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INTRODUCERE 

 

Acest raport are drept scop identificarea realizărilor și carențelor în 

implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și 

mijlocii pentru anii 2012-2020, prin prisma tinerilor antreprenori. Raportul 

va scoate în evidență principalele provocări care împiedică dezvoltarea 

sectorului IMM în Moldova, precum și va elabora un set de recomandări 

pentru viitoarea strategie în vederea îmbunătățirii acestui sector. 

În procesul de evaluare a Strategiei a fost utilizată metoda de evaluare 

calitativă. Astfel, au fost organizate 3 focus grupuri cu tinerii antreprenori în 

(Chișinău, Ungheni și Orhei) și un interviu personalizat. În cadrul focus 

grupurilor au participat 19 persoane, dintre care 7 femei și 12 bărbați. 

Interviurile de grup au implicat antreprenori din mai multe domenii, precum: 

agricultura, prelucrarea produselor de tutun, stomatologie, servicii, IT,  

industria creativa, industria alimentară și industria textilă.  

Întreprinderile Mici și Mijlocii sunt cea mai răspândită formă de afacere în 

toată lumea, prezentând un rol cheie în dezvoltarea economiei unei țări. 

Astfel, în vederea îmbunătățirii mediului de afaceri în Moldova, a fost creată 

Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii pentru 

anii 2012-20201, ce oferă cadrul de politici pe termen lung și mediu privind 

dezvoltarea întreprinderilor micro, mici și mijlocii (IMM-uri) din Republica 

Moldova. În acest sens, Guvernul și-a propus realizarea a 6 direcții prioritare: 

(1) Ajustarea cadrului normativ de reglementare la necesitățile dezvoltării 

IMM-urilor, (2) Îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare, (3) 

Dezvoltarea capitalului uman prin promovarea competențelor și culturii 

antreprenoriale, (4) Sporirea competitivității IMM-urilor și încurajarea 

spiritului inovator, (5) Facilitarea dezvoltării IMM-urilor în regiuni, (6) 

Dezvoltarea parteneriatelor în afaceri.  

În acest context, prezentul raport va crea o imagine de ansamblu a 

carențelor în implementare pe fiecare dintre aceste priorități, va puncta 

cele mai importante probleme cu care se confruntă antreprenorii, precum și 

va veni cu un set de recomandări în vederea soluționării problemelor și 

asigurarea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea sectorului IMM.  

 

                                            
1
 http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=344806&lang=1 
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CONSTATĂRI CALITATIVE PE DIRECȚIILE PRIORITARE  

  

1. Ajustarea cadrului normativ de reglementare la necesitățile dezvoltării 

IMM-urilor  

Una dintre direcțiile prioritare a strategiei prevede ajustarea cadrului 

normativ care urmărește simplificarea proceselor de lucru a întreprinderilor 

prin micșorarea birocrației și presiunii administrative. Astfel, în vederea 

realizării acestei priorități, au fost setate următoarele obiective strategice:  

 Perfecționarea cadrului normativ de reglementare a activității IMM-lor; 

 Reducerea barierelor administrative și costurilor regulatorii p/u IMM-

uri; 

 Optimizarea reglementărilor privind activitățile comerciale practicate 

de IMM-uri. 

 

Odată cu implementarea următoarei strategii, au fost înregistrate câteva 

progrese importante pe acest domeniu. Printre acestea, un impact simțitor 

la avut implementarea inițiativei de „Ghișeu Unic”, care a simplificat mult 

procedurile de înregistrare a întreprinderilor, precum și semnătura mobilă, și 

mai nou raportarea online. Totodată, adoptarea “Legii Parcurilor IT” este o 

inițiativă cu impact care favorizează dezvoltarea sectorului vizat. La fel și 

trecerea la standardele Europene și Internaționale de calitate, sporește 

șansele antreprenorilor de a fi competitivi pe piața internațională. Tot aici 

se poate număra și eficientizarea serviciilor publice prin modernizarea 

tehnologică a guvernării și implementarea programului (e-Transformare). 

Trecerea mai multor procese pe online este o reformă extrem de utilă în 

eficientizarea activității agenților economici.  

Pe de altă parte, există un șir de impedimente pentru antreprenori care 

stopează buna dezvoltare a IMM-urilor, precum și câteva constatări mai puțin 

pozitive pe implementarea obiectivelor acestei direcții. Spre exemplu un 

aspect mai puțin satisfăcător este nefuncționarea la capacitatea deplină a 

platformelor online create. Un exemplu în acest sens este platforma e-

factura, care oferă posibilitatea de a expedia facturile online, dar nu și alte 

anexe aferente. Astfel, chiar dacă factura este expediată online, este 

necesară și prezența fizică pentru prezentarea altor documente aferente. O 

sugestie la acest capitol este includerea în această platformă a maxim de 

servicii, expedierea documentelor online și reducerea prezenței fizice pentru 
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actele care pot fi expediate în formă electronică. Acest aspect va eficientiza 

semnificativ procesul de lucru al agenților economici 

În același timp, un alt impediment important în activitatea agenților 

economici este funcționarea defectuoasă a Inspectoratului Fiscal și în 

special cu privire la realizarea necalitativă a sarcinilor de către angajați, 

precum și lipsa colaborării pe intern între departamente. Astfel, din cauza 

proceselor interne defectuoase, au loc multe erori, blocări de conturi și 

extrageri de bani din conturile contribuabililor neîntemeiate. În rezultat, 

pagubele și impedimentele produse pentru antreprenori în urma acestor 

procese pot fi considerabile. O propunere în acest sens ar fi îmbunătățirea 

proceselor interne de lucru al Inspectoratului fiscal, inclusiv eliminarea 

erorilor produse de funcționari și încurajarea colaborării între departamente. 

Astfel ca, să fie interzisă blocarea conturilor neîntemeiată precum și 

sustragerea mijloacelor bănești a contribuabililor, până nu se clarifică 

situația pe intern și se contactează contribuabilul pentru a investiga cazul. 

Buna funcționare a Inspectoratului Fiscal este esențială în activitatea 

oricărui antreprenor.  

Un alt impediment menționat de majoritatea respondenților este procesul 

anevoios de lichidare a întreprinderilor și asta se referă la procedura 

complicată pe documentație și timpul îndelungat necesar acestui proces. 

Lichidarea unei companii în Moldova poate dura de la câteva luni și ajunge în 

multe cazuri chiar și la un an. Astfel, antreprenorii recomandă simplificarea 

procesului prin digitalizarea procedurii de Lichidare și expedierea 

documentelor relevante online. Totodată, sunt recomandare oferirea 

consultărilor adițională cu privire la procedura de lichidare, în special sub 

formă de instruiri și cursuri pe online. 

2. Îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare 

O altă direcție prioritară a strategiei este îmbunătățirea accesului la 

finanțare pentru IMM-uri și înlăturarea dificultăților care le întimpină la 

obținerea creditelor bancare. În vederea realizării acestei priorități, au fost 

setate următoarele obiective strategice:  

 Dezvoltarea schemelor inovative de finanțare a IMM-urilor; 

 Asigurarea eficientizării transferului de remitențe;  

 Atragerea liniilor de credit pe termen lung de la instituțiile financiare 

internaționale;  
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 Dezvoltarea sistemului de garantare a creditelor pentru IMM-uri; 

 Facilitarea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la achizițiile 

publice.  

 

Accesul la finanțare până în prezent rămâne a fi o necesitate importantă  

pentru dezvoltarea afacerii. Totodată, pe parcursul implementării strategiei 

câteva progrese importante au fost înregistrate pe această direcție. A 

crescut numărul programelor de asistență financiară sub formă de granturi, 

pentru dezvoltarea capacităților IMM-lor, în special pentru sectorul rural. 

Printre acestea se numără: Pare 1+1, Programul Național de Abilitare 

Economică a tinerilor (PNAET) și alte programe.  

În același timp, următoarele impedimente și constatări pot fi menționate pe 

această direcție. Practic nu există un progres cu privire la accesul la 

credite și aspectul de garantare. O problemă menționată de majoritatea 

respondenților sunt creditele inaccesibile și finanțarea defectuoasă pentru 

antreprenori, și aici fac referire la dobânda ridicată, procesul de 

documentație anevoios și problema gajului. Pentru un tânăr este practic 

imposibil să asigure gaj pentru a beneficia de un credit pentru dezvoltarea 

afacerii.   

Ce ține de ajutoarele financiare, a crescut numărul de oportunități în ultimii 

ani, dar un aspect care necesită îmbunătățit sunt programele de granturi 

care favorizează doar o categorie limitată de domenii și de zone. Totodată, 

o bună parte din finanțările din granturi sunt oferite pentru procurarea 

utilajului și nu pe alte aspecte de care ar avea nevoie mai mult o 

întreprindere pentru a progresa. Din acest motiv, multe afaceri au fost 

abandonate iar utilajele în care au fost investite sume grandioase rămân 

neutilizate. 

3. Dezvoltarea capitalului uman prin promovarea competențelor și 

culturii antreprenoriale 

Următoarea direcție prioritară prevede suportul pe instruirea 

antreprenorială și dezvoltarea competențelor necesare antreprenorilor 

pentru a progresa în afacere și a micșora rata falimentului companiilor nou 

create. Pentru realizarea acestei priorități, au fost setate următoarele 

obiective strategice:  

 dezvoltarea și promovarea educației și culturii antreprenoriale;  
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 formarea infrastructurii de suport educațional;  

 crearea sistemului informațional și consultativ pentru IMM-uri.  

 

În acest sens, au fost înregistrate progrese pe promovarea competențelor și 

culturii antreprenoriale, în special pe oferirea suportului informațional, 

creșterea numărului programelor și seminarelor de instruire în afaceri, 

precum și a forumurilor pentru agenții economici. Aici poate fi menționat 

Programul PNAET, Programul Gestiunea Eficientă a Afacerii și altele.  

Un impediment și un aspect mai puțin satisfăcător în acest sens este nivelul 

de calitate scăzut al instruirilor și programelor de suport din partea 

instituțiilor stat. În acest sens, este recomandat livrarea informației mai 

avansate, contractarea instructorilor mai calificați și cu o experiență mai 

practică pe domenii. La fel, o sugestie ar fi facilitarea accesului la instruiri și 

în mediu online. Aceasta ar elimina obstacolul prezenței fizice la programe, 

precum și ar oferi posibilitatea mai multor persoane și localități de a 

beneficia de instruiri.  

Totodată, o recomandare la acest capitol ar fi oferirea de suport 

informațional adițional pe marginea subiectului Zonei de Liber Schimb 

Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) și cum pot antreprenorii beneficia de 

oportunitățile oferite.  

La fel, o problemă deja cunoscută este lipsa cadrelor competente în 

instituțiile de învățământ, precum și abordarea teoretică a cursurilor și 

mai puțin practică pe domeniu economic. Pentru dezvoltarea sectorului 

antreprenorial este extrem de importantă promovarea educației financiare și 

antreprenoriale de la o vârstă cât mai fragedă. O sugestie la acest capitol ar 

fi încurajarea cooperării antreprenorilor cu universitățile și instituțiile de 

stat, care împreună ar putea fi un punct de start în găsirea unor soluții 

prielnice pentru educarea tinerilor. Spre exemplu, implicarea 

antreprenorilor în sisteme de mentorat pentru tineri, organizarea vizitelor și 

discuțiilor cu antreprenorii pe domenii ar putea asigura transferul de 

informații mult mai practică pentru tineri, precum și ar încuraja o relație de 

cooperare dintre părți (antreprenorii  - instituții de stat - universități).   

4. Sporirea competitivității IMM-urilor 

În continuare, o altă prioritate a strategiei prevede oferirea sprijinului 

necesar pentru a spori capacitățile întreprinderilor de a concura pe piața 



  
 

 Junior Chamber International Chisinau 
Tel: 068-690-088 • chisinau@jci.md • www.jci.md  

 

internațională, și aici merge vorba și de includerea componentelor de 

inovație și creativitate. Totodată, oferirea sprijinului pentru utilizarea 

eficientă a instrumentelor tehnologiilor informaționale, trecerea la sistemul 

European și Internațional de standardizare și capacitatea de certificare. 

Pentru realizarea acestei priorități, au fost setate următoarele obiective 

strategice:  

 îmbunătățirea și dezvoltarea capacităților tehnice și inovatoare ale 

IMM-urilor;  

 facilitarea dezvoltării grupării IMM-urilor în clustere, incubatoare de 

afaceri etc.;  

 promovarea proprietății intelectuale pentru IMM-uri;  

 facilitarea accesului IMM-urilor pe piețele interne și externe;  

 implementarea sistemelor de management bazate pe standardele 

internaționale și europene.  

 

Pe această componentă, se pot enumera câteva progrese importante. A fost 

promovat și organizate instruiri pe domeniu proprietății intelectuale. Au fost 

simplificate procedurile vamale pentru agenții economici, în special cu 

referire la reducerea de controale vamale și traversarea mai rapidă a 

frontierei. Totodată, au fost create mai multe incubatoare de afaceri în 

Moldova și câteva Incubatoare de Inovare.  

În același timp, un impediment important pentru antreprenori pe această 

direcție este majorarea artificiala și abuzivă a valorii mărfurilor în vamă. 

Neglijând prezentarea documentelor de proveniență, vameșii se orientează 

după prețurile de vânzare cu amănuntul din Moldova, care nu reprezintă 

documente oficiale și nu are nimic în comun cu prețurile angro. Astfel, 

agenții economici sunt nevoiți să plătească taxe mai mari pentru bunurile 

importate, iar uneori taxele pot ajunge să depășesc chiar și prețul de 

procurare a produsului. Acest lucru se răsfrânge și asupra cumpărătorilor, 

care primesc prețuri mai ridicate a bunurilor spre vânzare. 

La fel, agricultorii întâmpină greutăți atunci când vine vorba de export. 

Soiurile pe anumite produse din Moldova nu sunt competitive pe piața UE, 

iar altele nu pot fi sădite în lipsa permisiunii din partea ministerului 

agriculturii. Din acest motiv, mai mulți antreprenori nu pot beneficia de 

exportul pe piața UE și sunt limitați în dezvoltarea afacerii. 
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Un alt impediment în viziunea antreprenorilor cu referire la incubatoarele de 

afaceri din regiuni sunt prețurile costisitoare pentru spațiile de producere. 

Totuși unele incubatoare oferă prețuri pentru spațiile de producere aproape 

echivalente cu cele care pot fi găsite și în capitală.   

5. Facilitarea dezvoltării IMM-urilor în regiuni 

Cea dea cincea direcție prioritară a strategiei urmărește stimularea 

dezvoltării IMM-lor în zona regională și reducerea decalajului enorm între 

capitală și restul țării. Astfel, axată pe îmbunătățirea infrastructurii și 

calității mediului, precum și atragerea investițiilor și transferul de 

tehnologii. În acest sens, următoarele obiective strategice au fost setate 

pentru realizarea priorității:  

 stimularea dezvoltării echilibrate și durabile a IMM-urilor pe întreg 

teritoriul Republicii Moldova;  

 asigurarea dezvoltării infrastructurii de suport a IMM-urilor în regiuni;  

 promovarea participării IMM-urilor în cooperarea transfrontalieră şi 

regională. 

 
În vederea realizării acestui obiectiv, au fost înregistrate progrese simțitoare 

pentru încurajarea dezvoltării afacerilor în regiuni. O bună parte din 

Asistența financiară din ultimii ani, a fost direcționată pe dezvoltarea și 

capacitarea zonelor regionale, precum și creșterea numărului IMM-urilor în 

afara capitalei. Totodată, a fost încurajată participarea la Programele de 

Cooperare Transfrontalieră.  

Totuși, există câteva impedimente în vederea dezvoltării afacerilor în zonele 

rurale. Aici este esențială asigurarea infrastructurii în regiuni și 

menținerea oamenilor în Moldova. Antreprenorii întâmpină dificultăți la 

angajarea personalului și duc lipsă de oameni competenți pe domenii. Acest 

lucru se datorează în mare parte migrației masive spre capitală sau în afara 

țării.       

În ceea ce privește activitatea agricultorilor, aici poate fi menționată lipsa 

accesului la apa pentru suprafețe mici și livezi.  La moment utilizarea apei 

subterane la irigare nu se permite, iar alte alternative în acest sens nu sunt 

accesibile. O soluție înaintată de antreprenori este preluarea practicii din 

alte țări, spre exemplu oferirea apei contra cost pentru agricultorii sau 

crearea de alte alternative care ar veni să soluționeze problema. 
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6. Dezvoltarea parteneriatelor în afaceri 

Ultima direcție prioritară a strategiei, are drept scop încurajarea 

parteneriatului public-privat și parteneriatului “Business to Business”. Acest 

lucru prevede în primul rând înlăturarea obstacolelor precum, capacitatea 

limitată de comunicare și lipsa transparenței din partea autorităților 

centrale. Următoarele obiective strategice au fost planificate pentru 

realizarea celor menționate:  

 dezvoltarea parteneriatului public-privat în afaceri;  

 facilitarea parteneriatului în afaceri ”business to business”;  

 facilitarea participării sectorului privat la procesele de îmbunătățire a 

cadrului normativ de reglementare și luarea deciziilor. 

 

Din toate direcțiile prioritare a prezentei strategii, această componentă a 

înregistrat cel mai mic progres. Totuși, printre reușite putem menționa 

crearea Consiliului Consultativ pentru IMM-uri care are drept scop 

consolidarea dialogului public privat și dezvoltarea sectorului IMM. Totodată, 

a fost încurajată participarea antreprenorilor la expoziții, târguri, conferințe 

și întruniri de afaceri pentru dezvoltarea sectorului IMM.  

În același timp, după părerea respondenților, un impediment cu privire la 

stimularea parteneriatului public privat se datorează lipsei de transparență 

și corupției în instituțiile de stat. În rezultat, credibilitatea și dialogul între 

antreprenori și instituțiile publice are de suferit.  

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

 

Corupția și birocrația în Instituțiile de stat sunt printre principalele 

impedimente în dezvoltarea afacerilor în Moldova. Totodată, Instabilitatea 

politică reprezintă o barieră majoră în atragerea investițiilor și dezvoltarea 

sectorului ÎMM. La fel, Incompetența și corupția la vama, precum majorarea 

artificială și abuzivă a valorii mărfurilor constituie un obstacol în facilitarea 

comerțului. În vederea dezvoltării sectorului ÎMM și crearea unui mediu 

prielnic pentru antreprenori, se recomandă următoare: 

 Simplificarea procedurii de lichidare a întreprinderilor și oferirea suportul 
informațional pe acest proces; 

 Reglarea procedurilor și abuzul de funcții la vamă; 
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 Îmbunătățirea proceselor interne de lucru al Inspectoratului Fiscal, prin 
eliminarea erorilor produse de funcționari și încurajarea colaborării între 
departamente; 

 Diminuarea factorului de corupție în instituțiile de stat, pentru a crea un 
mediu favorabil și echitabil de lucru pentru agenții economici; 

 Facilitarea suportului financiar sub formă de granturi pentru o categorie 
mai largă de domenii; 

 Îmbunătățirea condițiilor creditelor bancare pentru antreprenori; 

 Promovarea educației financiare și antreprenoriale în instituțiile de 
învățământ, precum și atragerea cadrelor competente pe domeniu; 

 Facilitarea cooperării antreprenorilor cu universitățile și instituțiile de 
stat; 

 Dezvoltarea cursurilor, instruirilor și suportului informațional accesibil și 
în mediu online.   

 Încurajarea antreprenorilor din domeniu agricol, pentru a diminua 
fenomenul pământurilor abandonate și utilizarea la justa valoare a 
capacităților existente pe acest sector.   

 Promovarea posibilităților Zonei de Liber Schimb Aprofundat și 
Cuprinzător (DCFTA) și informarea antreprenorilor cu privire la 
oportunitățile disponibile;  

 Reglarea fenomenului de migrație masivă și crearea unui mediu favorabil 
de activitate în Republica Moldova; 

 Asigurarea infrastructurii în zonele rurale pentru a facilita dezvoltarea 
întreprinderilor noi și încuraja activitatea celor existente; 

 Promovarea și Încurajarea producției autohtone; 

 Robotizarea industriei și înlocuirea forței umane cu procese automatizate 
pe anumite domenii; 

 Investiții în domenii de viitor, precum inteligența artificială și cum poate 
fi utilizată în diverse procese; 

 Investiții în laboratoare de cercetare și Genetică; 

 Setarea indicatorilor specifici și măsurabili în planurile de acțiuni ale 
strategiilor naționale, pentru a putea asigura implementarea și evaluarea 
mai calitativă a activităților planificate.  
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 Încurajarea dezvoltării întreprinderilor sociale și creșterea numărului de 

oportunități pentru grupurile vulnerabile.  


