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SUMAR EXECUTIV 
 
Moldova şi-a asumat şi pune în aplicare, deși neuniform, principiile democrației 
multipartite, ale pluralismului și ale economiei de piață în conformitate cu condițiile 
prevăzute în Articolul 1 al Tratatului privind Înființarea Băncii. 
  
Alianța pentru Integrare Europeană (AIE), care se afla la putere mai mult de trei ani, 
s-a confruntat cu probleme grave la începutul anului 2013, în urma unui scandal major 
de corupție; fapt care a dus la prăbușirea guvernului în martie 2013. Un nou guvern de 
coaliție, care a inclus aceleași trei partide, a fost reformat ulterior, cu puține schimbări 
în componența Cabinetului. Mandatul de Prim-ministru a fost acordat Ministrului 
afacerilor externe, Iurie Leancă, care a prezentat un program ambițios pro - european 
de reforme, iar Republica Moldova a parafat Acordul de Asociere cu UE la sfârșitul 
lunii - noiembrie 2013, semnarea fiind planificată să aibă loc în 2014.  
 
În ultimii ani, conflictul "înghețat" cu Transnistria nu a progresat foarte mult. 
Guvernul Republicii Moldova a continuat să urmărească o strategie de normalizare 
treptată a relațiilor sociale și economice, în același timp, făcând integrarea politică 
mai atractivă, prin asigurarea unui acces sporit pe piețele europene și călătorii fără 
viză în UE. Cu toate acestea, măsurile concrete pentru o soluționare politică au fost 
limitate. 
 
Economia Moldovei, s-a extins puternic în 2010-2011, susținută de reformele 
promovate de guvern. Cu toate acestea, PIB-ul a scăzut cu 0,7 la sută în 2012, ca 
reacție la  o cerere externă slabă din UE și a condițiilor meteorologice grave. În 
primele nouă luni ale anului 2013, creșterea reală a revenit cu 8,0 la sută anual, 
susținută de remitențele în creștere, restabilirea exporturilor industriale și a producției 
agricole. Pe termen scurt, economia Moldovei va continua să depindă de evoluțiile din 
UE și Rusia, principalele surse de remitențe și cerere pentru exporturi. Exporturile, 
care sunt încă dominate de agricultură cu valoare scăzută și textile, și industriile 
aferente vor fi afectate de prețurile volatile la mărfuri. Perspectivele țării pe termen 
lung, depind de abilitatea de a crea condiții de creștere în baza investițiilor. Pentru a 
spori veniturile de la nivelul actual scăzut, investițiile din sectorul privat în industria 
prelucrătoare vor trebui să crească substanțial, împreună cu accesul deja extins spre 
diverse piețe.  
 
La sfârșitul anului 2012, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Strategia 
Națională de Dezvoltare " Moldova 2020 " pe termen lung, obiectivul principal al 
căreia este de a crea condiții pentru o creștere economică cu un accent puternic pe 
dezvoltarea sectorului privat. Strategia prioritizează alinierea educației la cerințele 
pieței forței de muncă, dezvoltarea infrastructurii rutiere, reducerea costurilor de 
finanțare a afacerilor, îmbunătățirea mediului de afaceri, reducerea consumului de 
energie și promovarea eficienței energetice, asigurarea sustenabilității sistemului de 
pensii, precum și reducerea corupției în sectorul justiției. 
 
Autoritățile au depus eforturi pentru îmbunătățirea mediului de afaceri, cu toate că 
ritmul reformelor a încetinit în timpul recentei crize politice. În perioada 2011-2012 
au fost efectuate reforme în vederea  reducerii birocrației, îmbunătățirii 
competitivității, și stimulării schimburile comerciale. Autoritățile au pus în aplicare 
programul "Ghilotina de reglementare 2", pentru a reduce în mod sistematic 
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reglementări inutile și a îmbunătăți legislația. Reforma din sectorul educației a fost 
inițiată în 2011 pentru a ajuta la îmbunătățirea calității forței de muncă odată cu 
reducerea cheltuielilor fiscale. Cu toate acestea, la începutul anului 2013 ritmul 
transformărilor a încetinit. Noul guvern, format în mai 2013, a declarat un angajament 
puternic privind accelerarea ritmului reformelor și a înființat comisii însărcinate cu 
analiza modalități de reducere a birocrației, poverii de reglementare, și stimulării 
concurenței. Combaterea corupției, care a rămas unul dintre principalele obstacole în 
calea dezvoltării pe parcursul a mai mulți ani, a fost proclamată de către guvern ca 
prioritate cheie. 
 
Deși, au fost făcut unele progrese, reformele guvernării publice, și, în special, 
consolidarea statului de drept și reforma sistemului judiciar, au rămas în urmă 
ambițiilor declarate ale guvernului de a adopta valorile europene și a asigura 
armonizarea rapidă cu normele UE. Guvernarea în sectorul financiar, în special, se 
confruntă cu probleme sistemice serioase. În urma unei încercări contestate de 
preluare a unei bănci în 2011, legislația a fost modificată pentru a consolida 
guvernarea instituțiilor financiare și pentru a crește transparența acționariatului în 
bănci. Cu toate acestea, în fața unei  rezistențe politice puternice, autoritățile nu au 
reușit să pună în aplicare legislația în mod eficient. Guvernul va trebui să persevereze 
în implementarea reformelor instituționale pentru a se asigura că sistemul judiciar este 
independent și imparțial,  corupția este redusă, administrarea fiscală și vamală sunt 
îmbunătățite, iar  independența Băncii Naționale este fortificată.   
 
Moldova a făcut pași importanți spre integrarea în UE. În iunie 2013, autoritățile au 
încheiat negocierile tehnice privind Acordul de Asociere și crearea unei Zone  de 
Liber Schimb Aprofundată și Cuprinzătoare (ZLSAC), care se așteaptă să consolideze 
schimburile comerciale dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, pentru a 
îmbunătăți concurența și mediul de afaceri, pentru a îmbunătăți calitatea și standardele 
de siguranță și pentru a atrage noi investiții străine. Acordul de Asociere și ZLSAC au 
fost parafate la sfârșitul lunii - noiembrie 2013, iar semnarea și intrarea în vigoare sunt 
planificate pentru 2014. 
 
Direcții strategice  
 
Moldova este o țară în tranziție timpurie cu provocări semnificative în practic toate 
sectoarele economiei. În următoarea perioadă strategică, Banca se va concentra pe 
abordarea următoarelor priorități strategice: 

 
•  Crearea condițiilor prielnice care să permită dezvoltarea sectorului privat. 

Economia Republicii Moldova se confruntă în continuare cu provocări 
semnificative care rezultă dintr-un mediu de afaceri și guvernare corporativă 
slabă, care trebuie consolidată, în vederea creșterii competitivității și atragerii mai 
multor investiții. Guvernarea și transparența în sectorul bancar sunt preocupări 
specifice care trebuie abordate pentru a dezvolta o capacitate locală și a crea o 
platformă pentru atragerea investițiilor. 

•  Promovarea standardelor europene și integrarea regională. Adoptarea 
standardelor europene este esențială pentru a spori competitivitatea sectoarelor de 
producție și agro-business din Moldova. În paralel, îmbunătățirea transportului și 
legăturilor de comunicare este vitală pentru a facilita integrarea Republicii 
Moldova pe piețele europene și regionale. Operațiunile din sectorul public ar 
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trebui să vizeze acele domenii care ajuta la stimularea creșterii durabile, condusă 
de exporturile nete și bazată pe industriile productive, și care nu suprasolicita 
bugetul de stat. 

•  Sporirea comercializării și durabilității întreprinderilor municipale. 
Companiile municipale din Moldova suferă de decenii de neglijare. Investițiile 
capitale necesare în regim de urgență sunt descurajate de nivelurile inferioare de 
recuperare a costurilor prin tarife. Prin urmare, Banca se va concentra pe 
încurajarea comercializării și reforma regulatorie, inclusiv reforma tarifelor, 
pentru a consolida durabilitatea transportului municipal, aprovizionarea cu apă și 
a furnizorilor de căldură. 

 
Banca va continua să coopereze strâns cu alte instituții financiare internaționale și 
parteneri multilaterali și bilaterali, inclusiv Uniunea Europeană, în operațiunile sale, 
precum și printr-un dialog politic pentru un impact maxim asupra tranziției în 
Republica Moldova. 
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1. PORTOFOLIUL BĂNCII 
 
1.1. Prezentare generală a activităților Băncii până în prezent  
 
La sfârșitul anului 2013, Banca a semnat un număr total de 105 proiecte cu o valoare 
cumulată de 818 milioane de euro de la inițierea operațiunilor sale în Republica 
Moldova în anul 1991. Valoarea totală a acestor proiecte, inclusiv finanțarea de către 
Bancă, a fost de 1,65 miliarde de euro. Plățile cumulate s-au ridicat la 447 milioane 
EUR. Din investițiile Băncii, 43 la sută au fost direcţionate sectorului financiar, 32 la 
sută – sectorului de infrastructură, 19% –sectorului corporativ și 6% – sectorului 
energetic. 
 
Pe parcursul perioadei strategiei precedente, de la sfârșitul anului 2010 până la 
sfârșitul anului 2013, Banca a semnat 38 de proiecte cu o valoare totală de 300 
milioane de euro. Activele operaționale în Republica Moldova au crescut cu 16 
milioane de euro în perioada Strategiei precedente, fapt cauzat de un nivel ridicat de 
rambursări programate și dezinvestiții în 2011 și 2012. Portofoliul a crescut cu 110 
milioane de euro, fapt cauzat în mod similar de restituiri. Portofoliul actual al Băncii 
în valoare de 394 milioane de euro menit să susţină 58 de proiecte este concentrat în 
infrastructură (52%) și sectorul financiar ( 25% ), cu 16% în sectorul corporativ şi 6% 
în sectorul energetic. Valoarea activelor operaționale este de 172 milioane de euro.  
 
Tabelul 1. Volumul cumulativ de afaceri și portofoliul în Moldova la situaţia din 
31 decembrie 2013. 
 

 
 

Sector Group Sector Team
NCBV 
# ops

Net Cumulative
Business Volume 

(NCBV)

% 
NCBV

Portfolio 
# ops

Portfolio
% 

Portfolio
Operating

Assets 
% 

Operating
Assets

Energy Natural Resources 0 0 0% 0 0 0% 0 0%

Power and Energy 4 46 6% 2 23 6% 8 5%

4 46 6% 2 23 6% 8 5%

Financial Depository Credit (banks) 46 340 42% 24 93 24% 69 40%

 Institutions Leasing Finance 3 5 1% 2 3 1% 3 2%

Non-depository Credit (non-bank) 6 7 1% 4 4 1% 4 2%

55 352 43% 30 100 25% 75 44%

Industry, Commerce Agribusiness 15 101 12% 5 26 7% 26 15%

 & Agribusiness Equity Funds 5 9 1% 4 6 1% 2 1%

ICT 4 8 1% 2 5 1% 5 3%

Manufacturing & Services 4 18 2% 3 16 4% 6 3%

Property and Tourism 1 20 2% 1 12 3% 12 7%

29 155 19% 15 65 16% 51 29%

Infrastructure Municipal & Env Inf 8 66 8% 7 44 11% 10 6%

Transport 9 199 24% 4 163 41% 28 16%

17 265 32% 11 207 52% 38 22%

Summary 105 818 100% 58 394 100% 172 100%
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Tabelul 2. Creșterea portofoliului în Moldova.  
 

 
 
Raportul portofoliului 
 
Raportul privat/public al portofoliului în Republica Moldova, calculat în bază 
continuă de 5 ani, a constituit 59% la sfârșitul anului 2013. Având în vedere etapa de 
dezvoltare a Republicii Moldova, proiectele din sectorul privat au tendința de a fi cu 
mult mai mici decât proiectele din sectorul public, cu o dimensiune medie per proiect 
de 4 milioane de euro în sectorul privat, spre deosebire de 19 milioane de euro în 
sectorul public (bazat pe proiecte de portofoliu). 
 
Sectorul corporativ din Republica Moldova este reprezentat de un număr mare de 
companii destul de mici, astfel accentul sporit al Băncii în sectorul privat se va 
manifesta prin creșterea numărului de proiecte mici și desfășurarea unor mecanisme 
alternative de finanțare, altele decât finanțarea directă (de partajare a riscurilor sau 
cadre de cofinanțare cu băncile locale, deși cu anumite limite, date fiind preocupările 
cu privire la beneficiarul efectiv al băncilor la nivel local). 
 
Există în continuare provocări semnificative de tranziție și necesități de investiții în 
sectorul public în Republica Moldova, în special în domeniul infrastructurii de 
transport și a interconexiunilor transfrontaliere. Datorită mărimii absolute a câtorva 
operațiuni planificate în sectorul public, este probabil ca pe termen mediu, raportul 
portofoliului să rămână sub nivelul prevăzut de 60 la suta pentru sectorul privat. 
 
1.2. Implementarea Strategiei de țară anterioară  
 
Prioritățile Băncii în Strategia de țară din 2010 au fost reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii, eficiența energetică, susținerea intrării și extinderii întreprinderilor 
orientate spre export, precum și restructurarea și creșterea companiilor existente, 
modernizarea și aprofundarea sectorului financiar, inclusiv prin consolidarea structuri 

2010 2011 2012 2013

Net Cumulative Business Volume (NCBV) 548.7 633.4 733.1 818.0 
TFP NCBV 96.8 121.7 137.7 145.2 
NCBV Number of operations 82 85 96 105

Portfolio 284.0 308.2 364.4 394.3 
Portfolio number of operations 50 45 54 58

Operating Assets 156.0 170.0 169.6 172.0 
% Undrawn excl. Guarantees 44% 43% 53% 56%

Annual Business Volume 97.2 69.3 101.8 128.5 
Annual number of operations 13 8 15 15

Annual Disbursements 66.1 46.4 28.8 62.6 
Annual Cancellations 2.3 8.2 10.3 22.0 
Pipeline Stock - Reported Rate 78.7 108.1 70.6 176.9 
Private Sector Share (% Portfolio) 79% 70% 63% 47%

Non Sovereign Share (% Portfolio) 79% 73% 67% 54%

Equity Share (% Portfolio) 10% 7% 7% 5%

Portfolio ratio (5-year rolling basis) 71% 65% 64% 59%
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de acționariat și managementului operațional, precum și susținerea creditării în 
moneda locală. Strategia pe 2010, a subliniat, de asemenea, importanța dialogului 
politic privind climatul de afaceri și extinderea asistenței pentru micul business. 
 
Proiectele cu instituțiile financiare, în special în sectorul bancar, au fost un pilon 
important al operațiunilor Băncii. Principalele realizări în acest sector din 2010 au 
inclus introducerea unor cadre de împrumut pentru eficiența energetică atât pentru 
sectoarele corporative, cât și rezidențiale: MoSEFF I (20 milioane EUR) lansat în 
decembrie 2010; MoSEFF II (22 milioane euro) lansat în februarie 2011; și 
MoREEFF ( 35 milioane euro ) lansat în octombrie 2012. În plus, la începutul anului 
2013 un nou cadru multiprodus de 80 milioane EUR concentrat pe IMM-uri a fost 
aprobată, în scopul de a îmbunătăți accesul IMM-urilor la finanțare prin intermediul 
băncilor partenere. 
 
În pofida acestor rezultate, de-a lungul perioadei strategiei anterioare, sectorul 
financiar a continuat să sufere de pe urma problemelor serioase legate de transparență 
acționarilor și guvernarea corporativă, inclusiv raidurile la băncile locale de către 
grupurile netransparente. Sub conducerea BERD și în strânsă cooperare cu alte IFI și 
UE, Banca a continuat să urmărească îmbunătățirea guvernării corporative prin 
oferirea de asistență tehnică Băncii Naționale a Moldovei pentru a optimiza 
procedurile de înregistrare a acționarilor de către băncile comerciale și pentru a 
îmbunătăți transparența acționariatului în sectorul bancar, și a întreprins acțiuni parțial 
reușite împotriva schimbărilor ne-transparente în acționariatul băncilor comerciale 
mari și a participațiilor importante către beneficiarii efectivi nedezvăluiți. 
 
Lecțiile cheie pentru sectorul bancar în timpul perioadei strategiei anterioare includ:       
(1) odată ce sectorul bancar din Moldova rămâne subdezvoltat și nu oferă o gamă 
largă de produse noi și inovatoare, Banca ar trebui să continue să-și diversifice gama 
de produse disponibile băncilor locale și să dezvolte produse și să îmbunătățească 
practicile de afaceri ale băncilor locale; (2) debitorii corporativi și rezidențiali rămân 
sub-deserviți deoarece instituțiile financiare internaționale rămân singura sursă de 
finanțare pe termen lung pentru sistemul bancar: prin urmare, este necesar de a folosi 
își mai mult platforma bancară pentru a oferi acces la finanțare pentru economia reală, 
inclusiv IMM-urile, (3) este necesar să fie continuat dialogul politic privind 
transparența acționariatului și guvernarea corporativă cu implicare operațională 
consolidată și investiții în bănci individuale selectate; (4), sectorul non-bancar este 
într-o fază incipientă, astfel, Banca ar trebui să sprijine și să încurajeze dezvoltarea 
acestuia, în special piețele locale de capital.  
 
În sectorul corporativ, Banca se confruntă cu o serie de provocări, inclusiv lipsa de 
diversificare a economiei, dependența de agricultura primară, precum și dimensiunea 
relativ mică a participanților pe piață. Deseori companiile mai mari au un grad înalt de 
îndatorare, în timp ce IMM-urile suferă de pe urma bilanțurilor slabe, structurilor 
organizatorice şi practicilor de afaceri ineficiente. Impedimentele cheie pentru 
dezvoltarea sectorului corporativ și atragerea investițiilor străine în țară rămân a fi 
nivelul ridicat de corupție și barierele administrative semnificative. 
 
Lecțiile-cheie învățate în sectorul corporativ: (1) încă rămâne dificil de obținut o 
finanțare mai sofisticată și pe termen lung de la băncile locale, astfel încât este necesar 
ca BERD să își diversifice gama de produse pentru a accesa participanții mai mici de 
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pe piață prin furnizarea instrumentelor de partajare a riscurilor și de co-finanțare prin 
intermediul băncilor partenere locale, (2) deoarece mulți debitori potențiali nu satisfac 
cerințele BERD, este important de a consolida sinergiile dintre programele EGP 
(Program de Dezvoltare a Întreprinderilor) și SBS (Susținerea Business-ului Mic) și 
echipele din sectorul bancar pentru susținerea și pregătirea potențialilor candidați 
pentru finanțare bancară și (3) IDS sunt foarte scăzute, iar companiile locale se plâng 
privind practicile de afaceri, ceea ce înseamnă că Banca va trebuie să sprijine 
îmbunătățirea climatului de afaceri prin dialog politic cu autoritățile centrale și locale, 
inclusiv prin crearea unui Consiliu Economic.  
 
Pe parcursul Strategiei anterioare, Banca a oferit sprijin pentru modernizarea 
infrastructurii de drumuri din țară, prin Cadrul de Reabilitare a Drumurilor III, care 
conține finanțare în 75 milioane de euro de la BERD, și o sumă egală de la BEI și 
granturi NIF. Acest proiect a asigurat impactul de tranziție prin intermediul 
reformelor de finanțare a întreținerii drumurilor, creșterea implicării sectorului privat 
în lucrările la drumuri prin licitații competitive deschise și prin aplicarea reformei 
sistemului de întreținere a drumurilor. Noul Cadru de Reabilitare a Drumurilor IV de 
300 milioane de euro co-finanțat în părți egale cu BEI și sprijinit de un grant NIF a 
fost semnat în iunie 2013. Banca a finanțat, de asemenea, reabilitarea străzilor 
principale din Chișinău, construirea de noi zone pietonale centrale și a infrastructurii 
și modernizarea iluminatului stradal, bazat pe tehnologie modernă cu LED-uri 
eficiente energetic. Banca a oferit 11,7 milioane de euro finanțare pentru acest scop, 
inclusiv un împrumut de 10,3 milioane de euro și 1,4 milioane de euro grant de la 
Fondul Special Green Energy administrat de BERD.  
 
Banca a sprijinit infrastructura de transport maritim al Republicii Moldova prin 
oferirea de finanțare portului Giurgiulești de pe Dunăre. Acest proiect în sumă de 10,6 
milioane de euro, aprobat în 2012, va contribui la implementare unui program major 
pentru a sprijini cererea tot mai mare pentru servicii de transbordare pe râu și mare și 
va îmbunătăți conexiunile de transport cu UE. Banca a oferit, de asemenea, suport 
pentru infrastructura energetică a țării prin acordarea unui împrumut pe termen lung 
de 20 de milioane de dolari pentru Moldelectrica pentru reabilitarea activelor cheie de 
transport a electricității, și a finanțat două proiecte de transport municipale din orașele 
Chișinău și Bălți privind reînnoirea parcului de troleibuze. 
 
Lecțiile-cheie învățate în sectorul infrastructurii includ: (1) odată cu creșterea 
investițiilor în infrastructură, în mare parte finanțate din surse externe, Republica 
Moldova se confruntă cu constrângeri a capacităților de implementare. Prin urmare, 
va fi necesar de a continua acordarea sprijinului în implementare Guvernului și de a 
asigura o supraveghere profesionistă pentru proiectele sale, (2 ) capacitatea de a se 
împrumuta a municipalităților este foarte scăzută: Banca ar trebui să caute oportunități 
de a sprijini companiile municipale care au un risc de creditare mai bun și o 
capacitatea de rambursare fără garanții municipale (sau cu cele temporare), odată cu 
promovarea reformei tarifelor . 
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1.3. Impactul asupra tranziției al portofoliului Băncii 
 
Banca a abordat o serie de obiective de tranziție identificate în Strategie prin 
intermediul activităților sale în Republica Moldova în perioada 2010-2013. Susținerea  
dezvoltării sectorului financiar prin extinderea gamei și razei de acțiune a noilor 
produse financiare, inclusiv investiții în eficiența energetică, au fost identificate ca 
fiind unele dintre principalele orientări ale ultimei strategiei. Asistența în reabilitarea 
și modernizarea infrastructurii și energeticii, cu consolidarea capacităților prin 
asistență tehnică, au fost, de asemenea, printre direcțiile strategice. În cele din urmă, 
ultima Strategie a angajat Banca în sprijinirea intrării și extinderii întreprinderilor 
orientate spre export, precum și restructurarea și creșterea companiilor existente, prin 
proiecte în sectorul corporativ. În conformitate cu aceste priorități strategice, trei 
sferturi din proiectele noi ale Băncii au fost acordate instituțiilor financiare ale țări, 
din care jumătate au avut drept țintă finanțarea eficienței energetice în sectorul 
rezidențial din Moldova. Celelalte proiecte semnate în ultima Strategie au fost în 
domeniul transportului și sectorul energetic. 
 
Figura 1. Obiectivele tranziției  (cotă din total) în Moldova, dec 2010 – mai 2013 
 

 
 
Reflectând prioritățile strategice și distribuirea sectorială ale acestor proiecte noi, cele 
mai multe operațiuni în Moldova au țintit extinderea produselor financiare pentru 
zonele deservite insuficient, și transferul de competențe necesare pentru a 
operaționaliza aceste produse noi (aproximativ două treimi din proiectele noi 
abordează cel puțin unul dintre aceste obiective ale tranziției). Peste patruzeci la suta 
din proiectele semnate în Republica Moldova în 2010-2013, au abordat, de asemenea, 
potențialul efect demonstrativ de introducere a noilor produse pe piață, în special a 
investițiilor în eficiența energetică în sectorul rezidențial. 
 
Banca evaluează impactul potențial al proiectelor asupra provocărilor de tranziție 
identificate. Toate proiectele noi semnate în Republica Moldova din decembrie 2010 
până în mai 2013 au fost evaluate ca având un potențial bun de impact asupra 
tranziției.1 Aceasta este cu mult peste ținta instituțională de cel puțin 80%din proiecte 
                                                 
1Vezi http://www.ebrd.com/pages/research/economics/transition.shtml pentru metodologia de 
monitorizare și evaluare a impactului tranziției  
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care urmează să fie evaluate drept bune sau mai bine, pentru a se asigura de înalta 
calitate a operațiunilor Băncii din perspectiva impactului tranziției . 
 
Performanța de tranziție a portofoliului din Moldova este în general conform planului. 
Din 25 de operațiuni în curs de implementare în portofoliul activ la sfârșitul lunii mai 
2013, șase deja au atins în mare măsură potențialul preconizat al impactului de 
tranziție.2 Aceasta include implementarea cu succes a patru proiecte de susținere a  
întreprinderi MMM și proiectelor pentru susținerea leasing-ului cu instituțiile 
financiare ale țării, extinderea produselor în zonele insuficient deservite și furnizarea 
asistenței tehnice aferente, precum și furnizarea cu succes a programelor de reabilitare 
a rețelelor electrice și a drumurilor. 19 operațiuni din portofoliul activ sunt în prezent 
evaluate ca fiind pe calea de a atinge obiectivele prevăzute, inclusiv proiectele 
rezidențiale de finanțare a eficienței energetice menționate mai sus, care, în urma unor 
întârzieri inițiale, în prezent debursează sub-debitorilor conform programului.  
 
Doar o singură operațiune nu a avut succes în furnizarea impactului de tranziție 
așteptat - un împrumut acordat unei bănci comerciale din Moldova. În ciuda realizarea 
parțiale a unor obiective cu privire la un termen mai lung şi debursări în afara 
capitalei, acest proiect nu a reușit să contribuie la creșterea concurenței în acest sector, 
care a fost obiectivul principal de tranziție al proiectului. Impactul de tranziție așteptat 
al portofoliului activ Republica Moldova, reflectat numeric la sfârșitul lunii mai 2013, 
a fost de 4,12 , puțin mai bun decât obiectivul instituțional de 4,35 și doar puțin mai 
rău decât portofoliul general al Băncii ( 4.05 ).3 
 
În perioada Strategiei anterioare au fost finalizate șapte operațiuni (rambursate 
complet de clienți). Șase dintre aceste proiecte au atins pe deplin  potențialul 
impactului de tranziție. Patru dintre aceste proiecte au fost linii de credit pentru 
IMMM către diferite instituții financiare din țară, în cazul în care au fost efectuate 
plăți integrale în zonele sub-deservite și asistență în domeniul cooperării tehnice 
pentru a aborda dezvoltarea capacității băncilor (inclusiv transferul de competențe și 
îmbunătățirea proceselor interne). Alte două proiecte finalizate cu operatorii 
energetici  privatizați au oferit un excelent impact de tranziție prin atingerea   ratei 
mai mari de colectare a numerarului, reducerea pierderilor tehnice, precum și 
introducerea unei metodologii de tarifare noi. Operațiunea rămasă - o linie de credit 
pentru IMM-uri și-a atins parțial impactul de tranziție așteptat ca urmare a crizei care  
indus înrăutățirea calității portofoliului de credite, fapt care ar putea avea un impact 
asupra durabilității de creditare a întreprinderilor mici și mijlocii în viitor.  
 
2. MEDIUL OPERAȚIONAL  
 
2.1. Contextul politic  
 
Alianța pentru Integrare Europeană (AIE), care se afla la putere mai mult de trei ani, 
s-a confruntat cu probleme grave la începutul anului  2013 în urma unui scandal major 

                                                 
2 Vezi http://www.ebrd.com/pages/research/economics/transition.shtml pentru metodologia de 
monitorizare și evaluare a impactului tranziției 
3 Rangul este o combinație impactului de tranziție și riscurile de impact asupra tranziţiei. Tranziția  
scontată pentru fiecare operațiune este monitorizată, de obicei, o dată pe an și numeric este evaluată de 
la  1-8, cu 1 până la 3, indicând un impact în mare parte realizat, 3-6 - în general, pe cale de a atinge 
obiectivele de tranziție, și 7-8 - impact minim de tranziție atins sau riscuri excesive 
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de corupție care a implicat membri de rang înalt ai Procuraturii Generale și ai elitei 
politice Ramificațiile scandalul a dus la prăbușirea guvernului AIE în martie 2013, pe 
fondul de învinuiri reciproce și acuzații de corupție, care au dus la prăbușirea 
guvernului în martie 2013.  
 
Un nou guvern de coaliție, care a inclus aceleași trei partide, a fost reformat ulterior, 
cu puține schimbări în componența Cabinetului. Mandatul de Prim-ministru a fost 
acordat Ministrului afacerilor  externe, dlui Iurie Leancă, care a prezentat un program 
ambițios pro - european de reforme, iar acest lucru a făcut posibil ca Republica 
Moldova să parafeze Acordul de Asociere și ZLSAC cu UE la Summit-ul de la 
Vilnius al Parteneriatul Estic în noiembrie 2013. Cu toate acestea, reformele în 
domeniul guvernării publice, și în special, consolidarea statului de drept și reforma 
sistemului judiciar, au rămas în urma ambițiilor declarate ale guvernului de a adopta 
valorile europene și a asigura armonizarea rapidă cu normele UE. 
 
În ultimii ani, conflictul "înghețat" cu Transnistria nu a progresat foarte mult. 
Guvernul Republicii Moldova a continuat să urmărească o strategie de normalizare 
treptată a relațiilor sociale și economice, în același timp făcând integrarea politică mai 
atractivă prin asigurarea unui acces sporit la piețele europene și călătorii fără viză în 
UE. Cu toate acestea, măsurile concrete în vederea unei soluționări politice au fost 
limitate. Accederea la putere a unui lider tânăr în Transnistria ar putea duce spre 
progres cu toate acestea, măsurile concrete în vederea unei soluționări politice au fost 
limitate. Rămân obstacole majore cu privire la soluționarea datoriilor masive 
acumulate de regiunea separatistă, în special către Gazprom din Rusia, fapt care 
deocamdată nu a fost subiectul unor discuții oficiale.  
 
2.2. Contextul Macroeconomic 
 
În urma crizei din 2008-2009, economia Moldovei s-a extins puternic în 2010-2011, 
susținută de reforme guvernamentale. Cu toate acestea, în 2012, PIB-ul a scăzut cu 
0,7%, ca răspuns la o cerere externă scăzută din UE și a condițiilor meteorologice 
nefavorabile. În primele nouă luni ale anului 2013 producția reală a revenit cu 8,0% 
anual, susținută de remitențele în creștere, recuperarea exporturilor industriale și 
producția agricolă. Remitențele, care s-au micșorat la 21% din PIB în 2009, de la 
nivelul anterior crizei de peste 30%, au revenit la 24% din PIB, în mijlocul anului 
2013. 
 
Inflația a rămas sub valoarea de vârf recentă de 9% în 2011 și în intervalul țintă de 3.5 
- 6.5% al Băncii Naționale. Acest lucru a permis Băncii Naționale a Moldovei (BNM) 
să reducă rata politicii cu 650 de puncte de bază, din octombrie 2011 până la 3,5% în 
septembrie 2013. Aderarea BNM la un regim de rată flotantă și de țintire a inflației va 
permite băncii centrale să desfășoare o politică monetară independentă și flexibilă, să 
continue menținerea sub control a inflației și să ancoreze așteptările  inflaționiste, ceea 
ce va contribui la stabilitatea macroeconomică în ansamblu. 
 
Deficitul de cont curent s-a îmbunătățit semnificativ în ultimii ani, de la mai mult de 
11% din PIB în 2011 la aproape 7% în prima jumătate a anului 2013. Influxurile 
financiare ample, inclusiv de la instituții financiare internaționale au permis băncii 
centrale să acumuleze rezerve valutare în valoare de aproape 5 luni de importuri. 
Datoria externă este mare la 85% din PIB, dar riscurile de refinanțare sunt ușor de 
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gestionat. Programul cu FMI, inițiat în 2010, a expirat în aprilie 2013, fără o evaluare 
finală. În timp ce obiectivul principal de stabilizare a economiei după criza din 2009 a 
fost atins, o serie de măsuri de politici adoptate în cursul perioadei de instabilitate 
politică, în primăvara lui 2013 au devenit o sursă de risc, în special, propunerea de 
introducere a cotei unice de impozitare în agricultură. Sectorul bancar rămâne în 
general stabil, cu rata creditelor neperformante în scădere la 12,1 la suta din totalul 
creditelor în noiembrie 2013, de la 14,5 la sută în anul precedent. Cu toate acestea, 
dolarizarea sporită a sistemului financiar continuă să  expună sectorul riscurilor legate 
de devalorizare sau inversare a fluxurilor de capital. Deficitul bugetar a rămas în 
limita a circa 1,5 la suta din PIB în prima jumătate a anului 2013, iar datoria publică 
generală a rămas scăzută cu puține riscuri imediate de prelungire. 
 
Pe termen scurt, economia Moldovei va continua să depindă de evoluțiile din UE și 
Rusia, principalele sursă de remitențe și a cererii de exporturi. Exporturile, care sunt 
încă dominate de agricultura cu valoare adăugată mică și textile, și industriile aferente 
vor fi afectate de prețurile volatile ale materiilor prime. Perspectivele țării pe termen 
lung depind de abilitatea de a crea condiții de creștere bazată pe investiții. Pentru a 
crește veniturile de la nivelul scăzut actual, investițiile din sectorul privat în industria 
prelucrătoare vor trebui să crească substanțial, împreună cu accesul extins la diverse 
pieţe. Guvernul va trebui să persevereze în implementarea reformelor instituționale, în 
special, pentru a asigura un sistem judiciar independent și imparțial, a reduce corupția 
și îmbunătăți în continuare administrația fiscală și vamală.  
 
2.3. Contextul reformelor structurale  
 
Guvernarea în sectorul financiar a fost afectată de serie de provocări. În urma preluării 
contestate a unei bănci în 2011, legislația a fost modificată pentru a consolida 
guvernarea instituțiilor financiare și pentru a crește transparența acționariatului în 
bănci. Cu toate acestea,  confruntate cu o rezistență politică puternică, autoritățile nu 
au reușit să pună în aplicare în mod eficient legislația. La începutul anului 2013, a 
avut loc transferul dreptului de proprietate asupra unui pachet semnificativ în 
Moldova Agroindbank (MAIB), cea mai mare bancă a țării, fără acordul în scris 
prealabil al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), în conformitate cu legea. În 
septembrie 2013, statul a transferat controlul Băncii de Economii (BEM) a patra 
bancă ca mărime către o companie privată puţin cunoscuta privat printr-un proces de 
recapitalizare netransparent. Mai mult decât atât, în octombrie 2013, Curtea 
Constituțională a hotărât că deciziile BNM, cu excepția celor ce țin de licențiere, 
poate fi contestate și anulate de către orice instanță din țară. 
 
Moldova a făcut pași importanți spre o mai bună integrare în UE. În iunie 2013, 
autoritățile au încheiat partea tehnică a negocierilor privind Acordul de Asociere și 
crearea unei Zone de Liber Schimb Aprofundată și Cuprinzătoare (ZLSAC), care va  
consolida schimburile comerciale dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, 
va îmbunătăți concurența și mediul de afaceri, standardele de calitate și de siguranță, 
și  va atrage noi investiții străine. Acordul de Asociere și ZLSAC au fost parafate la 
sfârșitul lunii - noiembrie 2013, iar semnarea și intrarea în vigoare sunt planificate 
pentru 2014. 
 
În iulie 2013, guvernele din Republica Moldova și România au convenit la o dată de 
pornire pentru construirea mult - așteptatului gazoduct Iași - Ungheni, care va conecta 
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sistemele de transport de gaze din cele două țări și va promova diversificarea surselor 
de energie pentru Republica Moldova, care este acum complet dependentă de livrările 
rusești. Consorțiul austro-român, selectat prin concurs, a început lucrările de 
construcție în luna august 2013, cu finalizarea așteptată în aprilie 2014. Mai mult 
decât atât, integrarea rețelelor electrice a ambelor țări este în curs de desfășurare. 
Eforturile semnificative pentru a îmbunătăți drumurile, porturile și infrastructura 
feroviară, cu sprijinul instituțiile financiare internaționale, ar trebui să reducă costurile 
comerțului internațional și vor ajuta Republica Moldova să valorifice potențialul său 
de tranzit.  
 
În ultimii trei ani, banca centrală a continuat eforturile sale de modernizare a politicii 
monetare și a cadrului de stabilitate financiară. De la criza din 2008-09, banca centrală 
a menținut o mai mare flexibilitate a cursului de schimb și în 2010, a trecut la țintirea 
inflației, stabilind ținta inflației pe termen mediu de cinci procente. 
 
Reforma din sectorul educației a fost inițiată în 2011 pentru a ajuta la îmbunătățirea 
calității forței de muncă, odată cu reducerea cheltuielilor fiscale. În cursul anului 
2013, ritmul reformelor a încetinit, dar a fost reluat cu un sprijin important din partea 
UE. 
 
Figura 2. Indicatorii de tranziție ai BERD pentru Moldova 

 
Sursă: 2013 Raportul de tranziţie. 
 
2.4. Mediul de afaceri 
 
Autoritățile au întreprins eforturi în vederea îmbunătățirii mediului de afaceri, cu toate 
că ritmul reformelor a încetinit în timpul crizei politice recente. În perioada 2011-
2012, au fost efectuate reformele de reducere a birocrației, sporirii competitivității, și 
stimulării schimburilor comerciale. Autoritățile au pus în aplicare programul       
"Ghilotina de reglementare 2" , pentru a reduce în mod sistematic reglementările 
inutile și a îmbunătăți legislația. Potrivit Indicatorului Doing Business al Băncii 
Mondiale, Republica Moldova a introdus 13 reforme noi în ultimii 5 ani, și a avansat 
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de pe locul 94 pe locul 78 (din 185 de țări), în aceeași perioadă. Autoritățile au relaxat 
condițiile de inițiere a afacerii și sistemul de informații creditare, au asigurat 
executarea hotărârilor judecătorești, a modificat Legea insolvabilității pentru a acorda 
prioritate creditorilor garantați și a îmbunătățit respectarea obligațiilor fiscale prin 
încurajarea depunerii electronice a declarației fiscale și plăților. Noul guvern, creat în 
mai 2013, a declarat un angajament puternic pentru accelerarea ritmului reformelor și 
a creat  comitete însărcinate cu explorarea reformelor pentru a reduce și mai mult 
birocrația, a reduce povara de reglementare, a reduce corupția și stimula concurența. 
 
Corupția în țară a rămas unul dintre principalele obstacole în calea dezvoltării. 
Conform Indicatorului de Percepție a Corupției al Transparency International, 
Republica Moldova este situată pe locul 102, în 2013, din 177 de țări, în scădere de pe 
locul 89 cu patru ani înainte. În conformitate cu Indicatorul Libertății Economice din 
2013, Republica Moldova este pe locul 110 în lume și 39 din 43 în regiunea 
Europeana, fapt care a subliniat necesitatea de a reduce și mai mult controlul statului 
asupra economiei. Indicele Competitivității Globale al Forumului Economic Mondial 
a plasat Republica Moldova pe locul 89 printre 148 de țări, evidențiind că corupția și 
instabilitatea politică rămân a fi obstacolele de vârf în fața afacerilor în țară. Starea 
proastă a infrastructurii rutiere ( locul 148 din 148 ), independența redusă a sistemului 
judiciar și incapacitatea țării de a reține cetățenii în țară (ambele pe locul 145 din 
148), se numără printre factorii care au nevoie de îmbunătățiri. 
 
2.5. Contextul social  
 
Moldova este o țară caracterizată de o creștere economică volatilă,  un nivel ridicat de 
excluziune socială și inegalitate a veniturilor. Cifrele oficiale ale șomajului sunt 
scăzute, 5 la sută la mijlocul anului 2013. Șomajului este mai mare în mediul urban 
decât în mediul rural, de la 6,4 și 3,3 la sută, respectiv. Cu toate acestea, aceste cifre 
oficiale reduse nu țin cont de rata scăzută de participare a forței de muncă, care a 
scăzut de la 60 la suta la 40 la sută între 2000 și 2012, sau dimensiunea substanțială a 
sectorului informal în economie, care estimativ angajează până la 30 la sută din 
populația cu vârstă de muncă. Situația este agravată de ratele mari de migrație a forței 
de muncă, cu venituri mici, cererea internă insuficientă pentru muncitori și siguranța 
limitată a locurilor de muncă forțând aproximativ 350.000 de persoane, sau 10 la sută 
din totalul populației, să migreze în străinătate. Cifrele neoficiale ale migranților sunt 
mult mai mari, variind între 0,5 și 1 milion de oameni. Cei mai mulți dintre acești 
migranți sunt tineri din mediul rural, care nu au studii superioare.  
 
În timp ce legile din Republica Moldova nu dezavantajează femeile în mod deschis, 
acestea oricum prezintă o diferență în remunerare de 25 la suta, comparativ cu bărbații 
și comparativ cu bărbaţii doar circa o jumătate dețin un cont bancar care este utilizat 
în scopuri de afaceri. Accesul la serviciile de sănătate este, de asemenea, puțin mai rău 
pentru femei decât pentru bărbați. Nivelurile mortalității materne au fluctuat foarte 
mult, ajungând la un minim de 16 la 100 000 de nașteri în 2006 și un maxim de 44,5 
decese materne la 100 000 de născuți vii în 2010. Acest lucru este aproape dublu față 
de media pentru țările din regiunea CSI ( 20 la 100 000 ) și peste șapte ori mai mare 
decât media pentru țările din Uniunea Europeană, care a fost de 6,1 în 2010.  
 
Sistemul de educație din Republica Moldova se caracterizează printr-o lipsă de cadre 
didactice, materiale didactice și o lipsă de control centralizat al calității, care rezultă în 
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punctaje PISA (Programul pentru evaluarea internațională a elevilor), mult sub media 
OCDE, în special pentru abilitatea de citire, dar comparabil cu alte țări din regiune. 
Acest lucru creează dezavantaje substanțiale pentru tinerii care doresc să găsească un 
loc de muncă, nu numai în Moldova, dar și peste hotare. 
 
Indicele de consum Gini, la nivel de 0.33, este pe picior de egalitate cu Polonia.   
Proporția populației care trăiește în sărăcie a scăzut de la 30,2 la sută la 16,6 la sută 
între 2006 și 2012. Cu toate acestea, există discrepanțe mari și persistente la nivel 
regional și  urban / rural în Republica Moldova, în special în ceea ce privește accesul 
la angajare, educație și servicii cum ar fi asistența medicală, apă potabilă sau sistemul 
de încălzire centralizată. Locuitorii din mediul rural se confruntă cu un risc de sărăcie, 
care este de trei ori mai mare decât pentru locuitorii din mediul urban, iar aproape 80 
la suta din totalul persoanelor sărace locuiesc în zonele rurale. Decalajul dintre 
veniturile medii în orașe, comparativ cu sate a crescut de la 25 la suta în 2006-2007 la 
33 la suta în 2011-2012. . 
 
Conform evaluării diferențelor de gen a Inițiativei Strategice de Gen (SGI), Republica 
Moldova este printre țările cu deficiențe mici și mijlocii de gen cu excepția practicilor 
de muncă. Cu toate acestea, proiecte cu o componentă de gen pot fi luate în 
considerare în Republica Moldova. Banca va depune eforturi pentru a lucra cu clienții 
săi din Moldova, acolo unde este cazul pentru a încuraja accesul femeilor 
antreprenoare la finanțare, va sprijini accesul femeilor la competențe și oportunități de 
angajare, și va asigura că femeile, cât și bărbații să beneficieze în mod egal de 
investițiile Băncii. 
 
2.6. Contextul legal 
 
Pe parcursul anilor, Republica Moldova a realizat reforme vaste ale cadrului juridic și 
a reușit să pună în aplicare o bază legislativă cuprinzătoare pentru tranziția la 
economia de piață. În ultimii ani, Moldova a adoptat o serie de legi și reglementări noi 
importante, inclusiv o nouă lege a insolvabilității, a concurenței, legislație privind 
serviciile de plată și moneda electronică, Regulamentul cu privire la tranzacțiile cu 
părțile afiliate și dezvăluirea proprietarilor efectivi în bănci.   
 
Cu toate acestea o analiză a legislației comerciale cheie care contribuie direct la 
crearea unui climat investițional favorabil în Moldova încă mai arată că, chiar și legile 
relativ bune suferă de probleme serioase în ce privește implementarea. Un sistem 
judiciar slab și procedurile complexe de executare a hotărârilor judecătorești 
subminează și mai mult încrederea investitorilor. Chiar dacă au fost întreprinse 
anumite măsuri în combaterea corupției și îmbunătățirea eficienței în sistemul 
judiciar, cum ar fi lichidarea instanțelor economice în 2011, corupția și imixtiunea 
politică rămân în continuare un motiv de îngrijorare în sectorul judecătoresc al 
Republicii Moldova.  
 
Eforturile recente de reformă, de asemenea, au început în ceea ce privește promovarea 
procedurilor alternative de soluționare a litigiilor, cu medierea comercială pilotată în 
instanțele din Chișinău și Bălți, cu suportul tehnic al BERD. În continuare, Republica 
Moldova va trebui să aducă legile sale comerciale, în conformitate cu standardele 
internaționale și să le pună în aplicare, în special prin consolidarea sistemului judiciar, 
combaterea corupției și implementarea altor măsuri de consolidare a statului de drept. 
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Pentru evaluarea de către Bancă a domeniilor legale selectate, rugăm să consultați 
Anexa 3. 
 
2.7. Eficiența energetică și schimbările climaterice. 
 
Moldova este una dintre cele mai dependente energetic din toate țările BERD, 
deoarece importă peste 90 la sută din necesarul de petrol, gaze naturale și cărbune din 
țările vecine. Intensitatea energetică rămâne ridicată comparativ cu standardele 
europene, utilizarea energie per unitate de PIB este de șapte ori mai mare decât media 
pe UE-27 și aproape trei ori mai mare decât în România. Având în vedere lipsa de 
resurse energetice primare interne, Republica Moldova este dependentă în special de 
importurile de energie din Rusia și Ucraina, cheltuind mai mult de 30 % din bugetul 
pentru importuri pe resurse energetice. Intensitatea sporită de carbon este rezultatul  
dependenței mare de energie, pierderilor de energie la nivel de utilizator final, precum 
și a infrastructurii învechite. În plus, sectorul rezidențial al Republicii Moldova este 
cel mai mare utilizator de energie cu o cotă de aproximativ 40 % din consumul 
național final de energie, iar aproximativ 70 % din consumul rezidențial de energie 
este utilizat pentru încălzirea spațiilor. 
 
Prin urmare, există un potențial substanțial pentru îmbunătățiri în domeniul eficienței 
energetice (EE), și dezvoltării energiei regenerabile (RE) în Republica Moldova. Prin 
asistența cu investiții, BERD ajută Republica Moldova să îmbunătățească echilibrul 
energetic național, pentru a reduce cheltuielile de import al energiei cu scopul de  
utilizare durabilă a energiei. Cu toate acestea, barierele de piață pentru a investi în 
proiecte de energie durabilă, atât în sectorul industrial și rezidențial, sunt încă mari în 
Republica Moldova, la toate nivelurile. La nivel legal/ de reglementare sunt necesare 
reforme suplimentare pentru a stabili premisele necesare pentru dezvoltarea unei piețe 
energetice funcționale și durabile. Unele dintre aceste bariere sunt comune atât pentru 
sectorul industrial și rezidențial, în timp ce unele sunt mai specifice sectorului.  
 
Agenția pentru Eficiența Energetică a fost înființat în 2011, fiind în subordinea 
Ministerului Economiei al Republicii Moldova. Mandatul principal  al Agenției este 
de a asigura realizarea obiectivelor din Programul Național de îmbunătățire a 
eficienței energetice și să supravegheze evoluția EE și RE în țară. Banca este angajată 
în dialogul politic cu Agenția, Guvernul Republicii Moldova, precum și cu 
comunitatea internațională a donatorilor pentru a ajuta la crearea unui mediu de 
reglementare favorabil pentru proiectele în domeniul energiei durabile, în toate 
sectoarele. 
 
Republica Moldova va fi afectată de schimbările climatice, după cum este prevăzut în 
a Doua Comunicare Națională la UNFCCC (2009)4. Sunt așteptate temperaturi medii  
ridicate și precipitații variabile și scurgeri de suprafață reduse, în special în timpul 
verii. Influența schimbărilor climatice asupra hidrologiei râurilor transfrontaliere mari, 
care trec prin Republica Moldova (de exemplu, Nistru , Prut), este de așteptat să 
crească riscurile de inundații sezoniere. 
 

                                                 
4 http://unfccc.int/resource/docs/natc/mdanc2.pdf 
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3. DIRECȚII STRATEGICE 
 
Moldova este o țară cu o tranziție timpurie cu provocări semnificative în practic toate 
sectoarele economiei. În următoarea perioadă strategică, Banca se va concentra pe 
abordarea următoarelor priorități strategice: 
 
 Crearea condițiilor prielnice care să permită dezvoltarea sectorului privat. 

Economia Republicii Moldova se confruntă în continuare cu provocări 
semnificative care rezultă dintr-un mediu de afaceri și guvernare corporativă 
slabă, care trebuie consolidată, în vederea creșterii competitivității și atragerii mai 
multor investiții. Guvernarea și transparența în sectorul bancar sunt preocupări 
specifice care trebuie abordate pentru a dezvolta o capacitate locală și a crea o 
platformă pentru atragerea investițiilor. 

 Promovarea standardelor europene și integrarea regională. Adoptarea 
standardelor europene este esențială pentru a spori competitivitatea sectoarelor de 
producție și de agro-business din Moldova. În paralel, îmbunătățirea transportului 
și legăturilor de comunicare este vitală pentru a facilita integrarea Republicii 
Moldova pe piețele europene și regionale. Operațiunile din sectorul public ar 
trebui să vizeze acele domenii care ajuta la stimularea creșterii durabile, condusă 
de exporturile nete și bazată pe industriile productive, și care nu suprasolicita 
bugetul de stat. 

 Sporirea comercializării și durabilității întreprinderilor municipale. 
Companiile municipale din Moldova suferă de decenii de neglijare. Investițiile 
capitale necesare în regim de urgență sunt descurajate de nivelurile inferioare de 
recuperare a costurilor prin tarife. Prin urmare, Banca se va concentra pe 
încurajarea comercializării și reforma regulatorie, inclusiv reforma tarifelor, 
pentru a consolida durabilitatea transportului municipal, aprovizionarea cu apă și 
furnizori de căldură. 

 
3.1. Crearea condițiilor prielnice pentru dezvoltarea sectorului privat 
 
Provocări cheie 
 
 Chiar dacă mediul investițional din Moldova s-a îmbunătățit în ultimii ani, 

barierele administrative de intrare și ieșire pentru întreprinderi și cerințele pentru 
obținerea  diverselor autorizații rămân ridicate. Politica în domeniul concurenței a 
fost îmbunătățită, dar încă urmează să fie aplicată în mod consecvent. 

 Corupția rămâne unul dintre cele mai importante impedimente pentru companiile 
autohtone. Capacității instituționale, în special în sistemul judiciar, rămân scăzute, 
iar implementarea legilor este slabă.  

 Atragerea investițiilor străine directe este crucială pentru economia Republicii 
Moldova, în special pe fondul deficitului balanței comerciale, dar rămâne foarte 
scăzută, ca urmare a deficiențelor în mediul investițional. Economia este în 
principal determinată de remitențe care finanțează în mare parte consumul de 
bunuri importate,  și agricultura primară, și unde industriile productive sunt foarte 
limitate. Acest lucru este combinat cu metode de producere învechite, 
infrastructură învechită și migrația înaltă a forței de muncă.  

 Pe lângă barierele existente și accesul redus la finanțe, majoritatea 
întreprinzătorilor nu dispun de abilități de management și acces la cele mai bune 
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practici pentru a dezvolta afacerile lor. Infrastructura de suport a întreprinderilor 
necesită o dezvoltare viitoare. Serviciile de consultanță în domeniul afacerilor 
existente sunt concentrate în Chișinău. Consultanți locali nu dispun de 
specializare, informații și standarde privind piața internațională. 

 Industriile de prelucrare sunt concentrate în mare parte pe servicii de taxare care 
necesită re - export, decât dezvoltarea produselor proprii . Astfel, este necesar de a 
crește ponderea produselor cu valoare adăugată în exporturi. 

 Provocarea cheie pentru sectorul bancar din Moldova este lipsa de transparență în 
acționariatul efectiv și incapacitatea Băncii Naționale de a asigura o guvernare 
eficientă. Gradul ridicat de "offshorizare" a acționarilor băncilor autohtone duce la 
o transparență scăzută a acționariatului la nivel de sistem și ca consecință, 
deficiențe în guvernarea corporativă, în practicile de afaceri și denaturarea 
concurenței. 

 Sectorul bancar din Moldova este sub-dezvoltat, atât din punct de vedere a 
produselor, cât și a practicilor de gestionare a riscurilor din cauza lipsei 
concurenței și prezenței limitate a băncilor cu capital străin în sistem. Ca urmare, 
acesta nu oferă o serie de produse noi și nu aplică practici avansate de 
management al riscului. Finanțarea băncilor din Moldova se bazează pe depozite, 
iar  IFI sunt unica sursă de finanțare pe termen lung. Acest lucru impune limite 
pentru finanțarea proiectelor de investiții pe termen lung ale sub - debitorilor. Mai 
mult decât atât, sectorul bancar reprezintă peste 85 la sută din piața financiară 
totală, lăsând puțin spațiu pentru sectorul financiar non-bancar în curs de formare 
în calitate de sursă alternativă de finanțare.   

 
Răspunsul operațional  
 
Banca va sprijini măsurile de îmbunătățire ale mediului de afaceri, atât prin proiecte 
de investiții care contribuie la atragerea investitorilor străini, precum și prin dialog 
politic continuu cu autoritățile moldovene cu privire la reformele sectoriale specifice 
(vezi mai jos). Îmbunătățirea climatului investițional va avea efecte benefice pentru 
întreaga economie moldovenească, prin consolidarea competitivității și capacității de 
adaptare la șocuri externe și facilitarea integrării mai rapide pe piețele europene. 
 
Banca va căuta oportunități de a investi în companii locale de calitate, precum și să 
încurajeze și să sprijine investitorii străini, concentrându-se pe extinderea 
întreprinderilor și restructurarea și creșterea companiilor existente orientate spre 
export. Oportunitățile pentru oferte de produse creative, cum ar fi cvasi - capitalul, vor 
fi luate în considerare.  
 
Pentru a spori competitivitatea sectorului IMMM, Banca va combina consultanța la 
nivel de întreprindere, cu facilitarea accesului la finanțare, precum și dezvoltarea 
sectorului de consultanța în afaceri prin intermediul operațiunilor SBS și EGP. 
Operațiunile planificate vor consolida performanța întreprinderilor în domenii cum ar 
strategia, dezvoltarea organizațională, tehnologia informației și de comunicare, 
marketing și managementul calității în toate sectoarele economiei locale. Banca va 
pune în aplicare, de asemenea ETC  Programul de Îmbunătățire a evidenței contabile 
( AIP ), cu obiectivul de sporire a practicilor și standardelor de management financiar 
al întreprinderilor, având în vedere investițiile potențiale. De asemenea, Banca va 
promova în mod activ dezvoltarea rurală, eficiența energetică și antreprenoriatului în 
rândul femeilor. 
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Prin SBS și EGP, Banca va continua să contribuie la dezvoltarea unui mediu viabil și 
favorabil pentru întreprinderile mici și mijlocii, prin facilitarea dialogului public / 
privat și sprijinirea dezvoltării instituționale locale. 
 
Ca răspuns la recentele evoluții nefavorabile din sectorul bancar, care afectează 
structura acționariatului băncilor locale, Banca se va abține pentru moment de la 
operațiuni active în continuare cu aceste entități. Aceasta însă va limita în mod 
semnificativ capacitatea băncii de a servi clienții IMMM, deoarece rețelele regionale 
ale băncilor cu capital străin" sunt mai puțin extinse decât cele ale băncilor locale. 
Expunerile existente vor fi monitorizate cu atenție pentru a proteja activele băncii și 
integritatea lor. Banca poate reconsidera activitatea în continuare cu băncile aflate în 
proprietate la nivel local doar în cazul în care vor avea loc îmbunătățiri concrete în 
structurile acționarilor și în guvernarea corporativă generală. Banca va continua să 
lucreze în băncile cu capital străin. 
 
Guvernul a demonstrat recent un răspuns mai robust la amenințarea prezentată de 
acționarii semnificativi non-transparenți în băncile locale. Acțiunile întreprinse sunt 
un  răspuns la dialogul politic al Băncii și o coordonare eficientă cu alte părți 
interesate, inclusiv alte instituții financiare internaționale care operează în acest 
sector. Banca va continua dialogul politic cu autoritățile moldovenești în ceea ce 
privește guvernanța corporativă și transparența instituțiilor financiare. În plus, Banca 
va lucra cu alte IFI prezente în Republica Moldova pentru a promova o abordare 
coordonată pentru  asistența tehnică pentru autoritățile moldovenești cu scopul de a 
aborda reforme pe termen mai lung și consolidarea instituțională a capacității în 
rândul sistemului judiciar, organelor de reglementare și altor instituții relevante. 
 
Deși, limitarea actuală a implicării Băncii în sectorul bancar va pune obstacole 
semnificative în ce privește activitatea cu companii locale, în special IMMM, Banca 
va încerca să contracareze acest lucru prin introducerea unor cadre de partajare a 
riscurilor și de co-finanțare puse în aplicare în băncile străine, în scopul de a promova 
accesul acestor bănci la sectorul corporativ. 
 
Banca va avea ca scop facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare, prin linii de credit 
dedicate pentru băncile cu capital străin, precum și promovarea în continuare a 
Programului de Facilitare a Comerţului pentru a sprijini activitățile de export - import 
ale companiilor locale, cu accent special pe industriile productive care contribuie la 
exporturile nete. 
 
În măsura în care este posibil, Banca va extinde accesul la finanțare în monedă locală 
pentru întreprinderile cu venituri în lei și va contribui la dezvoltarea piețelor locale de 
capital în valută, în conformitate cu inițiativa strategică a Băncii. 
 
Dialogul politic și CT 
 
Banca va intensifica dialogul politic privind climatul investițional, prin sprijinul său 
pentru Consiliul Economic recent creat care va funcționa ca platformă de dialog între 
sectorul privat, instituțiile financiare internaționale și Guvern. În sectorul bancar, în 
special, BERD va continua dialogul politic cu BNM, CNPF și Guvern cu privire la 
recenta schimbare non-transparentă a acționariatului în băncile cu capital local. Acest 
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lucru implică o cooperare strânsă cu UE, cu alte IFI și comunitatea diplomatică din 
țară.   
 
BERD va explora oportunitățile de dialog politic în comun cu alte instituții financiare 
internaționale, destinat să optimizeze cadrul de reglementare și domeniul de aplicare a 
responsabilităților BNM, eventual susținute de CT în domenii relevante, cum ar fi 
îmbunătățirea legislației primare și consolidarea capacității BNM, și va continua 
implementarea CT cu scopul de a fortifica capacitatea băncilor locale și de a dezvolta 
produse orientate spre beneficiarii de remitențe. 
 
Banca va oferi, de asemenea CT autorităților pentru a îmbunătăți Legea privind 
achizițiile publice, în contextul obligațiilor Republicii Moldova în cadrul OMC. În 
sectorul corporativ, CT și co-finanțarea prin granturi va oferi stimulente pentru 
investiții și suport prin consultanță de înaltă calitate pentru implementarea tehnică a 
proiectelor, alegerea furnizorilor și a echipamentelor. Banca va continua acordarea 
sprijinului pentru IMM-urile locale, prin programele sale SBS și EGP.  
 
BERD va oferi asistență tehnică, în parteneriat cu Echipa în domeniul Competitivității 
a Băncii Mondiale, pentru a dezvolta abilitățile și capacitățile de implementare a 
Consiliului Concurenței, cu un accent pe unul sau mai multe dintre următoarele: 
elaborarea ghidurilor de implementare pentru instrumentele de investigare a pieței și 
susținerea modulelor de formare, sprijinirea inițiativelor de promovare care vizează 
promovarea și revizuirea legislației sectoriale în vigoare și reglementările ale căror 
obiective care se contrapun cu cele ale Legii concurentei adoptată recent, în special în 
sectoarele reglementate, precum și susținerea formării  pentru Consiliul Concurenței 
în domeniul achizițiilor publice și concurență, precum și inițiative de promovare care 
vizează promovarea cooperării dintre Consiliul Concurenței și Agenția Achiziții 
Publice. 
 
3.2. Promovarea standardelor europene și integrării regionale  
 
Provocări cheie 
 
Moldova are o piață internă mică, ceea ce face ca creșterea economică viitoare să  
depindă de capacitatea țării de a se integra economic în regiunea europeană definită în 
sens larg, în primul rând prin dezvoltarea exporturilor cu o valoare adăugată sporită. 
La rândul său, aceasta necesită standarde de producție și de calitate mai mari decât 
cele aplicate în prezent. Dezvoltarea legăturilor cu țările vecine, precum și a 
infrastructurii de transport intern necesar pentru a conecta producătorii interni și 
piețele, va necesita investiții semnificative. Provocările cheie în acest domeniu includ: 
 
 Necesitatea de a reabilita și comercializa infrastructura de transport. Acest lucru 

necesită întreținerea și reconstrucția drumurilor naționale, inclusiv instituirea unui 
fond rutier de a doua generație și introducerea contractelor bazate pe performanță, 
precum și restructurarea operațională și financiară a căilor ferate naționale, 
consolidarea transparenței și independenței din partea guvernului, reforma tarifară 
și introducerea concurenței în anumite segmente. Recenta decizie de a include 
calea ferată în lista întreprinderilor publice pasibile pentru privatizare este un 
prim pas în reformarea sectorului. Operațiunile și funcțiile de stabilire a 



20 
 

politicilor nu sunt separate, iar întreaga activitate a întreprinderii este operată de o 
singură entitate. 

 Republica Moldova este extrem de dependentă de importurile de gaze și de 
energie . Ea are un singur furnizor de gaze, care are ca acționar majoritar 
compania  Moldovagaz care aprovizionează și controlează sistemul de distribuție 
a gazelor. Ca membru al Comunității Energetice, Moldova se angajează să pună 
în aplicare  Pachetele energetice 2 și 3 pentru sporirea securității energetice prin 
integrarea cu ENTSO- E, să asigure surse alternative de aprovizionare cu gaze 
naturale, și să adere în cele din urmă la Rețeaua europeană a operatorilor de 
transport de gaze ( ENTSO- G). 

 Pentru a încuraja conservarea energiei, în sectoarele rezidențial și corporative, 
este necesar de a moderniza legislația primară și secundară privind eficiența 
energetică a clădirilor și a codurilor de locuințe pentru a oferi o platformă juridică 
debitorilor colectivi din sectorul rezidențial să acționeze ca omologii din sistemul 
bancar precum și pentru a crește gradul de conștientizare, și de a consolida 
capacitățile băncilor locale și debitorilor. 

 Sectorul de telecomunicații este competitiv în unele segmente (de exemplu, 
mobil), dar mai puțin în segmentul de telefonie fixa. Este necesar de a dezvolta în 
continuare și a aplica cadrul de reglementare și, în mod ideal, privatizarea 
operatorului istoric de telefonie fixă pentru a atenua conflictul de interese între 
guvern în calitate de proprietar și regulatorul companiei. Mai mult decât atât, în 
conformitate cu reglementările europene, guvernul are obligația de a pune în 
aplicare Tranziția la televiziunea digitală până în anul 2015 . 

 
Răspunsul operaţional  
 
Pe parcursul perioadei Strategiei următoare, Banca va continua să finanțeze 
îmbunătățirea infrastructurii țării, acordând prioritate acelor zone care ajuta la 
stimularea creșterii durabile determinată de exporturile nete și care se bazează pe 
industriile productive. Finanțarea operațiunilor din sectorul public vor fi analizate 
pentru impactului acestora asupra bugetului de stat . 
 
Banca va continua finanțarea reabilitării infrastructurii naționale de transport după 
cum este prioritizată de către guvern în proiectului Strategiei de Transport și Logistică 
pentru 2013-2032, care a fost aprobată la sfârșitul anului 2013. Aceste activități vor 
include punerea în aplicare a pachetului de finanțare pentru reabilitarea și întreținerea 
drumurilor naționale. 
 
Banca va sprijini reforma căilor ferate din țară, inclusiv armonizarea continuă a 
sistemului de transport feroviar și a legislației din Moldova la standardele UE, 
restructurarea instituțională a căilor ferate naționale, precum și finanțarea investițiilor 
în reabilitarea materialului rulant și a infrastructurii feroviare. 
 
Banca va contribui la consolidarea securității și eficienței energetice în conformitate 
cu obiectivele stabilite în noua strategie energetică până în 2030 a Republicii 
Moldova, adoptată în 2013. Noua strategie energetică își propune să creeze un sector 
energetic mai eficient, prin modernizarea infrastructurii și a integrării treptate pe piața 
energetică a UE. Banca va căuta oportunități de a oferi sprijin financiar pentru 
reabilitarea și dezvoltarea rețelelor de transport a electricității, în vederea integrării în 
perspectivă a Moldovei în ENTSO- E. Banca va lua în considerare, de asemenea, 
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finanțarea unei conducte de gaz între România și Republica Moldova, astfel sporind 
interconexiunile cu UE, cu scopul de a reduce dependența Moldovei de energia 
scumpă și un singur furnizor de gaze. 
 
Banca va continua să ofere finanțare atât agenților economici, cât și populației și 
asociațiilor de locatari pentru îmbunătățirea eficienței energetice în mod direct și prin 
intermediul unor cadre SEEF cu băncile partenere. 
 
În sectorul telecomunicațiilor, Banca va sprijini eforturile Republicii Moldova pentru 
tranziția digitală și alte îmbunătățiri în sector. Acest investiții în infrastructură vor 
ajuta Republica Moldova să poată să difuzeze programe TV și radio la nivel național 
prin intermediul rețelei digitale, făcând, astfel, compatibilă rețeaua națională cu 
rețelele de difuzare europene. 
 
Dialogul de politici și CT 
 
Dialogul politic, și CT în susținerea acestuia, se va concentra pe asistarea în 
implementarea reformei de întreținere și finanțare a drumurilor, un mai mare rol al 
sectorului privat, precum și practici mai bune în domeniul achizițiilor publice. Acesta 
va include suport în privatizare pentru societățile de întreținere a drumurilor și 
implementarea  contractelor bazate pe performanță pentru întreținerea drumurilor. 
 
Banca va sprijini armonizarea sistemului de transport feroviar din Moldova și a 
legislației la standardele UE, și va continua dialogul politic susținut prin CT pentru a 
ajuta la restructurarea companiei de căi ferate și comercializarea sa, eventual, pentru a 
include pregătirea unui plan de acțiune cuprinzător de restructurare cu identificarea de 
măsuri și termene clare pentru sectorul feroviar și restructurarea CFM . 
 
Dialogul politic în sectorul energetic se va concentra pe implementarea Strategiei 
Energetice 2030, inclusiv Pachetele Energetice 2 și 3 în cadrul Comunității Energiei, 
în timp ce CT va include finanțarea studiilor de fezabilitate pentru noi interconexiuni 
electrice și de gaze cu UE, și va acorda suport în implementare pentru aceste proiecte;  
 
În sectorul rezidențial, dialogul politic și TC se vor concentra pe furnizarea  
stimulentelor și consultanță de înaltă calitate, pentru sensibilizarea opiniei publice, va  
școlariza atât băncile, cât și debitorii și va oferi sprijin pentru implementarea tehnică a 
proiectelor. Dialogul politic în sectorul rezidențial se desfășoară în comun cu 
Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale și este axat pe îmbunătățirea 
legislației primare privind eficiența energetică a clădirilor cu scopul de a o aduce la 
standardele europene, precum și modernizarea Codurilor de locuințe pentru a facilita 
accesul la finanțare a debitorilor colectivi în sectorul rezidențial. 
 
Dialog politic în sectorul energetic este axat pe sprijinirea ANRE în elaborarea 
abordării sistematice a tarifelor la energia din surse regenerabile. În sectorul IMM-
urilor, SBS va continua să pună în aplicare programul de eficiență energetică pentru 
întreprinderile locale mici pentru a efectua audituri energetice . 
 
În sectorul telecomunicațiilor, Banca se va axa pe sprijinirea regulatorului local cu CT 
pentru consolidarea capacităților în domeniul achizițiilor pentru consolidarea 
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capacității acestuia pentru viitoarea licitație pentru un operator al rețelei digitale 
planificate.   
 
 
3.3. Sporirea comercializării și durabilității întreprinderilor municipale 
 
Provocări cheie 
 
 Infrastructura municipală din Moldova se caracterizează printr-un nivel foarte 

scăzut de dezvoltare, în special în afara orașelor mari unde necesitățile de bază ale 
populației cum ar fi accesul la apă potabilă, canalizare centrală și tratarea  
deșeurilor nu sunt îndeplinite. 

 Transportul urban este descentralizat, unde operatorii care aparțin municipalității 
activează în orașele mari, iar operatorii privați exploatează parcuri relativ vechi în 
restul localităților. În următorii ani, va fi important de a îmbunătăți capacitatea de 
reglementare și planificare în sector, restructura operatorii municipali și  
îmbunătăți performanța financiară și de recuperare a costurilor. 

 Sectorul de utilități este afectat de stabilirea tarifelor non-comerciale și de 
recuperarea joasă. Va fi necesar de a îmbunătăți rata de colectare, introduce relații 
formale orientate pe servicii între municipalități și operatori, precum și PPP-uri în 
sectorul de aprovizionare cu apă, acolo unde este posibil . 

 Alte sub-sectoare ale infrastructurii municipale, cum ar fi sistemele de termoficare 
și de gestionare a deșeurilor solide, rămân nereformate și cu active grav 
deteriorate din cauza lipsei de investiții. 

 
Răspunsul operaţional  
 
Banca va continua să finanțeze infrastructura regională și municipală de alimentare cu  
apă, care vizează îmbunătățirea calității de alimentare cu apă din țară. Proiectele de 
alimentare cu apă și canalizare regionale vor viza probleme de control al costurilor, 
inclusiv prin regionalizare și modernizare. În plus, Banca va continua să exploreze 
oportunitățile pentru a implementa o structură PPP în sector.  
 
În sectorul transportului urban, Banca va finanța participarea sectorului privat, 
inclusiv a serviciilor de transport, de e-tichetare și de parcare în Chișinău, Bălți și alte 
orașe. Banca va iniția proiecte de investiții pilot în domeniul de termoficare și de 
gestionare a deșeurilor solide, cu un accent pe soluții cu costuri reduse, recunoscând 
nevoia de a echilibra între tarifele de recuperare a costurilor și constrângerile de 
accesibilitate.  
 
Deoarece veniturile întreprinderilor municipale sunt în mare parte în lei, în măsura în 
care este posibil, Banca va dori să extindă accesul acestora la finanțare în moneda 
locală. 
 
Dialogul de politici și CT 
 
Dialogul de politici privind reforma tarifelor se va concentra pe transferul de funcții 
de aprobare a tarifelor la autoritățile de reglementare independente, cu scopul de a le 
stabili în conformitate cu principiul complet de recuperare a costurilor, reducerea 
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imixtiunii politicului, și punerea în aplicare a contractelor de servicii publice între 
sectoare.  
 
Banca va lucra la îmbunătățirea în continuare a serviciilor de transport municipale 
prin implementarea CT pentru restructurarea și comercializarea companiilor de 
transport municipal și de e-tichetare. 
 
3.4. Implicații sociale și de mediu ale activităților propuse de Bancă 
 
Toate proiectele BERD sunt supuse Cerinţelor de mediu, politică socială şi de 
performanţă ale BERD. Banca lucrează cu clienții pentru a evalua impactul de mediu 
și social, riscurile și oportunitățile fiecărui proiect, și îi ajută în punerea în aplicare a 
cerințelor de performanță, inclusiv bunele practici internaționale și standarde UE. 
Angajamentul față de cerințele UE poate fi o provocare pentru țările în tranziție 
timpurie, în special în sectorul municipal, unde capacitatea de împrumutare poate fi 
limitată. În cazul în care proiectele nu pot fi structurate pentru a îndeplini cerințele de 
mediu ale Uniunii Europene, acest lucru va fi clarificat în informațiile Băncii pentru 
Consiliul de Administraţie, cu justificare adecvată pentru orice derogare, și în  
Documentul de Proiect. BERD va colabora cu clienții, acolo unde este cazul, astfel 
încât orice acțiune complementară pentru proiectele care nu îndeplinesc criteriile de 
mediu ale UE le va aduce spre îndeplinirea în totalitate a standardele UE în viitor. În 
timpul fazelor de construcție și de operare, BERD monitorizează proiectele privind 
angajamentele și standardele convenite, iar esența și frecvența monitorizării este 
determinată de riscurile de mediu și sociale asociate investiției. 
 
Moldova se confruntă cu o serie de probleme serioase de mediu, inclusiv cu lipsa unei 
capacității suficiente de gestionare a deșeurilor la nivel de municipalitate, practici 
agricole nedurabile, lipsa unui management forestier adecvat, poluarea apelor de 
suprafață și subterane, precum și poluarea aerului. Abordarea acestor provocări , cum 
ar fi modernizarea parcului de vehicule pentru a reduce poluarea aerului, protejarea 
biodiversității și pierderea habitatului, stoparea și inversarea degradării terenurilor, 
precum și îmbunătățirea accesului la apă potabilă, tratarea apelor uzate și gestionarea 
deșeurilor solide va avea beneficii semnificative în domeniul sănătății, mediului și 
economiei.5 
 
Pe parcursul implementării strategiei, Banca se va concentra pe abordarea a trei 
priorități strategice: sprijinirea reabilitarea infrastructurii Republicii Moldova, 
promovarea modernizării și dezvoltării sectorului corporativ din Moldova și 
sprijinirea integrării Republicii Moldova pe piețele europene de energie și 
diversificarea surselor de energie.  
 
Reabilitarea infrastructurii Republicii Moldova este de natură să includă îmbunătățirea 
infrastructurii drumurilor naționale, investiții în materialul rulant și infrastructura 
feroviară, finanțarea infrastructurii regionale și municipale de aprovizionare cu apă, 
precum și investiții în sistemele de termoficare și de gestionare a deșeurilor solide. În 

                                                 
5 Aceste provocări și beneficii sunt prezentate în detaliu în "Analiza în Țările Politicii Europene de 
Vecinătate (PEV), și Federația Rusă cu privire la beneficiile sociale și economice de protecție sporită a 
mediului - Raport de țară Moldova"http://www.environment-benefits.eu/pdfs/Moldova-
ENPI%20Benefit%20Assessment.pdf. 
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ce privește politica socială și de mediu a BERD, astfel de îmbunătățiri a infrastructurii 
vor trebui să fie proiectate și construite pentru a satisface standardele de mediu și 
sociale, cu accent pe tehnologiile de eficiență energetică și utilizare eficientă a apei. 
Pentru proiectele la drumuri și de transport urban, Banca lucrează pentru a promova 
siguranța rutieră pentru conducătorii auto, pietoni și alți utilizatori ai drumurilor. 
Siguranța în construcții este un alt aspect important pentru sectorul transporturilor și 
în cazul în care proiectele necesită achiziția de terenuri, se vor aplica cerințele BERD 
pentru relocare și restabilirea  mijloacelor de trai. 
 
Continuarea implementării Politicii de mediu și sociale a BERD este unul dintre 
modurile în care BERD va sprijini modernizarea și dezvoltarea sectorului corporativ 
din Moldova. Politica cere clienților să dezvolte și să implementeze cele mai bune 
practici și sisteme de management, și standarde în domeniul protecției mediului, 
sănătății și securității la locul de muncă, managementului resurselor umane și 
implicării părților interesate. Companiile care practică un management bun în aceste 
domenii au costuri de exploatare, în general, mai mici, o fluctuație mai mică a  
personalului și sunt mai atractive pentru investitorii străini. 
 
BERD își propune să sprijine integrarea Republicii Moldova pe piețele europene de 
energie și diversificarea surselor de energie, prin furnizarea de finanțare pentru 
reabilitarea și dezvoltarea rețelelor de transport al electricității și gazelor, conducte și 
investiții în proiecte de energie regenerabilă și eficiență energetică. Investițiile în 
eficiența energetică și în sectorul energiei regenerabile au potențialul de a reduce 
semnificativ emisiile de carbon ale Republicii Moldova. Pentru proiectele de energie 
regenerabilă, și, în special pentru turbinele eoliene, deciziile de amplasare trebuie să 
țină cont de biodiversitate și habitate, inclusiv evitarea sau reducerea la minimum a 
impactului asupra zonelor protejate și a rutelor de migrație. Acest lucru se va aplica, 
de asemenea, în ce privește proiectele de transportare a energiei electrice. În plus, 
pentru proiectele de transport, analiza prealabilă de mediu a BERD,  va include o 
evaluare a intensității carbonului la sursa de generare. Proiecte de transport a energiei 
regenerabile și energiei electrice implică de multe ori achiziția de terenuri și unde este 
cazul, se vor aplica cerințele BERD pentru relocare și restabilirea mijloacelor de trai. 
Pentru proiectele de biomasă, BERD va lucra cu clienții pentru a-i ajuta să înțeleagă 
lanțurile lor de aprovizionare și să promoveze utilizarea de surse legale și durabile de 
combustibil. 
 
 
4. ACCES LA FINANȚARE 
 
4.1. Acces la capital din sursele comerciale 
 
Sistemul financiar din Moldova este puternic dominat de bănci. Sistemul bancar este 
în mare parte privat și include 14 bănci. Singura banca cu capital de stat, Banca di 
Economii, a fost în mod efectiv privatizată în septembrie 2013 printr-un proces de 
recapitalizare non-transparent, care a dus la transferul unui pachet majoritar de acțiuni 
către un grup local, în timp ce participarea guvernului s-a redus la 33 la suta. Sistemul 
bancar este destul de concentrat, unde cele mai mari cinci bănci dețin aproximativ 70 
la suta din totalul activelor, existând puțină concurență între bănci. Penetrare bancară 
este peste medie în comparație cu alte țări din regiune, la circa 70 la suta din PIB, însă  
creditele acordate sectorului privat se situează la un nivel relativ scăzut, la 38 la suta 
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din PIB. Credite bancare s-au concentrat în comerț (38 la sută), agricultură și industria 
alimentară (16 la suta), urmate de industria imobiliară și construcții (8 la suta) . 
Băncile comerciale sunt în principal finanțate din depozite și au o cotă scăzută a 
depozitelor mai mari de un an, rezultând într-o oferta redusă de finanțare pe termen 
lung pentru sectorul privat. 
 
Există în jur de 60 de instituții de micro-finanțare în țară și peste 500 de asociații de 
economii și împrumut ( AEÎ). Organizațiile de micro-finanțare au un portofoliu total 
de peste 150 milioane dolari SUA, cu aproape 85% din aceste fonduri în șapte cele 
mai mari organizații. AEÎ sunt angajate în creditarea pe termen scurt ai membrilor săi 
. Majoritatea AEÎ (75 la suta), își desfășoară activitatea în mediul rural și beneficiază 
de acces la fonduri și de formare oferite de către Corporația de Finanțare Rural (CFR), 
fondată cu concursul Grupului Băncii Mondiale în calitate de intermediar financiar 
specializat. Pentru alte forme de finanțare, capitalul de risc operează în regiune, dar nu 
există nici un fond național. Există un proiect de lege privind capitalul de risc, însă nu 
există un cadru legal. 
 
Piața de capital din țară nu este bine dezvoltată. Tranzacționarea valorilor mobiliare se 
concentrează în obligațiuni și bonuri de tezaur de stat, în timp ce segmentul corporativ 
privat este practic absent. Volumul tranzacțiilor pe bursa de valori și volumul 
tranzacțiilor OTC a fost de aproape 100 de milioane de dolari SUA în 2012 (1,4 la 
sută din PIB). Moldova operează un sistem de pensii distributiv/pay-as-you-go, și 
există doar trei fonduri de pensii private, înregistrate, însă care nu activează. Accesul 
la piețele internaționale de capital este limitat din cauza dimensiunii reduse a 
majorității firmelor și de profilul de risc nefavorabil al economiei. Republica Moldova 
este evaluată la B3/Stable de Moody. 
 
4.2. Finanțarea acordată de băncile multilaterale de dezvoltare și cooperarea 

cu alte IFI 
 
Banca cooperează îndeaproape cu alți donatori. Principalele domenii de cooperare 
între BERD și alți donatori includ: 
 
 Coordonarea Dialogului de politici: BERD este un participant activ la 

reuniunile de coordonare ale donatorilor cu guvernul, inclusiv atât coordonarea 
generală a donatorilor, cât și a sectorului de activități specifice de coordonare cu 
privire la i) sectorul privat, ii) sectorul financiar, iii) apă și mediu, iv) transportul, 
și v) energetica. Coordonarea donatorilor privind dialogul de politici include i) 
regulat, de obicei lunar, ședințele consiliilor consultative sectoriale prezidate de 
ministrul respectiv al Guvernului, ii) misiunile comune ale donatorilor pentru a 
discuta despre sectoare sau proiecte specifice, și iii) reuniuni ad-hoc, la necesite. 
BERD este, de asemenea, un coordonator activ de dialog politic cu IFI, prin 
crearea unui Consiliu Economic, în parteneriat cu Guvernul. Banca instituie o 
inițiativă de coordonare a donatorilor de comun acord cu Ministerul Economiei în 
domeniul eficienței energetice. 

 Asistența tehnică: Banca utilizează în mod activ asistența tehnică semnificativă 
din partea UE, donatorii bilaterali și fondurilor speciale, cum ar fi Fondul ETC și 
Fondul Acționarilor BERD, în special pentru pregătirea și implementarea 
proiectelor. Banca, de asemenea, dorește instituirea cooperării tehnice legale și de 
reglementare în domenii strategice cheie finanțată de donatori, inclusiv eficiența 



26 
 

energetică, concurență, telecomunicațiile, reglementarea energetică, și sectorul 
financiar. În cazul în care este așteptată o implicare mai activă cu misiuni de 
cooperare tehnică finanțate de donatori în următoarea perioadă a strategiei, 
domeniile suplimentare includ: suport pentru proiecte municipale și de eficiență 
energetică prin intermediul fondului E5P, angajamente suplimentare în sectorul 
eficienței energetice prin intermediul echipei SBS și politicile de dialog care 
însoțesc SEFF prin SIDA (Guvernul suedez), precum și posibila implementare a 
instrumentului "mai mult pentru mai mult" din partea UE, în special în 
infrastructură și domeniile municipale. 

 Cofinanțarea proiectelor: Toate proiectele de infrastructură și energie realizate 
de BERD în perioada strategiei anterioare a implicat co-finanțarea investițiilor  cu 
cel puțin un alt IFI (BEI, IFC, BM). Se așteaptă ca această cooperare să continue 
în timpul strategiei prezente. Toate proiectele de infrastructură și energie, în 
special, sunt elaborate împreună cu BEI și se așteaptă să beneficieze de co-
finanțarea Instrumentului de investiții în vecinătate (NIF). Deși împrumuturile 
BERD nu sunt supuse obligației de concesionalitate a FMI în cadrul noului 
program cu FMI, constrângerile de suportabilitate solicită co-finanțare 
semnificativă din granturi, în special în regiunile din afara capitalei. 

 
Banca Mondială 
 
Republica Moldova este membru al Grupului Băncii Mondiale din 1992 și al 
Asociației Internaționale pentru Dezvoltare din 1994. Strategia de parteneriat a Băncii 
Mondiale pentru Republica Moldova pentru 2014-2017 a fost aprobată în septembrie 
2013 și prevede angajamentele totale de aproximativ 140 milioane dolari SUA pe an, 
parțial canalizate prin sprijin bugetar direct. Banca Mondială sprijină , de asemenea, 
investițiile în modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea accesului la servicii 
publice, precum și proiecte cu beneficii regionale sau globale pentru mediu. În plus 
față de operațiunile sale de creditare, Grupul Băncii Mondiale oferă o gamă largă de 
servicii analitice și consultative, complementate de investiții și garanții prin 
intermediul instituțiilor Grupului Băncii (IFC și MIGA), pentru a consolida și extinde 
dezvoltarea sectorului financiar și privat. Cele mai recente trei domenii de cooperare 
între BERD și BM cuprind (a) studiul de fezabilitate  privind reabilitarea drumurilor  
finanțat de BM, care servește BERD și BEI pentru structurarea Cadrului de reabilitare 
a drumurilor IV, (b) sprijinirea autorităților în restructurarea Întreprinderii  Termocom 
și (c) îmbunătățirea legislației în domeniul de reglementare a sectorului bancar.  
 
IFC 
 
Republica Moldova a devenit membru al IFC în 1995. IFC a acordat 87 de milioane 
de dolari din fondurile sale proprii și a asigurat 25 milioane dolari în consorții pentru 
proiecte de infrastructură, telecomunicații, agrobusiness, și sectorul financiar. 
Serviciile de consultanță IFC sunt active în Republica Moldova din 1997 în sectorul 
bancar, textile, prelucrarea produselor alimentare și agricole. 
 
Până în prezent, IFC a oferit 10 de milioane de dolari în calitate de împrumut și 
participare în capital pentru restructurarea bilanțului către Bostavan Wineries, în 
aprilie 2008, o linie de creditare de 7 milioane de dolari pentru IMM-uri către 
ProCredit Bank în iulie 2009, 15 de milioane de dolari linie de credit pentru IMM-uri 
la MAIB în august 2010, și 12 milioane dolari SUA pentru compania privată de 
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distribuție a electricității Union Fenosa în decembrie 2009, co-finanțat de BERD cu 
aceeași sumă, 70 de milioane de dolari SUA participare în capital și pachet de 
finanțare pentru TRANSOIL (de asemenea, susținut de 12 milioane de dolari de la 
BERD pentru capital circulant) . Mai mult decât atât, IFC, BERD și EFSE sunt cele 
trei IFI pentru cea mai mare bancă din Republica Moldova MAIB și efectuează 
împreună dialogul politic cu privire la recenta schimbare netransparentă a 
acționariatului în bancă. BERD va continua să coopereze cu IFC pe coordonarea 
sprijinului său pentru sectorul privat din Republica Moldova. 
 
FMI 
 
Republica Moldova a aderat la FMI în luna august 1992. În ianuarie 2010, Consiliul 
de Directori al FMI a aprobat Extended Credit Facility/Extended Fund Facility 
Arrangements, fiecare pe o perioadă de trei ani, în valoare totală de 369,6 milioane 
DST ( 300% din cota, sau 588 milioane dolari SUA ), împărțită în mod egal între cele 
două instrumente. Noile instrumente susțin programul economic a guvernului, care 
are ca scop restabilirea durabilității fiscale și externe, menținerea stabilității financiare 
și susținerea creșterii economice. În cadrul noului program cu FMI, plafoanele 
datoriei externe nu se aplică la creditele de la instituțiile financiare internaționale. 
Principalele trei criterii structurale pentru finalizarea Extended Credit 
Facility/Extended Fund Facility au fost:  
 
 Adoptarea și intrarea în vigoare a Legii noi a instituțiilor financiare în comun cu 

BNM: îndeplinită, a intrat în vigoare la 5 aprilie 2013 
 Soluționarea satisfăcătoare a situației de faliment de la Banca di Economii: nu 

este îndeplinit 
 Realizarea unui mai bun control bugetar: nu este îndeplinit. 

 
În prezent, Misiunea este închisă în mod oficial, dar FMI continuă să monitorizeze 
situația pentru a fi în măsură să revină rapid în cazul în care Guvernul va solicita un 
nou program. 
 
Pe parcursul acordului stand-by expirat recent, Banca a menținut un dialog continuu 
cu colegii de la FMI în ceea ce privește prioritățile cheie ale reformei și corelarea 
angajamentelor de reformă a autorităților, în special în domeniul dificil de 
transparență a acționarilor în sectorul financiar și guvernare corporativă. BERD 
coordonează strâns acțiunile sale cu oficiul local al FMI, precum și cu vizitele de 
consultare ale FMI, cu accent pe coordonarea sprijinului pentru reforme în 
infrastructură și sectorul energetic, precum și sprijin pentru stabilitatea sectorului 
financiar și aprofundarea intermedierii financiare. 
 
4.3. Cooperarea cu Uniunea Europeană  
 
UE dezvoltă o relație din ce în ce mai strânsă cu Republica Moldova, pentru 
integrarea economică treptată și o aprofundare a cooperării politice. Moldova este o 
țară partener în cadrul Politicii Europene de Vecinătate (PEV), cu un plan de acțiune 
comun UE-Moldova bazat pe Acordul de Parteneriat și Cooperare. Moldova este, de 
asemenea un participant activ în programul Parteneriatului Estic al UE pe ambele 
piste multilaterale și bilaterale, și a parafat Acordul de Asociere și Acordul de Liber 
Schimb Cuprinzător și Aprofundat în noiembrie 2013. 
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Programul Indicativ Național al UE pentru Republica Moldova pentru anii 2011-13 a 
stabilit trei domenii-cheie prioritare: buna guvernare, statul de drept și libertățile 
fundamentale de dezvoltare socială și umană, precum și comerciale și de dezvoltare 
durabilă. Bugetul indicativ din Instrumentul European de Vecinătate a fost stabilit la 
273,14 milioane euro. În plus, UE a oferit sprijin bugetar specific sectorului în 
Republica Moldova începând cu anul 2007. În 2013, Uniunea Europeană a aprobat un 
pachet de asistenţă în valoare de 100 milioane de euro în vederea stimulării 
economice a diferitor sectoare ale economiei reale, susţinerii reformelor sectoriale 
principale (din sectorul de instruire profesională şi educaţional şi pentru liberalizarea 
regimului de vize) şi dezvoltării capacităţii instituţionale a administraţiei publice. În 
cadrul Programului de Integrare şi Cooperare al Parteneriatului Estic (EaPIC), axat pe 
acordarea asistenţei financiare suplimentare ţărilor Parteneriatului Estic care 
implementează reforme de promovare a democraţiei şi respectării drepturilor omului, 
Republica Moldova a beneficiat de un suport adiţional în valoare de 28 milioane de 
euro în 2012 şi în valoare de 35 milioane de euro în 2013. Acest mecanism 
remunerativ este conform principiului de răspundere reciprocă şi diferenţiere introdus 
în evaluarea din 2011 a Politicii Europene de Vecinătate: “Sprijinul sporit din partea 
UE pentru ţările din vecinătate este unul condiţional. Acesta va depinde de progresul 
atins în direcţia dezvoltării şi consolidării democraţiei şi a respectării supremaţiei 
legii. Cu cât mai mult şi mai repede o ţară avansează în implementarea reformelor 
interne, cu atât mai mult sprijin aceasta va primi din partea UE.  
 
Cooperarea dintre BERD și UE în Republica Moldova este axată pe trei direcții, 
inclusiv cooperarea strânsă în dialogul politic, misiuni comune cu privire la anumite 
sectoare, cum ar fi energetica și transportul, și discutarea matricei de politici aferentă 
programelor relevante de suport bugetar în sector, asistență tehnică pentru proiecte 
specifice, în care UE oferă mai mult de o treime din totalul angajamentelor de CT, și 
co- finanțarea investiți  prin Instrumentul de investiții în vecinătate (NIF) . 
 
Banca Europeană de Investiții 
 
BEI are mandatul de a oferi finanțare pentru Republica Moldova în conformitate cu 
Acordul Cadru semnat în noiembrie 2006. Moldova este eligibilă pentru a primi 
finanțare pentru proiectele de interes comun în domeniul infrastructurii de mediu, de 
transport, energie, telecomunicații. Începând cu 2009, BEI are, de asemenea mandat 
pentru finanțarea IMM-urilor din Republica Moldova. 
 
BERD se bucură de o colaborare foarte productivă cu BEI în Republica Moldova. 
Aproape toate proiectele de infrastructură din Republica Moldova de o relevanță 
economică importantă pentru Republica Moldova sunt co-finanțate de BERD și BEI 
în raport de 50:50 și sunt susținute de Fondul de investiții pentru vecinătate al 
Comisiei Europene. Până la sfârșitul lunii august 2013, BEI a semnat mai multe 
proiecte în Republica Moldova , ambele co- finanțate de BERD și NIF al UE : 
 
 În iunie 2013, BERD și BEI au semnat Cadrul IV de reabilitare a drumurilor în 

sumă de 300 de milioane de euro cu Republica Moldova, pentru a sprijini 
reabilitarea drumurilor care conectează capitala Chișinău cu frontiera UE. Acesta 
este cel mai mare proiect din Republica Moldova până în prezent . 
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 În februarie 2012, BEI și BERD au oferit în comun un împrumut de 30 de 
milioane de euro pentru reabilitarea liniilor de transportare a energiei către 
întreprinderea de stat Moldelectrica. 

 De asemenea, în 2012 , BEI și BERD au realizat în comun primul proiect 
municipal din afara municipiului Chișinău -  transport pentru municipiul Bălți. A 
fost oferit un împrumut de 3 milioane de euro pentru reînnoirea parcului de 
troleibuze municipale . 

 În decembrie 2011, băncile au oferit în comun un împrumut de 20 de milioane de 
euro pentru reabilitarea drumurilor municipale din Chișinău . 

 
În prezent, BEI consideră mai multe proiecte noi de infrastructură în domeniul 
energiei, transporturilor, telecomunicațiilor și a sectoarelor de infrastructură 
municipale, toate co- finanțate de BERD, care este creditorul de bază, cu susținerea 
granturilor acordate de NIF UE.  
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ANEXA 1 – EVALUAREA SITUAȚIEI POLITICE 
 
Moldova şi-a asumat şi pune în aplicare, deși neuniform, principiile democrației 
multipartite, ale pluralismului și ale economiei de piață în conformitate cu condițiile 
prevăzute în Articolul 1 al Tratatului privind Înființarea Băncii.  
 
Din iulie 2009 la putere este instaurat un guvern în general pro-european și 
reformator. Deși au fost adoptate importante reforme politice și economice, 
implementarea respectivelor reforme nu a fost consecventă. În special supremația legii 
încă rămâne a fi slabă și există preocupări semnificative cu privire la independența și 
integritatea puterii judecătorești. 
 
Aceste deficiențe au fost evidențiate de căderea guvernului în februarie 2013 în 
rezultatul unui scandal major de corupție. Deși coaliția de guvernare s-a reformat către 
sfârșitul lunii mai 2013, începând cu această perioadă s-au înregistrat progrese 
modeste la implementarea reformelor politice și de guvernare din țară. 
 
Cu toate acestea, Moldova este pe calea parafării Acordului de Asociere împreună cu 
Zona de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător cu Uniunea Europeană către 
sfârșitul lunii noiembrie 2013, semnarea fiind preconizată pentru 2014. Agenda de 
asociere determinată de către Acordul de Asociere ar trebui să contribuie la ancorarea 
reformelor politice și economice desfășurate de către actualul guvern. 
 
În ultimii ani s-au înregistrat progrese limitate în privința conflictului Transnistrean 
înghețat de mai mult timp. Guvernul Moldovei a continuat strategia de normalizare 
treptată a relațiilor sociale și economice, în timp ce asocierea politică are ca scop 
sporirea atractivității pentru oamenii și liderii din regiunea separatistă prin asigurarea 
unui acces mai bun la piețele europene și prin facilitarea călătoriilor în UE fără viză. 
Cu toate acestea, măsurile concrete în vederea unei soluționări politice au fost reduse, 
iar voința politică este limitată pe ambele maluri ale Nistrului pentru genul de 
compromis necesar unei soluții durabile.  
  
Alegeri Libere și Guvern Reprezentativ 
 
Alegeri libere, corecte și competitive 
 
Cetățenii Moldovei au dreptul de a schimba guvernarea prin alegeri periodice, 
organizate în baza votului universal. În ultimii ani alegerile din Moldova au fost 
considerate de către observatorii internaționali ca fiind în general libere și corecte, 
deși unele probleme s-au remarcat în domenii importante care sunt esențiale pentru un 
proces electoral competitiv cum ar fi corectitudinea listelor de înregistrare ale 
alegătorilor. 
 
Constituția Republicii Moldova consfințește alegerile ordinare ale legislativului după 
sistemul de reprezentare proporțională după listele de partid. Președintele este ales de 
către Parlament în baza supermajorității de trei cincimi din mandatele parlamentare. 
Președintele numește prim-ministrul care formează cabinetul. Prim-ministrul numit de 
Președinte și cabinetul de miniștri format de acesta sunt supuși aprobării de către 
Parlament. 
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Din aprilie 2009 au avut loc trei alegeri parlamentare și un referendum național. În 
conformitate cu misiunile internaționale de observatori din partea OSCE și Adunarea 
Parlamentară a Consiliului Europei, fiecare dintre aceste evenimente s-au desfășurat 
în mare măsură cu respectarea standardelor internaționale pentru alegeri democratice. 
Cu toate acestea, au fost totuși observate deficiențe cu privire la interferențele 
administrative, carențe de procedură (în special exactitatea listelor de înregistrare a 
alegătorilor) și părtinirea de către mass-media. 
 
Referitor la cele mai recente alegeri parlamentare din noiembrie 2010, raportul final al  
Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR) a 
concluzionat că: "Aceste alegeri parlamentare anticipate au respectat majoritatea 
angajamentelor OSCE și ale Consiliului Europei. Alegerile au fost administrate într-
un mod transparent și imparțial de către Comisia Electorală Centrală (CEC) care s-a 
bucurat de încrederea majorității concurenților electorali. Diversitatea candidaților a 
oferit alegătorilor o alegere veritabilă. Mass-media a oferit o gamă largă de opinii 
politice și informații electorale. În timpul campaniei electorale au fost respectate 
drepturile civile și politice.” Cu toate acestea, Raportul Final a subliniat și defecte ale 
listelor electorale, rapoarte de cheltuieli incomplete și inexacte cu privire la campania 
electorală, lipsa acțiunilor imediate din partea Comisiei Electorale Centrale la 
plângerile înaintate, precum și printre deficiențele cheie fiind mass-media părtinitoare 
cu referire la unele posturi private.6 
 
Ca răspuns la aceste preocupări, în 2012 Comisia Electorală Centrală a implementat 
registrul electronic al alegătorilor care a fost aplicat în timpul alegerilor locale parțiale 
din noiembrie 2012. CEC, de asemenea, s-a angajat să reformeze baza legislativă 
pentru finanțarea partidelor politice și a pregătit un proiect de lege în acest sens. Cu 
toate acestea, respectivul proiect încă nu a fost adoptat de către Parlament.  
 
Separarea puterilor și verificările și bilanțurile eficace 
 
Constituția Republicii Moldova prevede unele verificări și bilanțuri formale în cadrul 
sistemului politic. Cu toate acestea, atribuțiile constituționale ale Președintelui sunt 
limitate, iar alegerea indirectă a Președintelui de către o supermajoritate parlamentară 
mai degrabă decât alegerea directă de către popor, limitează capacitatea executivului 
de a trage la răspundere legislativul și guvernul. Mai important este faptul că 
independența sistemului judiciar este limitată din cauza politizării numirii 
judecătorilor de rang înalt, inclusiv la Curtea Constituțională, precum și percepția 
nivelului ridicat al corupției în sistemul judiciar.  
 
Puterea oficialilor aleși de a guverna 
 
În Moldova, oficialii aleși au putere efectivă de a guverna. Serviciile militare și de 
securitate ale Moldovei sunt sub control civil și nu joacă un rol important în procesul 
de luare a deciziilor politice din țară. Cu toate acestea, anumite interese de afaceri au o 
influență semnificativă asupra vieții politice a țării și asupra elaborării politicilor la cel 
mai înalt nivel, inclusiv prin influența acestora asupra sistemului judecătoresc care a 
fost folosit pentru a contesta autoritatea liderilor aleși și a organelor de reglementare, 

                                                 
6 OSCE/ODIHR Raportul Final al Misiunii de Monitorizare a Alegerilor, Alegerile Parlamentare 
Anticipate, 28 noiembrie 2010. 
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precum și mass-media. De asemenea, se presupune că autoritatea națională de anti-
corupție  a fost utilizată pentru a proteja anumite partide interesate în timp ce altele 
erau persecutate. 
 
Societatea civilă, Mass-media și Caracterul Participativ 
 
Dimensiunea și independența societății civile 
 
Pe parcursul ultimilor ani, societatea civilă din Moldova a fost în creștere ca 
dimensiune, independență și diversitate, iar principalele organizații ale societății civile 
din țară (OSC) și-au exprimat angajamentul de a lucra în parteneriat cu guvernarea 
pentru a face față provocărilor reformelor politice și sociale din țară. Începând cu 
2009, receptivitatea coaliției de guvernare pro-europene față de contribuțiile de natură 
politică a OSC atât locale cât și internaționale le-a dat o voce mai eficace în procesul 
de elaborare a politicilor.  
 
Cu toate acestea, în general la nivel local organizațiile societății civile rămân relativ 
slabe și fragmentate. Unele OSC sunt legate de partidele politice și respectiv au 
agende politice deschise. Mai mult decât atât, cele mai mari și mai eficiente 
organizații ale societății civile din Moldova rămân dependente în mare măsură de 
finanțarea externă și concentrate pe influențarea politicilor de nivel înalt, în așa fel au 
legături relativ slabe cu marea majoritate a populației țării. 
 
Mass-media pluralistă independentă care activează fără cenzură 
 
Constituția și legislația Republicii Moldova promovează libertatea presei și de 
expresie și interzice în mod expres orice formă de cenzură. În practică, libertatea și 
independența mass-media s-au îmbunătățit semnificativ de la formarea guvernului de 
coaliție pro-european în anul 2009. O nouă lege cu privire la libertatea de exprimare 
elaborată în colaborare cu Consiliul Europei și Uniunea Europeană a fost adoptată în 
2011 și a început să apară în jurisprudență în 2012.7 
 
Cu toate acestea, încă mai există provocări semnificative. Cele mai mari canale de 
televiziune private din Moldova sunt deținute de persoane fizice înstărite, cu relații 
apropiate de partide politice și grupuri de interese; sunt deseori folosite pentru a 
sprijini partidele politice, precum și de a promova "campanii de defăimare" îndreptate 
împotriva anumitor figuri politice. Această practică a fost deosebit de răspândit în 
timpul crizei politice din prima jumătate a anului 2013, când un număr de 
personalități politice de rang înalt au fost țintele "dezvăluirilor" extrem de dubioase cu 
privire la practicile lor de corupție. 
 
În plus, autoritatea națională de reglementare mass-media, Consiliul Coordonator al 
Audiovizualului, continuă să se angajeze în ceea ce este în general perceput ca fiind 
luare a deciziilor în mod corupt și / sau politizat. În aprilie 2012, Consiliul a retras 
licența de emisie a canalului de televiziune NIT al opoziție pentru pretinsul eșec de a 
se conforma cerințelor legale de asigurare a pluralismului (NIT a fost scos în evidență 
în raportul OSCE-ODIHR pentru părtinire în relatările cu privire la alegerile 

                                                 
7 Implementarea Politicii Europene de Vecinătate în Republica Moldova: Progresele înregistrate în 
2012 și recomandări pentru luarea de măsuri, martie 2013. 
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parlamentare din 2010). NIT a contestat decizia, dar procesul de judecată a fost 
amânată în mod repetat, în cele din urmă fiind respins de Curtea de Apel Chișinău în 
februarie 2013, subliniind îngrijorări serioase cu privire la imparțialitatea Consiliului 
Coordonator al Audiovizualului, precum și a instanțelor de judecată.  
 
Canale multiple de participare civică și politică 
 
Cetățenii Republicii Moldova în general se bucură de multiple căi de participare la 
acțiunile civice și politice. Moldova dispune de un număr mare de partide politice, 
organizații cvasi-politice și organizații independente ale societății civile care 
reprezintă o gamă largă de puncte de vedere și preocupări politice și civile.  
 
Cele mai profesioniste organizații ale societății civile din Republica Moldova și care 
dispun de resurse suficiente au acces multiplu la procesul de luare a deciziilor de către 
guvernare și la procesele politice. Unele organizații ale societății civile sunt invitate să 
ia parte la "parteneriatele" formale cu guvernarea pe segmentele problemelor de 
interes, cum ar fi programele naționale privind anti-corupția sau libertatea mass-
media, și ele sunt de obicei consultate de către comisiile parlamentare de specialitate 
pe domeniile respective. Cu toate acestea, unele dintre aceste OSC-uri se plâng de 
faptul că consultările politicilor efectuate de ele sunt de obicei ignorate de către 
autorități, în special în cazul în care amenință anumite interese sau ar putea duce la o 
mai mare transparență în domeniile în care aceste interese preferă să rămână 
netransparent. 
 
Libertatea de a crea partide politice și existența opoziție organizate 
 
Baza legislativă și normativă pentru formarea partidelor politice independente este 
consfințită în Constituția Republicii Moldova și este implementată. Partidele politice 
sunt pe deplin libere să recruteze membri și să candideze pentru funcții publice, iar 
partidele de opoziție sunt libere nu doar să candideze, dar de asemenea să activeze în 
cadrul oficiilor electorale și să se opune inițiativelor guvernării. Opoziția 
parlamentară, Partidul Comunist este de fapt cel mai mare partid în parlament, după 
ce a câștigat 42 din cele 101 de mandate, și este reprezentat pe larg în consiliile locale 
din întreaga țară, inclusiv în capitală, Chișinău. 
 
Cu toate acestea, rămân provocări serioase în domeniul finanțării partidelor politice. 
Deși există prevederi legale clare privind regulile de asigurare a transparenței 
finanțării partidelor elaborate cu sprijinul Comisiei de la Veneția a Consiliului 
Europei, deseori acestea sunt încălcate.8 Încercările recente de a îmbunătăți punerea în 
aplicare a acestor reglementări privind finanțarea partidelor politice, susținute de 
Comisia Europeană și Consiliul Europei, care a rezultat în elaborarea unui proiect de 
lege privind finanțarea partidelor politice, încă nu a dat rezultate concrete.9 
 

                                                 
8 Consiliul Europei, Grupul de State Contra Corupției (GRECO), Raportul de Evaluare a Moldovei: 
Transparența Finanțării Partidelor, aprilie 2011. 
9 Implementarea Politicii Europene de Vecinătate în Republica Moldova: Progresele înregistrate în 
2012 și recomandări pentru luarea de măsuri, martie 2013. 
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Statul de Drept și Accesul la Justiție 
 
Supremația legii 
 
Constituția Republicii Moldova este legea supremă a țării și este general acceptat de 
majoritatea forțelor politice. Cu toate acestea, anumite prevederi ale Constituției au 
fost contestate în ultimii ani, în special alegerea indirectă a Președintelui de către 
Parlament care a cauzat impasul politic din ultimii ani. Totuși, două încercări de 
modificare a respectivelor articole din Constituție pentru a permite alegerea directă a 
Președintelui au eșuat din cauza prezenței scăzute la vot.  
 
Există restricții clare în vigoare cu privire la circumstanțele în care autoritățile alese 
pot guverna prin decret sau pot suspenda drepturile și garanții constituționale. În 
practică acest lucru s-a întâmplat doar o singură dată în ultimii ani, ca răspuns la 
protestele în masă și violențele care au urmat după alegerile parlamentare contestate 
din aprilie 2009, iar starea de urgență a fost ridicată imediat după restabilirea ordinii 
de drept. 
 
Toți cetățenii Republicii Moldova au dreptul la un proces echitabil și libertatea de a 
nu fi arestați sau deținuți în mod arbitrar. Cu toate acestea, corupția și proasta 
guvernare în sistemul judiciar, poliție și Procuratura Generală - și abuzurile 
reprezentanților puterii aspra respectivelor instituții prin intermediul intereselor 
politice de amploare - au subminat în ultimii ani aceste drepturi. Lipsa independenței 
și corupția sistemului judiciar continuă să afecteze în special dreptul la un proces 
echitabil. 
 
Independența sistemului judiciar 
 
Independența justiției este cea mai mare provocare politică cu care se confruntă 
Republica Moldova astăzi. În ciuda încercărilor repetate de a reforma instanțele 
judecătorești, percepția corupției în sistemul judiciar rămâne a fi la un nivel ridicat, iar 
implicarea atât a interesele politice cât și a celor comerciale în hotărârile judecătorești 
este considerată a fi de proporții mari. Manipularea hotărârilor judecătorești a fost 
evidentă mai ales în criza politică din prima jumătate a anului 2013, când un număr de 
hotărâri - inclusiv de către Curtea Constituțională - au fost adoptate netransparent și 
au fost criticate vehement de către comunitatea internațională. Ca urmare a percepției 
acestei părtini și a corupției, încrederea în instanțele de judecată este extrem de 
scăzută atât din partea cetățenilor cît și a întreprinderilor.  
 
Guvernul și cetățenii sunt egali în fața legii 
 
Conceptual Constituția Republicii Moldova garantează egalitatea tuturor cetățenilor în 
fața legii, dar acest lucru nu este întotdeauna susținut în practică. Impunitatea este în 
continuare o problemă, Procuratura Generală nu ia întotdeauna măsuri pentru a deferi 
justiției funcționarii care încalcă legile sau comit încălcări ale drepturilor omului.  
 
Unele persoane alese în bază de scrutin și care nu au fost alese, sunt capabile să se 
poziționeze mai presus de lege prin influența lor de natură politică sau economică. 
Această problemă a fost adusă la lumină în scandalul de corupție care a rezultat în 
prăbușirea coaliției de guvernământ de la începutul anului 2013, în care a fost 
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dezvăluit faptul că unii înalți funcționari au participat la vânătoare într-o pădure 
națională în timpul căreia membrul unui grup de vânători accidental a fost împușcat și 
omorât. În timp ce Procurorul General a demisionat din cauza participării la 
vânătoarea ilegală și presupusa mușamalizare ulterioară, nimeni încă nu a fost 
condamnat în acest dosar. Acest caz a scos în evidență deficiențele sistemului juridic 
în urmărirea penală a persoanelor care exercită funcții publice în cazul în care încalcă 
legea.  
 
Deși există cerințe legale cu privire la publicarea și auditul independent al activelor și 
veniturilor funcționarilor publici, acestea nu sunt întotdeauna aplicate în practică. De 
exemplu publicarea datelor despre active: case și alte active deținute de personalitățile 
politice, se presupune ca sunt falsificate. Dezvăluirile efectuate de către jurnaliștii de 
investigație despre falsurile din declararea activelor sunt rareori urmărite de către 
organele de drept. 
 
Politici și instituții eficace pentru prevenirea corupției 
 
Corupția - atât corupția administrativă cât și corupția la nivel înalt - rămân a fi 
provocări foarte serioase în Republica Moldova. Deși strategia cuprinzătoare de 
combatere a corupției și planul de acțiuni pe doi ani (2012-2013) au fost adoptate de 
către Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (CCCEC) în 
consultare cu societatea civilă, acest lucru a avut un impact limitat atât asupra 
reducerii oportunităților cât și asupra reducerii stimulentelor de a se antrena în practici 
corupte. 
 
La sfârșitul anului 2012, CCCEC a fost reformat în Centrul Național Anticorupție 
(CNA), subordonat direct Parlamentului, iar atribuțiile sale au fost modificate. De 
asemenea Guvernul a creat Comisia Națională de Integritate pentru funcționarii 
publici cu funcția de a implementa standarde în serviciul public. În plus, Curtea de 
Apel Economică, văzută în mare parte ca un loc al corupție, a fost desființată, iar 
competențele instanțelor de fond a judecătoriilor economice au fost reduse. 
 
În conformitate cu Indicele de Percepție a Corupției evaluat de Transparency 
International, în 2013 Republica Moldova se plasa pe locul 102 din 177 de țări, în 
scădere de la locul 94 anul precedent.10 
 
Drepturile civile și politice 
 
Libertatea de exprimare, la informare, religie, conștiință, libera circulație, asociere, 
întrunire, și proprietate privată 
 
În calitate de membru al ONU, Consiliului Europei și OSCE, Republica Moldova a 
ratificat aproape toate tratatele internaționale de bază privind drepturile omului, 
acceptând în mare parte obligațiile care derivă din acestea și prezintă rapoarte 
naționale periodice cu privire la punerea lor în aplicare. Ca rezultat, Moldova a 
elaborat baza legală solidă pentru protecția drepturilor civile și politice. Cu toate 
acestea, punerea în aplicare a acestor angajamente internaționale nu a fost 
consecventă. 

                                                 
10 Transparency International, Indicele de Percepție a Corupției, 2013 și 2012 
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În 2011 Moldova a adoptat al doilea Plan național de acțiuni pentru drepturile omului 
(PNADO) 2011-2014, care pune accentul pe aderarea la instrumentele internaționale 
privind drepturile omului; armonizarea legislației naționale cu standardele 
internaționale; acordarea accesului liber la justiție, îmbunătățirea mecanismelor 
naționale de protecției a drepturilor omului; apărarea eficace a drepturilor politice, 
civile, economice, sociale și culturale; consolidarea protecției minorităților naționale 
și grupurilor etnice, precum și categoriile de populație care au anumite necesități fie 
din cauza vârstei, dependenței sociale sau a altor circumstanțe (minori, deținuți, 
migranți); creșterea nivelului de pregătire profesională, morală și disciplinară a 
cetățenilor în domeniul drepturilor omului.11 
 
În timp ce libertățile fundamentale de religie, conștiință, libera circulație, asociere și 
întrunire sunt în general respectate în practică, libertatea de exprimare, la informare și 
de proprietate privată sunt aplicate neuniform. Libertatea de exprimare și la informare 
au fost limitate de reflectarea distorsionată și părtinitoare de către unele mass-media, 
în timp ce protecția dreptului de proprietate privată a fost pusă în pericol prin 
transferul activelor în baza hotărârilor judecătorești discutabile, inclusiv prin 
guvernanța corporativă și transparența proprietății benefice în sectorul financiar în 
special. 
 
Incluziunea politică a femeilor, minorităților etnice și altor minorități 
 
Moldova este o societate multietnică iar Constituția și legislația Republicii Moldova 
interzic discriminarea pe bază de rasă, sex, dizabilități, limbă sau statut social. Cu 
toate acestea legile nu sunt puse în aplicare în mod sistematic. Cu toate că rata de 
participare a femeilor pe piața forței de muncă și remunerarea este mai mică decât cea 
a bărbaților, drepturile egale pentru femei sunt garantate în Constituție și în general 
puse în aplicare. Minoritățile etnice, în special turcă găgăuză, continuă să se bucure de 
un statut preferențial pe arena politică din Republica Moldova. Cu toate acestea, 
persistă prejudecăți sociale pe scară largă împotriva grupurilor minoritare rasiale și de 
altă natură, în special împotriva comunităților de lesbiene, gay, bisexuali și 
transsexuali (LGBT). Ca urmare, aceste grupuri suferă din cauza discriminării. 
 
Libertatea de hărțuire, intimidare și tortură 
 
Constituția Republicii Moldova prevede libertatea de hărțuire, intimidare și tortură, și 
aceste libertăți sunt în general respectate în practică. Persoanele fizice, grupurile 
civice și politice sunt în general libere de a se angaja în activități politice legale, 
inclusiv promovarea și apărarea drepturilor omului, fără pericol de hărțuire sau 
intimidare din partea agențiilor de stat sau locale. Cu toate acestea, au existat unele 
rapoarte privind relele tratamente aplicate de către poliție și alte instituții de anchetă în 
timpul detenție preventive. 
 
În rezultatul unui raport elaborat de către Comitetul Consiliului Europei pentru 
Prevenirea Torturii cu privire la pretinsele eșecuri în abordarea problemelor torturii și 
maltratării deținuților în urma crizei politice din 2009, guvernul s-a angajat în 
                                                 
11 Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, Grupul de Lucru pentru Evaluarea Periodică Universală, 
Raportul național prezentat în conformitate cu paragraful 15(a) al anexei la rezoluția 5/1 a Consiliului 
pentru Drepturile Omului, octombrie 2011. 
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revizuirea majoră a codului penal și a altor reforme, cum ar fi revizuirea codului civil 
și a legii privind ombudsmanul pentru drepturile omului. 
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ANEXA 2 – EVALUAREA DIFICULTĂŢILOR DE TRANZIŢIE  
 
Tabelul şi textul explicativ de mai jos oferă o evaluare generală a dificultăţilor de tranziţie pe 
sectoare, pe baza Raportului privind tranziţia 2013. Pentru fiece sector am inclus două 
punctaje separate de evaluare a structurii pieţelor şi a instituţiilor pentru susţinerea 
pieţei.  
 
Moldova: Indicatori sectoriali de tranziţie  
 
Sectoare Structura pieţei Instituţii pentru susţinerea pieţei 
Sectoare corporatiste     
    Agroindustrial Medie Medii 
    Industrie generală Medie Mari 
    Imobiliar Mare Medii 
    Telecomunicaţii Medie Medii 
Energetic     
    Resurse naturale  Medie Medii 
    Energie durabilă  Mare Mici 
    Energie electrică  Medie Mari 
Infrastructură     
    Alimentare cu apă şi  
    evacuarea apelor uzate  Mare Mari 
    Transport urban Medie Mari 
    Drumuri Medie Medii 
    Căi ferate Mare Mari 
Instituţii financiare     
    Bancare  Mare Medii 
    Asigurări şi servicii financiare  Mare Medii 
    Finanţarea ÎMMM-urilor  Mare Medii 
    Capital privat  Mare Medii 
    Pieţe de capital  Mare Mari 
 

Sursă: Raportul privind tranziţia 2013. 
 
Sectorul agroindustrial 
Structura pieţei: Medie 
Instituţii de piaţă: Medii 
 
Regimul de liber schimb al Republicii Moldova cu Uniunea Europeană a fost 
liberalizat în continuare odată cu finalizarea negocierilor privind Acordul de liber 
schimb aprofundat şi cuprinzător (DCFTA), care, conform aşteptărilor, după intrarea 
în vigoare, va consolida exporturile sectorului agricol şi va atrage noi investiţi străine. 
De asemenea, a fost accelerat procesul de privatizare, majoritatea întreprinderilor de 
prelucrare a produselor agricole fiind privatizate; totuşi, procesele de restructurare şi 
ameliorare a competitivităţii se desfăşoară cam lent. În pofida unor progrese atinse în 
ceea ce priveşte standardele de igienă, întreprinderile de prelucrare duc lipsă de 
standarde moderne de calitate, iar trasabilitatea produselor se află la o etapă 
incipientă. În ultimii ani a sporit semnificativ productivitatea culturilor, fiind 
comparabilă favorabil cu alte ţări din regiune. Legislaţia privind recipisa de depozitare 
a fost adoptată la începutul anului 2006 şi include crearea unui fond obligatoriu de 
compensare, finanţarea căruia este abordată până în prezent, iar punerea în aplicare a 
acestuia a evoluat anevoios. Sistemul bancar din Moldova este selectiv în ceea ce 
priveşte finanţarea agriculturii primare sau a întreprinderilor de prelucrare din cauza 
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resurselor limitate, în plus, operaţiunile de creditare au marcat o scădere, fiind 
estompate de dificultăţile actuale de mediu şi de riscurile sectoriale. Cu toate acestea, 
sistemul bancar din Moldova demonstrează în continuare una dintre cele mai mari 
expuneri din regiune către acest sector. Deocamdată, sectorul beneficiază de investiţii 
străine directe limitate. Infrastructura specializată se află la o etapă incipientă de 
dezvoltare, iar lanţul de valori în aval al comerţului cu amânuntul prin intermediul 
celui angro nu funcţionează eficient.  
 
Producţie şi servicii  
Structura pieţei: Medie 
Instituţii de piaţă: Mari  
 
Structura pieţei a fost supusă recent modernizării în vederea reflectării realizărilor 
cumulative din ultimii ani cu privire la productivitate, depășind nivelurile atinse în 
Ucraina şi Armenia. Sectorul de producţie şi servicii din Moldova este în mare parte 
privat. Climatul investiţional s-a îmbunătăţit treptat, procedurile de licenţiere a 
comerţului şi afacerilor fiind optimizate în anul 2009. Cu toate acestea, obstacolele 
administrative de intrare şi ieşire a întreprinderii şi cele de obţinere a autorizaţiei 
pentru construire rămân a fi înalte. Mediul de afaceri este afectat în continuare de 
frecvenţa sporită de achitare a impozitelor şi de timpul consumat pentru achitarea 
impozitelor. Evoluţiile recente raportate de studiul Doing Business din 2013 denotă 
faptul că Moldova a consolidat procesul de insolvabilitate prin extinderea duratei 
procedurii de reorganizare şi prin clarificarea cerinţelor de calificare stabilite pentru 
administratorii judiciari/lichidatori. Aspectul negativ în acest context vizează 
contractele de executare, realizarea cărora a devenit mai dificilă din cauza lichidării 
judecătoriilor economice specializate. Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei 
(ANPC), creată în anul 2007, a emis o serie de reglementări importante, deşi pe 
parcurs au fost identificate anumite carenţe în ceea ce priveşte transparenţa şi 
responsabilitatea în procesele de consultări şi de adoptare a deciziilor, acestea vizând 
în mai multe cazuri companiile străine. În luna iulie 2012, parlamentarii au adoptat în 
lectura a doua Legea concurenţei în redacţie nouă armonizată cu standardele UE. 
Legea reprezintă un pas important pentru procesul de reformă din ţară, însă rămâne de 
văzut cazul în care aceasta va conduce la îmbunătăţiri semnificative în realizarea 
politicilor în domeniul concurenţei. Pe agenda zilei rămân probleme semnificative ce 
ţin de perfecţionarea guvernanţei corporatiste şi standardele de afaceri. 
 
Imobiliar 
Structura pieţei: Mare 
Instituţii de piaţă: Medii 
 
Piaţa de bunuri imobiliare se află la o etapă relativ incipientă de dezvoltare, iar 
problema insuficienţei de active imobiliare comerciale de calitate pe toate sub-
segmentele este în continuare una dintre cele mai acute din regiune. Lipsesc cu 
desăvârşire investitorii strategici, tehnologiile inovative de construcţie de pe piaţă 
fiind modeste, oportunităţile de finanţare pe termen lung fiind limitate. Majoritatea 
investitorilor sunt indigeni. Piaţa bunurilor imobiliare a beneficiat de pe urma 
primului proiect cadastral finalizat în anul 2007, care s-a axat pe elaborarea şi punerea 
în aplicare a unui program naţional unificat de înregistrare a bunurilor imobiliare 
pentru terenurile din zonele urbane şi rurale, precum şi pe crearea unui sistem explicit 
şi realizabil de gestionare a drepturilor de proprietate. În rezultat, Moldova este 
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poziţionată mai bine la capitolul înregistrarea terenurilor comparativ cu ţările vecine. 
Totuşi, mai rămân obstacole în ceea ce priveşte punerea în aplicare practică a cadrului 
juridic. Astfel, pentru a obţine o autorizaţie de construire solicitantul are nevoie de 
circa 300 zile (Moldova poziţionându-se pe locul 168 din 185 de ţări incluse în studiul 
Băncii Mondiale „Doing Business”). Deşi cadrul legislativ primar şi secundar întru 
susţinerea durabilităţii bunurilor mobiliare (eficienţa energetică, impactul asupra 
mediului ambiant) a evoluat, nivelul de sensibilizare în materie de durabilitate este 
scăzut. 
 
Tehnologii informaţionale şi de comunicaţii (TIC) 
Structura pieţei: Medie 
Instituţii de piaţă: Medii 
 
Reglementatorul din sectorul de telecomunicaţii este independent şi dispune de 
competenţe suficiente de investigare şi de decizie, deşi sancţiunile pe care acesta le 
poate impune sunt limitate. Cadrul de reglementare necesită perfecţionare, în deosebi, 
în termeni de re-echilibrare a tarifelor. În anul 2013 au fost ameliorate condiţiile de 
concurenţă datorită punerii în aplicare a opţiunilor de transferabilitate a numerelor de 
telefonie mobilă. Cu toate că piaţa a fost liberalizată în anul 2004 ca urmare a 
cerinţelor impuse de OMC şi au început să funcţioneze operatori alternativi, piaţa este 
dominată în continuare de întreprinderea de stat „Moldtelecom” care prestează 
servicii de telefonie fixă. Eforturile depuse în vederea privatizării întreprinderii de stat 
au eşuat în mod repetat. Ratele de penetrare a telefoniei mobile cresc rapid, pornind 
de la un nivel relativ scăzut. Serviciile de telefonie mobilă sunt prestate de companiile 
Moldcell, Orange, Eventis şi Unite (ultima fiind controlată de Moldtelecom), şi încă 
un operator funcţionează în Transnistria (IDC). În ţară sunt disponibile servicii de 
Internet de tip dial-up şi pe bandă largă, deşi rata de penetrare a serviciilor pe bandă 
largă este modestă, Moldtelecom fiind prestatorul dominant de astfel de servicii. 
 
Resurse naturale 
Structura pieţei: Medie 
Instituţii de piaţă: Medii 
 
Ţara depinde foarte mult de importurile de energie, efectuate, preponderent, din Rusia 
şi Ucraina. Cărbunele a fost înlocuit cu gaze naturale care în prezent acoperă circa 70 
la sută din livrările energetice primare. Pentru Moldova Gazprom este unicul furnizor 
de gaze naturale, care în anul 1999 a devenit proprietarul majoritar al companiei 
Moldovagaz (companie monopolistă de furnizare a gazelor naturale din Moldova) 
prin intermediul unui schimb de creanţe contra participaţiilor la capitalul social. 
Compania este integrată vertical şi domină importul, transportarea şi distribuţia 
gazelor naturale în Moldova, cu toate că pe piaţă sunt prezente câteva companii 
independente licenţiate. Pe de altă parte, piaţa de produse petroliere este liberalizată 
integral, fiind aprovizionată în totalitate de companii private licenţiate pentru importul 
şi comercializarea produselor petroliere. România este principalul furnizor de benzină 
şi se numără printre cei mai mari furnizori de motorină, întrucât Moldova nu dispune 
de rafinării pentru ţiţei. Instituţiile şi politicile de susţinere a pieţei necesită 
consolidare, iar independenţa Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică 
(ANRE) ar trebui fortificată. Deocamdată, punerea în aplicare a legislaţiei şi 
disciplina de achitare sunt slabe. Intenţiile ţării de a implementa pachetele doi şi trei 
ale UE (în particular, obligaţia de a separa activităţile Moldovagaz) a declanşat 
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opunere din partea Gazprom. Regiunea separatistă Transnistria continuă să acumuleze 
datorii mari faţă de Gazprom; în martie 2011, partea de acţiuni a Transnistriei în 
Moldovagaz a fost transferată companiei Gazprom în contul datoriei. 
 
Energie durabilă 
Structura pieţei: Mare 
Instituţii de piaţă: Mici 
 
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea privind conservarea energiei în anul 
2000 şi Legea energiei regenerabile în anul 2007, care prevede asigurarea, până în 
anul 2020, a producerii unui cuantum de 20% de energie din surse regenerabile din 
volumul energiei provenite din surse tradiţionale. Sistemele promoţionale includ tarife 
preferenţiale12, obligaţii stricte de achiziţionare şi facilităţi fiscale. Totuşi, până în 
prezent n-a fost elaborată legislaţia secundară. În vederea sporirii eficienţei 
energetice, în luna iulie 2010 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea 
eficienţei energetice prin care a dispus crearea Agenţiei pentru Eficienţă Energetică. 
Guvernul RM, la fel a dispus crearea Fondului pentru Eficienţă Energetică (Hotărârea 
Guvernului RM nr. 401 din 12 iunie 2012). Legea eficienţei energetice transpune 
parţial Directiva 2006/32/CE privind eficiența energetică la utilizatorii finali și 
serviciile energetice. La fel, Legea prevede elaborarea unor documente de politici şi a 
unor acte legislative primare şi secundare, mai exact Programul naţional pentru 
eficienţă energetică 2011-2020 (Hotărârea Guvernului RM nr. 833 din 10 noiembrie 
2011, Planul naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice 2011-2014 aprobat 
prin Hotărârea Guvernului RM nr. 107 din 7 februarie 2013), Legea privind 
performanţa energetică a clădirilor şi Regulamentul privind cerinţele minime de 
eficienţă energetică pentru clădiri, precum şi cerinţele privind proiectarea ecologică. 
Tarifele pentru energie au fost majorate în ultimii ani, ratele de colectare fiind mari, 
asigurând mai multe stimulente pentru economisirea energiei. Totuşi, prețurile la 
energie nu includ costurile de mediu. Intensitatea energetică rămâne a fi destul de 
mare, iar potenţialul de energie regenerabilă al ţării este subdezvoltat. Moldova a 
semnat şi a ratificat Protocolul de la Kyoto în calitate de parte neafiliată la Anexa 1 şi 
a pus în aplicare 4 proiecte înregistrate CDM. Printre problemele rămase pe agendă se 
numără dezvoltarea continuă a capacităţilor pentru implementarea proiectelor de 
eficienţă energetică, elaborarea legislaţiei secundare pentru energia regenerabilă şi 
punerea în aplicare a proiectelor, fortificarea în continuare a instituţiilor CC, 
stimulente vizând preţurile şi metode de abordare bazate pe proiecte.  
 
Energia electrică 
Structura pieţei: Medie 
Instituţii de piaţă: Mari 
 
Nu s-a înregistrat nici un progres în materie de separare sau privatizare de la sfârşitul 
anilor 1990 când s-a produs separarea juridică a activităţilor de producere, transport şi 
distribuţie a energiei şi privatizarea ulterioară a 3 companii de distribuţie de către 
Union Fenosa din Spania în anul 2001. Sectorului îi lipseşte transparenţa, iar procesul 
de reglementare este afectat într-o anumită măsură de imixtiunea politică. Totuşi, 
Moldova a semnat cu Comunitatea Energetică Protocolul de aderare în luna martie 

                                                 
12 Tarifele preferenţiale nu pot fi clasificate ca tarife speciale/fixe (feed-in-tariffs), iar legislaţia RM nu 
include dispoziţii cu privire la prioritatea accesului sau al dispecerizării.  
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2010, care prevede armonizarea legislaţiei din sector cu acquis-ul comunitar relevant. 
Aderarea la UCTE constituie un obiectiv serios. Totuşi, reţeaua de transport, 
companiile de stat de distribuţie (două din cinci) şi staţiile de generare (trei, adică 
100%) au nevoie de investiţii, întrucât n-au fost restructurate. Se impun eforturi 
adiţionale în vederea consolidării independenţei reglementatorului, promovării 
transparenţei şi concurenţei şi asigurării unor tarife care să permită recuperarea 
deplină a costurilor cu o protecţie adecvată a consumatorilor vulnerabili. În timp ce 
normele de piaţă permit contractarea directă a furnizorilor cu surse externe, în practică 
este destul de dificil de concurat cu importatorul oficial – proprietate de stat: această 
situaţie necesită ameliorare. Pierderile de energie s-au redus semnificativ în cadrul 
companiilor private de distribuţie după privatizare în rezultatul investiţiilor, însă 
rămân a fi destul de mari în raport cu standardele internaţionale. Reducerea în 
continuare a pierderilor ţine de competenţa reglementatorului care aprobă planuri 
investiţionale relevante, cât şi de consimţirea acestuia de a include costurile în tarifele 
stabilite pentru consumatorii finali. Ratele de colectare s-au îmbunătăţit, atingând 
aproape 100%. Tarifele pentru consumatorii finali au fost majorate de către 
reglementator în conformitate cu metodologia revizuită de stabilire a tarifelor, 
urmând, în linii mari, creşterea preţurilor la import. Totuşi, este nevoie de revizuit 
procedurile de rezervare a capacităţilor pentru comercializarea transfrontalieră în 
concordanţă cu principiile pieţei deschise.  
 
Alimentarea cu apă şi evacuarea apelor reziduale/uzate 
Structura pieţei: Mare 
Instituţii de piaţă: Mari 
 
Serviciile municipale de utilităţi sunt descentralizate atât în ceea ce priveşte dreptul de 
proprietate, cât şi cel decizional. Fragmentarea s-a soldat cu crearea unui număr prea 
mare de sisteme hidraulice complimentare (42), care adeseori au suprafeţe mici de 
exploatare, neavantajoase din punct de vedere economic. În timp ce unii operatori nu 
sunt corporatizaţi, mai multe utilităţi sunt organizate sub formă de întreprinderi 
municipale (semi-corporatizate) cu independenţă de gestionare de jure, însă de facto, 
depind foarte mult de administraţia locală. Performanţa financiară şi de exploatare 
este, în general, slabă, majoritatea utilităţilor proprietate municipală generând pierderi, 
nefiind în stare să-şi întreţină adecvat reţelele. Problemele legate de ineficienţele de 
cost (ocupare excesivă a forţei de muncă, consum sporit de energie) urmează a fi 
soluţionate, concomitent au fost întreprinse măsuri semnificative de satisfacere a 
cererii, majoritatea conexiunilor fiind contorizate. Investiţiile au fost alocate 
preponderent de donatori şi din bugetul de stat. Tarifele sunt stabilite de primării şi, de 
obicei, sunt mai mici comparativ cu cheltuielile pentru prestarea serviciilor, fapt ce s-a 
soldat cu subvenţionarea consumului intern de alte tipuri de consum, deşi în ultimul 
timp tarifele au fost majorate. ANRE este responsabilă pentru aprobarea metodologiei 
de stabilire a tarifelor pentru consumul de apă şi stabileşte tarifele pentru apa 
menajeră. Nu există cerinţe pentru a formaliza relaţiile dintre utilităţi şi primării şi a le 
face mai transparente, însă, totuşi, sunt introduce progresiv acorduri de prestare 
servicii. Sectorul privat nu participă în prestarea serviciilor de alimentare cu apă şi 
evacuare a apelor uzate.  
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Transport urban 
Structura pieţei: Medie 
Instituţii de piaţă: Mari 
 
Transportul urban este descentralizat atât în ceea ce priveşte dreptul de proprietate, cât 
şi cel decizional. Operatorii aflaţi în proprietatea primăriei activează doar în oraşele 
mai mari, în timp ce prestarea serviciilor private de transport (microbuzele) este 
răspândită în toată ţara. Performanţa financiară şi de exploatare este slabă – 
companiile de transport din proprietatea primăriei nu funcţionează eficient şi nu-şi 
recuperează cheltuielile în pofida faptului că primesc granturi şi subvenţii. Companiile 
municipale dispun, de regulă, de prea mulţi angajaţi, sunt cost-ineficiente, iar sprijinul 
bugetar este volatil în raport cu fluctuaţiile din condiţiile macroeconomice şi 
priorităţile politice. Operatorii privaţi îşi acoperă costurile din veniturile încasate din 
tarifele de călătorie, însă majoritatea unităţilor de transport sunt relativ învechite. 
Tarifele reglementate la nivel municipal, deşi sunt majorate ocazional, nu generează o 
bază adecvată de venituri pentru a introduce şi susţine prestarea unor servicii de 
calitate. Sistemele integrate electronice de eliberare a tichetelor urmează a fi introduse 
chiar şi în capitala ţării, prin urmarea, persistă problema colectării taxei pentru 
călătorie. Nu există cerinţe referitoare la stabilirea unor relaţii comerciale clare, 
transparente bazate pe contract între autorităţile municipale şi prestatorii de servicii, 
cu toate că Primăria Chişinău a introdus contracte de prestare servicii la solicitarea 
BERD. În practică interferenţa politică este un lucru obişnuit. Capacitatea de 
planificare a transportului este slabă. În absenţa sau insuficienţa unor reglementări 
economice privind aglomerările – parcarea deocamdată nu este reglementată – 
ambuteiajele constituie o problemă în Chişinău din cauza creşterii numărului de 
unităţi de transport.  
 
Drumuri 
Structura pieţei: Medie 
Instituţii de piaţă: Medii 
 
După tergiversarea punerii în aplicare a reformelor, actualmente este elaborat (cu 
suportul din partea mai multor instituţii financiare internaţionale) un plan major de 
restructurare. Strategia infrastructurii transportului terestru (pe anii 2008-2017) îşi 
propune să amelioreze finanţarea transportului terestru şi să restructureze într-o 
anumită măsură sectorul de întreţinere a drumurilor. Planul de reformă a finanţării 
sectorului rutier a fost parte a Strategiei infrastructurii transportului terestru, fiind 
aprobat în luna februarie 2008. De asemenea, în anul 2010 a fost adoptată Legea 
fondului rutier (în redacţie nouă). Taxele rutiere sunt relativ mari în raport cu 
standardele regionale. Cheltuielile de întreţinere a drumurilor au crescut semnificativ 
şi din anul 2009 sunt acoperite conform unei norme stabilite (de ex., procent defalcat 
din taxa pentru combustibil fără negocieri anuale cu Ministerul Finanţelor). 
Organizarea licitaţiilor pentru acordarea contractelor de construcţie şi întreţinere a 
devenit obligatorie în majoritatea cazurilor. Sectorul de întreţinere rămâne fragmentat 
şi include multe întreprinderi mici şi ineficiente aflate în proprietatea statului (nu 
există concurenţă pentru obţinerea contractelor). 
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Căi ferate 
Structura pieţei: Mare 
Instituţii de piaţă: Mari 
 
În domeniul căilor ferate, funcţiile nu sunt separate, prin urmare, afacerile de bază 
(infrastructura, transportul de pasageri, transportul de mărfuri etc.) din domeniu sunt 
operate de aceeaşi entitate. Calea Ferată din Moldova este exploatată, având puţină 
autonomie comercială. Tarifele sunt stabilite de Guvern (cu alte cuvinte, nu există un 
reglementator independent de preţuri), fiind corelate limitat cu costurile. După ce căile 
ferate au acumulat datorii şi arierate semnificative, Guvernul a examinat câteva 
opţiuni de restructurare. Planul de restructurare a sectorului a fost aprobat în anul 
2008, care şi-a propus separarea infrastructurii şi transportului de mărfuri de 
transportul de pasageri. Totuşi, punerea în aplicare este tergiversată, iar sistemul de 
cale ferată rămâne a fi în continuare neeficient.  
 
Sectorul bancar 
Structura pieţei: Mare  
Instituţii de piaţă: Medii 
 
Având un raport al activelor către PIB de 66%, sectorul bancar din Moldova este 
destul de dezvoltat comparativ cu partenerii săi din Europa Centrală şi de Est. Către 
finele anului 2012, sectorul cuprindea 14 bănci, din care 7 erau bănci cu capital străin. 
Unica bancă cu o majoritate a acţiunilor deţinute de stat (Banca de Economii) se 
clasifică printre primele 5 şi deţine o cotă de 11% pe piaţă. Băncile au finanţare 
străină limitată, preponderent, din partea IFI şi băncilor-părinte în cazul celor cu 
capital străin. Raportul depozite/PIB constituia 45% la finele anului 2012. Ponderea 
depozitelor şi a împrumuturilor acordate sectorului privat în monedă străină a 
constituit 42 şi 43%, respectiv, reflectând un nivel destul de avansat de dolarizare. 
Sectorul bancar în general este bine capitalizat cu un CAR la nivel de 25.6%. Totuşi, 
împrumuturile neperformante au sporit considerabil, avansând de la o pondere de 
8.8% în 2011 la 14.5% către finele anului 2012; cu toate acestea, starea s-a ameliorat 
în primul semestru 2013. Legislaţia din domeniul bancar şi supervizarea au fost 
îmbunătăţite semnificativ în ultimii ani, inclusiv în luna aprilie 2013. Prin crearea 
Comitetului de stabilitate financiară a fost consolidată coordonarea dintre toate 
entităţile publice. Şi totuşi, în unele bănci private guvernanţa şi transparenţa nu sunt 
adecvată, sporind riscul în cadrul sectorului, în timp ce punerea în aplicare a 
reglementărilor rămâne a fi dificilă, în deosebi, din cauza imperfecţiunii procedurilor 
aplicate în sistemul judiciar /instanţele de judecată. 
 
Asigurări şi alte servicii financiare  
Structura pieţei: Mare 
Instituţii de piaţă: Medii 
 
Legislaţia în domeniul asigurării nu face faţă standardelor IAIS. Supervizorul nu este 
membru al IAIS şi este perceput ca o entitate cu capacitată redusă de implementare. 
Totuşi, cadrul regulatoriu din Moldova s-a îmbunătăţit pe segmentul de leasing, ţara 
fiind în prezent membru asociat al unui organism actuarial internaţional acreditat, 
contribuind astfel la reducerea lacunei instituţiilor de piaţă până la un nivel mediu. 
Penetrarea asigurărilor este redusă, la nivel de doar 1.24%, disponibilitatea produselor 
de asigurare fiind limitată în continuare. 93% din primele de asigurări aparţin 
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segmentului de asigurări generale. Este necesară perfecţionare/îmbunătăţirea 
aptitudinilor din industria asigurărilor. Cele 24 companii de leasing au fost create 
preponderent de bănci, unele dintre aceste firme aparţinând unor investitori strategici 
străini. Primele trei companii de leasing deţin controlul asupra 50% din piaţa. 
Raportul dintre portofoliul de leasing şi PIB constituie circa 1%, iar 50% din acest 
portofoliu este deţinut de leasingul de automobile. Legislaţia de leasing din Moldova a 
evoluat treptat, Moldova devenind membru asociat al unui organism actuarial 
internaţional acreditat, garantând o modernizare a structurii pieţei până la nivel mediu. 
Sistemul de pensii din Moldova este operat pe baza schemei de plată prin reţineri din 
salariu („pay-as-you-go”). Sectorul rămâne a fi subdezvoltat şi se confruntă cu mai 
multe dificultăţi, printre care se evidenţiază conformitatea şi colectarea, precum şi 
stimulente slabe de participare şi contribuire la sistemul de pensii. Cu toate că 
legislaţia prevede posibilitatea de creare a unor sisteme private de pensii, sectorul 
respectiv necesită o reformare structurală majoră (ţara n-a întreprins paşi în direcţia 
punerii în aplicare a pensiilor private obligatorii în cadrul Pilonului II). Segmentul 
ipotecar se află la o etapă incipientă de dezvoltare, cu un grad de penetrare redus (mai 
puţin de 2% din PIB comparativ cu circa 5% către finele anului 2011).  
 
Întreprinderi micro, mici şi medii 
Structura pieţei: Mare 
Instituţii de piaţă: Medii 
 
Potrivit Biroului Naţional de Statistică (BNS) al RM, contribuţia ÎMM în PIB a fost 
de 28.3% în anul 2010. Ocuparea forţei de muncă în cadrul ÎMM s-a redus în mod 
constant din anul 2007, fenomen cu care s-au confruntat şi firmele mari, însă în 
proporţii mai accentuate. În rezultat, ponderea ocupării forţei de muncă în cadrul 
ÎMM s-a redus, constituind 59% în anul 2010. Creditarea internă a sectorului privat 
este destul de scăzută, deţinând 31.8% în raport cu PIB-ul în 2012. Accesul la 
finanţare este limitat, în special pentru ÎMMM, dat fiind faptul că volumul de 
creditare a acestui segment constituie 34.9% din volumul total de creditare (finele 
anului 2012), sau circa 13% în raport cu PIB-ul. Debitorii invocă tendinţele de 
acordare a împrumuturilor pe termen scurt, fapt ce limitează abilitatea acestora de a se 
înrola în programe investiţionale pe termen lung şi ratele reale mari ale dobânzii, care 
fac finanţarea împrumuturilor extrem de costisitoare. Accesul pe pieţele internaţionale 
de capital este, de asemenea, limitat din cauza dimensiunilor mici (conform 
standardelor internaţionale) ale majorităţii firmelor şi din cauza profilului nefavorabil 
de risc al economiei. În regiune există circa 53 instituţii de micro-finanţare. Aceste 
instituţii joacă un rol important în finanţarea afacerilor mici care, în general, sunt 
considerate neatractive de băncile comerciale din cauza costurilor mari de 
administrare şi lipsa de garanţie adecvată. La sfârşitul anului 2012 cele mai active 
instituţii de micro-finanţare deţineau un portofoliu de împrumuturi în valoare de 209.8 
milioane dolari SUA. Totuşi, instituţiile de micro-finanţare sunt monitorizate slab de 
Comisia Naţională a Pieţei Financiare din cauza capacităţii insuficiente. Cât priveşte 
alte forme de finanţare, în regiune este aplicat capitalul de risc, însă nu există un fond 
naţional. A fost elaborat un proiect de lege cu privire la capitalul de risc, însă 
deocamdată n-a fost stabilit un cadru juridic. Mai mult, cadrul juridic şi regulatoriu 
care vine să sprijine creditarea ÎMM necesită perfecţionare. Sunt deplin funcţionale 
registrul cadastral şi registrul central de garanţie. Acoperirea cu servicii exercitată de 
biroul privat de creditare este extrem de redusă (3.9%). Amendamentele recente în 
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vederea ameliorării legislaţiei vizând drepturile creditorilor au adus o notă pozitivă, 
însă insuficientă pentru a asigura sechestrarea gajului. 
 
Capital privat 
Structura pieţei: Mare 
Instituţii de piaţă: Medii 
 
Sectorul de capital privat comercial urmează a fi dezvoltat, iar ţara n-a reușit până în 
prezent să atragă interesul unor fonduri internaţionale de capital privat. Mediul de 
afaceri problematic, oportunităţile limitate pentru investiţii şi prospectele 
necorespunzătoare de ieşire afectează grav dezvoltarea sectorului. În rezultat, mai 
puţin de 5 manageri de fonduri regionale au inclus Moldova în portofoliul său, iar 
manageri de fonduri dedicaţi acestei ţări nu există. Capitalul activ şi capitalul 
disponibil pentru investiţii însumează, respectiv, 0.4 şi 1.6% din PIB. Practic, tot 
capitalul net angajat este concentrat pe segmentele de creştere şi preluare. Nu există 
alte strategii de investiţii cum ar fi capitalul mic şi de tip mezanin. Conformitatea 
Moldovei cu principiile OECD de guvernanţă corporativă este relativ bună. Cu toate 
acestea, lipseşte participarea investitorilor instituţionali locali. 
 
Pieţe de capital  
Structura pieţei: Mare 
Instituţii de piaţă: Mari 
 
Piaţa de obligaţiuni de stat din Moldova este relativ bine dezvoltată, recent fiind 
îmbunătăţit sistemul de licitaţii primare, în timp ce aspectele corporatiste nu sunt 
conturate, iar piaţa monetară nu este adecvată. Pieţele interbancare sunt nelichide, iar 
pieţele de contracte valutare la termen rămân a fi limitate ca dimensiune şi tendinţă. 
Piaţa necesită să atragă o masă critică de investitori instituţionali. Băncile constituie în 
continuare baza dominantă de investiţii pentru datoriile (guvernamentale). Comisia 
Naţională a Pieţei Financiare, un organism independent de supervizare a pieţei de 
valori mobiliare, sectorul de asigurări şi alte finanţări nebancare, a înlocuit Comisia 
Naţională de Valori Mobiliare în anul 2007. Legislaţia cu privire la valorile mobiliare 
este conformă, din punct de vedere teoretic, cu principiile IOSCO; cu toate acestea, 
punerea în aplicare nu corespunde normelor internaţionale/celor mai bune practici din 
domeniu. În particular, registratorii corporatişti operează independent de compania 
emiţătoare de acţiuni şi sunt supuşi influenţei din exterior. Acest fapt s-a soldat cu 
incidente, în care acţiunile titularilor au fost re-înregistrate din numele altor părţi sau 
acţiunile au fost înregistrate cu numele altor titulari, eludând reglementările (de ex., 
referitoare la holding-uri semnificative sau acţiunile concertate). Piaţa de capital 
public din Moldova nu este dezvoltată suficient comparativ cu pieţele ţărilor din 
regiune.  
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ANEXA 3 –TRANZIŢIA SISTEMULUI JUDICIAR 
 
Această Anexă prezintă analiza unor domenii juridice selecte relevante pentru 
strategia investiţională BERD pentru Moldova în noua perioadă pe baza evaluărilor 
efectuate în cadrul Programului BERD de tranziţie a sistemului judiciar. Anexa mai 
menționează, după caz, activităţile actuale sau propuse de cooperare tehnică iniţiate de 
BERD în aceste sectoare. Făcând referinţă la priorităţile identificate în Strategia 
actuală, Anexa examinează aspecte de capacitate judiciară, guvernanţă corporatistă şi 
achiziţii publice ca parte a strategiei de îmbunătăţire a mediului de afaceri, abordând 
în continuare reglementările din domeniul telecomunicaţiilor şi al eficienţei energetice 
ca parte a promovării standardelor UE şi a agendei regionale de integrare.  
 
Îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a guvernanţei corporatiste în vederea 
sporirii investiţiilor străine directe.  
 
Capacitatea judiciară  
 
În procesul de evaluare a hotărârilor judiciare efectuată de BERD în anul 2010 s-a 
constatat faptul că hotărârile instanţelor de judecată pe aspecte legate de dreptul 
comercial în Moldova sunt de o calitate şi predictibilitate moderată. La fel ca şi în alte 
ţări din regiune, judecătorii de la instanţele inferioare tind să aplice principii generale 
din legi şi dispoziţii din Codul civil pe care le cunosc mai bine, decât să aplice 
dispoziţii relevante din dreptul comercial. De exemplu, într-o serie de hotărâri, 
instanţele de judecată din Moldova anulează ordinele de transfer al proprietăţii gajate, 
făcând referinţă doar la dispoziţiile generale din Codul civil şi Codul de procedură 
civilă, ignorând prevederile concrete din legislaţia ipotecară. Dreptul comercial din 
Moldova necesită modernizare, caracterul inadecvat al cadrului legislativ fiind unul 
dintre factorii majori ce conduc la emiterea unor hotărâri judecătoreşti de calitate 
scăzută. Lipsa unui sistem bine dezvoltat de formare în domeniul jurisprudenţei 
combinat cu lipsa de experienţă şi practică a judecătorilor în materie de drept 
comercial constituie un alt factor major care afectează calitatea hotărârilor emise. 
Instruirea în domeniul dreptului comercial oferită de BERD la finele anului 2013 până 
în vara anului 2014 îşi propune să elimine unele dintre aceste carenţe.  
 
Instanţele de judecată continuă să se confrunte cu un număr mare de cauze restante, 
fapt ce afectează durata procedurilor judiciare. În plus, imparţialitatea instanţelor de 
judecată din Moldova este considerată a fi chestionabilă. Per ansamblu, sistemul 
judiciar din ţară a marcat un progres vizibil în ultimii ani; totuşi, aceste eforturi 
urmează a fi consolidate în vederea sporirii eficienţei sistemului. Printre aceste 
eforturi pot fi menţionate asigurarea instruirii mai sistematice şi specializate pe 
aspecte de drept comercial şi pe aspecte de elaborare şi argumentare a hotărârii. Ar 
putea fi distribuite îndrumările emise de Curtea Supremă în vederea îmbunătăţirii 
uniformităţii jurisprudenţei. Este recomandabilă instruirea executorilor judiciari şi 
asigurarea accesului publicului la informaţie despre procedurile de executare, precum 
şi despre măsurile de promovare a procedurilor alternative de soluţionare a disputelor. 
În privinţa celor din urmă au fost iniţiate recent eforturi salutabile de reformare, 
sprijinite de cooperarea tehnică BERD, care va susţine pilotarea medierii 
comerciale în cadrul instanţelor de judecată din Chişinău şi Bălţi. 
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Guvernanţa corporatistă 
 
O guvernanţă corporatistă propice se află la o etapă incipientă de dezvoltare în 
Moldova, preponderent, din cauza constrângerilor descrise în detaliu în continuare. 
Atât calitatea actelor legislative, cât şi eficacitatea acestora constituie o problemă 
majoră, pe care autorităţile ar trebui să le abordeze în mod prioritar. 
 
Legea cu privire la societăţile pe acţiuni reglementează modul de creare şi funcţionare 
a societăților pe acţiuni şi stabileşte majoritatea normelor de guvernanţă corporatistă 
din Moldova; Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare definește în detaliu 
cerinţele cu privire la dezvăluirea informaţiei pentru emitenţi, normele de soluţionare 
a conflictelor de interes şi tranzacţiile cu părţi afiliate; Legea cu privire la investiţiile 
în activitatea de întreprinzător definește drepturile şi obligaţiile investitorilor şi le 
asigură garanţii, iar Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi asigură garanţii 
de respectare a drepturilor investitorilor, protecţia contra exproprierii şi compensarea 
daunelor în cazul în care drepturile investitorului sunt încălcate.  
 
Guvernanţa corporatistă a băncilor este reglementată de Legea instituţiilor financiare 
(nr. 550-XIII din 21 iulie 1995) şi de Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei 
(nr.548-XIII din 21 iulie 1995), cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Comisia Naţională a Pieţei Financiare a emis Codul de guvernanţă corporatistă13 la 01 
iunie 2007. Codul include un set de norme voluntare vizând guvernanţa corporatistă, 
care recomandă aplicarea normei “respectă sau explică”. Totuşi, acest cod n-a fost pus 
în aplicare. 
 
Solicită atenţia autorităţilor din Republica Moldova următoarele domenii: 
 
 Legea nu garantează condiţii echitabile de concurenţă în ceea ce ţine de distribuţia 

competenţelor între organismele corporatiste. În particular, norma tacită de 
desemnare/demitere a consiliului de supervizare şi a membrilor consiliului de 
conducere le asigură acestora pârghii insuficiente pentru exercitarea funcțiilor. Se 
impune clarificarea şi consolidarea rolului strategic al consiliului de supervizare.  

 Dreptul societăţilor comerciale solicită companiilor (şi băncilor) să dispună de o 
comisie de audit, care nu este un comitet în cadrul consiliului, dar un organism 
separat desemnat de adunarea generală a acţionarilor, membrii căruia nu pot fi 
membri ai consiliului de supervizare. Structura pare a fi inadecvată pentru 
asigurarea integrităţii rapoartelor financiare şi eficacităţii sistemului intern de 
control. 

 Reglementările cu privire la tranzacţiile cu părţi legate şi dezvăluirea proprietarului 
beneficiar sunt detaliate, însă există dubii în ceea ce priveşte eficacitatea acestor 
norme.  

 Codul de guvernanţă corporatistă ar trebui revizuit şi supus implementării de către 
companiile listate şi monitorizării din partea autorităţilor relevante.  

 Consiliile de supervizare ale băncilor ar trebui să examineze posibilitatea de 
consolidare a rolului secretarului corporatist şi de elaborare a politicilor de 
desemnare şi a exerciţiilor de auto-evaluare în vederea sporirii eficacităţii 
consiliului.  

                                                 
13 Codul este disponibil pe adresa: http://www.ebrd.com/downloads/legal/corporate/moldova_code.pdf  
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Achiziţii publice 
 
În evaluarea sectorului de achiziţii publice efectuată de BERD în anul 2010, 
conformitatea cadrului juridic existent în Moldova cu cele mai bune practici 
internaţionale a fost punctată la nivel scăzut-mediu. De atunci, unele amendamente au 
îmbunătăţit legislaţia, care-şi propune să atingă nivelul mediu-avansat de conformitate 
în cadrul auto-evaluării regionale a legislaţiei de achiziţii publice preconizate de 
BERD. Actele legislative au fost îmbunătăţite la capitolul transparenţă, conformitatea 
cu standardele internaţională urmează a fi atinsă.  
 
Moldova planifica să devină semnatar al Acordului de achiziţii publice (GPA) al 
OMC în 2013, iar BERD a lansat un proiect de cooperare tehnică în 2012 pentru a 
susţine Guvernul RM în procesul de negocieri. La fel, în cadrul Iniţiativei 
UNCITRAL/BERD de consolidare a reglementărilor achiziţiilor publice în ţările CSI 
şi Mongolia, o echipă UNCITRAL/BERD va sprijini revizuirea legislaţiei primare, 
activitatea în cauză fiind finanţată de PNUD.  
 
Succint, legislaţia privind achiziţiile publice din Moldova necesită o actualizare şi o 
modernizare comprehensivă în vederea asigurării conformităţii cu cerinţele GPA 
OMC 2011 şi cu politicile de achiziţii publice ale UE.  
 
Promovarea standardelor europene şi integrarea regională 
 
Telecomunicaţii 
 
Actul privind comunicaţiile electronice din 2008 constituie baza juridică principală 
pentru reglementarea comunicaţiilor electronice în Moldova. Sectorul este influenţat 
de un spectru larg de legi multi-sectoriale, inclusiv de proceduri administrative, de 
licenţiere, protecţia consumatorului şi dreptul penal. Legislaţia privind comunicaţiile 
electronice din Moldova este armonizată în linii generale cu cadrul comunitar din 
2003; se preconizează adoptarea cadrului din 2009. 
 
Deşi iniţial legea şi-a propus să separe funcţiile de politici, îndeplinite de Ministerul 
Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC), şi funcţiile de reglementare, 
îndeplinite de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi 
Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), în practică persistă percepţia că independenţa şi 
autoritatea ANRCETI sunt negativ afectate de influenţa exercitată de MTIC şi de alte 
părţi externe.  
 
Autoritatea/competenţa ANRCETI este, la fel, limitată de deficienţele remarcate în 
atribuţiile sale, inclusiv inabilitatea în majoritatea cazurilor de a realiza acţiuni în 
numele propriu şi lipsa unor penalităţi semnificative. În practică, instanţa este dispusă 
să intervină prea devreme şi nu există prevederi ce ar menţine în vigoare (în perioada 
de contestare) hotărârile emise de ANRCETI, fapt ce le oferă operatorilor posibilitatea 
de a contesta hotărârile ANRCETI şi amâna punerea acestor hotărâri în aplicare.  
 
Partea pozitivă în acest context este armonizarea regimului de autorizare din Moldova 
cu cadrul comunitar, ceea ce permite oricărei întreprinderi ce intră pe piață să ofere 
reţele sau servicii, să-şi înceapă activitatea printr-o notificare a ANRCETI cu 7 zile 
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înainte de lansarea serviciilor. Totuşi, Legea privind reglementarea activităţii prin 
licenţiere cuprinde dispoziţii ce vin în conflict cu Actul privind comunicaţiile 
electronice, inclusiv cu dispoziţiile de emitere automată a licenţelor, încălcarea 
condiţiilor licenței, retragerea licenţei şi penalităţi.  
 
Lipsa de claritate în rolurile MTIC şi ANRCETI de gestionare şi reglementare a 
spectrului, precum şi limitările din capacitatea tehnică a MTIC, s-au soldat cu lipsa de 
progres în ceea ce priveşte priorităţile cheie ale spectrului, inclusiv comercializarea 
frecvențelor spectrului şi re-farming care rezultă din trecerea la tehnologia digitală de 
emitere. Totuşi, deşi cu întârziere, MTIC a început să întreprindă paşi în direcţia 
punerii în aplicare a tehnologiei digitale. 
 
Dispoziţiile privind serviciile universale sunt, în general, armonizate cu cadrul UE 
2003; totuşi, MTIC încă n-a elaborat sau adoptat programul indicat de serviciu 
universal pentru punerea în aplicare de către ANRCETI. 
 
Dispoziţiile de protecţie a consumatorului sunt armonizate cu cadrul UE 2003, dar nu 
şi cu cadrul UE 2009 care cuprinde standarde mai avansate. De exemplu, nu există 
limitări referitoare la contractele pe termen lung şi nu există cerinţe stricte pentru 
contractele operatorilor cu consumatorii. Actualmente, legislaţia de protecţie a 
consumatorului este supusă unor amendamente. 
 
În timp ce comunicaţiile electronice constituie un contribuabil important pentru 
economia Moldovei, sectorului în aparţine rolul de motor al creşterii şi dezvoltării 
pentru toate sectoarele economice, fapt ce face armonizarea cadrul regulatoriu intern 
cu cel al UE prioritară în calitate de mijloc de atragere a investiţiilor necesare pentru 
instalarea tehnologiilor de generaţie viitoare. Dat fiind faptul că BERD menţine 
investiţii în sectorul de comunicaţii electronice din Moldova, ar fi interesată să fie 
introdus un regim de reglementare transparent, mai predictibil şi conform cu normele 
comunitare care să sporească atractivitatea sectorului pentru investitorii privaţi şi 
pentru investiţiile acestora. 
 
Actualmente, eforturile principale de reformare s-au axat pe finalizarea armonizării 
cadrului RM cu cel comunitar din 2003 şi 2009, în special, în domeniul punerii în 
aplicare a unor grilaje competitive de protecţie.  
 
În sumar, Moldova a realizat în ultimii ani un progres semnificativ în elaborarea unui 
cadru modern pentru o piaţă competitivă în sectorul de comunicaţii electronice. 
Armonizarea cadrului intern de reglementare cu cel al UE continuă şi punerea în 
aplicare a acestui cadru a contribuit pozitiv la dezvoltarea sectorului. În vederea 
consolidării progresului obţinut şi atingerii maturităţii pieţei spre beneficiul 
consumatorilor autorităţile ar trebui să-şi dubleze eforturile în scopul eliminării 
impedimentelor majore din calea dezvoltării sectorului. Potrivit celor menţionate mai 
sus, printre aceste impedimente se regăsește independenţa instituţională sub nivelul 
scontat a ANRCETI, competenţele slabe de executare a normelor regulatorii; 
conflictele rămase în normele legislative; şi necesitatea de adoptare a unor politici şi 
practici mai moderne de administrare a spectrului.  
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Eficienţa energetică 
 
Clădirile/casele rezidenţiale sunt în prezent cel mai mare consumator final de energie 
din Moldova, utilizând peste 38% din consumul final de energie la nivel naţional. 
Concomitent, sectorul rezidenţial, potrivit estimărilor, dispune de un potenţial de 61% 
de economisire a energiei. Estimările conservative a oportunităţilor de investiţii pentru 
activarea acestui potenţial indică suma de 3.85 miliarde euro, cu posibilităţi 
investiţionale în stocul rezidenţial urban de circa 600-700 milioane euro. 
 
Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030 adoptată în anul 2013 
stabileşte obiectivele indicative în domeniul eficienţei energetice (EE) pentru 
Moldova, printre care se numără reducerea consumului de energie cu 20% către anul 
2020. Legea cu privire la eficienţa energetică asigură cadrul juridic de bază pentru 
sector, cuprinzând cerinţele fundamentale de efectuare a auditurilor energetice, de 
stabilire a standardelor EE pentru utilaje şi echipament sau de asigurare a programelor 
necesare în domeniul EE. Totuşi, reglementările sectoriale sunt limitate şi insuficiente 
pentru o dezvoltare eficientă şi punere în aplicare a măsurilor EE. Fondul pentru 
Eficienţă Energetică a fost creat cu scopul de a asigura sprijin adecvat proiectelor de 
EE, însă nu dispune de capacităţi tehnice, la fel, sunt preconizate puţine activităţi de 
dezvoltare a capacităţilor, care, în ansamblu, constituie un obstacol pentru avansarea 
portofoliului de proiecte. 
 
În conformitate cu mandatul său de a promova EE prin intermediul unor mecanisme 
bancare robuste, în 2012 BERD a acordat o sumă adiţională în valoare de 22 milioane 
euro în cadrul Facilităţii de finanţare a energiei durabile (“MoSEFF”) din Moldova 
lansată în anul 2010 prin care BERD acordă, prin intermediul băncilor locale, 
finanţare proiectelor de EE pe baza unor criterii stabilite de eligibilitate. Partenerii 
actuali ai acestei iniţiative sunt UE şi portalul EE al UE (INOGATE). Banca a lansat, 
de asemenea, un cadru nou de finanţare în valoare de 35 milioane euro numit 
Facilitatea de finanţare a eficienţei energetice în sectorul rezidenţial din Moldova 
(“MoREEFF”) care-şi propune să finanţeze măsurile de ameliorare a eficienţei 
energetice în sectorul rezidențial. În acest context, recunoscând faptul că cadrul juridic 
actual nu oferă suficiente stimulente şi garanţii investitorilor pentru elaborarea şi 
implementarea proiectelor de EE în sectorul rezidenţial, BERD continuă să acorde 
asistenţă tehnică în vederea susţinerii perfecţionării cadrului existent, inclusiv în 
domeniul performanţei energetice a clădirilor şi a blocurilor locative. Proiectul este 
elaborat în conlucrare cu Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale din 
Moldova. Obiectivele prioritare urmărite de proiect sunt adoptarea Legii 
condominiumului şi a pachetului legislativ integral de armonizare a legislaţiei RM în 
domeniul performanţei energetice a clădirilor cu legislaţia UE. 
 
În timp ce Guvernul RM este dispus să reformeze sectorul rezidenţial în vederea 
promovării implementării măsurilor de EE, succesul reformei depinde de voinţa 
politică, iar remanierile/schimbările frecvente din Guvern ar putea împiedica 
implementarea graduală a reformelor. Se impune intensificarea eforturilor pentru a 
maximiza rezultatele proceselor actuale, inclusiv a proiectelor de asistenţă tehnică 
BERD în proces de derulare. Ar trebui de examinat suplimentar condiţiile de 
implementare a instrumentarului necesar pentru punerea efectivă în aplicare a 
legislaţiei elaborate după adoptarea acesteia. În această ordine de idei, ar putea fi 
examinate modelele ESCO de finanţare a EE în clădirile publice. Pe agenda de 
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reformă ar trebui incluse aspectele de consolidare a capacităţilor oficialităţilor publice, 
rezidenţilor (organizaţii ale proprietarilor caselor) şi participanţilor pe piaţă, precum şi 
desfăşurarea unor campanii de sensibilizare pentru promovarea beneficiilor generate 
de sporirea EE în toate sectoarele.  
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 ANEXA 4 – SUSŢINEREA BUSINESS-ULUI MIC 
 
BERD, prin intermediul operaţiunilor sale de sprijin a business-ului mic, susţine 
tranziţia economică care-şi propune să transforme entităţile supuse restructurării în 
întreprinderi viabile – micro, mici şi medii (ÎMMM), cât şi prin contribuţia adusă la 
dezvoltarea unor infrastructuri durabile pentru serviciile locale de consultanţă în afaceri. 
Operaţiunile SBS conţin două instrumente complimentare: Programul de creştere a 
întreprinderilor (EGP) şi Servicii de consiliere a afacerii (BAS). 
 
Experienţa anterioară SBS a Moldovei  
 
De la începutul lansării programului în anul 1998, EGP a primit în total suma de 2.6 
milioane euro de la donatori pentru finanţarea proiectelor în Moldova. Cei mai mari 
donatori pentru EGP sunt UE, BERD (Fondul pentru ţările în tranziţie incipientă şi 
Fondul special al acţionarilor), Japonia şi Suedia. Finanţare adiţională a fost acordată 
de Taipei China, Olanda, Regatul Unit, Franţa, Belgia, Elveţia, Danemarca şi Italia. 
Programul a realizat 42 proiecte pe întreg teritoriul RM din care 2 mai sunt în curs de 
derulare. Întreprinderile beneficiare operează preponderent în industria alimentară, 
textilă, chimică şi de producere a materialelor de construcţii. În anii 2009-2012, cifra 
medie de afaceri a întreprinderilor beneficiare EGP a atins 6 milioane euro, numărul 
mediu de angajaţi fiind de 190. Comparativ cu începutul proiectului, la încheierea 
acestuia beneficiarii EGP au înregistrat o creştere a productivităţii cu 23%. 
 
De la începutul lansării programului în anul 2005, BAS Moldova a primit în total 
suma de 2.5 milioane euro de la donatori, care a fost suplimentată cu circa 2.3 
milioane euro din contribuţiile efectuate de întreprinderile beneficiare. La situaţia de 
la finele lunii iunie 2013 BAS a realizat circa 450 de proiecte pentru ÎMMM, 
implicând 242 consultanţi. BAS susţine întreprinderile mici, iar peste 70% din 
proiecte sunt realizate la întreprinderi cu un număr de angajaţi mai mic de 50. 
Proiectele axate pe îmbunătăţirea performanţei pieţei, tehnologiei informaţiei şi de 
comunicare şi pe eficienţa energetică sunt cele mai răspândite tipuri de proiecte 
realizate în Moldova. Industriile în care activează întreprinderile sunt diverse, 
comerţul angro şi cu amănuntul, construcţiile, tehnologiile informaționale şi 
electronice fiind printre cele mai active sectoare. Au fost evaluate 288 proiecte din 
Moldova, din care 79% au fost punctate cu calificativul de succes şi succes avansat. În 
perioada de evaluare a proiectelor, 87% din întreprinderile beneficiare BAS au 
raportat o creştere a cifrei de afaceri, iar 67% - o creştere a numărului de angajaţi. Prin 
urmare, BAS a contribuit la crearea a peste 2300 de locuri de muncă. De rând cu 
realizarea proiectelor, BAS a efectuat activităţi de dezvoltare a pieţei (MDA) axate pe 
sporirea cererii pentru servicii de consultanţă (pe baza evenimentelor de vizibilitate şi 
diseminare a informaţiilor), precum şi pe îmbunătăţirea calităţii serviciilor de 
consultanţă (prin intermediul programelor de instruire pentru consultanţii locali), 
rezultând în faptul că 55% din întreprinderile beneficiare au angajat consultanţii, 
plătind pentru serviciile acestora din cont propriu.  
 
În ceea ce priveşte aspectele interdisciplinare, SBS s-a axat pe promovarea 
antreprenorialului printre femei şi pe eficienţa energetică. SBS a implementat 2 
proiecte specifice finanţate de Guvernul suedez: Programul „Femeile în afaceri” care 
ş-a propus să susţină femeile întreprinzătoare prin intermediul unor servicii de 
consiliere a afacerii şi instruire; şi Programul de eficienţă energetică axat pe susţinerea 
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întreprinderilor din RM să pună în aplicare acţiuni de economisire a energiei, să 
dezvolte piaţa locală de servicii de consultanţă în domeniul EE şi să sensibilizeze 
publicul printre ÎMM despre posibilităţile de reducere a costurilor energetice şi 
beneficiile obţinute. O atenţie deosebită a fost acordată dezvoltării companiilor rurale; 
astfel, peste 30% din beneficiarii BAS sunt amplasaţi în afara municipiului Chişinău. 
 
Începând din anul 2009, întreprinderile beneficiare de SBS au atras 11.5 milioane 
euro sub formă de finanţare externă, inclusiv de la instituţii financiare locale şi bănci 
partenere. Până în prezent, întreprinderile beneficiare de SBS din Moldova au atras 22 
milioane euro. 
 
ÎMMM şi sectorul de consultanţă din Moldova 
 
Sectorul ÎMMM şi mediul de afaceri 
 
În decursul ultimilor 3 ani, Moldova s-a bucurat de o creştere economică robustă, 
întrucât Guvernul a lansat un program de reforme susţinute de comunitatea 
internaţională. Reformele din domeniul fiscal, educaţiei, serviciilor de stare civilă, 
sectorului energetic, comerţului extern şi reglementării afacerilor au ameliorat mediul 
de afaceri din Moldova şi au contribuit la atragerea investiţiilor străine în ţară. Totuși, 
având cel mai mic PIB pe cap de locuitor din Europa, Moldova mai are mult de 
crescut.  
 
După destrămarea Uniunii Sovietice Moldova a moştenit o infrastructură moderat 
dezvoltată, o bază industrială slabă şi resurse naturale limitate, fără a numi terenurile 
agricole. În lipsa ramurii industriei grele şi a unor companii industriale mari, sectorul 
ÎMMM a evoluat rapid, fiind reprezentat adecvat în economia actuală. În anul 2012 
erau înregistrate circa 50 mii de întreprinderi micro, mici şi medii, angajaţii cărora 
constituiau 26% din forţa de muncă a ţării, ponderea cifrei de afaceri însumând 34.5% 
în cifra totală de afaceri şi 49% în valoarea adăugată brută. În plus, peste 300 mii de 
persoane (26% din forţa de muncă) au fost înregistrate ca angajaţi independenţi. 
Numărul de ÎMMM a crescut cu 13% comparativ cu anul 2009, creşterea fiind 
impulsionată de segmentele întreprinderilor mici şi micro, în timp ce circa 5% din 
întreprinderile mediu şi-ai încetat activitatea în perioada indicată. Numărul de angajaţi 
ai ÎMMM s-a reduc cu 5% comparativ cu anul 2009, întrucât doar întreprinderile 
micro au efectuat angajări nete. Majoritatea întreprinderilor sunt amplasate în 
Chişinău (66%) şi majoritatea acestora sunt implicate în activităţi cu o valoare 
adăugată redusă, cum sunt comerţul (40%), serviciile de bunuri imobiliare şi de 
afaceri (17%). Întreprinzătorii individuali sunt angajaţi preponderent în agricultură 
(70%), construcții (12%) şi comerţ (11%). 
 
În pofida performanţei economice robuste şi dezvoltării afacerilor ÎMMM, au rămas 
nesoluţionate mai multe probleme. Deşi mediul de afaceri şi povara regulatorie au fost 
îmbunătăţite semnificativ comparativ cu situaţia de înainte de criză, acestea sunt 
dificile pentru ÎMMM şi reţin/împiedică dezvoltarea lor. Alte aspecte problematice 
importante sunt lipsa de experienţă în afaceri şi expertiza insuficientă de management, 
calitatea redusă a producției şi piaţa locală mică şi fragmentată. Accesul la finanţare 
constituie o altă problemă majoră. Penetrarea serviciilor bancare în ţară este redusă, 
creditarea internă a sectorului privat fiind de circa 31.8% din PIB, din care 
împrumuturile acordate ÎMM reprezintă circa 35% (13% din PIB). Diverse instituţii 
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de micro-finanţare sunt destul de active în ţară, fiind reprezentate de 53 de organizaţii 
de micro-finanţare şi de 396 de asociaţii de economii şi împrumut. Cu toate acestea, 
capacitatea de creditare a acestor instituţii este redusă, iar supervizarea din partea 
reglementatorilor este sub nivelul scontat. Sursele alternative de finanţare sunt foarte 
limitate, întrucât companiile de leasing sunt inactive, iar piaţa de capital abia se 
conturează. 
 
Piaţa de consultanţă  
 
Sectorul de consultanţă din Moldova se confruntă cu dificultăţi tranziţionale de nivel mediu în ceea ce 
priveşte ÎMMM, potrivit evaluării dificultăţilor de tranziţie efectuate în anul 2011. 
Industria rămâne a fi fragmentată, iar serviciile de consultanţă prestate necesită o 
anumită diversificare. Cererea de servicii de consultanţă impune dezvoltarea celor din 
urmă, în deosebi, în zonele rurale. Se manifestă în continuare disparităţile dintre 
zonele urbane şi cele rurale, dat fiind faptul că doar 1% din consultanţii BAS calificaţi 
ca fiind activi sunt angajaţi în afara oraşelor mari. Numărul de consultanţi locali pare 
a fi corespunzător numărului de ÎMMM active, concomitent sunt implicaţi şi 
consultanţi străini.  
 
Consultanţii din Moldova prestează servicii într-un spectru amplu de domenii, însă 
majoritatea acestora sunt calificaţi în domeniul analizei şi planificării pieţei şi punerii 
în aplicare a sistemelor informatice de management financiar/computerizat. În ultimii 
ani, numărul de consultanţi care oferă servicii de consultanţă în domeniul eficienţei 
energetice a sporit graţie eforturilor BAS. Cu toate acestea, consultanţii au nevoie de 
expertiză suplimentară la capitolul management financiar, sisteme de producere, 
dezvoltarea afacerii şi eficienţa energetică. Calitatea serviciilor prestate s-a 
îmbunătățit de-a lungul anilor, deşi unii consultanţi mai au nevoie de specializare, 
spirit inovaţional şi cunoştinţe despre piața internaţională. Se simte lipsa unei asociaţii 
profesionale de management a consultanţilor în vederea susţinerii şi dezvoltării 
continue a pieţei.  
 
Infrastructura instituţională pentru sprijinirea ÎMM-urilor  
 
În decursul ultimilor ani a fost remarcat un progres vizibil în crearea cadrului 
instituţional pentru ÎMMM din Moldova. Sunt deplin funcţionale registrul cadastral şi 
registrul central de garanţie, precum şi biroul privat de creditare recent creat. 
Guvernul reglementează sectorul şi elaborează politici prin intermediul Ministerului 
Economiei, precum şi prin intermediul ODIMM (Organizaţia de dezvoltare a 
întreprinderilor mici şi mijlocii) finanţată din bugetul de stat. Alte organizaţii care 
promovează dezvoltarea sectorului ÎMMM includ Camera de Comerţ şi Industrie şi 
Organizaţia de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor din Moldova 
(MIEPO), precum şi asociaţiile de afaceri. 
 
În anul 2012, Guvernul RM a adoptat “Strategia de dezvoltare a sectorului 
întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020”, care a identificat 6 obiective 
strategice prioritare pe termen lung şi un plan de acţiuni pentru factorii de decizie.  
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Continuarea SBS în Moldova  
 
Banca va continua să sprijine ÎMM prin asistenţa directă acordată întreprinderilor în 
cadrul operaţiunilor SBS în vederea contribuirii la dezvoltarea unui sector privat 
competitiv şi durabil în Moldova. Operaţiunile SBS vor acoperi în continuare toate 
sectoarele, însă accentul va fi pus pe întreprinderile orientate spre export.  
 
Banca va facilita accesul beneficiarilor SBS la finanţare prin intermediul BERD şi al 
instituţiilor financiare partenere, precum şi prin intermediul altor instituţii financiare. 
Vor fi abordate în continuare astfel de aspecte interdisciplinare cum sunt şanse egale, 
eficienţa energetică şi dezvoltarea afacerilor rurale.  
 
În cadrul operaţiunilor EGP, Banca va ajuta managerii seniori din întreprinderile 
locale să dezvolte noi aptitudini de afaceri şi să efectueze schimbări structurale în 
cadrul întreprinderilor lor. Consilierii internaţionali vor activa în calitate de mentori 
pentru a atinge rezultate tangibile şi durabile prin schimbarea culturii de afaceri din 
întreprindere şi prin ameliorarea viabilităţii afacerii. Proiectele sunt adaptate la 
necesităţile beneficiarului şi pot acoperi domenii ca restructurarea, marketing-ul şi 
design-ul sau managementul financiar. EGP se va axa pe formularea recomandărilor 
în domeniul guvernanţei corporatiste, organizării, gestionării eficacităţii, planificării 
afacerii, practicilor de bugetare şi control, vânzărilor şi marketing, şi dezvoltării 
produselor. Prin axarea pe industriile cu un potenţial ridicat de creştere internă şi 
internaţională, EGP poate contribui la creşterea încrederii ÎMM de a funcţiona cu 
succes şi a se adapta la pieţele internaţionale. În vederea susţinerii în continuare a 
companiilor locale să obţină acces la finanţare externă, EGP va deveni unul din 
instrumentele-cheie ale Băncii care să ajute companiile să se transforme şi să devină 
ele însăşi mai fiabile. 
 
În cadrul operaţiunilor BAS, Banca planifică să sporească accesul ÎMMM la serviciile 
de consiliere prin facilitarea proiectelor cu implicarea consultanţilor locali. În acest 
context va fi aplicată o schemă flexibilă de acordare a granturilor prin actualizarea 
anuală a Matricei orientative de granturi pentru a prioritiza intervenţiile, asigura 
eforturi adiţionale necesare şi evita dublarea eforturilor cu iniţiativele naţionale şi 
donatorii internaţionali. Granturi mai mari sunt alocate întreprinderilor amplasate în 
afara oraşelor mari, femeilor antreprenori şi proiectelor de eficienţă energetică. În 
acest mod BAS va continua implementarea programului special pentru femeile în 
afaceri, orientat spre susţinerea femeilor-antreprenori să-şi dezvolte afacerea, 
acordându-le servicii de consultanţă şi de instruire, accentul fiind pus pe facilitarea 
accesului la finanţare. Eforturi adiţionale vor fi depuse pentru promovarea proiectelor 
de EE (în cooperare cu E2C2), care urmăresc scopul de a sprijini întreprinderile să 
sporească EE şi consumul de energie regenerabilă, facilitând finanţarea proiectelor de 
EE de către instituţiile financiare locale şi BERD. La fel, Banca va pune în aplicare 
Programul ETC de perfecţionare a evidenţei contabile (AIP) cu scopul de a consolida 
practicile şi standardele întreprinderii de management financiar.  
 
La nivel de piaţă, Banca va promova cele mai bune practici internaţionale prin 
diseminarea studiilor de caz de succes şi oferirea instruirilor. Banca va promova 
utilizarea serviciilor de consiliere a afacerii în vederea stimulării cererii şi consolidării 
profesionalismului sectorului local de consultanţă. Banca va încerca să dezvolte o 
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infrastructură durabilă de susţinere a ÎMMM prin intermediul dezvoltării şi 
promovării consultanţilor locali.  
 
De rând cu aceste priorităţi, Banca va consolida procesul de comunicare asociat 
politicilor publice prin colaborare direcţionată cu principalii factori de interes, inclusiv 
prin crearea unui comitet de organizare/coordonare a programului de EE şi prin 
intermediul altor activităţi relevante, ă fără a se limita la aceste măsuri.  
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ANEXA 5 – ASISTENŢĂ TEHNICĂ  
 
 
ANGAJAMENTE DE COOPERARE TEHNICĂ ASUMATE PE DONATORI 
PRIN INTERMEDIUL BERD, 2011-2013 (1H). 
 

Donator Angajamente de cooperare 
tehnică (euro) 

Iniţiativa Central Europeană  49,260 
Republica Cehă 735,000 
Fondul pentru ţările în tranziţie incipientă  85,584 
Fondul Special al Acţionarilor BERD  3,047,793 
UE 2,641,398 
Luxembourg 287,931 
Republica Slovacă 43,000 
Suedia 4,872,688 
Totalul general 11,762,654
 
 
 
ANGAJAMENTELE DE COOPERARE TEHNICĂ ASUMATE PE 
SECTOARE PRIN INTERMEDIUL BERD, 2011-2013 (1H). 
 

Sector/Departament Angajamente de cooperare
tehnică (euro) 

Dezvoltarea ÎMM* 
  
  

SBS 2,932,216 

Sprijin întreprinderilor 
365,000 

E2C2 E2C2 3,318,240 
Mediu Mediu  133,953 
Instituţii financiare Instituţii financiare 240,000 
LTT LTT 1,189,081 
Infrastructura MEI 3,584,164 
Totalul general 11,762,654
Notă: Valoarea angajamentelor pe baza datelor la sfârşit de an sau sfârşit de perioadă pentru fiece an. 
 
* Această categorie sectorială include asistenţa directă acordată ÎMM şi asistenţa indirectă acordată 
prin intermediul procesului de comunicare asociat politicilor publice dintre BERD, autorităţi şi 
asociaţiile comerciale/de afaceri (de ex., Consiliile de investiţii). 
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ANEXA 6 – INDICATORII ECONOMICI SELECTAŢI 
 
Moldova 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
   Proiecţie 
Productivitate şi cheltuieli (Modificarea procentajului în termeni reali)  
PIB 3.0 7.8 -6.0 7.1 6.8 -0.8 3.5 
Consum privat 1.8 5.8 -8.0 9.6 9.4 1.0 na 
Consum public 13.5 5.0 -2.0 -1.1 -0.7 0.5 na 
Formarea capitalului brut fix 25.5 2.2 -30.9 17.2 13.0 0.4 na 
Exporturi de bunuri şi servicii 10.5 3.4 -12.1 13.7 27.4 2.3 na 
Importuri de bunuri şi servicii 14.6 2.9 -23.6 14.3 19.7 2.5 na 
Productivitate industrială brută -1.3 1.5 -21.1 9.3 9.5 -1.9 na 
Piaţa Muncii1) (Modificarea procentajului)   
Media brută a câştigurilor reale în 21.7 22.6 8.1 7.8 7.1 8.9 na 
economie (media anuală)        
Creşterea salarială brută LCU 8.5 8.8 8.1 0.4 -0.5 4.1 na 
 (În % din forţa de muncă)   
Rata şomajului (final de an) 5.4 3.9 6.2 7.5 6.2 5.9 na 
Preţuri (Modificarea procentajului)   
Preţuri de consum (media anuală) 12.1 12.9 -0.1 7.4 7.7 4.7 4.4 
Preţuri de consum (final de an) 12.3 7.3 0.4 8.1 7.8 4.1 4.1 
Indicatori fiscali (În % din PIB)    
Bilanţul guvernamental general -0.2 -1.0 -6.3 -2.5 -2.4 -2.1 -2.6 
Veniturile guvernamentale generale 41.7 40.6 38.9 38.3 36.6 38.1 na 
Cheltuielile guvernamentale generale 42.0 41.6 45.2 40.8 39.0 40.3 na 
Datoria guvernamentală generală 25.2 18.8 26.7 26.5 23.1 23.9 na 
Sectorul monetar şi financiar (Modificarea procentajului)   
Masa monetară (M2, final de an) 39.8 15.9 3.2 13.4 10.6 20.8 na 
Credit către sectorul privat (final de an) 60.1 16.5 -5.2 9.9 15.6 21.0 na 
 (În % din totalul împrumuturilor)   
Raportul creditelor neperformante 3.7 5.9 16.4 13.3 10.7 14.5 na 
Dobândă şi rate de schimb valutar (In % pe an, final de an)   
Rata depozitului în moneda locală 15.7 19.8 9.8 6.5 8.5 8.4 na 
Rata depozitului în valută 6.5 12.1 3.8 3.3 3.8 4.7 na 
Rata împrumutului în moneda locală 19.0 22.6 20.3 14.8 14.0 12.0 na 
Rata împrumutului în valută 10.7 14.6 10.6 9.4 7.7 8.3 na 
Rata pieţei monetare/ Rata de scont/ Rata 
dobânzii de politică monetară 

16.0 14.0 5.0 8.0 8.5 4.5 na 

       na 
 (Lei per dolar american)   
Rata de schimb valutar (final de an) 11.32 10.40 12.3 12.15 11.72 12.06 na 
Rata de schimb valutar (media anuală) 12.14 10.39 11.11 12.37 11.73 12.11 na 
Sector extern   
 (in % of PIB)   na 
Cont curent -15.2 -16.1 -8.2 -7.7 -11.3 -7.0 na 
Balanţă comercială -52.2 -53.2 -35.8 -38.2 -40.9 -40.3 na 
Exporturi de marfă 31.2 27.2 24.4 27.4 32.4 30.7 na 
Importuri de marfă 83.4 80.4 60.2 65.5 73.3 71.0 na 
Investiţii străine directe 11.9 11.5 2.5 3.3 3.7 1.9 na 
Rezerve brute, exclusiv aur (final de an) 30.3 27.6 27.2 29.6 28.0 34.7 na 
Stocul datoriei externe 75.4 67.4 80.2 82.3 77.6 84.6 na 
Datorie externă publică 20.5 15.2 20.3 22.4 20.9 23.4 na 
Datorie externă privată 54.8 52.2 59.9 59.9 56.6 61.1 na 
  (În luni de importuri de bunuri şi servicii)   
Rezerve brute, exclusiv aur (final de an) 3.7 3.5 4.5 4.5 3.9 4.9 na 
Elemente de memorandum    (Valori indicate)    
Populaţie (final de an, milioane) 3,581 3,573 3,568 3,564 3,560 3,560 na 
PIB (în miliarde lei) 53,430 62,922 60,430 71,885 82,349 87,847 na 
PIB per capita (în dolari americani) 1229 1695 1524 1631 1971 2037 na 
Ponderea industriei în PIB (în %) 14.3 13.9 13.3 13.3 14.0 14.0 na 
Ponderea agriculturii în PIB (in %) 10.0 8.8 8.5 12.0 12.3 10.9 na 
FDI (în milioane dolari americani) 524 695 139 195 253 139 na 
Datorie externă - rezervă (în milioane 
dolari americani 

198,3 240,7 287,9 306,8 347,8 362,0 na 

Datorie externă/exporturi de bunuri şi 
servicii (în %) 

165.7 163.8 217.9 306.8 347.8 193.8 na 

Masă monetară (M2, final de an în % din 
PIB) 

51.2 50.3 54.1 51.5 49.8 56.4 na 

Remitenţe şi compensaţii (modificarea 
procentajului sumei ) 

27 27 -37 13 18 12 na 

1) cifrele nu includ muncitorii emigranţi peste hotare. 
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ANEXA 7 – Egalitatea de şanse 
 
Inegalitatea de şanse şi dezvoltarea umană  
 
În conformitate cu Indexul de dezvoltare umană (HDI)14, compilat de PNUD în anul 2012, 
Republica of Moldova se poziţionează printre ţările cu un indice mediu de dezvoltare 
umană, ocupând poziţia a 113-a dintre cele 186 de ţări incluse în cercetare, sub nivelul 
mediu regional din Europa de Est şi Caucaz. Ţara se clasifică mai reuşit în ceea ce 
priveşte Indexul privind inegalitatea între sexe (GII) compilat de PNUD, ocupând 
locul 49 din 18615. 
 
Participarea pe piaţa muncii şi decalajele salariale dintre bărbați și femei 
 
Potrivit statisticilor oficiale, rata de activitate a femeilor din Moldova este mai mică în 
comparaţie cu bărbaţii (39.3% femei erau active economic comparativ cu 45.6% 
bărbaţi în anul 2011). Ratele ocupării forţei de muncă feminine sunt cu 5 puncte 
procentuale inferioare celor masculine (42.7% pentru bărbaţi comparativ cu 37.1% 
pentru femei), în timp ce rata şomajului printre bărbaţi este cu 2 puncte procentuale 
mai mare decât printre femei (7.7% pentru bărbaţi comparativ cu 5.6% pentru 
femei)16. BNM al RM a raportat pentru anul 2012 că forţa de muncă masculină era 
angajată preponderent în agricultură, industrie şi construcţii, în timp ce femeile erau 
angajate în sectoarele tradiţional „feminine”, cum sunt sectorul de comerţ, servicii 
hoteliere şi restaurante, administraţie publică, educaţie, sănătate şi sectorul social. 
Discrepanţa salarială dintre bărbaţi şi femei a constituit 12.2% în anul 2011.17 
 
Potrivit datelor statistice oficiale, în învăţământul liceal sunt înrolate mai multe tinere 
(57% din numărul celor înrolaţi) decât tineri, situaţie similară se atestă în 
învăţământul post-secundar (55.3%) şi învățământul superior (56.3%).18 
 
Antreprenoriat şi acces la finanţare  
 
În anul 2009, în cadrul Studiului privind mediul de afaceri şi performanţa 
întreprinderilor (BEEPS) au fost intervievate 363 de firme din Moldova şi s-a 
constatat faptul că 53.1% din firme erau în proprietatea femeilor, iar 20.6% din firme 
aveau o femeie în poziţia de top manager19. Aceste date depăşesc media pentru Europa 
de Est şi Asia Centrală. Acelaşi studiu n-a remarcat diferenţe semnificative la 
capitolul respingerea cererii de împrumut în funcţie de genul proprietarului sau 
conducătorului firmei. Totuşi, studiul denotă faptul că firmele conduse de bărbaţi sau 
proprietarul cărora este bărbat solicită mai des împrumuturi (54% din firmele 
proprietarul cărora este bărbat comparativ cu 47% din firmele proprietarul cărora este 
femeie; şi 51% din firmele conduse de bărbaţi comparativ cu 49% din firmele conduse 
de femei au depus cerere de acordare a împrumuturilor în anul 2009). 

                                                 
14 HDI este alcătuit din 3 dimensiuni: sănătate, educaţie şi condiţii decente de trai. 
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2013_EN_complete.pdf 
15 GII este un index complex şi examinează sănătatea reproductivă, dimensiunile politice şi de muncă. A se vedea 
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2013_EN_complete.pdf 
16 Anuarul Statistic al Republicii Moldova 2012. http://www.statistica.md/pageview.php?l=en&idc=263&id=2193  
17 http://www.statistica.md/category.php?l=en&idc=264& 
18 http://www.statistica.md/category.php?l=en&idc=264& 
19 http://www.enterprisesurveys.org/Data/ExploreEconomies/2009/moldova#gender 


