
Climatul  investiţional  
în  Moldova

Chişinău, 

9  aprilie  2015



Cuprins

• Prezentare generală

• Permisele de construcţie

• Comerţ internaţional şi competitivitate

• Licenţe, autorizări, certificare, evaluarea conformităţii 

• Controale

• Impozitare

• Sistemul judecătoresc şi soluţionarea conflictelor

• Concluzii

2



Prezentare  generală
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Studiul Cost of 
Doing Business 
(CODB) - 2014

Raportul Doing Business 2015 Studiul privind mediul de 
afaceri şi performanţa 
întreprinderilor 
BEEPS – 2013

● În general, rezultatele arată o 
îmbunătăţire a sentimentului de 
afaceri în toate 16 domenii ale 
climatului de afaceri măsurate de 
BEEPS 

● Două domenii cu cele mai 
proaste scoruri – corupţia şi 
instabilitatea politică

● Sentimentul de afaceri s-a 
deteriorat în raport cu 
reglementările privind 
transportul, vama şi comerţul şi 
electricitatea

● Moldova se plasează pe locul 63 din 189 de 
economii şi a arătat o îmbunătăţire cu 19 
poziţii 
● Moldova a simplificat iniţierea unei afaceri 
prin anularea cerinţei capitalului minim. A 
simplificat plata impozitelor pentru companii, 
implementând un sistem electronic de 
depunere şi plată a contribuţiilor de asigurare 
socială
● Moldova s-a apropiat de cele mai bune 
practici globale, trecând de la indicatorul de 
55,9 în 2006 (cel mai vechi disponibil) la 66,60
în 2015 
Indicatorul cumulativ DB „Distanţa până la 
frontieră”

Cu toate acestea, are performanţe slabe la:
● Obţinerea permiselor pentru construcţii – a 
175-a
● Comerţul transfrontalier a 152-a
● Conectarea la electricitate a 149-a
● Plata impozitelor a 70-a

● În general, percepţia mediului 
de afaceri s-a înrăutăţit în 2014 
comparativ cu 2013

● Studiul a observat şi 
îmbunătăţiri, însă, persistă 
anumite deficienţe în ceea ce 
ţine de permisele pentru 
construcţii, concurenţa neloială, 
precum şi plăţile neoficiale

4



BEEPS: 
● Percepţia instabilităţii politice şi a corupţiei nu s-au schimbat mult, însă a sporit în importanţă relativă în 
obstacolele în a face afaceri

● Instabilitatea politică a urcat de pe locul 3 în 2008 pe locul 1 în 2013, iar corupţia de pe locul 6 pe locul 2

● Această schimbare reflectă volatilitatea politicii de coaliţie pe parcursul ultimului an

The most severe problem ranks number 1, the least 16 
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CODB  2014  faţă de cel din 2013 pe scurt 
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COBD: Practic fiecare al doilea respondent crede că 
mediul de afaceri s-a înrăutăţit în 2014 

● Climatul de afaceri s-a înrăutăţit, în special pentru companiile care activează în comerţ şi în domeniul cercetării,
dezvoltării, ştiinţei, juridic, notarial şi consultanţă
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CODB: Cota de timp al 
administraţiei pentru a face faţă 
cerinţelor birocratice ale guvernului 
s-a mărit nesemnificativ 
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Plăţile/cadourile individuale sau 

alte beneficii oferite funcţionarilor 

pentru a primi anumite avantaje

Procentul respondenţilor care au 

indicat că cadourile/plăţile au un 

impact „moderat”, „major” sau 

„decisiv” 

Plăţile/cadourile individuale sau 

alte beneficii oferite 

funcţionarilor APL pentru a primi 

anumite avantaje

Procentul respondenţilor care au 

indicat că cadourile/plăţile au un 

impact „moderat”, „major” sau 

„decisiv” 

Plăţile/cadourile individuale 

sau alte beneficii oferite 

deputaţilor pentru a primi 

anumite avantaje

Procentul respondenţilor care au 

indicat că cadourile/plăţile au un 

impact „moderat”, „major” sau 

„decisiv”

● Percepţiile privind corupţia la scară largă (captura de stat) cel mai probabil au fost influenţate de „atacurile raider” din 
sectorul financiar, încercările de preluări ostile de către investitori netransparenţi, ceea ce ar putea implica acţiuni 
frauduloase care afectează cel puţin patru instituţii financiare, inclusiv una din cele mai mari bănci din Moldova; deteriorările 
dintr-o bancă importantă pentru sistem, care parţial aparţine statului (Banca de Economii); şi cazurile de corupţie pe larg 
mediatizate cum ar fi înregistrările conversaţiilor între fostul Prim Ministru şi fostul Şef al Inspectoratului fiscal şi alegaţiile de 
concesie netransparentă a aeroportului Chişinău. 

BEEPS: Percepţia capturii de stat s-a înrăutăţit considerabil între 
2005 şi 2013

Plăţi neoficiale: Contracte 

guvernamentale – companiile 

care au raportat efectuarea a 

astfel de plăţi

Procentul valorii contractului tipic 

plătită pentru a asigura un 

contract guvernamental
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Permise  pentru  construcţii
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Raportul Doing Business  2015  – economia a 175-a din 189  în 
soluţionarea permiselor pentru construcţii

40.3%

Înrăutăţire 
cu 

56%

28.4 % 39.4 %

Obţinerea permiselor pentru 
construcţii

Începerea
lucrărilor de 
construcţie

Timp Costuri 

Timp, 
ore

Timp, 
zile

Plăţi
neoficiale

Gama de 
costuri 

divulgată

Plăţi 
neoficiale

Gama de 
costuri 

divulgată

Construcţia unei 
clădiri noi

301 57 786
229.9 –
1839.1

35
15.3 –
76.6

Renovarea
clădirilor existente

73 29 479
15.4 –
1877.4

308
15.3 –
1992.3

● Costul pentru construcţia unei noi clădiri
este aproape de 2 ori mai mare decât pentru
renovarea clădirilor existente. Cu toate
acestea, plăţile neoficiale pentru renovare
sunt practic de 9 ori mai mari

● Timpul trecut corelează în mod direct cu

plăţile neoficiale: mai puţine zile pentru a

obţine permisele – mai mulţi bani plătiţi

neoficial

● În general, practic fiecare a doua companie

a raportat experienţă cu plăţile neoficiale

către anumite autorităţi de stat

CODB
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CODB:  Costul oficiale pentru darea în exploatare a unei clădiri noi este 
practic de două ori mai mare,  iar costurile neoficiale sunt practic de 
opt ori mai mari decât pentru darea în exploatare a unei clădiri 
reparate

Darea în exploatare a 
obiectului 

Timp Costuri 

Timp, 
ore

Timp, 
zile

Plăţi 
neoficia

le

Gama de 
costuri

divulgate

Plăţi 
neoficiale

Gama de 
costuri 

divulgate 

Construcţia unei clădiri 
noi

112 30 449
13,8 –

4214,5
367

76,6 –

2836,2

Repararea clădirilor
existente

62 53 288
7,7 –

1226,1
46.8

15,3 –

383,1

BEEPS: Permisele pentru 

construcţii – companiile trebuiau să 
ofere plăţi informale 
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CODB: După finalizarea lucrărilor de construcţie, au fost necesare cel 
puţin 30 de zile în plus pentru a da clădirea în exploatare

BEEPS: Timpul de aşteptare pentru 

conexiunile la energia electrică

BEEPS: Timpul de aşteptare pentru 

conectarea la apă 

BEEPS: Conexiunile la energia electrică -

companiile trebuiau să ofere plăţi 

informale

BEEPS: Conectarea la apă – companiile 

trebuiau să ofere plăţi informale
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Comerţ  internaţional  şi  competitivitate
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Raportul Doing  Business  2015  – economia a 152-a din 189  în comerţul 
transfrontalier

Comerţul transfrontalier Moldova Europa & Asia Centrală OCED

Acte de export (numărul) 9 22%                                          7 55,5% 4

Timpul de export (zile) 23.0 23,6 54,3% 10,5

Acte de import (numărul) 11 27,2% 8 63,6%                                         4

Timpul de import (zile) 27 4%                                      25,9 64,4%                                       9,6

Înrăutăţire 
cu

Înrăutăţire 
cu

CODB:
● Cele mai mari îngrijorări s-au referit la taxele mari pentru procedura de control

vamal, condiţii neechitabile pentru importatori, precum şi corupţia ofiţerilor

vamali

● Companiile au indicat că plăţile neoficiale reprezintă aproximativ 21% din
costurile totale
● Costul total pentru procedurile vamale a crescut cu 33% comparativ cu 2013
● Companiile din zonele urbane au plătit mai mult comparativ cu zonele rurale,
acei din partea centrală mai mult comparativ cu zonele de nord şi sud, companiile
mai mari mai mult comparativ cu companiile mai mici, şi entităţile străine au plătit
sume mai mari comparativ cu proprietarii din ţară

BEEPS: Licenţa de import – Mite
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● Procentul companiilor care nu efectuează exporturi directe a crescut de la 88% la 92%. Aceasta ar putea 
indica că creşterea exporturilor este concentrată într-un număr mai mic de companii, ceea ce ar restricţiona 
creşterea economică mai mare promovată de Guvern şi dezvoltarea generală a întreprinderilor mici şi mijlocii

BEEPS: Exportul s-a concentrat în câteva mâni – proporţia 
respondenţilor care au primit peste 50% din vânzări din exporturi 
directe a descrescut de la 6% la 2%
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● Comerţul internaţional a fost afectat de lipsa de 
transparenţă şi previzibilitate în regulile de joc, inclusiv 
deficienţe cu ordinele vamale nepublicate, procesele 
de evaluare a importurilor şi dialogul public-privat slab

● Cu toate acestea, Serviciul Vamal şi Guvernul 
întreprind eforturi de a redresa situaţia 

● Serviciul Vamal recent a îmbunătăţit dialogul public-
privat, transparenţa, declaraţiile vamale electronice 
pentru exporturi şi importuri, controalele în bază de 
riscuri şi procedurile de raţionalizare pentru 64 de 
“operatori economici autorizaţi”

● Serviciul Vamal şi-a consolidat colaborarea pe plan 
internaţional şi a propus o agendă a reformelor destul 
de ambiţioasă

BEEPS: Numărul companiilor care se confruntă cu probleme în 
respectarea reglementărilor vamale a scăzut, cu toate acestea, 
importanţa relativă a reglementărilor vamale ca o problemă a crescut, 
de pe locul 14 în 2008 la locul 7 în 2013
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● Licenţe
● Autorizări
● Certificate

● Evaluări a conformităţii
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CODB: Timpul pentru obţinerea unei licenţe s-a redus cu 22% în 2014,  
cu toate acestea costurile au crescut cu 36%

Companiile au specificat plăţi neoficiale (aproximativ 22% din costurile totale din CODB) şi 15% creştere în BEEPS

Cota 
Cost, sub-

model
Gama de cost 

divulgată

Taxa pentru a obţine licenţa 93,8% 348,4 0,8 – 19 923,4

Expertiză şi evaluare 18,8% 193,6 4,6 – 2298,9

Plăţi pentru servicii notariale 20,4% 57,5 0,9 – 766,3

Plăţi avocaţilor şi 
intermediarilor

1,6% 33,9 9,2 – 92

Costuri de transport 39,1% 59,8 38,3 – 352,5

Plăţi neoficiale 1,3% 212,7 0,8 – 2758,6

Total costuri 941,9 1,8 – 20 076,6

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Cota întreprinderilor subiecte al licenţierii 58% 56% 68% 71% 61% 61% 52% 49% 37%
Numărul mediu de licenţe 1,9 1,8 1,6 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4
Timp pentru obţinerea unei licenţe, zile 20 20 18 20 22 18 16 18 14
Costul mediu, $ 273 286 301 193 270 240 266 294 401,6
Cota plăţilor neoficiale, % 9% 8% 10% 15% 14% 7% 9% 8% 1,3%

BEEPS: Licenţe de funcţionare – Mite

Procentul companiilor care au indicat că trebuiau să 

ofere un cadou informal
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CODB: Timpul pentru obţinerea autorizărilor a scăzut cu 11%, iar 
costurile au crescut cu 8% comparativ cu 2013 

● Percepţia generală a procedurilor şi condiţiilor este că în 2014 nu s-au observat îmbunătăţiri, iar

companiile se confruntă cu aceleaşi dificultăţi: proceduri birocratice, îndelungate şi costisitoare

● Companiile au menţionat plăţi neoficiale, care reprezintă aproximativ 15% din totalul costurilor

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cota companiilor care solicită autorizări 56% 76% 78% 78% 80% 71% 71% 63%

Timp necesar pentru a obţine o autorizare, zile 14 16 16 17 13 13 15 13,3

Costul mediu, $ 147 212 210 283 198 224 215 231,9

Cotă Cost, sub-model Gama de costuri divulgată

Taxă pentru obţinerea autorizării 78% 237 1,4 – 10 957,9
Expertiză şi evaluare 13% 143 3,8 – 2452,1
Plata serviciilor notariale 9% 35 3,8 – 306,5
Plăţi avocaţilor şi intermediarilor 1% 229 137,9 – 766,3
Costuri de transport 34% 45 0,2 – 2298,9 
Plăţi neoficiale 7% 121 15,3 – 383,1

Total costuri 810 0,5 – 10 957,9
20



CODB: Costul de obţinere a certificatului de conformitate pentru 
echipamente a crescut cu 209%, iar timpul – cu 22%

● Cu cât mai mare e compania, cu atât mai mare e cota acelor care procură echipamente. Cota companiilor cu
proprietari străini care procură echipamente este mai mare decât acea a proprietarilor naţionali

● 60% din companiile care au procurat echipamente deţin certificate de conformitate cu standardele
moldoveneşti. În 87% de cazuri echipamentele erau însoţite de certificate, în timp ce 13% din companii şi-au
obţinut singure certificatele

Timp şi cost 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Gama de costuri 

divulgată

Timp pentru a obţine un
certificat de conformitate, zile

13 13 12 12 13 12 10 9 11

Costul mediu, $ 70 73 56 - - 35 62 75 232 7,7 – 1149,4
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CODB: Timpul petrecut pentru obţinerea certificatului de 
conformitate s-a redus, în timp ce costurile au crescut
● Costurile au crescut cu 6% şi 151% respectiv pentru linia (sortimentul) de producere şi loturile de bunuri
● 81% din respondenţi au menţionat că nu s-au produs îmbunătăţiri din 2013; în general, principalele îngrijorări ţin de
durata procedurii şi tarifele înalte
● Companiile relevă anumite plăţi neoficiale

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Gama de costuri divulgată
Timp necesar pentru a obţine un certificat pentru 
Linia (sortimentul) de producere, zile

13,2 13,1 17,8 13,6 13,0 16,6 11,7 10,7

Costuri pentru obţinerea unui certificat pentru 
Linia (sortimentul) de producere, $

133 234 217 192 158 191 158 167,4 3,8 – 2337,2

Timp necesar pentru obţinerea unui certificat 
pentru loturi de bunuri, zile

13,8 7,5 11,2 13,3 11,7 12,1 10,3 9,8

Costuri pentru obţinerea unui certificat pentru 
loturi de bunuri, $

179 149 174 160 83 145 124 311,3 7,7 – 766,3

Obţinerea unui certificat de conformitate Cost Gama de costuri divulgată

Plăţi oficiale, inclusiv expertiza, $ 191 1,5 – 2298,9

Costuri de transport, $ 16 0,7 – 1149,4
Plăţi neoficiale, $ 8 0 – 306,5

Total costuri,  $ 215 0,7 – 2298,9
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CODB: Costurile pentru obţinerea unei autorizări sanitare au crescut 
cu 44%, iar timpul - cu 73%  comparativ cu anul 2013

● Cel puţin 47% de companii sunt obligate să obţină autorizări sanitare pentru bunuri sau servicii

● Companiile au relevat anumite plăţi neoficiale în valoare de aproximativ 31% din costurile totale

Obţinerea autorizării sanitare Cota Cost sub-model Gama de costuri divulgată 

Plăţi oficiale 92% 89 2,6 – 919,5

Plăţi avocaţilor şi intermediarilor 4% 44 11,5 – 229,8

Cheltuieli de transport 47% 22 0,2 – 153,3

Plăţi neoficiale 11% 70 7,7 – 383,1

Total costuri, $ 225 0,9 – 934,9

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Timp pentru obţinerea autorizării sanitare, zile 11 13 13 10 8 8 6 10,4

Costuri pentru obţinerea autorizării sanitare, $ 66 71 104 97 67 94 71 102
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Controale 
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CODB: Mai multe companii au fost supuse controalelor şi cu 42% mai 
frecvent

● Practic fiecare a patra companie a raportat 6 şi mai multe vizite a diferitor organe de control de stat 

● Fiecare a 9-a companie consideră că frecvenţa controalelor a crescut

● Cele mai mari cheltuieli (sancţiuni) au fost impuse companiilor după ce au fost verificate de Inspectoratul
fiscal

● 83% din companii consideră că procedurile şi condiţiile controalelor nu s-au îmbunătăţit în 2014
comparativ cu 2013

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Numărul mediu de controale per 
companie

10,3 8,7 9,0 8,2 7,9 4,2 5,2 3,6 6,5

Timpul mediu total al controalelor 
anuale, zile

15 16 19 10 15 6,5 6,3 4,7 4,5
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CODB: Numărul, frecvenţa şi durata controalelor a crescut practic în 
cazul tuturor organelor de control comparativ cu 2013

Cota companiilor 
controlate, %

Frecvenţa Numărul zilelor per vizită
ORGANUL DE CONTROL

Perioada studierii 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
Inspectoratul fiscal 67 74 54 58 1,5 1,7 1,4 1,9 2 2,9 2,8 1,5
Serviciul pompieri 54 53 42 56 1,2 1,3 1,2 1,4 1,2 0,6 0,4 0,3
Serviciul sanitar-
epidemiologic

23 31 18 48 1,5 1,6 1,6 1,9 1,7 0,6 0,4 0,4

Poliţie 23 31 22 41 1,9 1,7 1,5 3,9 1,3 0,5 0,3 0,3
Poliţia rutieră 20 23 20 10 3 2,8 3,8 6,1 0,7 0,5 0,1 0,4
Organele de supraveghere a 
preţurilor

7 11 8 5 1,8 1,2 1,5 1,1 1,6 0,7 1,1 0,8

Organele de supraveghere a 
standardelor

9 16 10 18 1,5 1,1 1,3 1,3 1,5 0,8 1,3 0,5

Organele control ecologic 6 17 13 22 1,3 1,2 1,2 1,4 1,3 0,4 0,4 0,3

Autorităţile de licenţiere 27 15 9 12 1,3 1,1 1,1 1,2 1,2 0,7 0,9 0,3
Centrul naţional anti-corupţie 14 22 11 8 1,3 1,3 1,1 1,8 1,7 1,1 2,3 2,3

Alte ministere şi agenţii 13 13 19 10 1,5 1,4 1,2 1,5 1,5 1 1,3 2,6

Autorităţi locale 14 27 24 20 1,7 1,5 1,3 2,7 1,3 0,5 0,4 0,5
Inspecţia muncii 35 54 48 40 1,4 1,4 1,2 1,4 1,5 0,7 1,7 0,626



Impozitare 
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CODB: Timpul necesar pentru a prezenta un raport a crescut pentru 
practic toate tipurile de impozite

● Cea mai semnificativă creştere a fost înregistrată pentru impozitul pe venit a persoanei juridice (s-a dublat),
plăţile către CNAS şi TVA
● Companiile specifică drept cele mai importante probleme valorile înalte ale impozitelor, penalităţile înalte
pentru evidenţa contabilă şi raportare, precum şi procedurile neclare de impozitare
● Procentul companiilor care au nevoie să angajeze un contabil pe timp deplin a crescut cu 9%, atingând nivelul
de 73%
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Tax for land use planning

Payments for mandatory healthcare insurance 2013 2014
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BEEPS: Procentul companiilor care au menţionat că administrarea 
fiscală ar fi o problemă a scăzut, însă o analiză mai profundă arată că 
companiile au reuşit să se ajusteze la mediul curent şi relevă domenii 
unde ar putea avea loc îmbunătăţiri
● În timp ce frecvenţa de mituire în soluţionarea întrebărilor 
de impozitare nu s-a schimbat, procentul companiilor care 
sunt supuse controalelor a crescut uşor

● Îngrijorările în acest sens includ: o abordare rigidă adoptată 
de autorităţile fiscale, bazată pe controale stricte şi 
neconsecvenţele în actele normative; lipsa de consecvenţă în 
aplicarea amenzilor şi penalizărilor; şi ineficienţele în sistemul 
de soluţionare a disputelor fiscale şi în administrarea cererilor 
de rambursare a TVA, precum şi alegaţiile frecvente de 
corupţie

● Au fost menţionate anumite îmbunătăţiri în abordarea şi 
performanţa MSTI ca urmare a schimbării administraţiei în 
mai 2013. Ministerul Finanţelor a solicitat Băncii Mondiale 
sprijinul său în reformarea administrării fiscale, care caută să 
consolideze conformarea voluntară, să îmbunătăţească 
eficienţa şi să reducă costurile de tranzacţionare pentru 
contribuabili
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Sistemul  judecătoresc  şi  soluţionarea  
conflictelor
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BEEPS: Întreprinderile au părere mai negativă despre 
funcţionarea sistemului judecătoresc în 2013  decât în 2008

● Proporţia companiilor care au raportat că sistemul judecătoresc este „corect, imparţial şi necorupt” şi că sistemul 
judecătoresc este „prompt” a scăzut cu aproape o jumătate (de la 32% la 17%  în primul caz, şi de la 24% la 14% în cazul al 
doilea) 

● Mai puţine companii apelează la sistemul judecătoresc – în 2008 22% din companii s-au adresat în instanţă pe parcursul 
ultimilor 3 ani faţă de 14% în 2013

● Mai puţine companii au menţionat că sistemul judecătoresc este capabil să pună în aplicare deciziile pe care le emite –
scădere de la 45% la 23%

● Aceste rezultate indică clar că companiile simplu preferă să evite instanţele ori de câte ori este posibil, din cauza unui nivel
extraordinar de redus de încredere în sistemul judecătoresc, deoarece instanţele continuă să reprezinte probleme importante 
pentru calitatea generală a guvernării şi protecţia drepturilor la proprietate în ţară 
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CODB: Motive pentru neapelarea la instanţe pentru soluţionarea conflictelor

● Companiile au percepţia că problema nu necesită adresare în instanţă
● Companiile consideră că există metode mai eficiente, iar procesul judiciar este birocrat
● Corupţia din sistemul judecătoresc va duce la o decizie incorectă
● Companiile nu cred în aplicare hotărârii instanţei de judecată

4.0

2.7

2.6

3.2

3.5

3.5

3.2

2.3

3.1

2.9

2.3

2.7

2.7

3.5

3.5

2.4

Long waiting period

The decision will be unfair because the justice is corrupt

The decision will be unfair because the court is incompetent

High fees for court services

High fees for legal services

The problems did not require to go to court

You believed that other methods will be more effective

You did not believe that the court judgment will be enforced

2013 2014
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CODB: 38%  din companiile care au apelat la instanţele judecătoreşti, 
sunt nemulţumiţi

-35%

-3%

20%

11%

26%

7%

Not satisfied at all

Not satisfied

Neither satisfied, neither not satisfied

Satisfied

Very satisfied

DK
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Concluzii
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● constatările raportului Doing Business  2015, studiului  Cost of Doing Business 2014 şi studiului Business Environment and 
Enterprise Performance 2013 relevă tendinţe pozitive, precum şi unele semnale negative care s-au produs în Republica 
Moldova pe parcursul anului 2014

● S-au realizat progrese în ultimii ani, cu toate acestea, climatul investiţional se caracterizează de un şir de deficienţe şi 
constrângeri considerabile 

● Moldova progresează, însă pasul îmbunătăţirilor şi schimbărilor este destul de lent, ceea ce este neconsecvent cu aspiraţiile 
Moldovei de integrare europeană, iar ţara rămâne în urma concurenţilor săi regionali sau globali 

● Competitivitatea companiilor din Moldova rămâne constrânsă de un mediu de afaceri caracterizat de incertitudine de 
reglementare, concurenţă restrânsă, vidul de implementare a reglementărilor de facto şi de jure, reglementare şi controale 
excesive ceea ce duce la costuri înalte de tranzacţionare şi climat investiţional restrictiv pentru ISD. Aceasta subminează 
considerabil performanţa de exporturi ai ţării şi creşterea investiţiilor 

● Provocările de facilitare a comerţului au impact direct asupra comerţului extern al Moldovei şi competitivitatea industriilor. 
Aşadar, importanţa competitivităţii în exporturi, diversificarea şi sustenabilitatea sunt critice. Climatul de afaceri împovărător 
implică costuri adiţionale pentru companii, ceea ce le face necompetitive pe pieţele Europei, precum şi alte pieţe 

● Noul Guvern va trebui să-şi lărgească activitatea în agri-business pentru a continua reformele în siguranţa alimentelor, să 
raţionalizeze pieţele de mijloace de producere şi produse finite, precum şi să soluţioneze constrângerile de concurenţă în 
lanţul valoric agricol

● Noul Guvern are nevoie de o agendă clară de reformă pentru a îmbunătăţi climatul investiţional în domeniile eliberării 
permiselor de construcţii, comerţului transfrontalier, conectarea la electricitate şi plata impozitelor 35



● Investiţiile străine directe (ISD) sunt cruciale pentru dezvoltarea economică a ţării, creând bunăstare şi îmbunătăţind vieţile 
fiecărui cetăţean, astfel încât Guvernul trebuie să revizuiască politica investiţională pentru a îmbunătăţi climatul investiţional 
pentru a atrage şi reţine investiţiile, în rândul altora, incorporând în legislaţie prevederi privind mecanismul de soluţionare a 
plângerilor investitorilor, acordul de investiţii şi impozitare avansată. Crearea unui mecanism formal pentru deservirea 
investitorilor şi soluţionarea acestor probleme ar putea servi drept instrument forte în restabilirea încrederii investitorilor

● Guvernul trebuie să soluţioneze corupţia, instabilitatea politică şi nivelul redus de încredere în sistemul judecătoresc, având în 
vedere că instanţele continuă să cauzeze probleme importante în raport cu calitatea generală a guvernării şi protecţia drepturilor 
de proprietate în ţară

● Captura de stat şi plăţile neoficiale reprezintă una din problemele majore pentru dezvoltarea climatului investiţional şi a 
sectorului privat, iar acestea trebuie eradicate

● Procedurile ce ţin de obţinerea permiselor şi licenţelor, evaluarea conformităţii şi certificarea sunt excesiv de împovărătoare 
pentru agenţii economici, împiedicând astfel competitivitatea generală a companiilor moldoveneşti; Guvernul trebuie să 
revizuiască cadrul de reglementare şi să acopere toate vidurile de implementare

● Controalele trebuie să se bazeze pe abordarea bazată pe riscuri şi să fie publicate din timp pe portalul Guvernului, asigurând 
astfel transparenţa, claritatea şi imparţialitatea controlului din partea statului 

● Implementarea reformelor a constituit o provocare. Capacităţile insuficiente de implementare au constrâns şi eficacitatea 
reformelor. Pe lângă aceasta, câteva cazuri răsunătoare de proastă protecţie a drepturilor de proprietate în sectorul financiar au 
subminat percepţiile climatului de afaceri (câteva cazuri presupuse şi dovedite de „atacuri raider”) fapt care trebuie schimbat 
fundamental 36
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BEEPS  Profil mostră
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Model al profilului studiului CODB
Forma de organizare juridică a companiei Cota

Societate cu răspundere limitată (SRL) 89%

Societate pe acţiuni (S.A.) 5%

Întreprindere de stat sau municipală 4%

Altele 2%

Proprietatea companiilor Cota

Proprietar privat, naţional 98%

Persoane juridice sau fizice străine 1%

Mixtă 1%

81%

15%

3% 1%

1-10
persons

11-50
persons

51-200
persons

more then
200 persons

Mărimea companiilor intervievate

0.2%

3.2%

7.6%

2.5%

7.3%

36.8%

4.1%

8.4%

3.3%

5.4%

5.0%

16.2%

Fishing, fish breeding

Manufacturing – foods

Manufacturing – others 

Electricity, gas and water

Constructions

Commerce (retail and wholesale)

Hotels and restaurants

Transport and communication services

Real estate and renting services

Education and healthcare

Research and development, science,…

Other services

Componenţa mostrei din industrie
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Regiunile studiului BEEPS
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Corupţia şi captura de stat

• Definiţia generală a capturii de stat este „…eforturile companiilor de a modela legi, politici şi regulamente ale statului spre 
propriul avantaj, oferind avansuri ilicite private oficialităţilor publice”. 

• Captura de stat se mai produce atunci când persoanele fizice sau juridice puternice utilizează „…mijloace legitime şi 
transparente” pentru a refuza acces către oficiali a grupurilor concurente. 

• Captura de stat se mai produse atunci când „…frontierele neclare între interesele politice şi de afaceri ale funcţionarilor de 
stat” sunt exploatate de grupuri specifice şi funcţionarii de stat pentru avantaje reciproce din contul societăţii în cauză.

• Diferenţiind captura de stat de corupţie, consensul literaturii empirice este că ultima se preocupă de gradul în care 
plătitorul de mită foloseşte legile, regulile şi regulamentele existente pentru a înclina balanţa în favoarea sa, în timp ce 
captura de stat se referă la eforturile corupte de a influenţa modul în care legile, regulile şi regulamentele sunt modelate 
şi implementate. 

• Rezultatele studiului arată că plata mitelor în timpul interacţiunilor între mediul de afaceri şi stat ar putea fi o problemă
mai mică decât captura de stat. Spre deosebire de aceste măsuri de corupere administrativă, percepţia capturii de stat s-a 
înrăutăţit dramatic între 2005 şi 2013. Procentul respondenţilor care au spus că plăţile private, cadourile sau alte beneficii 
care ar putea avea impact asupra înţelegerilor cu deputaţii, oficialii guvernului şi reprezentanţii autorităţilor locale a sporit 
de la 12-16 procente în 2005 tocmai până la 53-56 procente în 2013. în timp ce studiul a constatat că mai puţine companii 
au încercat să-şi asigure contracte guvernamentale în 2013, acei ce au făcut-o au fost nevoiţi să plătească mite mai mari şi 
recompense financiare oficialilor publici. Aceşti factori, cel mai probabil, au contribuit la creşterea din continuare a 
importanţei relative a instabilităţii politice în calitate de obstacol în activitatea companiilor. 
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