-o anumită 

categorie și nu necesită atenție suplimentară. În cazul în care compania a obținut mai puține puncte la unele categorii, aceasta ne ajută la 

identificarea domeniilor în care trebuie aplicate eforturi suplimentare pentru a spori capacitatea de export a companiei. Aici, consilierii MIEPO ar 

trebui să recomande anumite activități specifice care ar facilita modernizarea companiei în categoriile cu punctaj mai scăzut.   

Categoria Maximum puncte  Punctaj acumulat 

1. Produs/serviciu pentru export 20  

□ Dacă rezultatul Dvs. este de16-20 puncte, compania este pregătită de export; 
□ Dacă aveţi 10-15 puncte, este necesar de a îmbunătăți produsul sau serviciul pentru a începe exportul cu succes. 
□ Dacă aveţi 0-9 puncte, compania dvs. nu este pregătită pentru export și necesitaţi dezvoltarea produsului pentru a recurge la 

export. 
Vă rugăm să evaluaţi întrebările din această categorie, pentru a identifica unde e nevoie de un efort mai mare pentru a soluţiona 
problema și ce măsuri trebuie să fie luate în considerare.  

2. Capacitatea de export a personalului 20  

□ Dacă rezultatul Dvs. atinge16-20 puncte, compania este pregătită de export; Dispuneţi de resurse umane cu cunoștințe bune în 
export. Echipa Dvs. este pregătită să cucerească piețe noi.   

□ Dacă aţi acumlat 10-15 puncte - angajații din companie nu au cunoștințe suficiente în export. Vă rugăm să examinaţi întrebările 
unde aţi acumulat mai puţin de 4 puncte. Acest lucru va oferi direcția – investiţii în cunoștințe sau personal.    

□ Dacă aţi acumulat 0-9 puncte - compania Dvs. nu este pregătită pentru export. Trebuie să examinaţi domeniile necesare și 
angajaţii necesari pentru a recurge la export. Ce cunoștințe suplimentare mai sunt necesare? Probabil va trebui să luaţi în 
considerare recrutarea unui angajat cu experiență și practică în export.   

3. Cunoştinţe de piaţă şi planificarea exportului 20  

□ Dacă rezultatul Dvs. este de 16-20 puncte, compania este pregătită de export; Cunoaşteţi cum să exploraţi piețe noi și cum să Vă 
planificaţi exportul din timp. Aveți elaborat planul de export, care este actualizat periodic.   

□ Dacă aţi acumulat 10-15 puncte - probabil sunteţi un exportator care a fost găsit de către clienți. Vă lipsesc abilitățile de analiză a 
piețelor de export, și nu aveţi un program de orientare spre accesarea piețelor noi. Ar trebui să evaluaţi și să Vă concentraţi pe 
problemele în cazul unde aţi acumulat mai puține puncte.    

□ Dacă aţi acumulat 0-9 puncte - compania Dvs. nu are experiență în export sau acesta este ad-hoc. Nu știţi cum să evaluaţi 
piețele țintă, Vă lipsesc competenţe în proiectarea şi planificarea exportului. Trebuie să Vă dezvoltaţi aptitudinile de planificare a 
exportului și cunoștințele de cercetare a pieței.   

4. Instrumente de marketing B2B 20  

□ Aveți nevoie de maxim 15-20 puncte pentru a afirma că compania Dvs. este pregătită de export;  
□ Dacă aveţi mai putin de 10-14 puncte, aceasta înseamnă că trebuie să îmbunătățiţi unele din instrumentele de marketing.   
□ Dacă aveți 0-9 puncte trebuie să evaluaţi ce instrumente de marketing lipsesc în compania dumneavoastră. Compania Dvs. nu 

este gata pentru export.   

5. Activităţi de promovare a vânzărilor pentru export 20  

□ Compania Dvs. este pregătită pentru export dacă aţi acumulat maxim 15-20 puncte.  
□ Dacă aveți 10-14 puncte, va trebui să luaţi în considerare care dintre activități din vânzări pentru export nu sunt utilizate suficient. 

Ce ar trebui de întreprins pentru a crește vânzările la export? Vă rugăm să atrageţi atenția la întrebările unde aţi acumulat mai 
puțin de 5 puncte pentru a examina necesitatea de perfecţionare.   

□ Mai puțin de 9 puncte - există deficiențe esențiale în activitățile de promovare a vânzărilor. Luați în considerare activitățile care ar 
putea soluţiona problemele identificate.   

Punctaj total: 100  

Vă rugăm să calculaţi suma totală de puncte pentru toate categoriile: 
80 – 100 puncte: Pregătit pentru Export     50 – 75 puncte: Adiacent de Export      0 – 45 puncte:     Ne pregătit pentru Export 
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Anexa 25. Facilitatea de Acordare a Granturilor pentru Servicii în Dezvoltarea Afacerilor  

Companiile moldovenești de multe ori nu dispun de resurse interne și cunoștințe suficiente pentru dezvoltarea strategică 
a afacerilor, începând cu managementul strategic al companiei şi dezvoltarea productivităţii și pieței. Pentru a minimiza 
lipsa, Proiectul de Ameliorare a Competitivităţii al Băncii Mondiale include a doua componentă de dezvoltare a IMM -  
facilitarea accesului întreprinderilor la finanțare pentru servicii în dezvoltarea afacerilor (FAG).  

FAG este un instrument financiar de co-finanțare a 3,0 milioane de dolari și numărul aproximativ al beneficiarilor va 
constitui 250 de întreprinderi. Întreprinderile aplicante trebuie să fie în măsură să prezinte un "proiect de îmbunătățire a 
afacerii" spre finanțare prin acordare a granturilor, și să prezinte argumente economice privind modul în care activitățile 
din PIA vor îmbunătăți competitivitatea IMM la export. 

Pentru a sprijini competitivitatea exportatorilor din Moldova se recomandă ca FAG:  

1) să vizeze prioritar companiile orientate pe plan internațional (Adiacente de Export și Pregătite pentru 
Export) 

2) companiile cu referinţe profesionale confirmate pe piața locală 

Deoarece exportatorii nu sunt conștienți sau nu concep serviciile de dezvoltare a afacerilor, iar valoarea acestora ar 
spori know-how, competențele, productivitatea, eficiența, cota pe piață, și profitabilitatea, rolul MIEPO va fi în creşterea 
sensibilizării FAG în rândul exportatorilor, și canalizarea lor cu furnizorii de servicii profesionale și de încredere.   

Rolul MIEPO în FAG către Unitatea de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale: 

MIEPO va deţină un rol esențial în punerea în aplicare a FAG având trei atribuţii principale: 

1) Informarea și îndrumarea exportatorilor în utilizarea eficientă a FAG 
2) Contribuţia la Unitatea de Implementare a Programului pe parcursul depunerii cererilor de 
acordare a granturilor prin verificarea pregătirii companiilor pentru export și nevoilor de finanțare 
3) Evaluarea rezultatelor de punere în aplicare a FAG. 

Rolul MIEPO în FAG față de agentul economic: 

- Identifică împreună cu compania statutul actual privind evaluarea pentru export 
- Defineşte de la trei la cinci domenii specifice de dezvoltare (de exemplu, imaginea corporativă, dezvoltarea 

productivităţii) 
- Recomandă soluții în baza necesităţilor de dezvoltare a afacerii 
- Oferă o listă cu potențialii / aprobaţi furnizori de servicii de consultanță în afaceri din Republica Moldova și 

de peste hotare, care ar fi în măsură să ofere cele mai bune soluții în abordarea anumitei probleme. 
 

IMM-urile vor avea posibilitatea de a beneficia de următoarele acțiuni de dezvoltare a afacerilor: 

- Îmbunătățirea produselor și serviciilor existente; 
- Crearea de produse și servicii noi; 
- Optimizarea proceselor de producție; 
- Perfecţionarea gestionării afacerilor; 
- Îmbunătăţirea imaginii în afaceri; 
- Identificarea noilor clienți și piețe; și, 
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- Crearea și consolidarea de parteneriate în cadrul lanțului valoric. 
 

Proiectul va contribui la creșterea numărului de IMM ce dezvoltă noi activități orientate spre export (cum ar fi export 
spre piețe noi sau către clienti noi, debut de export, exportul de produse noi, sau vânzarea de produse noi în lanțuri de 
valori în export). 

Pentru a atinge impactul economic al FAG, se recomandă ca solicitanții prioritari să devină companiile Pregătite  pentru 
Export sau Adiacente de Export  

În ceea ce privește creșterea competitivității pe plan de comerțul internațional, activitățile eligibile propuse pot fi 
clasificate în următoarele grupe: 

1) Dezvoltarea produsului pentru export: 

a. Sprijin pentru îmbunătățirea produsului destinat vânzărilor internaționale 
b. Ameliorarea calităţii produsului - achiziţionarea managerilor de calitate 
c. Dezvoltarea de noi produse - achiziții de servicii de design industrial 
d. Suport în design de ambalaj 
e. Suport în stabilirea preţurilor 

 

2) Dezvoltarea strategiei de export și implementare: 

a. Elaborarea Strategiei și planului de export  
b. Dezvoltarea strategiei de marketing 
c. Coaching în export – 6-12 luni de cooperare cu un coach în export care ar sprijini executivul 
companiilor în aspecte de export.   
 

3) Instrumente de marketing pentru export: 

a. Identitate corporativă apropiată culturii de afaceri de tip occidental   
b. Dezvoltarea website-ului 
c. Materiale tipărite și instrumente electronice de marketing    

4) Suport în identificarea pieţei ţintă 
a. Cercetare de piaţă pentru ţara şi sectorul relevant  
b. Consultantă în afaceri pe piața țintă - servicii de atragere a partenerilor în vânzări   
c. Competențe în Gestionarea Exporturilor - dobândirea competențelor în managementul exporturilor pe 
piața țintă   
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Anexa 26. Responsabilităţile cheie pentru echipa MIEPO  

Director Executiv MIEPO: 

- Planificarea strategică, stabilirea ICP, evaluarea rezultatelor; 
- Planificarea activităţilor împreună cu echipa și monitorizarea implementării; 
- Dezvoltarea echipei - persoană potrivită la locul potrivit, identificarea nevoilor interne pentru instruire și 

educaţie; 
- Comunicarea externă - prezentarea MIEPO și activităților la evenimente dedicate comerțului internațional; 
- Bugetarea financiară și control; 
- Dezvoltarea cooperării cu părțile interesate - ME & donatori. 

 

Echipa profesională în marketing:  

- Responsabil pentru brandul economiei Republicii Moldova; 
- Instrumente de marketing pentru MIEPO; 
- Dezvoltarea website și actualizare; 
- Editarea Newsletter; 
- Crearea bazei de date și catalogul exportatorilor; 
- Dezvoltarea CRM pentru utilizare MIEPO; 
- Publicarea articolelor și editarea studiilor de caz; 
- Cooperarea cu mass-media; 
- Sprijin în organizare de evenimente - Exportatorul anului; 
- Dezvoltarea relațiiilor cu Agenţii de Marketing Străine, precum și cu alte organizații pentru promovarea 

brandului și exportatorilor din Republica Moldova. 
 

Echipa profesională în aspecte educaţionale: 

- Coordonarea activităților educaționale 
- Organizarea de seminare conduse de MIEPO 
- Coordonarea activităților organizate de asociațiile industriale 
- Elaborarea programelor de Management în Export și activitățile conexe  
- Cooperarea cu universități, dezvoltarea programelor de stagii 
- Cooperarea cu lectori profesioniști și formatori în comerțul internațional 
- Evaluarea anuală a competențelor și cunoștințelor exportatorilor și ajustarea activităților educaționale 
- Coordonarea elaborării materialelor educationale despre export 

 

Echipa de consiliere în export: 

- Cunoștințe în domeniu și dezvoltarea relațiilor cu asociații și exportatori 
- Evaluarea curentă a clienţilor de pregătire pentru export 
- Consilierea pe nevoile de formare, sau sprijin extern prin FAG 
- Suport în dezvoltarea planului de export și consult în activitățile de promovare a exportului 
- Coordonarea activităţilor de promovare a exporturilor   
- Contractarea consultanților externi pentru desfăşurarea activităţii 
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- Achiziționarea și distribuirea cercetărilor de piață   
- Comunicarea necesităţilor de instruire către responsabilii pentru instruire  
- Participarea la expoziţii, misiuni B2B, și vizite în piețele de export 

Consilieri investiţionali:  

- Cunoștințe în domeniu și dezvoltarea relațiilor cu jucătorii actuali din industrie 
- Coordonarea activităților de promovare a investițiilor 
- Cunoașterea excelentă a oportunităţilor Moldovei, și rețea de contacte 
- Reprezentarea posibilităților de investiții în Republica Moldova pe plan local și extern 
- Dezvoltarea de conținut pentru instrumentele de promovare a investițiilor 
- Prezentarea posibilităților Moldovei la seminare, organizate pe piața țintă 

Consilieri: 

1) Relaţii cu donatorii şi aplicarea la fonduri: 
- Dezvoltarea relațiilor cu organizațiile donatoare 
- Consilierea organizațiilor donatoare în raport cu necesităţile de sector și de modernizare a IMM 
- Pregătirea documentației necesare pentru a aplica la implementarea programelor donatorilor 
- Menţinerea informației actuale privind finanțarea donatorilor şi procesul de implementare 
- Cooperare în implementarea Facilităţii de acces la finanţare 

 
2) Elaborarea de politici: Atribuţia principală a funcţiei este rolul consultativ în captarea rolului strategic MIEPO. 

- Consultaţii privind necesităţile de modernizare sectorială pentru exportatori 
- Consultaţii privind dezvoltarea climatului investițional din Republica Moldova 

Echipa de asistenţă: 

- Asistenţă Juridică & Financiară  
 Elaborarea documentaţiei de achiziţionare şi procesul de achiziţie   
 Elaborarea contractelor  

- Planificare financiară şi control 
 Bugetarea financiară  
 Monitorizarea impactului activităților MIEPO  
 Elaborarea rapoartelor 

 
- Asistenţă practică: 

 Asistenţă în organizare de eveniment (tehnic, mobilă, catering)  
 Asistenţă de birou   

- Stagiari: 
Adiţional la personalul MIEPO, ar fi binevenit cel puțin 3-5 stagiari, care vor fi implicați în activitățile de 
organizare. În acest fel, MIEPO va reuși să realizeze un număr mai mare de activități și, de asemenea, va oferi 
o oportunitate de experienţă pentru studenţi. 

 


