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Introducere  

Programul Regional Sectorial (PRS) pentru dezvoltarea Infrastructurilor de Sprijin în Afaceri (ISA) a 

fost elaborat în conformitate cu metodologia de planificare și programare a dezvoltării regionale, 

aprobată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC). PRS se axează pe 

implementarea cu succes a priorității ”Crearea unui climat favorabil și infrastructuri de dezvoltare 

afacerilor”, aprobat de ”Strategia de Dezvoltare Regională (SDR) a Regiunii de Dezvoltare (RD) 

UTA Găgăuzia 2017-2020” și corelat cu măsurile incluse în proiectul ”Strategiei de Dezvoltare 

Socio-Economică 2017-2022” și reflectă, de asemenea, condițiile specifice și necesitățile de 

dezvoltare ale regiunii de dezvoltare UTA Găgăuzia.  

Elaborarea și implementarea acestui program în scopul asigurării unei dezvoltări regionale 

echilibrate, are sarcina de a realizare o combinare armonioasă a obiectivelor diverselor documente 

de planificare strategică la nivel național și regional, care sunt relevante pentru sprijinirea 

antreprenoriatului. PRS este orientat spre o abordarea de coordonare integrată la formarea 

obiectivelor următoarelor programe sectoriale ale RD UTA Găgăuzia: alimentare cu apă și 

canalizare, dezvoltarea infrastructurii și rețelei de drumuri regionale, managementul deșeurilor 

solide, eficiența energetică, dezvoltare turismului și sporirea atractivității turistice a regiunii. 

De asemenea, PRS joacă un rol important în optimizarea dialogului cu partenerii de dezvoltare și 

potențialii donator, prezentând o imagine clară a necesităților de dezvoltare și perspectivelor de 

dezvoltare a acestui sector în UTA Găgăuzia. PRS are ca scop consolidarea capacităților 

administrațiilor publice în elaborarea proiectelor regionale durabile și crearea parteneriatelor pentru 

asigurarea unei abordări complexe și a transparenței la formarea portofoliului de proiecte în 

domeniul economic.  

Obiectivele strategice și măsurile din PRS reflectă scopurile Strategiei Naționale de Dezvoltare 

Regionale (SNDR),1 care include în sine diversificarea activității economice în baza obiectivelor de 

ISA existente și crearea de obiective noi pe de o parte, precum și specializarea economică în baza 

inovațiilor, pe de altă parte. Aceste direcții asigură o dezvoltare armonioasă a dezvoltării regionale. 

Dezvoltarea ISA trebuie să accentueze în primul rând sprijinul și dezvoltarea întreprinderilor în 

sectoarele cu valoare adăugată înaltă, inclusiv metode soft, care contribuie la crearea efectului 

multiplicator în dezvoltarea economică a RD UTA Găgăuzia.  

Reieșind din multitudinea subiecților de planificare, abordarea în procesul de elaborare a 

Programului s-a bazat pe următoarele principii: 

 Asigurarea conformității, și anume punerea în aplicare a planificării strategice în cadrul 

strategiilor, planurilor, conceptelor metodologice și alte documente de planificare publice 

existente care asigură corelare de mai departe și optimizarea proceselor din punct de 

vedere al dezvoltării geografice (regionale) și sectoriale; 

 Abordare analitică globală, bazată pe o evaluare economică și socială aprofundată și de 

potențială dezvoltare a UTA Găgăuzia. 

 Participare largă a părților interesate și asigurarea răspunderii acestora, inclusiv a sectorului 

public, privat și a societății civile. 

Acest Program a fost elaborat pe o perioadă de planificare de cinci ani și prezintă rezultatul 

efortului comun al Grupului de Lucru Regional Sectorial (GLRS), Agenției de Dezvoltare Regională 

                                                
1
 Obiectivul specific nr.2: ”Asigurarea creșterii economice sustenabile în regiuni”, Strategia Națională de 

Dezvoltare Regională pentru anii 2016-2020, MO nr. 30-39, 03.02.2017 
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(ADR) Găgăuzia, Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) și a echipei de experți care a 

contribuit cu asistență tehnică datorită finanțării oferite de Guvernul Marii Britanii și Irlandei de Nord 

din sursele Fondului de Bună Guvernare al Departamentului pentru Dezvoltare Internațională 

(DFID). 

În vederea asigurării unui proces participativ larg, prin ordinul directorului ADR Găgăuzia nr. 01-

11/1 din 6 ianuarie 2017 a fost creat Grupul de Lucru Regional Sectorial în componența căruia intră 

17 persoane, dintre care 9 femei: reprezentanți ai Guvernului (MDRC și Ministerul Economiei), 

ODIMM, Camera de Comerț și Industrie, reprezentanții Comitetului Executiv Găgăuzia, Adunării 

Populare Găgăuzia, ADR, sectorului de afaceri și asociativ (Anexa 1). 

Documentul a fost elaborat prin implicarea și participarea principalelor părți interesate la toate 

etapele:  

 Inițierea procesului de planificarea regională care a însemnat crearea GLRS și delegarea 

oficială a membrilor grupului de lucru la nivel național, regional și local; agrearea abordării 

metodologice; coordonarea procesului de planificare strategică; colectarea datelor 

referitoare la situația în RD UTA Găgăuzia; asigurarea corelării cu alte documente de 

planificare strategică. 

 Procesul de elaborare a PRS, care include: aprobarea structurii documentului și a etapelor 

de dezvoltare a acestuia, descrierea profilului economic al RDG și analiza SWOT, 

discutarea și elaborarea principalelor priorități de dezvoltare, formularea obiectivelor 

strategice și măsurilor; elaborarea principiilor de prioritizare și tipurile de indicatori de 

rezultat, aprobarea PRS de către GLRS și înaintarea documentului spre consultări publice. 

Timp de patru luni în 2017 grupul de lucru s-a întrunit de patru ori (30 ianuarie, 28 februarie, 

28 martie și 17 aprilie) și a efectuat analiza tuturor factorilor care determină dezvoltarea 

economică a RDG pentru a asigura utilizarea eficientă a potențialului și resurselor 

economice de dezvoltare a regiunii, luând în calcul specificul social, cultural și economic al 

regiunii. La elaborarea propunerilor, au fost discutate public riscurile în implementarea PRS, 

a fost evaluată viabilitatea măsurilor tehnice, financiare și organizaționale de dezvoltare a 

ISA. O atenție deosebită a fost acordată creșterii colaborării APL cu sectorul privat și 

societatea civilă în regiune, precum și consolidării cooperării dintre organele publice 

centrale, regionale și locale. În acest sens, au fost elaborate cercetări suplimentare prin 

intermediul chestionarelor la ședințele extinse ale grupului de lucru și la mese rotunde.  

 Consultări publice ale PRS au fost desfășurate în scopul asigurării unei participări largi și 

transparenței procesului decizional. Acestea au avut loc înainte de a supune documentul 

aprobării de către CRD în iunie 2017 și au inclus: publicarea unei note informative pe 

pagina web a ADR despre lansarea procesului de consultări cu publicul, desfășurarea unei 

ședințe de dezbateri – discuți publice cu participarea tuturor părților interesate și, ulterior, 

revizuirea Programului. Aspectele de gen au fost luate în calcul la toate etapele – începând 

cu procesul de elaborare și consultare și terminând cu monitorizarea și evaluarea eficienței 

consultărilor publice.  

 Programul Regional Sectorial a fost aprobat la ședința Consiliul Regional pentru Dezvoltare 

la data de 06 iulie 2017. 



8 
 

Monitorizarea implementării PRS 

PRS este un instrument operațional de planificare, corelat cu implementarea măsurilor de 

dezvoltare a ISA din RDG în conformitate cu Strategia de Dezvoltare Regională 2017-2020, 

principalele prevederi ale căreia corespund cu politicile stabilite la nivel național.  

Pentru asigurarea continuității procesului de planificare, monitorizarea și evaluare PRS și a altor 

documente de programare ale ADR UTA Găgăuzia, aceste procese vor fi efectuate în baza 

sistemului armonizat de stabilit pentru documentele de politici în domeniul dezvoltării regionale.  

Totodată, măsurile suplimentare prevăzute în Program vor fi incluse în planul anual de lucru al 

ADR și va fi asigurat controlul acestora de către CRD. Eficacitatea implementării Programului se va 

reflecta în monitorizarea și evaluarea direcțiilor strategice și a măsurilor incluse în SDR. În 

conformitate cu rezultatele evaluării, CRD are posibilitatea de a veni cu propuneri pentru reducerea 

factorilor de risc și creșterea eficienței implementării PRS prin participarea obligatorie a organizației 

responsabile de transparența activităților și luarea deciziilor. 

Prin intermediul monitorizării și evaluării, indicatorii eficacității implementării Programului vor lua în 

considerare și aspectele sociale și de gen. Implementarea și monitorizarea Programului va fi 

asigurată prin implicarea femeilor, tinerilor și persoanelor cu dizabilități.  
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Capitolul 1. Regiunea de Dezvoltare UTA Găgăuzia: analiza profilului economic 

Legea privind dezvoltarea regională a pus bazele realizării unei abordări regionale de punere în 

aplicare a politicii social-economice de stat în Republica Moldova. Conform Legislației, pe teritoriu 

urmau să fie create șase regiuni de dezvoltare. Regiunile de dezvoltare nu sunt unități 

administrativ-teritoriale și nu au personalitate juridică.2 Primele trei agenții de dezvoltare regională - 

Nord, Centru și Sud, au fost create la sfârșitul anului 2009. Tot atunci au început să-și desfășoare 

activitatea Consiliile Regionale pentru Dezvoltare în regiunile Nord, Centru și Sud. Pentru 

implementarea politicii de stat în domeniul dezvoltării socio-economice teritoriale echilibrate, în 

noiembrie 2015 o Agenție de Dezvoltare Regională a fost creată și în UTA Găgăuzia.3 În octombrie 

2015 a fost creat Consiliul Regional pentru Dezvoltare, iar ADR și-a început activitatea ulterior, în 

2016 (iunie-septembrie). 

UTA Găgăuzia face parte din zona economică și geografică sudică a Republicii Moldova. Suprafața 

totală a teritoriului Găgăuziei este de 1848 km² sau 6,1 % din teritoriul total al Republicii Moldova. 

Populația Găgăuziei este de 161,8 mii persoane, sau 4,6 % din populația întregii țări. Densitatea 

populației este de 88 de persoane pe 1 km². În componența Găgăuziei intră 3 raioane: Comrat, 

Ceadîr-Lunga și Vulcănești (2 municipii, un oraș, 23 de sate și comune sau 28 localități din 

componența satelor/comunelor). Majoritatea locuitorilor (75 %) trăiesc în orașe și sate cu o 

populație de mai mult de 2.000 de persoane. Autonomia menține relații economice și de producție 

cu raioanele care fac parte din Regiunea de Dezvoltare Sud: Cahul, Cantemir, Taraclia, 

Basarabeasca și Cimișlia. În est, RDG se învecinează cu regiunea Odesa din Ucraina.4 

Aspectele importante ce creează premise pentru dezvoltarea infrastructurii RDG sunt: statutul 

juridic special al UTA Găgăuzia; o cooperare avansată cu țările CSI, UE și Turcia; condițiile 

existente pentru dezvoltarea afacerilor (ZAL „PI Valkanes”, Parcul Industrial „Comrat”, Incubatorul 

de Afaceri Ceadîr-Lunga, Incubatorul de Inovare „InnoCentru” în apropierea portului Giurgiulești); 

prezența brandului „Gagauz Mallari”; interesul susținut și sprijinul donatorilor și partenerilor externi 

pentru dezvoltarea economiei și sferei sociale a regiunii. 

Tabel 1: Informații generale despre Regiunile de Dezvoltare,5 anul 2015 

 
RD 

Găgăuzia 
RDCh RDN RDC RDS Total 

Teritoriu, mii km2  1,8 0,6 10,0 10,7 7,4 30,5 

în % din teritoriul total al țării 6,1% 1,9% 32,8% 35,1% 24,2% 100,0% 

Populația medie anuală, mii pers. 161,8 811,9 989,4 1057,9 533,2 3554,1 

ca % din populația totală 4,6% 22,8% 27,8% 29,8% 15,0% 100,0% 

                                                
2
 Legea Republicii Moldova Nr. 438 „Cu privire la dezvoltarea regională în Republica Moldova“, 28.12.2006, 

MO 21-24, 16.02.2007 
3
 Găgăuzia (Gagauz-Yeri) este o unitate teritorială autonomă  cu un statut special care, fiind o formă de 

autodeterminare a găgăuzilor, este parte componentă a Republicii Moldova. (Legea Republicii Moldova Nr. 
344 „Cu privire la statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri)“, 23.12.1994, art.1 (1),  
МО Nr. 3-4, 14.01.1995) 
4
 Strategia de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia 2017-2020, Comrat, 2017 

5
 Informația este prezentată fără datele întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. 

Bender. 
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RD 

Găgăuzia 
RDCh RDN RDC RDS Total 

inclusiv femei, % 51,8% 53,2% 52,3% 51,1% 50,9 51,9 

Ponderea populației rurale, % 59,4% 9,1% 63,9% 80,4% 73,5% 57,5% 

inclusiv femei, % 51,4% 51,2% 51,8 50,7% 50,4% 51,0% 

Ponderea populației urbane, % 40,6% 90,9% 36,1% 19,6% 26,5% 42,5% 

inclusiv femei, % 52,5% 53,4% 53,1 52,6% 52,2% 53,0% 

Densitatea populației, locuitori / km2 87,6 1429,3 98,8 98,6 72,3 116,4 

Populația potrivit recensământului 
din 2014, mii pers. 

134,5 662,8 826,8 919,0 455,1 2998,2 

ca % din populația totală 4,5% 22,1% 27,6% 30,7% 15,2% 100,0% 

inclusiv femei, % 51,6% 53,1% 52,6% 50,9% 50,9% 51,9% 

Ponderea populației rurale, % 63,7% 10,2% 69,4% 82,4% 75,8% 61,0% 

inclusiv femei, % 50,9% 51,5% 52,2% 50,6% 50,5% 51,1% 

Ponderea populației urbane, % 36,3% 89,8% 30,6% 17,6% 24,2% 39,0% 

inclusiv femei, % 52,7% 53,3% 53,7% 52,2% 52,2% 53,1% 

Densitatea populației, locuitori / km2 72,8 1167,0 82,6 85,6 61,7 98,2 

Produsul intern brut regional pe 
persoană, mii lei. (2014) * 

22,8 94,8 24,8 19,6 21,3 37,4 

în % față de media națională 61,0% 253,8% 66,4% 52,3% 57,1% 100,0% 

Volumul producției industriale pe cap 
de locuitor, mii lei. 

8,7 32,2 9,0 7,1 3,2 12,8 

în % față de media națională 67,7% 250,4% 70,3% 55,0% 25,1% 100,0% 

Volumul producției agricole pe cap 
de locuitor, mii lei (2014)* 

12,3 0,9 11,7 9,8 13,9 9,1 

în % față de media națională 134,9% 9,5% 128,6% 108,2% 153,1% 100,0% 

Investițiile în active materiale pe 
termen lung pe cap de locuitor, mii 
lei 

2,7 18,0 2,5 2,3 2,2 5,9 

în % față de media națională 46,0% 302,8% 41,8% 38,8% 37,1% 100,0% 

Salariul mediu lunar al unui angajat, 
lei 

3553 5375 3871 3720 3527 4538 

femei 3442 4990 3695 3580 3396 4235 
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RD 

Găgăuzia 
RDCh RDN RDC RDS Total 

bărbați 3700 5771 4094 3895 3691 4881 

în % față de media națională 78,3% 118,4% 85,3% 82,0% 77,7% 100,0% 

* Recalculate pe baza datelor de recensământ din 2014, calculele experților din cadrul proiectului 

Sursa: Anuarul Statistic ”Statistica teritorială. Ediția 2016”, BNS al RM, http://www.statistica.md/  

1.1. Produsul intern brut regional 

Produsul intern brut regional (PIBR) este un indicator complex care măsoară nivelul de dezvoltare 

economică a regiunilor. În Moldova, primul calcul experimental al PIBR pentru 2013-2014 a fost 

realizat în 2016. 

Conform datelor statistice, volumul PIBR produs în UTA Găgăuzia în 2014 a constituit 3,1 miliarde 

lei, înregistrând o creștere de 1 % (în prețuri comparabile) comparativ cu anul 2013. Trebuie de 

menționat faptul că ponderea UTA Găgăuzia în producția PIB (2,7 % din volumul total al țării) este 

cea mai mică în comparație cu alte regiuni de dezvoltare. Producția PIBR pe cap de locuitor al 

Găgăuziei constituie 22,8 mii lei, ceea ce este de 1,6 ori mai puțin decât indicatorul mediu pe țară 

(37,4 mii lei) și de 4 ori mai puțin decât în mun. Chișinău (94,8 mii lei). Producția PIBR pe cap de 

locuitor în ATU Găgăuzia este mai cu 16,3 % (19,6 mii lei) mare decât în RD Centru, cu 7,0 % 

(21,3 mii lei) decât în RD Sud și mai mică cu 8,1 % (24,8 mii lei) decât în RD Nord.  

Figura 1: Producția PIBR pe regiuni de dezvoltare (prețuri curente) 

Structura PIBR PIBR pe cap de locuitor în anul 2014 

  

Sursa: Anuarul Statistic ”Statistica teritorială. Ediția 2016”, tabelul 13.1., 
BNS al RM, http://www.statistica.md/ , calculele experților din cadrul proiectului 

Distribuția producției PIBR pe regiuni de dezvoltare indică un dezechilibru profund în dezvoltarea 

regională a țării. Dezechilibrul și, ca urmare, diferențele de dezvoltare între regiuni și capitala 

municipiului Chișinău este unul dintre riscurile structurale pentru o dezvoltare durabilă a țării în 

ansamblu. 

În UTA Găgăuzia, spre deosebire de alte regiuni de dezvoltare (cu excepția RD Sud), și țara în 

ansamblu, la formarea PIBR contribuie în mod dominant sectorul real. În 2014, ponderea sectorului 

real în producerea volumului total PIBR al Găgăuziei a fost de 45 %, ceea ce este cu 1,6 ori mai 

mult decât media națională. În producția valorii adăugate în sectorul real al Găgăuziei domină 

http://www.statistica.md/
http://www.statistica.md/
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agricultura, care reprezintă 29 % din PIBR, ceea ce este de 2 ori mai mult decât indicatorul pe țară 

în ansamblu (13 %). Contribuția industriei la producerea valorii adăugate în Găgăuzia constituie 16 

%, pe țară – 15 % (Figura 2). Dezechilibrul existent în sectorul real e o dovadă a subutilizării 

potențialului industrial al regiunii și determină în mare măsură nivelul relativ scăzut al dezvoltării 

economice a acesteia. 

Figura 2: Structura PIB / PIBR după tipuri de activitate economică în anul 2014 

Republica Moldova UTA Găgăuzia 

  

  

Sursa: Anuarul Statistic ”Statistica teritorială. Ediția 2016”, tabelul 13.2, BNS al RM, http://www.statistica.md/, 

calculele experților din cadrul proiectului 

Existența unei părți considerabile a serviciilor în structura PIBR-ului din regiune (40 %) indică nu 

atât o mare dezvoltare a acestui sector, cât reflectă, în mare măsură, o problemă comună pentru 

întreaga economie: o scădere bruscă în sectorul real al economiei, ritmul de creștere a prețurilor 

pentru servicii, care depășește vădit ritmul creșterii prețurilor pentru producția industrială și 

agricolă. În plus, în Găgăuzia sunt predominante comerțul, tranzacțiile imobiliare și așa-numitele 

servicii non-piață.6 Toate acestea creează o valoare adăugată doar în mod „formal” iar creșterea 

acesteia reflectă, de fapt, creșterea veniturilor persoanelor angajate în aceste sectoare, și marja 

pentru serviciile prestate. 

Se poate presupune că „distorsiunile” în dezvoltarea sferei serviciilor în Găgăuzia, precum și 

proporția nejustificat de scăzută a serviciilor de producție (construcții, transport, comunicații, etc.) 

sunt legate, totodată, și de dezechilibrul sectoarelor de bază ale economiei - industrie și agricultură. 

                                                
6
 Serviciile non-piață includ acele servicii, care sunt realizate integral sau parțial din contul bugetului, 

fondurilor extrabugetare, fondurilor organizațiilor non-profit etc. 

http://www.statistica.md/
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Rata de creștere a PIBR-ului Găgăuziei în 2014 (1 %) este mult mai mică decât rata anuală de 

creștere a PIB-ului pe țară (4,8 %). Cea mai mare contribuție la creșterea PIBR a adus-o 

agricultura (+2,6 %), 0,3 % au adăugat tranzacțiile imobiliare și 0,1 % construcțiile, serviciile de 

informare și telecomunicații și alte servicii. Contribuția industriei, a majorității tipurilor de servicii și 

impozitelor nete pe produse, este negativă, respectiv, -0.4 %, -1.6 % și -0.1 %.  

Astfel, gradul de influență a diferitelor tipuri de activități asupra creșterii economice confirmă în plus 

distribuția inegală a ”poverii” între sectoarele economiei, și, prin urmare, sub-utilizarea potențialului 

de dezvoltare existent. Trebuie menționat faptul că anume spectrul de servicii mai avansate a 

asigurat în 2014 cea mai mare contribuție la creșterea PIB-ului țării (Figura 3). 

Astfel, extinderea spectrului de servicii, crearea infrastructurii regionale de sprijinire a afacerilor va 

asigura o cooperare mai strânsă între organizațiile de cercetare și întreprinderi, va reduce riscurile 

de investiții, va facilita pătrunderea pe noi piețe și, astfel, va asigura o dezvoltare mai durabilă a 

economiei regiunii în ansamblu.7 

Figura 3: Gradul de influență a diferitelor tipuri de activități economice asupra creșterii PIB / PIBR 

Republica Moldova  UTA Găgăuzia 

 

 

 

 

 

Sursa: BNS, Anuarul statistic ”Statistica teritorială. Ediția 2016”, tabelul 13.2, http://www.statistica.md/, 

proiectul ”StatReg”, calculele experților din cadrul proiectului 

1.2. Industria  

În ciuda procesului de de-industrializare, caracteristic economiei Republicii Moldova, în UTA 

Găgăuzia industria și-a păstrat rolul ca fiind unul dintre cele mai importante sectoare ale economiei 

din zonă, ceea ce reprezintă o condiție importantă pentru dezvoltarea durabilă a regiunii. 

Cota Găgăuziei în volumul comun al producției industriale rămâne în mod constant mică - 

aproximativ 3 %. Volumele producției industriale ale unei singure întreprinderi constituie cu 20 % 

mai puțin decât media pentru întreaga țară și, respectiv, de 1,4 și de 1,7 ori mai puțin comparativ cu 

indicatorul corespunzător al mun. Chișinău și al RD Nord (Tabelul 2). 

                                                
7
 Hotărârea de Guvern a RM Nr. 685 ”Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sectorului 

întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012–2020”, 13.09.2012, MO nr.198-204, 21.09.2012, 
http://lex.justice.md, (accesat la 12.02.2017) 

http://www.statistica.md/
http://lex.justice.md/
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Tabel 2: Principalii indicatori ai activității întreprinderilor industriale pe regiuni de dezvoltare 

 

Sursa: BNS, Banca de date "Statbank", secțiunile "Industrie" și "Antreprenoriat", http://www.statistica.md, 

calculele experților din cadrul proiectului 

În ceea ce privește producția industrială în RDG liderul tradițional este raionul Comrat, deși în 

ultimii ani această poziție de lider devine mai puțin evidentă. Astfel, în 2013 aici s-a produs 

aproximativ jumătate, iar în 2015 – doar puțin peste 40 % din volumul total al producției industriale 

în regiune. Situația se schimbă, în principal datorită creșterii producției în raionul Ceadîr-Lunga, a 

cărui pondere a crescut de la 18 % în 2013 la 25 % în 2015. În raionul Vulcănești se produce în 

mod constant aproximativ o treime din volumul producției industriale a Găgăuziei.8 

În structura producției industriale poziția de lider o deține industria de prelucrare, în special 

vinificația, producerea de conserve, industria lactatelor și cea a morăritului. Industria alimentară 

poate fi completată și cu industria constructoare de mașini și cea de prelucrare a metalelor, 

industria ușoară (fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, fabricarea covoarelor), industria 

farmaceutică, de parfumerie și industria mobilei (Figura 4). 

Figura 4: Structura industriei în UTA Găgăuzia 

  

Sursa: Strategia de dezvoltare socio-economică a Găgăuziei 2017-2022, p. 16, BNS, Banca de date 

„Statbank“, secțiunea „Industrie“ 

Structura industriei alimentare în Găgăuzia are legătură cu ramurile de specializare în agricultură, 

care sunt tradiționale pentru regiune. Ramura principală de specializare a industriei în Găgăuzia 

este producția de vinuri și divinuri. În 2015 aici s-au produs 17 % de vin natural, 18 % vin alcoolizat 

și 2 % vin spumant din totalul produs în Moldova (în 2010 aceste cifre au fost, respectiv, 26 %, 23% 

                                                
8
 Informație oferită de Direcția Generală de Dezvoltare Economică a UTA Găgăuzia 

2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015

Numărul de întreprinderi, unităţi 211 195 5471 5064 3208 2640 698 733 1020 1084 334 412

în % faţă de total pe țară 4% 4% 100% 100% 59% 55% 13% 13% 19% 20% 6% 8%

Valoarea producţiei fabricate,          

mil lei
920 1407 28440 45655 16172 26115 6371 8935 3935 7477 1043 1721

în % faţă de total pe țară 3% 3% 100% 100% 57% 57% 22% 20% 14% 16% 4% 4%

pe cap de locuitor, lei 5735 8693 7984 12846 20525 32167 6317 9031 3699 7068 1926 3228

în % faţă de total pe țară 72% 68% 100% 100% 257% 250% 79% 70% 46% 55% 24% 25%

în mediu de o întreprindere,          

mii lei
4359 7214 5198 9016 5041 9892 9128 12189 3858 6898 3122 4178

în % faţă de total pe țară 84% 80% 100% 100% 97% 110% 176% 135% 74% 77% 60% 46%

RDSRDG RM MCH RDN RDC

http://www.statistica.md/
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și 3 %). Se poate presupune că reducerea volumului producției de vin natural de struguri se 

datorează, în primul rând, creșterii calității, și, prin urmare, a competitivității acestor produse pe 

piețele interne și externe. Instabilitatea în producția de divinuri este determinată atât de tehnologia 

de producție, cât și de volumul cererii pentru produsul respectiv. Astfel, cantitatea maximă de 

divinuri (617 dal) a fost produsă în 2013. În 2015 s-au produs aproximativ 100 dal de divinuri.  

Cota regiunii în producția de conserve de fructe este în continuă creștere: în 2015 26 % din 

această producție s-a produs în Găgăuzia, în timp ce în 2010 – 17 %. De menționat că, în 

Găgăuzia, în ultimii ani se dezvoltă activ industrii noi: producția de ulei de struguri, ulei de nuci și 

ulei de cânepă, producția de fructe uscate și altele. 

O astfel de specializare determină o dependență semnificativă a Găgăuziei față de piețele externe - 

mai mult de 60 % din produse sunt vândute în mod tradițional pe piețele externe (în ansamblu pe 

țară puțin peste 30 %). Piața internă este saturată cu aceste produse (și nu doar de producție 

locală). Piețele externe sunt foarte competitive, ceea ce sporește cerințele privind calitatea 

mărfurilor exportate și împiedică extinderea prezenței mărfurilor tradiționale găgăuze/moldovenești 

peste hotare. 

1.3. Agricultura 

Agricultura nu este doar un sector de bază al economiei Găgăuziei, dar joacă, de asemenea, un rol 

important în producția de produse comercializabile din sectorul agrar al Republicii Moldova: struguri 

- 13,4 %, lână - 26,8 %, cereale - 9,5 % (în 2015). 

Potrivit datelor statistice, aproximativ un sfert din populația regiunii se ocupă cu agricultura. Un 

astfel de indicator al ocupării forței de muncă est caracteristic nu numai pentru Găgăuzia, ci și 

pentru întreaga Moldovă. Productivitatea muncii și eficiența economică a activității în sectorul 

agricol în Găgăuzia este mult mai mică decât în alte sectoare ale regiunii, inclusiv în sectorul 

industriei. În 2014, valoarea adăugată brută produsă de un lucrător în agricultură a fost de 2 ori mai 

mică decât media națională, și de 2,5 ori mai mică decât industria din regiune.  

În ultimii ani, aproximativ 2/3 din producția agricolă s-a produs în întreprinderi agricole din 

Găgăuzia. În 2015, în gospodăriile agricole din raionul Comrat s-au produs 47,0 % din producția 

agricolă, în raioanele Ceadîr-Lunga și Vulcănești, respectiv, 33,9 % și 19,1 %.9 

Caracterul multisectorial al agriculturii în Găgăuzia permite echilibrarea (neutralizarea) impactului 

condițiilor meteorologice nefavorabile în fiecare an.  

Structura sectorială a agriculturii este determinată în mare măsură de condițiile de piață, 

accesibilitatea și eficiența de utilizare a factorilor de producție. O poziție dominantă în structura 

producției agricole a RDG o deține producția vegetală, ponderea căreia în volumul total al 

producției agricole este de peste două treimi. Potențialul industriei creșterii animalelor, atât în 

privința volumului producției, cât și în cea a productivității ramurii, nu este utilizat pe deplin. Costul 

ridicat al factorilor de producție, limitările în asigurarea animalelor cu nutreț frânează în mod 

semnificativ dezvoltarea unui sector animalier de calitate în regiune. Volumul, calitatea și varietatea 

serviciilor oferite producătorilor agricoli în Găgăuzia, precum și pe întreg teritoriul Republicii 

Moldova, este semnificativ mai mic decât în țările UE, serviciile sunt oferite unei game mult mai 

înguste de producători agricoli. Lipsa unui sector al serviciilor de calitate determină în mare măsură 

                                                
9
 Informație oferită de Direcția Generală de Dezvoltare Economică a UTA Găgăuzia 
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subutilizarea potențialului existent de dezvoltare în volume mari a producției agricole 

comercializabile din regiune (Figura 5).  

Producția vegetală. În structura suprafețelor cultivate predomină culturile cerealiere și leguminoase 

și, în consecință, se reduce producția de culturi furajere, fapt care la rândul său contribuie la 

micșorarea volumului de nutreț pentru industria creșterii animalelor, și pune o sarcină mai mare pe 

pășuni, până la nivelul degradării acestora. 

Figura 5: Structura producției agricole brute în 2014 

Republica Moldova UTA Găgăuzia 

  

Sursa: Datele proiectului ”StatReg” 

În ultimii trei ani, zona plantațiilor viticole nu s-a schimbat prea mult. În anul 2015 randamentul 

mediu al strugurilor de masă de diferite soiuri a fost de 32 % mai mic, iar a strugurilor de vin de 

10,5 % mai mare, comparativ cu cifrele corespunzătoare în ansamblu pe țară. 

În cursul aceleiași perioade, suprafețele horticole din regiune s-au mărit cu 26 %. O creștere 

semnificativă a suprafeței grădinilor a avut loc în raioanele Vulcănești (61 %) și Ceadîr-Lunga (31 

%), în raionul Comrat suprafețele ocupate cu plantații horticole au crescut cu 12 %. De menționat 

că, în anul 2015 randamentul mediu al culturilor pomicole în Găgăuzia era de 1,5 ori decât media 

națională.10 

Producția animalieră.11 În regiune cea mai mare parte a animalelor sunt crescute în gospodăriile 

casnice (în 2015 - 71,2 % bovine, 96,4 % ovine și caprine, precum și 38,4 % porcine). Aici se 

practică, în mare parte, tehnologia extensivă de producție, ceea ce explică productivitatea scăzută 

a ramurii. Din punct de vedere al calității, marea majoritate a produselor de origine animală nu 

corespunde standardelor UE.12 

Creșterea ovinelor este pe larg practicată în raioanele Vulcănești și Ceadîr-Lunga. În Găgăuzia 

sunt crescute aproximativ 14 % din numărul capetelor de ovine și caprine din țară. Producția 

(carne, lapte, brânză, cașcaval și lână) este valorificată în principal pe piața internă.  

Cunicultura în Găgăuzia se practică numai în gospodăriile casnice din regiune. În ciuda existenței 

unui potențial de piață (costuri de producție scăzute, creșterea cererii de carne și piei) creșterea 

iepurilor ca ramură a industriei nu se dezvoltă la moment în regiune. 

                                                
10

 Informație oferită de Direcția Generală de Dezvoltare Economică a UTA Găgăuzia, BNS, Banca de date 
„Statbank”, secțiunea „Agricultura”, http://www.statistica.md 
11

 Informație oferită de Direcția Generală de Dezvoltare Economică a UTA Găgăuzia, BNS, Banca de date 
„Statbank”, secțiunea „Agricultura”, http://www.statistica.md 
12

 Republica Moldova nu are dreptul de a exporta producție animalieră în Uniunea Europeană 
(https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_en.htm) 

http://www.statistica.md/
http://www.statistica.md/
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Apicultura, ca și cunicultura, sе dezvoltă, în mare parte, în gospodăriile casnice. Ponderea 

apiculturii este mică, de aproximativ 1 %. În comparație cu anul 2010, numărul de familii de albine 

în toate tipurile de gospodării s-a dublat. În aceeași perioadă, ponderea Găgăuziei la numărul total 

de familii de albine pe țară a crescut de la 6,2 % la 9,6 %. Produsele acestei industrii sunt în 

cerere, atât pe piețele interne, cât și externe, inclusiv în țările Uniunii Europene. Cu toate acestea, 

nu putem vorbi încă despre o dezvoltare în regiune a apiculturii specializate la nivel de industrie, cu 

stupine mecanizate. 

Capacitatea de producție a agriculturii, atât după volumul de producție, cât și după randament, 

tinde să scadă. Dificultățile la utilizarea eficientă a potențialului existent al sectorului agricol sunt, în 

mare măsură, determinate de problemele legate de calitatea produselor, promovarea insuficientă 

pe piețele externe și nivelul jos de comercializare a produselor agricole, lipsa infrastructurii de 

piață, inclusiv a celei de sprijin a afacerilor. Crearea unei infrastructuri de piață, destinate pentru 

produsele agro-alimentare, cum ar fi centrele agro-alimentare, va contribui la îmbunătățirea 

competitivității produselor agricole, va oferi stimulente pentru a extinde producția și de a crea noi 

locuri de muncă.13 

1.4. Investițiile în active materiale pe termen lung 

Dezechilibrul în dezvoltarea teritorială a Republicii Moldova este în mare parte datorată diferențelor 

la nivelul investițiilor în active fixe.  

Volumul total de investiții în activele fixe în Găgăuzia (2015) este relativ mic – 442,2 mln lei (2 % 

din volumul total pe țară). În același timp, după nivelul investițiilor pe cap de locuitor - 2733 lei (46 

% din media națională), regiunea cedează, deși considerabil, doar municipiului Chișinău (17994 

lei). În anul 2015, pe fonul scăderii semnificative a volumului de investiții (la prețuri comparative) în 

țară (-9,4 % față de 2014) rata de creștere a investițiilor în Găgăuzia a fost de 18,9 % (Tabelul 3). 

Rata medie anuală de creștere a investițiilor în anii 2011-2015 este, de asemenea, cea mai mare 

din țară, de + 2,7 % (rata medie anuală de creștere pentru aceeași perioadă pe întreaga țară a 

constituit -0.8 %). 

Din totalul investițiilor efectuate în economia Găgăuziei în 2015, 62,8 % au fost utilizate în raionul 

Ceadîr-Lunga, 23,9 % în raionul Comrat și 13,3 % în raionul Vulcănești. Trebuie remarcat faptul că 

volumul investițiilor efectuate în raionul Vulcănești este cel mai mic în Găgăuzia, în ciuda faptului 

că pe teritoriul acestui raion se află ZAL „PI Valkanes”14 

În anii 2010-2015, în Găgăuzia au avut loc schimbări semnificative în structura investițiilor pe tipuri 

de mijloace fixe. Structura a suferit transformări prin creșterea volumului și a ponderii investițiilor în 

clădiri și edificii (de la 16 % la 29 %), dar și în utilaje, mașini și mijloace de transport (de la 31 % la 

52 %), reducând în același timp cota de investiții în construcția de locuințe (de la 13 % la 5 %) și 

alte tipuri de mijloace fixe (de la 40 % la 14 %) (Figura 6). 

  

                                                
13

 Hotărârea de Guvern a RM Nr. 741 ”Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a  
infrastructurii de piaţă pentru  produsele agroalimentare”, 17.08.2010, МО № 150-152, 20.08.2010, 
http://lex.justice.md/ (accesat la 12.02.2017) 
14

 Informație oferită de Direcția Generală de Dezvoltare Economică a UTA Găgăuzia 

http://lex.justice.md/


18 
 

Tabel 3: Principalii indicatori ai activității investiționale pe regiuni de dezvoltare 

 

Sursa: BNS, Baza de date “Statbank”, secțiunile “Investiții” și “Construcții”, http://statbank.statistica.md/, 

calculele experților din cadrul proiectului (accesat la 25.01.2017) 

Creșterea ponderii și a volumului investițiilor în clădiri nerezidențiale și instalații a determinat în 

mare măsură schimbări pozitive în domeniul construcțiilor (Figura 6). Comparativ cu anul 2011, în 

2015 volumul lucrărilor contractuale efectuate în Găgăuzia a crescut (în prețuri reale) cu 41 %.15 

Figura 6: Structura investițiilor pe tipuri de mijloace fixe (% din totalul pe regiune) 

Republica Moldova UTA Găgăuzia 

 
 

Sursa: BNS, Baza de date “Statbank”, secțiunile “Investiții” și “Construcții”, http://statbank.statistica.md/, 
calculele experților din cadrul proiectului (accesat la 25.01.2017) 
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 BNS, Baza de date „Statbank“, secțiunile „Investiții“ și „Construcții“, http://statbank.statistica.md/, calculele 
experților din cadrul proiectului 

2012 2015 2012 2015 2012 2015 2012 2015 2012 2015 2012 2015

Investiţii în active materiale pe termen 

lung – total   
323 442 17154 21123 11692 14609 2401 2459 1833 2437 906 1176

în % faţă de total pe țară 2% 2% 100% 100% 68% 69% 14% 12% 11% 12% 5% 6%

 pe cap de locuitor, lei 1998 2733 4819 5943 14658 17995 2399 2486 1727 2304 1684 2206

în % faţă de total din țară 41% 46% 100% 100% 304% 303% 50% 42% 36% 39% 35% 37%

din care, pentru lucrări de construcţii-

montaj  
121 183 8785 10130 6259 6934 1067 1102 907 1392 430 519

în % faţă de total pe țară 1% 2% 100% 100% 71% 68% 12% 11% 10% 14% 5% 5%

 pe cap de locuitor, lei 752 1132 2468 2850 7847 8541 1066 1113 854 1316 800 974

în % faţă de total pe țară 30% 40% 100% 100% 318% 300% 43% 39% 35% 46% 32% 34%

Volumul lucrărilor în antrepriză 101 171 6113 8213 4333 6151 746 736 706 894 226 260

în % faţă de total din țară 2% 2% 100% 100% 71% 75% 12% 9% 12% 11% 4% 3%

 pe cap de locuitor, lei 628 1059 1717 2311 5432 7576 746 744 666 846 420 488

în % faţă de total pe țară 37% 46% 100% 100% 316% 328% 43% 32% 39% 37% 24% 21%

Investiţii în active materiale pe termen 

lung – total   
102.1% 118.9% 98.9% 90.6% 102.1% 100.5% 83.9% 74.3% 103.7% 70.5% 96.6% 71.4%

din care, pentru lucrări de construcţii-

montaj  
96.0% 101.7% 100.5% 84.5% 105.8% 90.1% 85.0% 77.3% 90.3% 72.0% 97.2% 68.4%

Volumul lucrărilor în antrepriză 105.6% 90.4% 104.2% 87.3% 105.3% 91.1% 107.8% 76.3% 95.6% 74.1% 98.8% 88.8%

РРЮ

milioane lei, preţuri curente

Anul precedent = 100%

РРГ РМ МКИВ РРС РРЦ

http://statbank.statistica.md/
http://statbank.statistica.md/
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Având în vedere că implementarea proiectelor reale este în primul rând asociată cu construcția 

diferitelor tipuri de structuri și cu achiziționarea de mașini și echipamente, în linii generale dinamica 

investițiilor în active fixe pe tipuri poate fi evaluată pozitiv. 

Principalele surse de finanțare, mai mult de 50 %, atât în Găgăuzia, cât și în ansamblu pe țară, 

sunt fondurile proprii ale agenților economici. Ponderea investițiilor de la bugetul de stat a scăzut în 

mod constant - de la 8,6 % la 1,4 %, respectiv, în 2010 și 2015. Din contul bugetului Găgăuziei în 

acești ani au fost finanțate 11,1 % și, respectiv 8,6 % din totalul investițiilor. Acest sprijin bugetar 

scăzut este, evident, insuficient pentru dezvoltarea accelerată a regiunii. 

În anul 2015 în Găgăuzia, 34,8 % din investiții au fost direcționate spre construcția sistemelor de 

alimentare cu apă și canalizare, 27,6 % - pentru construcția și reconstrucția întreprinderilor din 

industria prelucrătoare și 14,2 % - pentru dezvoltarea agriculturii.16 

1.5. Comerț exterior17 

În ultimii cinci ani, comerțul exterior al UTA Găgăuzia a avut o dezvoltare instabilă. În comparație 

cu 2011, în 2015 cifra de afaceri a comerțului exterior a scăzut cu aproape 22 % în echivalentul în 

dolari, deoarece recalcularea permite într-o oarecare măsură să se urmărească mai exact 

tendințele reale în dezvoltarea comerțului exterior. Este de remarcat că în tot acest timp în 

Găgăuzia s-a înregistrat o balanță comercială pozitivă. Cu toate acestea, se poate presupune că o 

astfel de tendință neobișnuită pentru Moldova se datorează faptului că operațiunile de import de 

mărfuri în regiune nu se răsfrâng în întregime asupra balanței comerciale: o parte semnificativă a 

mărfurilor străine este achiziționată de agenții economici din Găgăuzia nu prin importuri directe, ci 

pe piața internă (Tabelul 4). 

Tabel 4: Evoluția comerțului exterior al Găgăuziei, mln dolari SUA 

 

Sursa: Informație oferită de Direcția Generală de Dezvoltare Economică a UTA Găgăuzia, calculele experților 

din cadrul proiectului  

Nivelul insuficient de diversificare a producției industriale și posibilitățile limitate de acces a 

produselor agricole și a produselor de origine animală pe piețele UE determină o dependență 

                                                
16

 Informație oferită de Direcția Generală de Dezvoltare Economică a UTA Găgăuzia 
17

 Conform informației oferite de Direcția Generală de Dezvoltare Economică a UTA Găgăuzia 

2011 2012 2013 2014 2015

Volumul comerţului exterior 167.5 146.6 194.9 168.0 130.8

Export 108.5 83.7 127.0 94.6 87.8

ţările CSI 39.0 22.7 42.0 19.1 22.7

ţările Uniunii Europene 44.3 40.5 51.9 50.4 41.7

alte ţări 25.2 20.5 33.1 25.1 23.5

Import 59.0 63.0 67.9 73.4 43.0

ţările CSI 28.8 28.1 22.8 13.6

ţările Uniunii Europene 12.9 17.8 22.2 10.6

alte ţări 21.3 22.0 28.5 18.7

Balanţa Comercială 49.5 20.7 59.1 21.2 44.8
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puternică a economiei regiunii de condițiile de acces pe piețele externe, pe de o parte, și 

diversificarea redusă a structurii de mărfuri pentru export, pe de altă parte.18 Mai mult de 80 % din 

exporturile Găgăuziei alcătuiesc trei grupe de produse: vegetale (II); alimente gata preparate, 

băuturi alcoolice și nealcoolice (IV) și materiale și produse textile (IX). 

Livrările de export din Găgăuzia se concentrează, în primul rând, pe țările UE, unde se livrează 

până la 50 % din bunuri. Principalii parteneri sunt: România, Polonia, Bulgaria, Germania, Italia și 

Regatul Unit. Acestor țări le revine până la 80 % din livrările către țările UE sau mai mult de 30 % 

din totalul exporturilor Găgăuziei. 

Țărilor CSI le revine puțin mai mult de un sfert din exporturile Găgăuziei. Posibilitățile potențiale ale 

pieței CSI nu sunt pe deplin utilizate: exporturile se efectuează doar în 4 țări: Rusia, Ucraina, 

Belarus și Kazahstan. 

În ultimii ani, mărfurile produse în Găgăuzia pătrund din ce în ce mai mult pe piețele țărilor ”restului 

lumii”. În anul 2015 țărilor din acest grup le-au revenit aproximativ 27 % din totalul exporturilor (în 

2010 – 23 %). Turcia ocupă un loc special printre țările din acest grup, căreia îi revin mai mult de 

50 % din exporturi. 

Așa cum există o structură mai diversă a mărfurilor importate direct în Găgăuzia, există trei grupe 

principalele de mărfuri - produse minerale (V); produse textile (IX) și alimentele gata preparate (IV). 

Ponderea acestor mărfuri în volumul total al importurilor directe este de 50-60 %. Turcia, Ucraina, 

Rusia și România conduc în mod constant printre țările care importă mărfuri în Găgăuzia (în 2015 - 

peste 60 % din volumul total al importurilor directe către regiune). 

1.6. Demografia și piața muncii 

1.6.1. Caracteristica populației 

Media anuală a populației а UTA Găgăuzia în 2015 a constituit 161,8 mii de persoane. Din punct 

de vedere al numărului populației, UTA Găgăuzia este cea mai mică din toate regiunile de 

dezvoltării ale țării. În 2015, densitatea populației din Găgăuzia a fost de 87,6 locuitori / km2, ceea 

ce este de 1,3 ori mai puțin decât media pe republică (Tabelul 1). Populația din regiune nu este 

distribuită uniform: densitatea populației din raionul Ceadîr-Lunga a fost de 95,7 locuitori / km2, 

Comrat - 81,1 locuitori / km2, iar în Vulcănești - doar 73,0 locuitori / km2.19 

Spre deosebire de alte regiuni de dezvoltare și, prin urmare, de țară în ansamblu, populația din 

Găgăuzia, deși nesemnificativ, dar a crescut constant: pentru perioada 2010-2015 populația de aici 

a crescut cu 1,4 mii persoane sau cu 0,9 %. În aceeași perioadă, populația în ansamblu pe țară a 

scăzut cu aproape 8 mii de persoane (-0,2 %). Se poate presupune că tendințele pozitive ale 

situației demografice se referă la indicatorii mai buni ai natalității și mortalității în regiune, în 

comparație cu media națională. Așadar, în 2015 în UTA Găgăuzia creșterea naturală la 1000 de 

locuitori a constituit 1,0 față de -0,3 (scădere naturală a populației) în ansamblu pe țară.20 

Creșterea populației UTA Găgăuzia se explică prin creșterea populației urbane. Comparativ cu anul 

2010, numărul populației urbane din regiune a crescut cu 1,1 mii persoane, numărul locuitorilor din 

mediul rural în aceeași perioadă a crescut mai lent (+0,3 mii). În ciuda creșterii mai rapide a 

                                                
18

 Vezi secțiunile 1.2. Industrie și 1.3. Agricultură 
19

 Informație oferită de Direcția Generală de Dezvoltare Economică a UTA Găgăuzia 
20

 BNS, Banca de date “Statbank”, secțiunea “Populația”, http://statbank.statistica.md/  
(accesat la 19.01.2017) 

http://statbank.statistica.md/
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populației urbane, regiunea este dominată de populația rurală, a cărei pondere în anul 2015 a fost 

de 59,4 % (Figura 7). 

Figura 7: Dinamica numărului populației urbane și rurale 

Republica Moldova UTA Găgăuzia 

 
 

Sursa: BNS, Baza de date “Statbank”, secțiunea “Populația”, http://statbank.statistica.md/  

Rezultatele recensământului populației și al locuințelor din Republica Moldova în 2014, http://statistica.md/, 

(accesat la 18.04.2017) 

Conform datelor din recensământ21 în 2014 în UTA Găgăuzia locuiau 134,5 mii persoane. În 

perioada cuprinsă între recensământuri, populația regiunii a scăzut cu 13,6 % (21,1 mii persoane), 

un indice semnificativ mai mare decât media națională (11,4 %). Descreșterea populației urbane 

din Găgăuzia a fost de 9,6 mii persoane, inclusiv municipiul Ceadîr-Lunga - 2,8 mii locuitori (-1,8 

%), mun. Comrat - 3,2 mii locuitori (-2,1 %) și orașul Vulcănești - 3,5 mii locuitori (-2,3 %). Populația 

din zonele rurale a scăzut cu 11,6 mii persoane (7,4 %). Trebuie remarcat faptul că populația din 

majoritatea așezărilor rurale din Găgăuzia depășește 2 mii de locuitori. Aici este situat cel mai dens 

populat sat din Moldova, Congaz, unde în 2014, (conform datelor recensământului) locuiau 11,1 mii 

de persoane. 

Astfel, recensământul din anul 2014 nu a confirmat tendințele demografice pozitive înregistrate de 

datele statistice în Găgăuzia pe parcursul unui deceniu de după recensământul din 2004, adică 

creșterea naturală a populației nu a compensat pierderile generate de migrația în masă a forței de 

muncă.  

Conform statisticilor, rețeaua urbană a țării constă din 55 de așezări urbane, dintre care 11 au 

statut de municipiu.22 În municipiul Chișinău trăiește circa 50 % din populația urbană a Moldovei. 

Pe teritoriul UTA Găgăuzia sunt 2 municipii - Comrat (capitala autonomiei și centrul RD UTA 

Găgăuzia) și Ceadîr-Lunga, precum și orașul Vulcănești (Tabelul 5). 

  

                                                
21

 Rezultatele recensământului populației și al locuințelor din Republica Moldova în 2014 au fost publicate la 
12 aprilie 2017, http://www.statistica.md 
22

 Din 13 aprilie 2017 statutul de municipiu se atribuie orașelor Cahul, Ceadîr-Lunga, Comrat, Edineț, 
Hîncești, Orhei, Soroca, Strășeni și Ungheni. (Articolul 8 al Legii RM ”Cu privire la organizarea administrativ-
teritorială a Republicii Moldova”, în redacția Legii Nr. 248 ”pentru modificarea și completarea Legii nr. 764-XV 
din 27 decembrie 2001, privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova”) 

http://statbank.statistica.md/
http://statistica.md/
http://www.statistica.md/
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Tabel 5: Dezvoltarea rețelei de așezări urbane în Moldova 

 
Sursa: BNS, Rezultatele recensământului populației și al locuințelor din Republica Moldova în 2014, 

http://statbank.statistica.md/, (accesat la 18.04.2017) 

Particularitatea rețelei de orașe din Moldova este predominanța orașelor mici: 48 de așezări urbane 

sunt orașe mici, cu o populație de până la 20 mii de oameni (în Găgăuzia - mun. Ceadîr-Lunga și 

orașul Vulcănești). 

mii loc. % mii loc. %

Republica Moldova - total 54 55 1305.9 100.0% 1168.6 100.0%

UTA Gagauzia - total 3 3 58.5 100.0% 48.9 100.0%

Republica Moldova 12 12 35.1 2.7% 33.4 2.9%

UTA Găgăuzia 0.0% 0.0%

Republica Moldova 13 15 102.9 7.9% 106.4 9.1%

UTA Găgăuzia 0.0% 0.0%

Republica Moldova 22 21 310.4 23.8% 274.2 23.5%

UTA Găgăuzia 2 2 35.1 60.1% 28.8 58.9%

Republica Moldova 5 5 145.3 11.1% 124.2 10.6%

UTA Găgăuzia 1 1 23.3 39.9% 20.1 41.1%

Republica Moldova 1 0.0% 97.9 8.4%

UTA Găgăuzia 0.0% 0.0%

Republica Moldova 1 122.7 9.4% 0.0%

UTA Găgăuzia 0.0% 0.0%

Republica Moldova 1 1 589.4 45.1% 532.5 45.6%

UTA Găgăuzia 0.0% 0.0%

* Populația estimată (cu includerea persoanelor care nu au fost cuprinse la RPL 2014)

Fără populația din partea stângă a Nistrului și municipiul Bender

orașe cu populația de la 100 până la 500 mii persoane

orașe cu populația de peste 500 mii persoane 

2014*

orașe cu populația de până la 5 mii persoane

orașe cu populația de la 5 până la 10 mii persoane

orașe cu populația de la 10 până la 20 mii persoane

orașe cu populația de la 20 până la 50 mii persoane

orașe cu populația de la 50 până la 100 mii persoane

Numărul de orașe
Numărul de locuitori care trăiesc în 

grupul respectiv de orașe

2004 2014
2004

http://statbank.statistica.md/
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Problema rezidă în faptul că, în rezultatul dezindustrializării majoritatea orașelor mici din Moldova 

au pierdut funcția de centre economice pentru zonele rurale din jur. Consecințele economice și 

sociale ale acestei situații afectează calitatea dezvoltării atât a acestor orașe, cât și a zonelor rurale 

din imediata apropiere. Absența constantă a dezvoltării provoacă un flux de migrație, o degradare 

continuă a infrastructurii și, ca urmare, creează bariere pentru atragerea investițiilor, iar ca rezultat, 

o amenințare pentru conservarea acestor orașe în viitor.23  

Programele sectoriale de dezvoltare regională pot ajuta aceste localități să identifice noi 

perspective și direcții de dezvoltare, adică să-și mențină viabilitatea. Structura populației pe sexe și 

vârstă determină în mare măsură tendințele în situația demografică din țară și din regiune.  

În ultimii 5 ani structura populației în Găgăuzia pe sexe a rămas destul de stabilă și, de fapt, a 

coincis cu indicatorii pe țară. În anul 2015, ponderea populației feminine din Găgăuzia a fost de 

51,8 %, iar în Republica Moldova, respectiv 51,9%. Numărul femeilor la 1000 de bărbați variază 

considerabil în funcție de locul de reședință. Astfel, dacă în 2015 la 1000 de bărbați, care locuiau în 

orașele din Găgăuzia, erau 1107 femei, în mediul rural - 1056 femei. Trebuie de menționat că 

această situație este tipică pentru întreaga țară, unde acest indicator a fost de 1130 și, respectiv, 

1043 femei la 1000 de bărbați.24 Datele recensământului din anul 2014 confirmă această tendință. 

În perioada dintre recensământuri, atât numărul populației de sex feminin, cât și de sex masculin 

din regiune a scăzut cu aproape 7 %, ceea ce confirmă indirect fenomenul creșterii migrației forței 

de muncă ”a familiilor”. 

O caracteristică a structurii de vârstă a populației din Găgăuzia este un număr al populației stabil și 

o proporție constantă a populației copiilor din numărul total de locuitori. Dacă în Republica Moldova 

per ansamblu ponderea populației cu vârsta de până la 15 ani în 2010 a fost de 16,6 %, atunci în 

2015 era doar de 16,0 %. În Găgăuzia, în aceeași perioadă, populația acestui grup de vârstă era 

de peste 28 mii de persoane sau aproximativ 18 % din numărul total de locuitori din regiune.  

Dinamica populației apte de muncă (de la 15 la 64 de ani) pentru aceeași perioadă nu este atât de 

uniformă: în perioada 2010 - 2013 populația acestui segment de vârstă a crescut, atât în UTA 

Găgăuzia, cât și în ansamblu pe țară, iar începând cu anul 2014 se înregistrează o tendință 

inversă. Timp de doi ani numărul populației apte de muncă în regiune a scăzut cu 0,5% (0,6 mii 

persoane), în țară per ansamblu - cu 0,8 % (20,3 mii persoane). Ca urmare, îmbătrânirea populației 

în UTA Găgăuzia a crescut de la 12,9 % în 2010 la 15,8 % în 2015. (media națională este de 14,2 

%, și respectiv 16,4 %).25 

Trebuie de remarcat că în ceea ce privește structura populației apte de muncă, în regiune există un 

dezechilibru semnificativ - în 2015, 43,9 % și 40,5 % din populația acestui grup de vârstă locuiau în 

raioanele Comrat și, respectiv, Ceadîr-Lunga, iar în raionul Vulcănești - doar 15,4 % din 

populație.26 

Raportul de dependență demografică a vârstnicilor de populația activă în Găgăuzia este puțin mai 

mare decât media națională - la 100 de persoane cu vârsta aptă de muncă revin 36,5 și respectiv 

36,1 de persoane cu vârsta inaptă de muncă. Cu toate acestea, în timp ce în ansamblu pe țară 

predomină nesemnificativ generațiile mai în vârstă (în Gagauzia acest indicator este sub media 

                                                
23

 A Treia Conferință ONU (HABITAT III) cu privire la locuințe și dezvoltare urbană durabilă, Republica 
Moldova: Raportul Național, 2016, http://www.mec.gov.md/sites/default/files/raport_habitat_iii_rus_0.pdf, 
(accesat la 06.02.2017), p. 50-51 
24

 BNS, Baza de date "Statbank", secțiunea "Populația", http://statbank.statistica.md/ 
(accesat la 19.01.2017) 
25

 Idem 
26

 Informație oferită de Direcția Generală de Dezvoltare Economică a UTA Găgăuzia 

http://www.mec.gov.md/sites/default/files/raport_habitat_iii_rus_0.pdf
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națională), în autonomie s-a înregistrat o creștere a populației copiilor, ceea ce creează perspective 

pentru o posibilă stabilizare a situației demografice din regiune. 

Rezultatele recensământului din 2014 ”au schimbat” semnificativ structura de vârstă a populației, 

atât în Găgăuzia, cât și pe țară în ansamblu (Tabelul 6). 

Tabel 6: Populația pe grupe de vârstă și regiuni de dezvoltare (mii persoane) 

 
Sursa: BNS, rezultatele Recensământului Populației și al Locuințelor în Republica Moldova în 2014, 

http://statistica.md/, baza de date „Statbank“, secțiunea „Populația“, http://statbank.statistica.md (accesat la 

18.04. 2017) 

Compararea datelor privind populația anuală medie a Găgăuziei în anul 201427 și a rezultatelor 

recensământului arată că regiunea a „pierdut” aproximativ 17 % din populație. Ajustările efectuate 

de recensământ sunt în primul rând legate de reducerea numărului populației apte de muncă: o 

scădere de 16,4 % (aproape 27 de mii de persoane). Populația de vârstă înaintată, dimpotrivă, a 

crescut cu 4,3 mii persoane (2,7 %). Drept rezultat, s-au modificat și indicatorii sarcinii demografice: 

conform datelor statistice, în 2014 raportul dintre populația sub și peste vârsta aptă de muncă (de 

la 0 la 17 ani și 65 ani și mai în vârstă) a constituit 36 la 100 de persoane de vârstă activă (de la 18 

la 64 ani), iar în rezultatul recensământului, aceasta cifră a crescut la 46. Trebuie remarcat faptul 

că tendințele înregistrate de statisticile din ultimii cinci ani s-au confirmat pe deplin: sarcina 

demografică a persoanelor în vârstă în Găgăuzia continuă a fi mai mică, iar sarcina demografică a 

copiilor este mai mare, comparativ cu media națională. Astfel, există speranța că, odată cu 

stabilizarea procesului migrației forței de muncă, se va stabiliza și situația demografică din regiune. 

Este evident faptul că propunerile de dezvoltare a infrastructurilor de sprijin a afacerilor trebuie să 

țină cont de realitățile structurii pe vârste a populației, inclusiv faptul că un număr semnificativ de 

persoane pensionate continuă să lucreze și după pensionare.  

1.6.2. Piața muncii 

Procesele demografice și de migrație au avut un impact negativ asupra situației pe piața muncii, 

atât la nivel național, cât și regional.  

Schimbările structurale în economia țării și a regiunii, extinderea oportunităților de angajare în 

străinătate au provocat o migrație masivă a forței de muncă a populației, în special a tinerilor. În 

                                                
27

 BNS, Banca de date "Statbank", secțiunea "Populația", http://statbank.statistica.md 
(accesat la 18.04.2017) 

Total 0-17 18-64 65+ Tatal 0-17 18-64 65+ Total 0-17 18-64 65+

Republica Moldova 2998.2 620.1 2053.2 324.9 3556.4 695.5 2625.9 235.0 -15.7% -2.1% -16.1% 2.5%

UTA Găgăuzia 134.5 29.2 92.4 12.9 161.8 34.2 119.0 8.6 -0.8% -0.1% -0.7% 0.1%

Mun. Chișinău 662.8 123.3 476.5 63.1 807.0 129.5 627.1 50.5 -4.1% -0.2% -4.2% 0.4%

RD Nord 826.8 167.3 543.1 116.4 993.0 190.7 706.2 96.1 -4.7% -0.7% -4.6% 0.6%

RD Centru 919.0 202.0 629.7 87.3 1059.5 228.7 778.6 52.3 -4.0% -0.8% -4.2% 1.0%

RD Sud 455.1 98.4 311.6 45.1 535.0 112.4 395.0 27.5 -2.2% -0.4% -2.3% 0.5%

* Populația estimată (cu includerea persoanelor care nu au fost cuprinse la RPL 2014)

Fără populația din partea stângă a Nistrului și municipiul Bender

Recensământul populației 2014* Numărul mediu al populației, a.2014 Gradul de influenţă (+/-)
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2015 circa 30 de mii de cetățeni lucrau în afara țării.28 Figura 8 prezintă distribuția populației UTA 

Găgăuzia în termeni de activitate economică în 2015. 

Figura 8: Distribuția populației UTA Găgăuzia pe activități economice 

Populația totală 

100% 

Până la 15 ani  

17,5 % 

15 ani și peste 

82,5 % 

 
 Populația aptă de muncă 

73,2 % 

 
 Populația inactivă 

58,4 % 

Populația activă 

41,6 % 

 Șomeri 3,0%  
 Populația ocupată 

97,0 % 

 
 Salariați 

60,6 % 

Liberi profesioniști 

39,4 % 

Sursa: BNS, Baza de date "Statbank", secțiunea "Populația", http://statbank.statistica.md/ (accesat la 

02.08.2017), calculele experților din cadrul proiectului  

Conform estimărilor, în anul 2015 în UTA Găgăuzia nivelul activității economice (raportul dintre 

populația economic activă și populația totală de peste 15 ani) a fost de 36,4 %. Populația ocupată 

în 2015 a constituit circa 48 mii de persoane, nivelul de ocupare a forței de muncă - 35,3 %. Rata 

șomajului a fost de 3,0 %. 

În agricultură lucrează 22,2 % din populația activă a Găgăuziei, în industrie - aproximativ 30 % și 

peste 48 % în sectorul serviciilor.  

Este necesar să se ia act de existența asimetriei de gen pe piața muncii. Aceste diferențe sunt 

determinate în principal de funcția de reproducere a femeilor, de diferențele în responsabilitățile 

familiale, ceea ce determină particularitățile de gen în comportamentul de muncă. În Republica 

Moldova în 2015 rata de ocupare a forței de muncă în rândul bărbaților a fost de 42,3 %, iar a 

femeilor - 38,4 %.  

În Găgăuzia, ponderea femeilor în numărul total al persoanelor angajate a rămas practic 

neschimbată în ultimii ani și este la nivelul de 57 %, mult mai mare decât media națională (53 %) 

(Figura 9). 

Structura ocupării forței de muncă pe sectoare ale economiei ilustrează poziția dominantă a 

femeilor în sectorul serviciilor - 61,7 %. În ciuda creșterii mai rapide a nivelului educației, 

comparativ cu bărbații, majoritatea femeilor se confruntă cu limitări în creșterea oportunităților 

profesionale și se ocupă de munca ”feminină tradițională, reprezentată de sectorul ”serviciilor non-

piață”, adesea mai puțin plătite. 

  

                                                
28

 Informație oferită de Direcția Generală de Dezvoltare Economică a UTA Găgăuzia 

http://statbank.statistica.md/
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Figura 9: Ponderea femeilor în numărul total al salariaților 

 

Sursa: BNS, Baza de date "Statbank", secțiunea "Forța de munca", http://statbank.statistica.md/, (accesat la 

07.05.2017) 

Dezvoltarea de noi tipuri de activități, introducerea de noi tehnologii și a formelor non-tradiționale 

de organizare a muncii fac posibilă o utilizare mai largă a muncii femeilor, oferindu-le posibilitatea 

de a lucra acasă, cu normă redusă, într-un program flexibil. Cu toate acestea, factorii care la 

început au fost foarte atractivi pentru femei, până la urmă au rezultat cu privarea femeilor de 

prestații sociale, asigurări și alte beneficii care, de regulă, sunt prevăzute pentru munca cu normă 

întreagă, iar pentru unele femei acești factori le-au determinat să ajungă chiar și la izolare socială. 

În Republica Moldova, ponderea femeilor cu studii superioare și medii de specialitate angajate în 

câmpul muncii este de 60 % din numărul total de femei care lucrează, în cazul bărbaților 

respectivul indicator este de aproximativ 50 %. În ciuda acestui fapt, femeile sunt practic excluse 

din sfera decizională. Există o puternică segregare verticală în organele guvernamentale - femeile 

ocupă în principal niveluri mai scăzute ale serviciului public. 

Creșterea concurenței pe piața forței de muncă și creșterea șomajului determină dificultățile în 

găsirea locurilor de muncă, în special pentru femei, dar, în pofida acestui fapt, au apărut noi 

oportunități (de exemplu, deschiderea propriei afaceri). 

Unul dintre indicatorii care influențează atractivitatea investițională a regiunii și, prin urmare, 

dezvoltarea acesteia, este valoarea salariilor. În anul 2015, salariul mediu lunar al unui angajat a 

fost de 3553 lei. În ultimii cinci ani, salariul mediu lunar al unui angajat care lucrează în economia 

Găgăuziei creștea constant atât în termeni nominali, cât și în termeni reali. Astfel, rata medie 

anuală a salariilor nominale în perioada 2010-2015 a fost de 11,4 % și depășește aproximativ cu 3 

puncte procentuale același indicator pe țară în ansamblu (8,8 %).  

Salariile reale din Găgăuzia au crescut, de asemenea, mai repede decât în țară: rata medie anuală 

de creștere a salariilor reale pentru această perioadă a fost de 5,8 % în Găgăuzia, respectiv 3,4 % 

în Moldova. Cu toate acestea, în ciuda ratelor de creștere, salariul mediu lunar din Găgăuzia se 

situează în mod constant în spatele mediei naționale, astfel încât în 2015 acest decalaj în salariu a 

constituit mai mult de 900 de lei (21,7 %).  
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În Republica Moldova salariile femeilor sunt constant mai mici decât cele medii pe economie, dar și 

salariile medii ale bărbaților. În anul 2015 salariul mediu lunar al unei femei în Republica Moldova 

era mai mic decât salariul mediu republican cu 7 %, diferența de remunerare între femei și bărbați 

în același an a fost aproape de două ori mai mare – 13 %. 

Situația din Găgăuzia este, în multe privințe, similară celei din țară. Cu toate acestea, nivelul scăzut 

al salariilor din regiune atenuează într-o oarecare măsură discrepanțele salariale din regiune. 

Astfel, în 2015 salariul mediu lunar al unei femei din UTA Găgăuzia a constituit 3442 lei, cu 24 % 

mai mic decât salariul mediu din economie și cu 19 % mai mic decât câștigul lunar al unei femei din 

republică (4235 lei). În același timp, salariile medii lunare ale femeilor sunt mai mici decât media pe 

regiune cu 3 %, iar diferența de remunerare între femei și bărbați este de 7 %. 

Se poate presupune că stabilitatea discrepanțelor de gen în remunerare se datorează și faptului că, 

în ciuda decalajelor existente în salariile nominale, rata de creștere a salariilor reale pentru femei 

este mai mică decât cea pentru bărbați. Deci, dacă în ultimii 4 ani în Găgăuzia rata medie anuală 

de creștere a salariilor pentru bărbați a fost de 7,9 %, atunci pentru femei - doar 5,8 %. 

1.7. Caracteristicile de bază ale antreprenoriatului 

Antreprenoriatul este unul dintre cei mai importanți factori în dezvoltarea cu succes a economiei. 

Sectorul ÎMM conferă dinamismul necesar dezvoltării economice a regiunii și joacă un rol important 

în creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă și a veniturilor populației. Conform datelor BNS, 

în anul 2015 în Găgăuzia operau 1360 agenți economici, majoritatea ÎMM-uri, care reprezintă 98 % 

din numărul total de agenți economici din regiune.  

Pentru anii 2010-2015, numărul agenților economici din Găgăuzia a crescut cu aproape 8 %. Iar 

creșterea este asigurată, în principal, datorită creșterii numărului de întreprinderi mici și 

microîntreprinderi (7,6 %). 

Creșterea numărului agenților economici din Găgăuzia nu a avut un efect pozitiv asupra numărului 

de salariați, care, dimpotrivă, au scăzut constant. Deci, comparativ cu anul 2010, numărul mediu 

anual al angajaților a scăzut cu 14 %, inclusiv în întreprinderile mijlocii cu 10,2%, mari - cu 2,5 %, 

iar în întreprinderile mici și microîntreprinderi - cu 1,2 %. 

Se poate presupune că declinul constant al ocupării forței de muncă în toate întreprinderile, 

indiferent de mărimea acestora, poate fi asociat cu dezechilibre semnificative în structura sectorială 

a economiei regionale. În ultimii ani, creșterea numărului de întreprinderi se datorează, în primul 

rând, creșterii numărului agenților economici, care lucrează în sectorul serviciilor. Ponderea 

sectorului real al economiei, în același timp, a scăzut de la 27,8 % în 2010 până la 27,4 % în 2015. 

Cu toate acestea, comparativ cu 2010, numărul de întreprinderi agricole a crescut, iar 

întreprinderile industriale, de prelucrare, dimpotrivă, au scăzut. Așa cum s-a observat,29 principala 

contribuție la dezvoltarea economiei Găgăuziei este adusă de întreprinderile din sectorul real. 

Anume ele asigură cea mai mare ocupare a forței de muncă în regiune (Figura 10). 
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 A se vedea secțiunea 1.1. a acestui program 
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Figura 10: Afacerile în Găgăuzia: profil sectorial 

Numărul de întreprinderi Numărul de angajați 

  
Sursa: BNS, Baza de date "Statbank", secțiunea "Antreprenoriat", http://statbank.statistica.md/ (accesat la 

23.01.2017) 

Fenomenele de criză în economia țării au afectat volumul și structura veniturilor obținute din 

vânzările agenților economici din Găgăuzia. Comparativ cu anul precedent, volumul comerțului (în 

prețuri curente) al întreprinderilor agricole a crescut cu 5 %, iar al celor industriale, dimpotrivă, a 

scăzut cu 9 %. Situația din sectorul serviciilor este, de asemenea, ambiguă. Astfel, dacă volumul 

vânzărilor în sector a crescut cu 2 %, în comerț și în cel al transporturilor și comunicațiilor, 

creșterea a fost de 9 % și, respectiv, 14 %, în construcții cifra de afaceri a scăzut cu 28 %. 

Schimbările în structura comerțului sunt similare cu schimbările în structura ocupării forței de 

muncă: ponderea sectorului de servicii este în continuă creștere, în timp ce ponderea sectorului 

real, în special a industriei, este redusă (Figura 11). 

Indicatorul activității antreprenoriale al RD UTAG, exprimat în numărul de întreprinderi raportat la 

10000 de locuitori, este cel mai înalt din țară (cu excepția mun. Chișinău - 440 de întreprinderi) și a 

constituit în 2015 – 83 de întreprinderi la 10000 de locuitori. În medie pe țară, acest indicator este 

egal cu 144 de întreprinderi. De exemplu, în România, această cifră este de 213, în Marea Britanie 

- 1040.30  

Figura 11: Structura cifrei de afaceri pe sectoare economice 

2010 2015 
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Sursa: BNS, Baza de date "Statbank", secțiunea "Antreprenoriat", http://statbank.statistica.md/ (accesat la 

23.01.2017), calculele experților din cadrul proiectului 

Potrivit studiilor selective, portretul reprezentantului mediu al business-ului mic din Moldova este 

caracterizat de următoarele (Anexa 3)31: 

 marea majoritate a antreprenorilor sunt bărbați (72,5 %), ceea ce nu corespunde cu 

structura populației din Moldova pe sexe; 

 potențial cel mai activ grup de tineri cetățeni - între 15 și 34 de ani - printre antreprenori 

constituie doar 22,7 %, dintre care doar 2,4 % sunt băieți și fete până la 24 de ani. 17,1% 

dintre respondenți aparțin grupului persoanelor mai în vârstă (55 de ani și peste); 

 printre oamenii de afaceri majoritatea absolută o reprezintă persoanele cu studii superioare 

sau superioare incomplete (67,9 %), sau studii medii (20,2 %), ceea ce depășește indicatorii 

prezentați în rândul populației ocupate. 

Înainte de lansarea afacerii, majoritatea respondenților (62,8 %) au lucrat ca angajați, însă doar 

12,6 % dintre respondenți au avut experiență în afaceri. În Republica Moldova, majoritatea 

antreprenorilor (67,0 %) sunt proprietari ai întreprinderilor; în 47.3 % din cazuri femeile sunt co-iar 

în 25,7 % din cazuri, companiile sunt conduse de către femei. 

Aceste date ne permit să formulăm o serie de propuneri privind egalizarea condițiilor pentru bărbați 

și femei în conducerea afacerilor. Sprijinul pentru femeile antreprenor este posibil atât în cadrul 

programelor destinate, în special, femeilor, cât și în cadrul programelor care vizează 

microîntreprinderile sau întreprinderile nou înființate, deoarece femeile dețin și operează anume cu 

astfel de tipuri de întreprinderi. 

Analiza rezultatelor cercetărilor denotă că ponderea redusă a femeilor în domeniul 

antreprenoriatului este determinată de anumite obstacole contextuale, economice și soft. 

Obstacolele contextuale țin de anumite situații care deseori nu pot fi controlate de către femei, cum 

ar fi stereotipurile, alegerile educaționale și profesionale/vocaționale tradiționale femeilor 

(profesii/activități considerate apropriate doar bărbaților), segregarea pe orizontală și verticală în 

angajarea în câmpul muncii a femeilor. Un exemplu elocvent în acest context sunt stereotipurile 

populației din Moldova privind rolurile bărbaților și ale femeilor. Astfel, conform unei cercetări 

sociologice efectuate în anul 2014 de către Institutul de Politici Publice cu suportul financiar al 

USAID, circa 80 % din respondenți continuă să creadă că bărbații sunt datori să aducă bani în 

casă, iar femeile să se ocupe de copii și treburile casei, iar fiecare al cincilea respondent crede că 

femeile sunt mai puțin capabile și nu pot ocupa funcții de conducere.32 Stereotipurile sociale 

deseori limitează șansele femeilor antreprenoare de a lua împrumuturi bancare. Astfel, unele studii 

confirmă faptul că deși împrumuturile bancare sunt solicitate mai frecvent de către întreprinderile 

conduse de către femei (28 %) decât de către cele conduse de către bărbați (25 %), rata refuzurilor 

de creditare este mai mare în cazul firmelor conduse de femei (28 %) decât în cazul celor conduse 

de bărbați (20 %).33  

                                                
31

 IEFS. Raport ştiinţific. „Perfecţionarea politicii de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi 
consolidarea parteneriatului între business şi organele administraţiei publice”. E. Aculai, Chişinău, 2012. 
155p.  
32

 Fenomenul discriminării în Moldova: percepțiile populației. Studiu comparativ. L. Malcoci, A. Barbăroșie, 
Institutul de Politici Publice. Chișinău: Lexon-Prim, 2015, p.51 
33

 Profilul femeilor în economie și afaceri; Biroul Național de Statistică, Programul 
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Obstacolele economice care îngrădesc implicarea mai activă a femeilor în domeniul 

antreprenoriatului sunt următoarele: a) femeile mai frecvent inițiază afaceri din bani proprii sau din 

împrumuturi de la rude decât din împrumuturi de la bănci, b) deseori femeile sunt private de 

posibilitatea de a împrumuta bani din bănci din considerentul că proprietățile sunt înscrise pe 

numele soților și este necesar acordul acestora pentru a le pune în gaj. 

Obstacolele soft țin de nivelul de pregătire a femeilor de a iniția o afacere. Astfel, cercetările denotă 

că femeile deseori nu dispun de informația și instruirile necesare pentru a iniția o afacere. O bună 

parte dintre femei nu au încredere în forțele proprii și în faptul că ar putea dezvolta o afacere. În 

acest context un obstacol este și numărul limitat de servicii de suport în special în mediul rural 

pentru inițierea și managementul unei afaceri. 

  

                                                                                                                                                             
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea 
Femeilor (UN Women). Chişinău, 2016, p.24 // 
http://www.statistica.md/public/files/Cooperare_internationala/PNUD/10_tablouri_femei_RM/prof_4_economi
e.pdf  

http://www.statistica.md/public/files/Cooperare_internationala/PNUD/10_tablouri_femei_RM/prof_4_economie.pdf
http://www.statistica.md/public/files/Cooperare_internationala/PNUD/10_tablouri_femei_RM/prof_4_economie.pdf
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Capitolul 2. Cadrul legal și instituțional al ISA 

Conceptele de „infrastructură de suport“ și „instrumente de suport“ ale antreprenoriatului, în primul 

rând a ÎMM-urilor și microîntreprinderilor, sunt prezentate în Legea cu privire la întreprinderile mici 

şi mijlocii.34 Conform Legii, infrastructură de suport este un ansamblu de organizaţii şi de instituţii 

specializate în difuzarea, transferul şi valorificarea în economie a rezultatelor de cercetare-

dezvoltare, ansamblul de servicii şi de proiecte oferite de acestea, precum şi totalitatea parcurilor 

ştiinţifico-tehnologice şi/sau industriale, centrelor de transfer tehnologic, incubatoarelor de afaceri, 

grupurilor/clusterelor, şcolilor de business, centrelor de informare şi consultanţă, laboratoarelor de 

cercetare, zonelor economice libere.  

Instrumente de suport înseamnă măsuri (acţiuni), proiecte şi programe speciale de informare, 

instruire, consultanţă şi de suport financiar destinate înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii şi 

dezvoltării competitivităţii acestora. 

Extinderea infrastructurii de suport a afacerilor prin dezvoltarea incubatoarelor de afaceri, a 

parcurilor industriale, a clusterelor etc. este una dintre prioritățile politicii de stat de a stimula 

dezvoltarea microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici și mijlocii, finanțate de la bugetul de stat 

și/sau mijloace speciale, inclusiv donații caritabile străine.35 Mai mult decât atât, statul (autoritățile 

competente) va contribui la dezvoltarea unei infrastructuri de sprijin a inovațiilor pentru ÎMM-uri, 

inclusiv parcuri științifice și tehnologice și/sau industriale, parcuri TI, incubatoare de afaceri, 

laboratoare de cercetare, platforme de producție, centre de informare și consiliere, etc.36 

Programul regional sectorial pentru dezvoltarea infrastructurii de sprijin a afacerilor (PRS ISA) – 

este unul dintre instrumentele de implementare a priorităților specifice ale politicilor naționale, care 

asigură accelerarea creșterii economice și, în consecință, reducerea sărăciei în Republica 

Moldova.  

La elaborarea PRS ISA, dar și la definirea viziunii și a obiectivelor strategice și de dezvoltare a RD 

UTA Găgăuzia au fost luate în considerare prevederile actualei legislații a Republicii Moldova și ale 

UTA Găgăuzia în domeniul dezvoltării regionale și sectoarelor relevante în dezvoltarea regională, 

precum și prevederile tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte. 

2.1. Politicile orientate pe dezvoltarea infrastructurii de sprijin a afacerilor 

Acorduri internaționale 

Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană37 Acordul vizează crearea 

condițiilor favorabile pentru dezvoltarea relațiilor economice dintre părți, inclusiv dezvoltarea 

comerțului și a investițiilor, precum și încurajarea concurenței. Principalele direcții și principii de 

cooperare în domeniul dezvoltării regionale sunt prezentate în Capitolul 20 Dezvoltare regională, 

cooperare la nivel transfrontalier și regional. 

Se presupune că, la formularea și implementarea politicilor regionale se va ține cont de principiul 

managementului multi-nivel și al parteneriatelor, cu accent pe dezvoltarea zonelor defavorizate. 

                                                
34

 Legea Nr. 179 „Cu privire la întreprinderile mici și mijlocii“, 27.07.2016, МО Nr. 306-313, 16.09.2016,  
în vigoare din 01.01.2017, http://lex.justice.md/  
35

 Legea Nr. 179 , Articol 11 
36

 Legea Nr. 179 , Articol 19 
37

 Legea Nr. 112 ”Cu privire la ratificarea Acordului de asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și 
Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de 
altă parte”, 02.07.2014, МО Nr. 185-199, 18.07.2014, http://lex.justice.md/ 
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Practicile de planificare regională utilizate în Republica Moldova trebuie să fie și vor fi în 

concordanță cu principiile descentralizării procesului de luare a deciziilor, de la nivel central până la 

nivelul comunităților regionale, și consolidarea parteneriatului între toate părțile implicate în 

procesele de dezvoltare regională. 

Acordul prevede că în Republica Moldova va fi îmbunătățit mecanismul de interacțiune pe verticală 

și orizontală a autorităților publice centrale și locale în procesul de elaborare și implementare a 

politicilor regionale, se va dezvolta potențialul APL în scopul de a promova cooperarea 

transfrontalieră, în conformitate cu normele și practicile Uniunii Europene. Părțile vor face schimb 

de cunoștințe, informații și bune practici privind politicile de dezvoltare regională în vederea 

îmbunătățirii bunăstării economice a comunităților locale și a dezvoltării echilibrate a regiunilor. 

În același timp, problemele legate de dezvoltarea regională, inclusiv dezvoltarea unei infrastructuri 

pentru sprijinirea antreprenoriatului sunt, de asemenea, abordate în alte capitole ale Secțiunii IV. 

”Cooperarea economică și alte tipuri de cooperare sectorială”, din cadrul "Acordului de Asociere”: 

Cooperarea în domeniul statisticii (Capitolul 6) sugerează ca obiectiv pe termen lung a sectorului - 

furnizarea la timp a unor date statistice fiabile și comparabile cu statisticile internaționale. 

Încurajarea dezvoltării politicii în domeniul inovării, prin schimbul de informații și de bune practici 

privind comercializarea lucrărilor de cercetare și lucrărilor de proiectare și inginerie (inclusiv 

instrumente de sprijin pentru întreprinderile nou-înființate bazate pe tehnologie), dezvoltarea de poli 

(clustere) și accesul la finanțare, cu accent pe sectorul ÎMM, reprezintă unul dintre domeniile de 

cooperare în elaborarea politicilor în domeniul industriei și antreprenoriatului (Capitolul 10). 

Utilizarea celor mai bune practici aplicate în UE, care contribuie la creșterea bunăstării economice 

în comunitățile rurale, inclusiv prin îmbunătățirea competitivității sectorului agricol, va contribui la 

dezvoltarea regională echilibrată și la reducerea sărăciei în zonele rurale (Capitolul 12).  

Cooperarea în domeniul turismului, bazată pe principiile respectării integrității și a intereselor 

comunităților locale, în special în zonele rurale, și importanța patrimoniului cultural, va contribui la 

dezvoltarea unui sector al turismului competitiv și durabil, ca factor generator de creștere 

economică și ocupare a forței de muncă (Capitolul 19). 

2.2. Cadrul legal-normativ: nivel național și regional 

2.2.1.  Nivel național 

Strategia Națională de Dezvoltare “Moldova 2020”38 este principalul document strategic al țării și 

prevede opt soluții pentru creșterea economică și reducerea sărăciei. Una dintre cele opt priorități 

de dezvoltare se axează pe ameliorarea climatului de afaceri, promovarea politicii concurențiale, 

optimizarea cadrului de reglementare și aplicarea tehnologiilor informaționale în serviciile publice 

destinate mediului de afaceri și cetățenilor. Principalul scop al Strategiei constă în accelerarea 

creșterii economice și, drept rezultat, reducerea sărăciei în Republica Moldova prin schimbarea 

paradigmei de dezvoltare a țării. 

Strategia Națională de Dezvoltare Regională (SNDR) 2016-202039 este principalul document de 

planificare strategică a dezvoltării regionale în RM, care determină perspectivele și scopurile 

strategice de dezvoltare regională până în 2020, cât și instrumentele și mecanismele de atingere a 
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scopurilor și obiectivelor propuse. Strategia este un document de programe sectorială integrată. În 

conformitate cu Strategia de Dezvoltare Regională, care nu reprezintă un sector separat, aceasta 

constituie un punct de aplicare a eforturilor combinate pentru integrarea și consolidare a politicilor 

sectoriale și, prin urmare, necesită o planificare integrată atât la nivel regional cât și național.  

Această abordare va contribui la realizarea scopului principal al Strategiei – dezvoltarea echilibrată 

și durabilă asigurată în toate regiunile de dezvoltare ale Republicii Moldova. Dezvoltarea 

infrastructurii de sprijin în afaceri va contribui la realizarea obiectivului specific 2 – creșterea 

economică sustenabilă în regiuni. Dezvoltarea ÎMM va permite diversificarea structurii economice a 

regiunilor, la orientarea antreprenorilor spre sectorul de producere, cât și folosirea metodelor 

inovatoare în activitatea de întreprinzător (Măsura 2.2 Consolidarea și dezvoltare economiei 

regionale). Indirect, PRS ISA va determina și dezvoltarea infrastructurii turistice în regiunile de 

dezvoltare (Măsura 2.3). 

Strategia de Dezvoltare a Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii 2012-202040 - document de 

planificare medie și lungă pentru dezvoltarea întreprinderilor micro, mici și mijlocii a Republicii 

Moldova în contextul trecerii de la modelul de dezvoltare economică bazat pe consum la noua 

paradigmă orientată pe export, investiții și inovații, o integrare europeană mai profundă. Principala 

misiune a Strategiei este crearea unui mediu de afaceri favorabil și promovarea culturii 

antreprenoriale în vederea susținerii ÎMM-urilor și asigurării coeziunii sociale. Printre principalele 

direcții prioritare ale strategiei sunt dezvoltarea competitivității și facilitarea dezvoltării ÎMM-urilor în 

regiuni. 

Strategia își propune ca până în 2020 să se realizeze: (i) creșterea numărului mediu de ÎMM la 

1000 locuitori până la 25 de ÎMM; (ii) creșterea numărului de angajați în cadrul ÎMM până la 65 % 

și; (iii) atingerea unei ponderi de 38 % a ÎMM în PIB.  

PRS ISA asigură o abordare integrată în realizarea următoarelor priorități ale Strategiei: 

2.2.3. Dezvoltarea capitalului uman prin promovarea competențelor și culturii antreprenoriale: 

dezvoltarea și promovarea educației antreprenoriale și a culturii antreprenoriale și crearea 

sistemului informațional și consultativ pentru ÎMM. 

2.2.4. Sporirea competitivității ÎMM prin stimularea spiritului inovativ; îmbunătățirea și dezvoltarea 

capacităților tehnice și inovatoare ale ÎMM; facilitarea dezvoltării grupării ÎMM în clustere, 

incubatoare de afaceri etc.  

2.2.5. Facilitarea dezvoltării ÎMM în regiuni prin asigurarea dezvoltării infrastructurii de sprijin a 

ÎMM și stimularea participării ÎMM în cadrul parteneriatelor transfrontaliere și regionale. 

2.2.6. Dezvoltarea parteneriatelor în afaceri în două direcții prioritare: parteneriat public-privat și 

parteneriat ”business to business”” 

2.2.7. Dezvoltarea antreprenoriatului feminin în Republica Moldova prin promovarea spiritului 

antreprenorial și facilitarea accesului femeilor antreprenoare la instruire și resurse informaționale. 

Impactul scontat al acestei priorități este integrarea femeilor pe piața muncii și susținea financiară a 

circa 350 de afaceri.  
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Strategia națională de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor pentru anii 2016-

202041 are drept scop crearea unui mediu investițional atractiv, creșterea volumului investițiilor, 

inclusiv a investițiilor străine directe – un instrument important pentru dezvoltarea potențialului de 

export al țării și, ca urmare, creșterea volumului și diversificarea structurii exportului moldovenesc, 

precum și asigurarea unei dezvoltări economice durabile a țării. 

PRS ISA asigură o abordare integrată spre realizarea următoarelor priorități strategice: 

Subobiectivul C2. Dezvoltarea în continuare a infrastructurii (inclusiv nemateriale) de 

susținere a investițiilor și exporturilor – sprijinirea procesului de creare și dezvoltare a zonelor 

economice libere, a parcurilor industriale, clusterelor, parcurilor științifico-tehnologice ca 

instrumente de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor; crearea parcurilor în industria 

tehnologiilor informaționale. 

Subobiectivul E2. Dezvoltarea instrumentelor de sprijin informațional pentru exportatori – 

vizează măsuri ce țin de sporirea importanței asociațiilor și uniunilor industriale, a grupurilor de 

producători și exportatori, sprijinirea schimbului internațional de experiență pentru 

beneficiarii/membrii acestora; susținerea procesului de instituire a clusterelor orientate spre export. 

Conceptul dezvoltării clusteriale a sectorului industrial al Republicii Moldova42 a fost elaborat 

în baza practicilor internaționale de inițiative clusteriale. În țările cu economie în curs de dezvoltare, 

inițiativele clusteriale sunt folosite pentru renașterea regiunilor și sprijinul sectorului industrial bazat 

pe implementarea noilor mecanisme economice eficiente.  

Scopul Conceptului este de a determina necesitatea și posibilitatea implementării mecanismelor de 

asociere a agenților economice sub forme de clustere pentru dezvoltarea eficientă și concurențială 

a sectoarelor economice industriale. Obiectivul principal al politicii de stat privind susținerea 

dezvoltării clusteriale a sectorului industrial constă în intensificarea dezvoltării ramurilor industriale 

și creșterea ponderii acestora în economia națională prin consolidarea eforturilor manageriale și 

organizatorice, susținerea procesului inovațional și sporirea competitivității întreprinderilor 

industriale mari, precum și a celor din sectorul ÎMM. PRS ISA poate avea o implicare indirectă în 

procesul de elaborare și implementare a politicii de stat de sprijin a dezvoltării clusteriale în 

abordările științifice și metodice ca un instrument de realizare a politicii de stat de dezvoltare 

clusterială. 

Obiectivul general al Strategiei naționale de dezvoltare agricolă și rurală pentru anii 2014-

202043 constă în creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin restructurarea și 

modernizarea pieței și îmbunătățirea calității vieții și a muncii în mediul rural prin realizarea de 

sinergii între activitățile agroalimentare și cele ale mediului natural. Pentru realizarea obiectivului 

specific 1.3. Strategia prevede reformarea serviciilor de consultanță din sectorul agroalimentar. 

Obiectivul specific 3.2 prevede creșterea sprijinului pentru micro-întreprinderi non-agricole în scopul 

producerii și furnizării unor servicii în mediul rural și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii deja 

existente, în vederea creșterii capacității de afaceri a acestora. 
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Strategia de dezvoltare a serviciilor de extensiune rurală pentru anii 2012-202244 și-a propus 

să realizeze trecerea, într-un interval de timp rezonabil, la un model de organizare a serviciilor de 

extensiune rurală bine dezvoltat, modernizat, generator de valoare adăugată înaltă, bazat pe 

cunoaștere și inovare și orientat spre îmbunătățirea continuă a calității vieții în mediul rural. Se 

presupune că în baza extinderii și diversificării rețelei de servicii de consultanță pentru a răspunde 

mai bine nevoilor de informare ale întregului lanț valoric (de la producție la piață) pe de o parte și 

dezvoltarea componentei comerciale a serviciilor, pe de altă parte, acoperirea teritorială se va 

dezvolta până la 65% în anul 2022, numărul de beneficiari va crește cu 20%, iar veniturile lor vor 

spori cu 15% anual.  

Strategia de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până în 202045 a fost elaborată sub 

egida Academiei de Științe a Republicii Moldova și aprobată de Guvern în noiembrie 2014 și 

orientată spre creșterea volumului investițiilor în sectorul cercetării-dezvoltării până la 1% din PIB 

până în 2020. Strategia are drept scop dezvoltarea unui mediu propice pentru activitatea în 

domeniul cercetării-dezvoltării, crearea condițiilor necesare pentru implementarea produselor 

inovaționale în sectorul real al economiei pentru instituirea în țară a unei veritabile societăți și 

economii bazate pe cunoaștere. Principalele obiective ale strategiei sunt: creșterea eficienței 

finanțării de stat și calitatea cercetării-dezvoltării; îmbunătățirea dezvoltării politicii în domeniul 

dezvoltării resurselor umane și mobilitatea cercetătorilor; promovarea inovațiilor în afaceri și 

legăturilor științifice și de afaceri. 

Strategia națională de dezvoltare a societății informaționale ”Moldova Digitală 2020” 46 

prevede crearea bazei pentru dezvoltarea potențialului tehnologiilor informaționale și a 

comunicațiilor electronice și utilizarea pe larg a acestora de către instituțiile de stat, sectorul privat 

și societatea în general. 

Strategia națională în domeniul proprietății intelectuale până în anul 202047 prevede 

consolidarea unui cadru normativ și instituțional adecvat pentru crearea, protecția, gestionarea și 

valorificarea plenară a potențialului proprietății intelectuale, care să corespundă standardelor 

internaționale și să contribuie la dezvoltarea unei economii naționale competitive, bazate pe 

cunoaștere și inovare. 

Strategia inovațională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 ”Inovații pentru 

competitivitate”48 рrevede dezvoltarea în domeniile: dezvoltarea tehnologică a întreprinderilor 

mari, mijlocii și mici, dezvoltarea infrastructurii de sprijin a inovațiilor, promovarea modelelor de 

guvernare deschisă, cercetare și inovare.  
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Programul de dezvoltare a infrastructurii de piață pentru produsele agroalimentare49 a fost 

elaborat cu scopul de a dezvolta lanțul valoric al produselor cu valoarea adăugată înaltă, de a crea 

infrastructura de piață specifică produselor agroalimentare, în particular a centrelor agroalimentare, 

de a facilita activitatea producătorilor agricoli și de a atrage investiții. Obiectivul principal al 

programului rezidă în crearea, la nivel național, a unui centru agroalimentar și, la nivel regional 

(local) – a piețelor agroalimentare pentru comercializarea cu ridicata și en detail a produselor 

agroalimentare. Piețele agricole regionale se preconizează a fi create pentru principalele zone de 

producere, cu amplasarea lor în localitățile Bălți, Ungheni, Ștefan Vodă, Cahul, Leușeni și Comrat 

sau Ceadîr Lunga (UTA Găgăuzia). 

Prin crearea rețelei de piețe agricole regionale și locale se urmărește scopul de a impulsiona 

activitatea eficientă a sectorului agricol și a produselor agroalimentare, promovarea cooperării între 

producătorii agricoli, în particular, a celor mici și mijlocii, în vederea implementării tehnologiilor 

moderne de post-recoltare, îmbunătățirii calității produselor și substituirea importului de produse 

horticole cu valoare adăugată înaltă. Nu s-a reușit implementarea Programului în perioada 

planificată (2010-2015). 

Programul de dezvoltare a industriei ușoare până în 201550 reprezintă un document care 

stabilește instrumentele și măsuri concrete care erau necesare a fi implementate pentru asigurarea 

dezvoltării industriei ușoare. În Program se specifică faptul că unul din factorii negativi ai dezvoltării 

economice ale țării este importul masiv de produse analogice celor care se produc în Moldova – 

îmbrăcăminte, încălțăminte, covoare și alte produse ale industriei ușoare. Promovarea produsului 

național pe orice piață este dificilă și necesită resurse. În țară un număr redus de întreprinderi își 

desfac producția pe piața locală, iar un număr și mai mic își promovează marca proprie. 

Producătorii autohtoni nu întotdeauna pot să concureze pe piață din cauza lipsei de investiții 

necesare pentru publicitate, spații de vânzare, înnoire permanentă a modelelor de produse etc. 

Obiectivul general al Programului – de asigurare a unei dezvoltări durabile a industriei ușoare, 

astfel încât aceasta să devină către anul 2015 una din ramurile cheie ale economiei naționale, atât 

în termeni de cotă în PIB, exporturi, producția industrială, număr de angajați, cât și în termeni de 

inovare a producției, de integrare economică internațională și de poziționare pe piața de consum 

locală și mondială – nu a fost atins. În același timp, industria ușoară este o prioritate, inclusiv în 

ceea ce privește partenerii externi de dezvoltare (vezi secțiunea ”Proiecte de dezvoltare a 

infrastructurii de sprijin în afaceri”. 

Strategia de dezvoltare a culturii ”Cultura 2020”,51 în unul din cele patru principii centrale își 

propune producerea bunurilor și serviciilor culturale pentru creșterea economică a țării. Strategia 

prevede ca obiectiv general 3 ”Creșterea ponderii economice a sectorului cultural și a industriilor 

creative.” De asemenea, documentul își propune crearea condițiilor pentru dezvoltarea 

antreprenorială a culturii și a industriilor culturale, astfel încât în anul 2020 ponderea culturii la 

formarea PIB-ului să constituie 3 %. 
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Legea nr. 393 din 13 mai 1999 cu privire la Camera de Comerț și Industrie52 stabilește bazele 

organizării juridice a activității Camerei de Comerț și Industrie, sarcinile, atribuțiile și structura 

organelor de conducere ale acesteia, principiile raporturilor ei cu statutul. Camera de Comerț și 

Industrie este o organizație nonguvernamentală, autonomă și independentă care reprezintă 

interesele în ansamblu ale întreprinzătorilor din Republica Moldova.  

Legea nr.438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională53 definește regiunile de dezvoltare 

funcționale pe teritoriul Republicii Moldova, modul de cooperare interregională, cadrul instituțional, 

instrumentele specifice politicii pentru dezvoltarea regională, măsurile creării și funcționării 

regiunilor de dezvoltare. Legea are drept obiective obținerea unei dezvoltări social-economice 

echilibrate și durabile pe întreg teritoriul RM și reducerea dezechilibrelor în nivelul de dezvoltare 

social-economică dintre regiuni și din interiorul lor. În vederea implementării Legii, în 2008 Guvernul 

a aprobat o hotărâre54 privind patru regulamente referitor la crearea și funcționarea Consiliului 

Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale, Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare, Agențiilor 

de Dezvoltare Regională, precum și formarea și utilizarea mijloacelor Fondului Național pentru 

Dezvoltare Regională. 

Legea nr. 179 din 21.07.2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii55 stabilește cadrul 

legal de activitate al întreprinderilor micro, mici și mijlocii, precum și măsurile de suport din partea 

statului pentru crearea și dezvoltarea lor. Legea are ca obiective asigurarea și creșterea 

competitivității și performanțelor întreprinderilor micro, mici și mijlocii, precum și facilitarea ajustării 

prompte la schimbările economice și tehnologice. 

Tipurile de ISA, activitatea cărora este reglementată de această lege sunt următoarele: parcurile 

industrial, zonele economice libere, parcuri științifico-tehnologice, incubatoare inovaționale. 

Procesul de creare și activitate a Parcurilor Industriale (PI) este reglementat de Legea nr. 182 din 

15.07.2010 cu privire la parcurile industriale.56 Printre facilitățile prevăzute de lege pentru 

întreprinderea administratoare și rezidenții parcurilor industriale sunt următoarele: 

 scutirea de la compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoria de 

terenuri cu destinație agricolă; 

 dreptul de a privatiza terenul de proprietate publică aferent construcțiilor la prețul normativ 

al pământului; 

 atribuirea gratuită sau darea în comodat a bunurilor de proprietate publică pentru crearea și 

dezvoltarea parcurilor la decizia proprietarului acestora; 

 micșorarea cu până la 70% a tarifului la plata anuală pentru arenda terenului sau a tarifului 

de bază pentru chiria anuală a bunurilor de proprietate publică. 

Procesul de creare, administrare, principiile de activitate, precum și încetarea activității zonelor 

economice libere (ZEL) sunt stabilite în Legea Nr. 440 din 27.07.2001 cu privire la zonele 

economice libere.57 
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Printre principalele facilități acordate rezidenților din ZEL se numără: 

 0% sau ½ din impozitul național pe profit; 

 Scutirea de TVA; 

 Scutirea de accize; 

 Acces la infrastructura de transport dezvoltată; 

 Disponibilitatea resurselor necesare. 

Legea nr. 138 din 21.07.2007 cu privire la parcurile știinţifico-tehnologice și incubatoarele de 

inovare58 are drept scop stimularea activităților de inovare și de transfer tehnologic, menite să 

transforme rezultatele cercetărilor științifice și inovațiile în produse, servicii, procese noi sau 

perfecționate. Stimularea activității acestor infrastructuri are loc prin acordarea anumitor beneficii 

rezidenților, cum ar fi: 

 Facilități fiscale și vamale; 

 Investiții și dotări cu echipamente obținute de la persoane fizice și persoane juridice de 

drept public sau privat și din asistență financiară externă; 

 Donații, sponsorizări și investiții; 

 Condiții avantajoase de locațiune, folosire a infrastructurii și a comunicațiilor; 

 Scutiri sau reduceri de tarife. 

Legea privind organizarea și funcționarea piețelor produselor agricole și agroalimentare59 

stabilește cadrul juridic privind organizarea piețelor produselor agricole și agroalimentare de către 

persoanele fizice și juridice care produc, depozitează, prelucrează și/sau comercializează aceste 

produse, la nivel național sau pe zonă de producție, pe piețele interne și/sau externe, precum și 

funcționarea acestor piețe. 

Legea privind grupurile de producători agricoli și asociațiile acestora60 stabilește cadrul legal 

de organizare, recunoaștere și funcționare a grupurilor de producători agricoli, care au drept scop 

valorificarea producției membrilor grupului, îmbunătățirea eficienței activității acestora, planificare 

producției, concentrarea ofertei, organizarea desfacerii produselor agricole, precum și condițiile de 

acordare a sprijinului financiar, ce țin de organizarea și funcționarea acestora.  

2.2.2. Cadrul legal pentru dezvoltarea ISA: nivelul RD UTA Găgăuzia 

Strategia de dezvoltare regională a RD UTA Găgăuzia pentru anii 2017 – 2020 este principalul 

document de planificare strategică la nivel regional, care definește prioritățile de dezvoltare pe 

termen mediu ale UTA Găgăuzia ca Regiune de dezvoltare. Strategia a fost elaborată în 

conformitate cu documentele fundamentale în domeniul dezvoltării regionale și dezvoltării UTA 

Găgăuzia - Legea privind dezvoltarea regională, Strategia Națională de Dezvoltare, Strategia 

Națională de Dezvoltare Regională, Strategia socio-economică de dezvoltare61 a UTA Găgăuzia și 
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în conformitate cu cerinţele unificate faţă de documentele de politici,62 precum și aspectele 

metodologice de bază definite de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor a Republicii 

Moldova. Un impuls multiplicativ important în generarea creșterii economice durabile în regiuni îl 

reprezintă măsurile de consolidare a centrelor regionale de dezvoltare economică bazate pe 

inovare și sprijinirea infrastructurii de afaceri regionale și locale63. 

Strategia socio-economică de dezvoltare UTA Găgăuzia prezintă o analiză cuprinzătoare a 

situației socio-economice a Găgăuziei. Scopul acestei analize este de a identifica cele mai 

semnificative tendințe socio-economice și evaluarea potențialului de dezvoltare a regiunii. Strategia 

presupune activizarea eforturilor de atragere a investițiilor în regiune, inclusiv a investițiilor străine, 

precum și utilizarea pe deplin a potențialului ZAL „PI Valkanes“, Parcului Industrial „Comrat“, 

incubatoarelor de afaceri. De asemenea, se propune crearea unei agenții specializate, care să 

promoveze în mod activ oportunitățile de investiții în regiune, îmbunătățirea infrastructurii zonei 

economice libere și a parcului industrial. Pentru a atrage investiții în regiune este necesar să se 

stimuleze legăturile dintre companiile locale și investitorii străini și integrarea firmelor locale în 

lanțurile valorice internaționale.  

Legea UTA Găgăuzia "Cu privire la dezvoltarea ÎMM-urilor în UTA Găgăuzia"64, reglementează 

relațiile dintre persoanele juridice, persoanele fizice și autoritățile publice ale UTA Găgăuzia în 

dezvoltarea afacerilor mici și mijlocii pe teritoriul UTA Găgăuzia în sectorul ÎMM și în conformitate 

cu Legea Republicii Moldova ”privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii” stabilește 

o delimitare a responsabilităților între autoritățile publice ale UTA Găgăuzia în domeniul dezvoltării 

întreprinderilor mici și mijlocii. Întreprinderile mici și mijlocii din UTA Găgăuzia sunt susținute prin 

oferirea de resurse financiare, inclusiv din fondurile bugetare ale UTA Găgăuzia, dar și prin sprijin 

material și de altă natură. Sprijinul se acordă în condițiile și în ordinea stabilită de programul țintă 

pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii din UTA Găgăuzia. Dispozițiile Legii se aplică 

numai categoriilor de microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, cu participarea exclusiv a 

capitalului privat. 

Programul ”Sprijinirea și dezvoltarea afacerilor mici și mijlocii în UTA Găgăuzia pentru 

perioada 2016-2019”.65 Scopul programului este de a asigura condiții favorabile pentru 

dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii prin îmbunătățirea calității și a eficienței măsurilor de 

sprijin regionale, dezvoltarea antreprenoriatului în zonele urbane și rurale, intensificarea activității 

de investiții și creșterea ocupării forței de muncă. Dezvoltarea infrastructurii de susținere a 

întreprinderilor mici și mijlocii în Găgăuzia este una dintre prioritățile programului. Rezultatele finale 

așteptate ale implementării programului sunt: (1) rata medie anuală de creștere a numărului de 

ÎMM-uri la nivelul 4 - 5 % pe an, (2) creșterea ocupării forței de muncă cu 3 - 4 % pe an, (3) 

scăderea numărului șomerilor cu 1,5 - 2 %, inclusiv printre femei și tineri), prin implementarea 

diverselor programe guvernamentale în sprijinul întreprinderilor mici și mijlocii.  

Legea UTA Găgăuzia ”cu privire la investiții”66 reglementează relațiile referitor la investiții în 

Găgăuzia și definește cadrul legal și economic pentru promovarea investițiilor, garantează protecția 

drepturilor investitorilor pentru a face investiții în UTA Găgăuzia, definește măsuri de sprijinire a 
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investițiilor de către autoritățile publice, procedura de soluționare a litigiilor care implică investitori. 

Legea prevede următoarele tipuri de preferințe de investiții: subvenții materiale APL, preferințe 

financiare, subvenții pentru investiții, compensații pentru costurile de instruire sau recalificare a 

lucrătorilor și altele. Preferințele de investiții se aplică în următoarele domenii: industrie, agricultură, 

tehnologia informației, turism și servicii hoteliere. 

Legea UTA Găgăuzia ”Cu privire la activitățile inovatoare în Găgăuzia”67 reglementează 

relațiile în domeniul inovării, stabilește procedura de formare, aprobare și implementare a politicii 

de inovare a autorităților publice UTA Găgăuzia cu scopul de a asigura dezvoltarea durabilă a 

economiei autonomiei prin tranziția către o cale inovatoare de dezvoltare, bazată pe priorități. 

Conform Legii, pentru a promova dezvoltarea și susținerea metodologică, organizatorică și 

financiară a activităților de inovare, se poate forma un fond țintă de inovare în cadrul bugetului 

Găgăuziei. 

Legea UTA Găgăuzia ”Cu privire la planificarea strategică”68 stabilește principiile de bază, 

conținutul și procedura de implementare a planificării strategice pentru dezvoltarea socio-

economică a unității teritoriale autonome și a administrației publice locale din Găgăuzia. 

Planificarea strategică include prognozarea și analiza evoluției proceselor și problemelor socio-

economice, alegerea scopurilor și obiectivelor prioritare, precum și formarea mecanismelor de 

realizare a acestora pe termen lung, mediu și scurt. 

Legea UTA Găgăuzia ”Cu privire la elaborarea și implementarea programelor specifice 

pentru dezvoltarea UTA Găgăuzia și a programelor de dezvoltare a administrației publice 

locale”69 definește baza juridică a politicii în domeniul reglementării și gestionării strategiei de 

dezvoltare economică, socială, culturală, științifică și tehnică a Găgăuziei, modalitățile de 

concentrare prioritară a resurselor pentru problemele regionale urgente, stabilește o procedură 

comună și reguli pentru elaborarea și implementarea programelor vizate pentru dezvoltarea 

Găgăuziei și a programelor de dezvoltare a APL. 

Legea privind politica industrială a UTA Găgăuzia70 are drept scop principal conservarea și 

dezvoltarea potențialului științific, tehnic și industrial și identificarea sectoarelor prioritare de 

dezvoltare în industrie. Legea prevede posibilitatea de a acorda un credit fiscal pentru investiții și 

scutiri de la plata taxelor la bugetul UTA Găgăuzia, dar și fonduri extrabugetare, amânarea plăților 

fiscale la bugetul UTA Găgăuzia. Comitetul executiv poate oferi garanții de investiții.  

Legea UTA Găgăuzia privind arta populară și artizanatul71 reglementează relațiile în acest 

domeniu. Scopul legii este conservarea, revigorarea și dezvoltarea artelor și meșteșugurilor 

populare. Legea prevede posibilitatea de a oferi scutiri de impozite și alte beneficii organizațiilor și 

antreprenorilor individuali, care își desfășoară activitatea în domeniul artelor și meșteșugurilor 

populare. Legea este menită să faciliteze implementarea proiectelor de investiții pentru 

conservarea, revigorarea și dezvoltarea artelor și meșteșugurilor populare. 
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2.3. Infrastructura de Sprijin în Afaceri – instituții  

2.3.1. Nivel național 

În acest capitol este prezentat un tablou al instituțiilor relevante pentru realizarea politicilor 

naționale în sectorul infrastructurilor de sprijin al afacerilor.72 

Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR) este o structură funcțională 

de competență generală, constituită în scopul aprobării, promovării și coordonării la nivel național a 

obiectivelor politicii de dezvoltare regională. Obiectivul Consiliului este consolidarea procesului de 

coordonare inter-ministerială care influențează dinamica dezvoltării regionale. 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC) este autoritatea responsabilă de 

elaborarea, implementarea și promovarea politicii de dezvoltare regională. Totodată, MDRC are 

atribuția de a elabora, monitoriza și evalua implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare 

Regională, gestionarea Fondului Național pentru Dezvoltare Regională (prin coordonarea 

investițiilor în infrastructură), precum și determinarea priorităților naționale de dezvoltare regională 

(cum ar fi ”asigurarea creșterii economice sustenabile în regiuni”, al doilea obiectiv al SNDR pentru 

2016-2020). 

Ministerul Economiei (ME) este instituția sectorială centrală, responsabilă de punere în aplicare a 

politicilor economice de stat. Principalele domenii de responsabilitate ale ME sunt: asigurarea 

creșterii economiei naționale prin optimizarea cadrului de reglementare a activității de 

întreprinzător, constituirea premiselor pentru dezvoltarea mediului de afaceri, dezvoltarea 

tehnologică și asigurarea competitivității și, drept rezultat, creșterea atractivității investiționale. 

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) este o 

instituție publică non-profit care activează în coordonare cu Ministerul Economiei. În conformitate 

cu prioritățile Guvernului, ODIMM asigură sprijin în dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și 

mijlocii din Republica Moldova. Printre principalele obiective ale organizației se numără: sprijinirea 

implementării, monitorizării și evaluării politicilor de stat în dezvoltarea sectorului ÎMM, facilitarea 

accesului ÎMM la resurse financiare și informaționale; dezvoltarea infrastructurii de sprijin a ÎMM și 

promovarea dezvoltării rețelelor de servicii ce oferă sprijin în domeniul afacerilor pentru 

întreprinderi micro, mici și mijlocii.73  

Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO) este o 

instituție publică non-profit, fondată de Ministerul Economiei. MIEPO coordonează implementarea 

politicilor orientate spre promovarea exporturilor moldovenești și atragerea investițiilor în economia 

națională. De asemenea, organizația acordă consultație și ajutor practic companiilor naționale 

pentru a facilita accesul acestora pe piața externă, asigură sprijin informațional și practic 

investitorilor străini care doresc să înceapă sau să își extindă afacerea în Republica Moldova; oferă 

sprijin în promovarea imaginii/ mărcii comerciale și în gestionarea resurselor informaționale 

relevante.74 
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Consiliul Concurenței este o autoritate publică autonomă, responsabilă față de Parlament, ce 

asigură aplicarea și respectarea legislației din domeniul concurenței, ajutorului de stat și publicității 

în limitele competenței sale, având ca misiune formarea mediului concurențial loial. Scopul 

activității Consiliului Concurenței este asigurarea respectării legislației în domeniul concurenței prin 

acțiuni de preîntâmpinare a practicilor anticoncurențiale, înlăturarea încălcărilor concurențiale, 

promovarea și creșterea culturii concurențiale.75 

Camera de Comerț și Industrie (CCI) este o organizație nonguvernamentală, autonomă și 

independentă care reprezintă interesele în ansamblu ale întreprinzătorilor din Republica Moldova. 

în relațiile membrilor cu autoritățile guvernamentale și cu cercurile străine de afaceri. Obiectivele de 

bază ale CCI sunt: acordarea asistenței în dezvoltarea diferitelor genuri de activitate de 

întreprinzător, ținându-se cont de interesele tuturor agenților economici, sferelor economiei 

naționale și teritoriile concrete ale țării; contribuirea la stabilirea și stimularea cooperării dintre 

subiecții activității de întreprinzător.76 

Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic (AITT) are misiunea de a promova, coordona și 

stimula implementarea politicilor naționale în domeniul inovării și transferului tehnologic. Agenția 

este responsabilă de monitorizarea procesului de formare și activitate a parcurilor știinţifico-

tehnologice și a incubatoarelor de inovare (reușind până la moment să deschidă trei parcuri și 8 

incubatoare).77 

Ministerul Culturii (MC) este organul central de specialitate al administrației publice care 

promovează politica statului în domeniul culturii, artelor, poligrafiei, comerțului cu carte și 

bibliotecilor. MC este responsabil de implementarea Strategiei de Dezvoltare a Culturii ”Cultura 

2020”, care are ca obiectiv general 3 ”Creșterea ponderii economice a sectorului cultural și a 

industriilor creative”, care prevede crearea ÎMM pentru dezvoltarea industriilor creative. 

Ministerul Finanțelor (MF) mobilizează și alocă mijloacele bugetare necesare în conformitate cu 

prioritățile politicilor naționale în domeniul dezvoltării regionale. 

Cancelaria de Stat monitorizează realizarea și coordonarea programelor guvernamentale și 

politicilor naționale ale instituțiilor sectoriale din administrația publică centrală. 

Biroul Național de Statistică (BNS) este responsabil de colectarea și prelucrarea datelor 

necesare efectuării analizei economice la nivel regional, precum și a planificării eficiente a 

sectorului ÎMM. 

2.3.2. Nivel regional și local 

Consiliul Regional pentru Dezvoltare (CRD) este o structură funcțională deliberativă la nivelul 

regiunii de dezvoltare, având drept scop coordonarea și promovarea obiectivelor politicii de 

dezvoltare regională la nivel local. Printre atribuțiile de bază ale consiliului se numără: (i) definirea 

scopurilor și priorităților în domeniul dezvoltării socio-economice a regiunii respective de dezvoltare; 

și, (ii) coordonarea, planificarea și implementarea obiectivelor de dezvoltare regională din cadrul 

regiunii. 

Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) este instituție publică necomercială cu autonomie 

financiară, subordonată MDRC și se constituie pentru asigurarea operaționalității procesului de 
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implementare și realizare a Strategiei de dezvoltare regională. Printre principalele atribuții ale 

acesteia sunt analiza situației social-economice și identificarea problemelor din regiune, elaborarea 

de strategii de dezvoltare regională și a planurilor operaționale și elaborarea programelor regionale. 

Totodată, Agenția contribuie la consolidarea capacităților autorităților publice locale și asigură 

finanțarea și implementarea programelor și proiectelor de dezvoltare regională aprobate de CRD. 

Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia - asigură managementul economiei și sistemului bugetar și 

financiar al Găgăuziei, determină direcțiile prioritare pentru dezvoltarea economică și progresul 

tehnico-științific și, elaborează programe de dezvoltare economică, socială și național-culturală a 

regiunii și asigură implementarea acestora. 

Consiliul Economic și Consiliul pentru Știință și Inovare, sub conducerea Bașcanului UTA Găgăuzia 

(Gagauz-Yeri) este un organ consultativ public și a fost format pentru a efectua: o analiză 

cuprinzătoare a situației socio-economice; examinarea proiectelor documentelor strategice care 

determină dezvoltarea socio-economică a UTA Găgăuzia (Gagauz-Yeri); și dezvoltarea opțiunilor 

de politică economică, menite să creeze un climat de afaceri favorabil și investițional în autonomie. 

Adunarea Populară (Halk Toplușu) este organul legislativ al UTA Găgăuzia (Gagauz-Yeri). 

Statutul juridic al Adunării Populare (AP) este definit în Legea privind statutul juridic special al 

Găgăuziei (Gagauz-Yeri) și Codului Găgăuziei. Numărul total de deputați nu trebuie să depășească 

unul pentru fiecare 5 000 de alegători, dar totodată fiecare localitate trebuie să aibă cel puțin un 

deputat. AP este aleasă de circumscripții teritoriale pentru o perioadă de patru ani, pe baza unui 

sufragiu universal, egal și direct, cu vot secret și liber exprimat.  

Organele administrației publice locale (APL) asigură promovarea intereselor populației unei 

unități administrativ-teritoriale separate. APL aprobă strategii și programe de dezvoltare socială și 

economică a unei localități sau a unui raion și iau decizii privind infrastructura economică de 

importanță locală.78 APL sunt beneficiarii finali ai proiectelor de dezvoltare în cadrul procesului 

planificării sectoriale regionale. 
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Capitolul 3. ISA: tendințe și perspective de dezvoltare 

3.1. Cultura antreprenorială și potențialul de inovare 

Realizarea succesului în dezvoltarea economică a regiunilor Republicii Moldova și intensificarea 

eforturilor de susținere a antreprenoriatului sunt obiectivele principale ale politicii urmărite de 

Guvernul Republicii Moldova. La baza formării acestei politici stau aspecte juridice, politice, 

tehnologice, educaționale și sociale, care  trebuie luate în considerare la stabilirea complexă a 

măsurilor prioritare de dezvoltare a unei infrastructuri de sprijin a antreprenoriatului. 

Stabilitatea factorului politic formează baza climatului investițional în țară și regiune. Rezultate 

generalizatoare ale influenței acestui factor sunt descrise în capitolul care descrie riscurile asociate 

implementării Programului.  

Nivelul tehnologic al dezvoltării afacerilor este interconectat cu nivelul dezvoltării inovatoare, care 

este baza pentru crearea ”polilor de creștere”; dezvoltarea cooperării între întreprinderi pe baza 

integrării pe verticală și construirea unei afaceri cu valoare adăugată ridicată. Această 

caracteristică este un aspect important în crearea unei dezvoltări economice durabile a regiunii și 

urmează a fi reflectată în măsurile din cadrul Programului. 

Nivelul educațional și de calificare, dorința antreprenorului de a crește în acest domeniu depinde în 

mod direct de eficacitatea interacțiunii cu structurile educației formale și informale și are impact 

asupra activităților de piață. Această direcție este corelată cu a doua prioritate a SDR a UTA 

Găgăuzia și de ”Strategia pentru dezvoltarea cercetării și inovării 2020”, care identifică prioritățile în 

domeniul dezvoltării capitalului uman, asigurării calității cercetării și inovării, precum și crearea, 

promovarea și stimularea unui mediu de afaceri inovator bazat pe un model eficient de 

management al inovației79, implementarea cu succes a cărora trebuie asigurată pe întreg teritoriul 

Republicii Moldova. 

Atingerea acestor obiective este imposibilă fără o analiză a specificului și tendințelor de dezvoltare 

a regiunii și, prin urmare, colectarea de date concrete care descriu procesele de inovare în afaceri, 

precum și dezvoltarea unor programe de formare a personalului și asigurarea de suport 

informațional specific în domenii prioritare pentru dezvoltarea economică regională. 

Statisticile existente în domeniul inovațiilor sunt fragmentate, ceea ce determină crearea unui 

sistem statistic de informații în conformitate cu standardele internaționale.80 În contextul regional, 

informațiile statistice din domeniul inovațiilor sunt reflectate doar în raportul ”Cu privire la primirea, 

implementarea și utilizarea invențiilor și a propunerilor de raționalizare” - 4ТН și nu reflectă costurile 

reale ale întreprinderilor pentru inovare. Din aceleași motive, este dificilă evaluarea complexă a 

nivelului de dezvoltare a culturii antreprenoriale, care poate fi caracterizată prin următorii indicatori:  

 Nivelul activității antreprenoriale se caracterizează prin numărul de întreprinderi la 10000 

de locuitori.81 În RD UTA Găgăuzia (cu excepția mun. Chișinău), acest indicator este cel mai 

ridicat comparativ cu celelalte RD, ceea ce indică un nivel ridicat al activității antreprenoriale 
                                                
79

 Hotărârea Guvernului Nr. 952 ”Cu privire la aprobarea Strategiei inovaţionale a Republicii Moldova  
pentru perioada 2013-2020: ”Inovaţii pentru competitivitate”, 27.11.2013, МО Nr. 284-289, 06.12.2013, 
http://lex.justice.md/  
80

 Şuşu-Ţurcan A. Problematica elaborării sistemului de indicatori statistici în domeniul ŞTIINŢEI și inovării în 
Republicii Moldova//ECONOMIE ŞI SOCIOLOGIE, Nr.1, 2012, p.34-47. 
81

 La acest indicator, doar mun. Chișinău se apropie de valorile medii europene (427 întreprinderi)
81

, spre 
exemplu, acest indicator în România se află la nivelul de 213 de întreprinderi, iar în Marea Britanie – la 1040 
întreprinderi. 

http://lex.justice.md/
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a populației. Distribuția agenților economici înregistrați pe raioane: Comrat - 4196, Ceadîr-

Lunga - 1996, Vulcănești - 993 unități82. Cu toate acestea, 52 % din numărul total de 

întreprinderi sunt persoane fizice (întreprinderi individuale și deținătorii de patente), ceea ce 

sugerează o auto-ocupare forțată a forței de muncă. Acest tip de activitate nu necesită 

cunoștințe profesionale speciale sau un capital de pornire mare și contribuie, pe de o parte, la 

adaptarea populației la recesiuni prin intermediul afacerilor ”domestice”, iar pe de alta, la 

deprofesionalizare și la creșterea nesiguranței. 

 Nivelul activității inovatoare a antreprenoriatului: potrivit unui studiu efectuat în 2014 în 

cadrul Incubatorului de Inovare ”InnoCentru”,83 doar 37 % dintre companiile intervievate sunt 

parțial sau complet inovatoare, adică gata să monitorizeze și să implementeze în mod 

constant diferite tipuri de inovații în întreprinderi. Restul - mai mult de 60 % din întreprinderi 

reprezintă o rezervă pentru implicarea activă în procesele inovatoare și necesită un sprijin 

pentru trecerea la un nou nivel de calitate. De asemenea, potrivit ÎMM-urilor, dezvoltarea 

activității lor este îngreunată de următorii factori: lipsa oportunităților de cercetare și 

dezvoltare; lipsa de informații privind noile tehnologii, produse și servicii; lipsa suportului 

informațional, metodologic și organizatoric ce poate fi oferit acestora pentru dezvoltarea 

afacerilor. 

 Numărul și calitatea programelor propuse de educație formală în domeniul 

antreprenoriatului, numărul de proiecte implementate de transfer tehnologic în mediul 

de afaceri. Experiența țărilor dezvoltate demonstrează importanța investițiilor în răspândirea 

învățământului superior. Mai multe studii OCDE84 au ajuns la concluzia că extinderea duratei 

de studii cu un an pentru populația unei țări medii duce la o creșterea PIB de la 3 până la 6 

%.85 Contribuția Universității de Stat din Comrat (USC) și a altor instituții de învățământ din 

RDG la dezvoltarea socio-economică a regiunii are impact asupra: creșterii ocupării forței de 

muncă și nivelului de calificare a acesteia, numărului de întreprinderi, numărului de patente 

înregistrate de cercetători.  

 Nivelul de dezvoltare și de aplicare a tehnologiilor informaționale în cadrul ÎMM-urilor 

se caracterizează printr-o dinamică pozitivă, în mod special: s-au dublat atât costurile 

persoanelor juridice pentru TI, cât și numărul de computere personale cu acces la Internet. 

Cu toate acestea, este necesar de menționat că ponderea întreprinderilor posesoare de site-

uri web este mică - 4-5 % din numărul total al entităților raportoare din toate regiunile de 

dezvoltare (Tabelul 7). Acest fapt indică un nivel scăzut de cunoștințe despre beneficiile 

atragerii publicului țintă, dezvoltării comerțului pe Internet și, ca rezultat, creșterea vânzărilor 

prin utilizarea unui instrument modern de marketing de comunicare – pagina web a 

companiei. 

  

                                                
82

 Datele DGDE a UTA Găgăuzia. 
83

 Levitskaya Alla, Probleme și tendințe de dezvoltare a inovării în Republica Moldova: aspect regional. 
Monografie / Levitskaya A.P.; Comrat. Univ. De Stat din Comrat: B.I., 2014 
84

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. 
85

 Nivelul de educație și dezvoltarea economică. IAA Centrul pentru Tehnologii umanitare //Centre for Human 
Technologies, 2015. 
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Tabel 7: Principalii indicatori ai dezvoltării TIC în întreprinderi 

Regiuni de 
dezvoltare 

2010 2015 

Număr 
persoane 
juridice 

Disponibilitate 
PC cu acces 

la Internet 

% pers. 
juridice, cu 
pagini web 

Număr 
persoane 
juridice 

Disponibilitate 
PC cu acces 

la Internet 

% pers. 
juridice, cu 
pagini web 

RM 46704 77287 2,5 51216 154329 5,0 

RDCh 30840 54037 2,5 33279 100108 5,4 

RDN 5675 9050 3,3 6301 21044 5,1 

RDC 6539 8262 2,1 7586 19635 3,4 

RDS 2388 3548 2,6 2690 9389 4,7 

RD UTAG 1262 2290 1,5 1360 4153 4,6 

Sursă: descris de autor în baza datelor BNS. 

 Nivelul de dezvoltare a subiecților de infrastructură de susținere a afacerilor (ZEL, 

Parcuri industriale, incubatoare de afaceri și inovatoare, Departamentele de dezvoltare 

economică din cadrul APL, CCI, ONG-uri și structuri de consultanță privată), care 

promovează elemente ale educației non-formale și servicii de consultanță pentru afaceri, 

acționează ca un catalizator pentru clustering și formarea de „centre de creștere“ în regiune 

(pentru mai multe detalii, a se vedea sub-capitolul 3.2.).  

 Nivelul de interacțiune și gradul de integrare a structurilor de stat, antreprenoriatului 

și structurilor de cercetare prin proiecte de parteneriat public-privat în curs de 

desfășurare, care vizează stimularea cererii de inovare din partea principalelor structuri de 

afaceri. Conform rezultatelor sondajului, atunci când se implementează activități inovatoare, 

antreprenorii cooperează cu multe organizații (Figura 12).  

Cel mai înalt indicator al cooperării a fost remarcat cu universitatea și se explică prin implicarea 

relativ mai activă a USC în procesele de dezvoltare a infrastructurii de inovare și a societății civile 

din regiune (78 %). De asemenea, se observă cooperarea ÎMM-urilor cu ONG-uri de orientare 

inovațională, institute de cercetare și laboratoare la nivel național. Aproape toți respondenții au fost 

dispuși să participe la programele de sprijin a ÎMM-urilor la nivel național și internațional. 
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Figura 12: Cooperarea ÎMM-urilor în UTA Găgăuzia cu alte structuri: implementare și potențial, % 

 
Sursă: Levitskaya A., Probleme și tendințe ale dezvoltării inovatoare a Republicii Moldova: aspect regional, 
2014 

PRS prevede măsuri de integrare a structurilor de afaceri în procesele de comercializare a 

produselor și serviciilor inovatoare, asigurarea accesului la rezultatele cercetării. Rolul acestor 

elemente ale ISA, precum și rezultatele analizei proceselor de integrare a afacerilor, a structurilor 

de stat și de cercetare sunt descrise în detalii în Capitolul 3.  

Problemele cu care se confruntă ÎMM-urile sunt determinate de factori interni și externi: lipsa de 

personal calificat; sistem ineficient de stimulare a introducerii de inovații; lipsa fondurilor proprii; 

lipsa de informații despre potențialii cumpărători și, ca o consecință, cererea scăzută de inovare din 

partea ÎMM-urilor (Anexa 4). 

Un domeniu promițător este dezvoltarea sectorului TIC. Prioritățile intervenției statului în 

dezvoltarea acestui sector sunt reprezentate de următoarele direcții: alianțe cu universități și 

institute de prim-plan din domeniul TIC; crearea de centre de excelență în cooperare cu 

organizațiile internaționale; crearea incubatoarelor și a parcurilor tehnologice.86 

În contextul acestor priorități, intrarea în vigoare a ”Legii cu privire la parcurile pentru tehnologia 

informaţiei” creează condiții extrem de atractive pentru dezvoltarea companiilor TIC în parcurile 

TI.87 

                                                
86

 ICT Sector Policy White Book in Moldova. Competitiveness Enhancement and Enterprise Development 
(CEED). URL:http://www.ict.md/files/documents/ICT_en_final.pdf. (accesat la 10.02.2017) 
87

 Legea Nr. 77 ”Cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei”, 21.04.2016, МО 157-162, 10.06.2016, 
http://lex.justice.md/ (accesat la 10.02.2017)   
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3.2. Caracteristica subiecților de infrastructură de sprijin în afaceri la nivel național 

În țările cu o economie de piață în curs de dezvoltare, subiecții infrastructurii de sprijin a afacerilor 

sunt priviți ca un mecanism capabil de a accelera dezvoltarea economică la nivel național și 

regional. 

Serviciile în domeniul dezvoltării afacerilor sunt concepute ca fiind: ”servicii care măresc eficiența 

activității întreprinderii lărgesc accesul la piețe, precum și capacitatea de a concura”.88 Serviciile în 

afaceri furnizate includ: informare, instruire, consultare, dezvoltare tehnologică și transfer, 

promovarea dezvoltării lanțurilor valorice, orientate atât strategic cât și operațional.  

Prin urmare, subiecții de tip ISA sunt catalizatori pentru dezvoltarea antreprenoriatului în regiune, 

punând la dispoziție informație, consultanță în afaceri și servicii care să promoveze dezvoltarea 

durabilă a ÎMM-urilor (Tabelul 8). 

Tabel 8: Direcții de bază în activitatea subiecților de infrastructură ca suport al dezvoltării afacerilor 

Direcțiile de activitate Tipurile de servicii oferite 

Extinderea accesului la piețele 
de desfacere 

 Cercetări de piață, marketing  

 Expoziții, târguri, misiuni economice 

 Publicitate, ambalaj 

 Subcontractare și externalizare 

 Schimb de experiență, vizite de studiu 

Asigurarea accesului la baze 
materiale  

 Spații oferite de incubatoare de afaceri, parcuri industriale, 
etc. 

 Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor prin incubatoare 
inovative, incubatoare virtuale 

 Telecomunicații, acces la Internet 

 Transport, logistică 

 Baze en-gros, servicii de depozitare 

 Servicii de secretariat, acces la PC 

Cursuri de formare și suport 
tehnic  

 Mentorat, instruire și cursuri de formare 

 Planificarea în afaceri 

 Franciză 

 Fundamentare tehnico-economică 

 Servicii de asistență și consiliere juridică 

 Asistență financiară și fiscală 

 Contabilitate, etc. 

Dezvoltarea ”lanțurilor 
valorice” 

 Căutarea de furnizori și intermediari 

 Creșterea capacității furnizorilor 

 Asigurarea managementului total al calității 

 Introducerea unor programe de asigurare a calității 

Transfer tehnologic   Transferul și comercializarea tehnologiilor  

 Suport în producerea prototipurilor 

 Dezvoltarea interacțiunii între furnizorii de tehnologii și 
prestatorii de servicii MSP89 

 Leasing pentru echipamente și alte utilaje 

                                                
88

 Committee of Donor Agencies for Small Enterprise Development (CDASED), 2001. 
89

 MSP – în engleză ”Managed Service providers”, reprezintă servicii TIC , în special pentru ÎMM, care nu au 
capacități suficiente și resurse pentru a acoperi toata gama de necesități în folosirea tehnologiilor 
informaționale, de ex. pentru contabilitate și menținerea paginilor web. 
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 Design industrial 

Instrumente financiare 
alternative  

 Microcreditare 

 Servicii de factoring 

 Suport în obținerea creditelor, inclusiv produse de 
garantare 

Sursă: Adaptat din “Business Development Services- How to Guide”. UNDP (2004) 

Analiza nevoilor antreprenorilor pentru servicii de consultanță a arătat cel mai mare rezultat la 

capitolul instruirii și asistenței în elaborarea documentației (la înregistrarea și implementării 

activității economice externe). De asemenea, IMM-urile au manifestat un grad ridicat de interes în 

obținerea de servicii de marketing, servicii juridice, precum și în domeniul contabilității și 

fiscalității.90 

Definirea oficială a subiecților ISA acoperă instrumentele și mecanismele concepute pentru a oferi 

o gamă largă de servicii de sprijin pentru întreprinderi. Acest lucru face posibilă asigurarea unei 

structuri eterogene a subiecților ISA91 (Figura 13), care generează o varietate de impacturi și 

dictează nevoia de a dezvolta un mecanism care să ghideze antreprenorii în privința utilizării 

serviciilor de afaceri relevante pentru coordonarea acțiunilor și obținerea de rezultate maxime.  

Setul de subiecți din cadrul infrastructurii pentru susținerea antreprenoriatului la nivel național este 

prezentat după cum urmează: 

 Factorii de decizie: în Republica Moldova, responsabilitatea pentru dezvoltarea IMM-urilor 

cade pe două instituții principale: Organizația pentru Dezvoltarea ÎMM-urilor (ODIMM) și 

Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic (AITT). Prima instituție este sub egida 

Ministerului Economiei, iar a doua - sub egida Academiei de Științe. Alte organisme 

responsabile sunt: Ministerul Dezvoltării Regionale și a Construcțiilor (Agențiile pentru 

Dezvoltare Regională Nord, Centru, Sud, UTA Găgăuzia); direcțiile economice municipale și 

raionale, Camera de Comerț și Industrie. 

 Autoritățile locale: departamentele economice din 33 de municipalități, ale căror funcții 

includ colectarea de date și analiza statistică. 

 Incubatoare de afaceri: Rețeaua Incubatoarelor de Afaceri a Organizației pentru 

Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) și incubatoarele de inovare și parcurile 

industriale ale Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologic (AITT). 

 Servicii de diseminare a cunoștințelor În domeniul agriculturii: AgroInform și ACSA 

(birourile reprezentative operează în fiecare raion), ale căror activități depind de 

asistența donatorilor și de resursele Ministerului Agriculturii. 

 Agențiile de Dezvoltare Regională: instituțiile din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale 

și Construcțiilor care vizează punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare regională. În 

prezent, ADR-urile funcționează în patru din cele șase regiuni de dezvoltare. 

 ZEL și parcuri industriale: în prezent pe teritoriul Republicii Moldova sunt înregistrate 9 

parcuri industriale și 9 zone economice libere. Clustere și rețele de afaceri: AITT 

coordonează o rețea de incubatoare academice și parcuri științifice, care oferă baza pentru 

                                                
90

 ”Sprijin pentru agricultură și dezvoltare rurală în Găgăuzia și Taraclia”. Proiect SARD. 2016. 
91

 Analysis and recommendations for Strengthening the Business Support Infrastructure (BSI) in Moldova. 
ОECD. Pinto Consulting GmbH. 2013. 
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funcționarea a 10 clustere științifice și tehnologice (atât actuale cât și potențiale). Există, de 

asemenea, o rețea de 4 clustere agroturistice create în cadrul proiectului supravegheat de 

Asociația pentru Dezvoltarea Turismului din Republica Moldova.  

 Universități: informare, formare și consiliere, dezvoltarea serviciilor pentru startup-uri, 

inclusiv prin centre universitare de afaceri și incubatoare (Universitatea Tehnică, Academia 

de Științe Economice, Universitatea de Stat din Comrat etc.) 

 ONG-uri: aproximativ o mie de organizații înregistrate care oferă servicii de consultanță în 

dezvoltarea afacerilor mici și mijlocii, turism, antreprenoriat în rândul femeilor etc. 

Majoritatea organizațiilor depind de fondurile și programele donatorilor. 

 Servicii de consultanță privată, formatori independenți, consultanți în afaceri care 

oferă peste 200 de tipuri de servicii de consultanță.  

Cei mai importanți subiecți ai ISA sunt: ZEL, parcurile industriale (științifice și tehnologice), și 

incubatoarele de afaceri (inovative). 

Figura 13: ISA: Nivelul național și regional (UTA Găgăuzia) 
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Sursă: elaborat de experții proiectului 

Zone economice libere 

Activitatea zonelor economice libere (ZEL) în Republica Moldova este reglementată de "Legea 

privind zonele de liber schimb". Scopul creării zonelor economice libere este de a stimula 
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dezvoltarea economică a țării prin: atragerea investițiilor, modernizarea producției, dezvoltarea 

resurselor de export, crearea de noi locuri de muncă. Zonele economice libere li se garantează prin 

lege regimuri preferențiale vamale, de înregistrare, valutare, de impozitare, de vize, de muncă și 

alte regimuri preferențiale de stimulare a activității de întreprinzător.92
 

În Republica Moldova funcționează 7 ZEL-uri: Ungheni-Business, Bălți, Expo-Business-Chișinău, 

Taraclia, Tvardița, Valkaneș, Otaci-Business. Conform datelor din 1 ianuarie 2017, pe teritoriul 

ZEL-urilor sunt înregistrate 181 de companii-rezidente. Numărul de personal angajat la aceste 

întreprinderi este de 8024 de persoane. Volumul investițiilor efectuate de companiile rezidente în 

anul 2016 a fost de 285,3 mln dolari SUA, înregistrând o creștere de 24 % față de anul precedent, 

iar volumul vânzărilor efectuate a fost de 218 mln dolari. 

De asemenea, au statutul de zonă liberă Aeroportul Internațional Liber Mărculești și Portului 

Internațional Liber Giurgiulești,93 care nu face parte din teritoriul RDG, dar joacă un rol semnificativ 

în dezvoltarea potențialului de export al agenților economici la nivel interregional și național. În anul 

2016 în port au fost înregistrate 56 de companii rezidente, care desfășoară activități economice în 

diverse domenii. Portul Internațional Liber Giurgiulești include un terminal petrolier cu o capacitate 

de 1 milion de tone pe an, un terminal de pasageri, un terminal cerealier, terminale pentru 

transbordarea uleiului vegetal, un terminal de marfă în vrac, un terminal de containere și terminale 

RORO cu cale ferată mixtă. În cadrul acordurilor privind dezvoltarea operațiunilor comerciale, 

încheiate cu regiunile Federației Ruse, se intenționează extinderea activităților portului în direcția 

dezvoltării legăturilor cu portul Novorossiisk. 

Figura 14: Valoarea totală a investițiilor 
în ZEL-uri, în cadrul regiunilor de 
dezvoltare în 2015, mln USD

 

În general, principalele neajunsuri ale funcționării ZEL 

ale Republicii Moldova sunt următoarele: rezidenții sunt 

în mare parte furnizorii de elemente fragmentate ale 

unor scheme logistice internaționale mai mari ale unor 

companii multinaționale care organizează producția 

doar a unor grupuri de bunuri (de exemplu, piese auto). 

Drept urmare, impactul acestei producții asupra 

economiei țării nu are un rezultat tangibil.  

Mai mult decât atât, avantajele fiscale, vamale și altele 

care acționează pe teritoriul zonelor libere pot afecta 

negativ economia țării în ansamblu, exercitând o 

influență contradictorie și restrictivă asupra politicii de 

concurență 

liberă. Din acest motiv, în anumite țări ale UE (Suedia, Belgia, Austria, Slovacia), activitatea ZEL-

urilor este interzisă.94 

 

 

                                                
92

 Tracking the Special Economic Zones in the Western Balkans: Objectives, Features and Key Challenges. 
2013. 
93

 În mai 2016, în cadrul unei reuniuni a reprezentanților administrațiilor feroviare și maritime ale Georgiei, 
Azerbaidjanului, României și Moldovei la Constanța (România), a fost semnat un protocol privind crearea 
coridorului Iran-Azerbaidjan-Georgia-Marea Neagră-România-Moldova-Uniunea Europeană. 
94

 Zone libere, http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents 
/customs/procedural_aspects/imports/free_zones/list_freezones.pdf  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents%20/customs/
http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents%20/customs/
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Parcurile industriale 

În Moldova sunt înregistrate zece parcuri industriale, dintre care unele sunt în funcțiune, iar altele 

nu au început încă să funcționeze (Tabelul 9): Tracom (Chișinău); Răut (Bălți); Edineț (Edineț); 

Bioenergagro (Drochia); CAAN și Triveneta CAVI Development (Strășeni); Cimișlia (Cimișlia); FAIP 

(Durlești), Comrat (Comrat) și Cahul (Cahul). 

La 1 ianuarie 2017, investiția totală în dezvoltarea parcurilor industriale a fost de 1115,2 milioane 

lei, au fost create 2591 de locuri de muncă, iar volumul veniturilor a ajuns la circa 3308 milioane 

euro. În prezent, investitorii au o serie de stimulente, cum ar fi posibilitatea privatizării terenurilor 

pentru construcții la un preț standard; o reducere de până la 70 % din prețul stabilit prin lege pentru 

închirierea unui teren sau clădire; optimizarea controlului de stat; finanțarea de la bugetul de stat 

sau de la Fondul Național pentru Dezvoltarea Infrastructurii Regionale etc.  

Tabel 9: Indicatori de dezvoltare a PI în context regional pentru perioada 2010-2016 

 

Număr de PI Investiții 

preconizate în 

conformitate 

cu studiul de 

fezabilitate 

(mln Euro) 

Investiții până în 

septembrie 2015, mii lei Numărul de 

locuri de 

muncă create 

Numărul 

de 

persoane 

angajate. 
Total 

Inclusiv ca 

proprietate 

privată Total 

Inclusiv 

rezidenți ai 

PI 

TOTAL 10 5 266,4 1115181,6 699672,0 10236 2591 

Mun. 

Chișinău 2 1 49,7 501769,7 463221,0 1500 1389 

RDN 3 2 82,8 294986,9 21387,9 3436 1109 

RDC 2 2 52,5 318425,0 0 1800 1389 

RDS 2 0 5,8 0 0 1240 3 

RD UTAG 1 0 75,6 0 0 2260 0 

Sursă: Ministerul Economiei 

Cu toate acestea, în prezent, nu există mecanisme de încurajare a investitorilor prin reducerea 

ratelor impozitului pe venit în funcție de mărimea investițiilor și a exporturilor, nu există un 

mecanism clar pentru privatizarea terenurilor de către rezidenți. De asemenea, nu sunt incluse în 

Codul fiscal facilitățile prevăzute la art. 12 lit. d), din Legea nr. 182; nu există mecanisme pentru a 

depăși o serie de dificultăți apărute în procesul de negocieri cu autoritățile locale sau cu furnizorii 

monopoliști, pentru a stabili tarifele preferențiale pentru furnizarea de energie electrică, gaze 

naturale și apă potabilă.  

Este important a fi menționat faptul că Strategia națională de atragere a investițiilor și promovare a 

exporturilor pentru anii 2016-2020 examinează oportunitatea de a oferi facilități fiscale companiilor 

care investesc resurse proprii în dezvoltarea infrastructurii industriale, prin micșorarea bazei 

impozabile a impozitului pe venit proporțional volumului investiției efectuate. 

Parcuri științifico-tehnologice 

În conformitate cu Legea Nr. 138 ”Cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de 

inovare”, parcul ştiinţifico-tehnologic reprezintă o grupare de persoane juridice şi fizice, constituită 

în baza unui contract de asociere, care include organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării, agenţi 
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economici care valorifică rezultatele ştiinţifice şi inovaţiile prin activităţi economice. În prezent există 

3 parcuri științifico-tehnologice (PȘT).95  

PȘT ”Academica” a fost creat în cadrul întreprinderii de stat a Centralei Experimentale ”ASELTEH”. 

În prezent, parcul include aproximativ 30 de rezidenți care implementează proiecte în următoarele 

domenii: surse regenerabile de energie, tehnologii de economisire a energiei, nanotehnologii, 

electronică, agricultură ecologică, securitate alimentară, tehnologia informației etc. 

PȘT ”Inagro” a fost înființat la baza Institutului de Protecţie a Plantelor şi Agriculturii Ecologice. În 

prezent, parcul include 6 rezidenți care implementează proiecte în domeniul agriculturii ecologice; 

biotehnologiei; implementării tehnologiilor de depozitare și congelare, uscare și sublimare a 

fructelor și legumelor proaspete. 

Rezidenții PȘT ”MICRONANOTEH”, creat pe baza Institutului de Cercetare S.A. ”ELIRI”, se 

dezvoltă în domeniul nano-tehnologiilor și tehnologiilor informaționale, proiectării echipamentelor 

tehnologice pentru producerea de nano-structuri microelectronice care ar fi folosite în diagnosticare 

și terapie medicală, etc. Dezvoltarea modernă a structurilor antreprenoriale este imposibilă fără 

introducerea de inovații în producție, management, marketing și tehnologie. 

Cu toate acestea, acești subiecți ai ISA nu sunt disponibili în regiuni. Este necesar să se dezvolte 

un program de implementare și diseminare a politicii de inovare la nivel regional, și anume 

înființarea unui PȘT pe baza unui parteneriat între întreprinderile de top de producție și universități 

regionale cu o specializare SMART ("inteligentă") corespunzătoare dezvoltării regiunii. 

Rețeaua de incubatoare de afaceri ODIMM 

Incubatoarele de afaceri create în baza Organizaţiei pentru Dezvoltarea a Sectorului ÎMM (ODIMM) 

reprezintă niște structuri destinate pentru a sprijini dezvoltarea afacerilor noi prin crearea condițiilor 

favorabile: închirierea spațiilor la condiții preferențiale, furnizarea de capital inițial, instruire și 

consultanță în planificarea afacerilor.  

Există nouă incubatoare funcționale unite într-o rețea, în care activează 289 de angajați, au fost 

înființate 103 noi întreprinderi, și create 408 de locuri de muncă. În cooperare cu autoritățile locale, 

și cu sprijinul Uniunii Europene, în mai - iunie 2017 au fost deschise încă două incubatoare de 

afaceri la Cahul și Călărași. Chiar și cu o localizare teritorială suficient de largă a incubatoarelor de 

afaceri, acoperirea regională deplină poate fi realizată prin crearea incubatoarelor "fără pereți", care 

să asigure cu servicii la distanță întreprinderile din zona vizată.  

Rețeaua de incubatoare de inovare AITT 

Conform legislației naționale în domeniul inovării, Incubatorul de inovare reprezintă o grupare de 

persoane juridice şi fizice constituită în baza unui contract de asociere, încheiat între 

administratorul incubatorului, pe de o parte, şi rezidenţi, pe de alta. Principalul scop al unui 

asemenea parteneriat îl constituie activitatea de cercetare și științifică comună, rezultatele căreia, 

prin intermediul procesului de transfer tehnologic, se implementează în activitatea practică a 

întreprinderilor-rezidente. 

Pe teritoriul Republicii Moldova există 8 incubatoare de inovare, dintre care 2 sunt înregistrate în 

baza universităților de stat din mun. Comrat și mun. Bălți.96 Anual, Agenția pentru Inovare și 

                                                
95

 http://aitt.md/ro/parcuri-stiintifico-tehnologice.html#1  
96

 http://aitt.md/ro/incubatoare-de-inovare.html  

http://aitt.md/ro/parcuri-stiintifico-tehnologice.html#1
http://aitt.md/ro/incubatoare-de-inovare.html
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Transfer Tehnologic din cadrul Academiei de Științe a Republicii Moldova desfășoară o competiție 

de proiecte inovatoare. Numai în 2016 au fost depuse 23 de proiecte, dintre care șapte au fost 

finanțate în sumă de 5,5 milioane lei de la bugetul de stat și 6,8 milioane lei sub formă de co-

finanțare. Activitatea acestei rețele este concentrată în mun. Chișinău și doar un singur proiect 

finanțat în 2016 poartă un caracter regional. Este necesar să se dezvolte un program de 

implementare și diseminare a acestei experiențe în regiuni, prin dezvoltarea unei infrastructuri 

inovatoare bazate pe universități regionale. 

3.3. Privire de ansamblu asupra subiecților infrastructurii de sprijinire a afacerilor în UTA 

Găgăuzia  

Cei mai importanți subiecți ai ISA în cadrul RD UTAG sunt: ZAL ”Parcul de producție Valkaneș”, 

sub-zonele planificate pentru a fi create: ”Parcul Industrial ”Comrat” și ”Parcul Industrial ”Ceadîr-

Lunga”; Incubatorul de afaceri ”Ceadîr-Lunga”; Universitatea de Stat din Comrat și Incubatorul de 

inovare ”InnoCentru” creat în cadrul Universității, precum și: 

ZAL ”Parcul de producție Valkaneș”  

ZAL ”Parcul de producție Valkaneș”, care funcționează din anul 1999, a atras investiții în valoare de 

15,8 mln dolari SUA, dintre care 0,55 mln dolari în anul 2015. Pe teritoriul ZEL PP ”Valkaneș” își 

desfășoară activitatea 28 de rezidenți (50 % cu capital străin), cu 384 de angajați în 2015. 

Figura 15: Investiția totală în ZEL 
”PP Valkaneș” (mln dolari SUA) 

Figura 16: Numărul de rezidenți 

  

Sursă: elaborat în baza datelor DGDE 2015 

În prezent, ZAL nu își utilizează potențialul, din cauza infrastructurii nedezvoltate: lipsa drumurilor, 

a depozitelor și a spațiilor industriale echipate pentru închiriere. Extinderea termenilor de 

funcționare a acesteia până în 2036 permite atragerea mai multor investiții. 

Subzona ”Parcul Industrial ”Comrat” 

În conformitate cu Decretul Guvernului Republicii Moldova nr. 742 din 10.09.14 în mun. Comrat, a 

fost înființat ”Parcul Industrial Comrat”, situat pe o suprafață de 50,3 hectare în proprietate publică. 

Realizarea proiectului va determina apariția unor noi servicii pentru agenții economici, ceea ce va 

conduce la întărirea potențialului municipiului Comrat ca centru economic și turistic al sudului 

Republicii Moldova și va deveni o rampă de lansare pentru apariția unor noi tipuri de cooperare 

regională între RD UTA Găgăuzia și alte regiuni.  

Rezultatele așteptate ale activității sunt: crearea a 2500 de locuri de muncă; deschiderea a 50 de 

noi entități economice; atragerea a 1 miliard de lei; creșterea bazei impozabile cu 50 de milioane de 
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lei; asigurarea accesului populației, agenților economici și investitorilor la o infrastructură de 

calitate. 

Subzona ”Parcul Industrial Ceadîr-Lunga” 

La 4 februarie 2017, în cadrul unei ședințe a comisiei consultative de specialitate a Consiliului 

municipal Ceadîr-Lunga privind administrarea proprietății publice locale, a fost discutat subiectul 

”Cu privire la înființarea unui parc industrial în orașul Ceadîr-Lunga și transferul unui teren spre 

folosire Comitetului executiv al UTA Găgăuzia pentru localizarea parcului industrial” pe baza a 86 

de hectare. 

Incubatorul de Afaceri Ceadîr-Lunga 

Deschiderea de incubatoare de afaceri este una dintre prioritățile Guvernului Republicii Moldova în 

domeniul dezvoltării infrastructurii de sprijin a afacerilor, cu accent pe dezvoltarea regiunilor 

periferice ale Republicii Moldova. În IA Ceadîr-Lunga în 2016 au fost înregistrați 15 rezidenți - 

microîntreprinderi și întreprinderi mici, dintre care 6 operează în producție și 9 în sectorul de 

servicii. Cifra de afaceri curentă a fondurilor rezidenților IA este de peste 9 milioane de lei.  

Din cele 69 de locuri de muncă create, 33 sunt ocupate de femei care lucrează în sectorul 

serviciilor. Numărul de rezidenți de la deschiderea IA era de 33 de persoane juridice, dintre care 

doar 10 întreprinderi au fost create de femei.97 Această situație este tipică pentru celelalte 

incubatoare ale Republicii Moldova, ceea ce poate fi explicat prin prezența unor obstacole în calea 

extinderii drepturilor și oportunităților economice pentru femei. 

Nivelul scăzut al participării femeilor la incubatoare poate fi explicat prin prezența obstacolelor în 

calea extinderii drepturilor și oportunităților economice pentru femei, dar și a condițiilor specifice, 

designului și culturii incubatorului, precum și a cerințelor obligatorii pentru amplasarea biroului din 

clădirea incubatorului (sau a altei entități ISA).  

Tabel 10: Distribuția zonei IA ”Ceadîr-Lunga” 

Suprafața totală 1917.41 m
2 

 1.4.1 Zonă de producție 

 Total Închiriat Disponibil 

 273.5 m
2
 273,5 m

2
 0 m

2
 

 1.4.2 Spațiu pentru oficii 

 Total Închiriat Disponibil 

 865.75 m2 
266 m

2
 599,75 m

2
 

 1.4.3 Spațiu comun 612.24 m
2
 

 1.4.4 Sală de conferințe 100.17 m
2
 

 1.4.5 Spații administrative 65.75 m
2
 

1.5 Suprafața totală a 

teritoriului adiacent 

1225 m
2
 

1.6 Zonă de parcare 508,2 m
2
 

1.7 Costul chiriei pe an m
2 

Anul I: Producție - 10 lei / servicii - 15 lei 

Anul II: Producție -16.66 lei / servicii – 25 lei 

Anul III: Producție - 26.66 lei / servicii – 40 lei 

  

                                                
97

 Raport anual Incubatorul de Afaceri Ceadîr Lunga 2016. 
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Universitatea de Stat din Comrat (USC) 

Universitatea joacă un rol important în formarea specialiștilor calificați din sudul Republicii Moldova 

în domeniile educației, economiei, agriculturii și jurisprudenței. În conformitate cu procesul de la 

Bologna, specialiștii sunt instruiți pe trei niveluri: licență, masterat și doctorat. 

În cadrul activității de cercetare are loc "dezvoltarea inovativă a sectorului agro-economic al 

regiunii" ce permite legătura dezvoltărilor teoretice și practice ale facultăților de Economie și Agrare 

cu obiective strategice ale dezvoltării RD UTAG. Numărul de studenți înscriși la data de 01.01.2016 

era de 1700 de persoane, numărul de cadre didactice de 146 persoane, dintre care peste 60% sunt 

femei. De activitatea științifică și didactică la Universitate se ocupă 52 de doctori în științe și 9 

doctori habilitați, dintre care 61% sunt femei. De la înființarea USC, numărul absolvenților a ajuns la 

8348 de persoane (Figura 17). Dintre aceștia, circa 60 % sunt studente care își fac studiile, în mare 

parte la facultățile de economie naționala și de economie (procentul studentelor atinge 70 %). 

Datorită amplasării USC într-o zonă rurală există tendința de creare a familiilor la o vârstă mai 

fragedă, fapt care afectează negativ calitatea studiilor primite. Acest lucru se reflectă în creșterea 

numărului de ore pierdute, trecerea la studii prin corespondentă, precum și încetarea completă a 

studiilor. 

Figura 17: Numărul de absolvenți ai USC (perioada 1995-2016) 

 

 Incubatorul de inovare ”InnoCentru” 

În 2012, pe baza Clusterului de Inovare și Educație, cu participarea Direcției Generale pentru 

Dezvoltare Economică а UTA Găgăuzia, CCI, Universității de Stat din Comrat și cu sprijinul 

Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologic al Academiei de Științe a Republicii Moldova, a fost 

inaugurat Incubatorul de inovare ”InnoCentru”. Echipa incubatorului a aprobat cursuri educaționale 

pentru antreprenorii începători și cei cu experiență în domeniul managementului proiectelor de 

inovare. Pe parcursul perioadei 2013-2016, au fost finanțate 6 proiecte de transfer tehnologic de 

peste 6 milioane de lei (inclusiv subvenții în valoare de 3 milioane de lei și o sumă similară în 

calitate de co-finanțare a rezidenților), au fost create 23 noi locuri de muncă și a fost obținut un 

brevet de invenție.  

  

169 194 192 273 240 198 271 266 272 376 281 406 256 312 410 396 178 
229 286 198 

225 152 

20 26 50 120 104 104 215 161 201 133 206 189 276 237 
99 76 50 

194 107 

169 194 192 293 266 248 391 370 376 591 442 607 389 518 599 672 415 328 362 248 419 259 

выпускники стационар выпускники зочно итого total absolvenți la zi absolvenți cu 
frecvență redusă 
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Tabel 11: Distribuția zonei Incubatorului de inovare ”InnoCentru” 

Suprafața totală 718 m
2 

1.4.1 Spațiu pentru oficii (Clădirea superioară)  

 Total Închiriat Disponibil 

 40 m
2
 0 m

2
 40 m

2
 

1.4.2 Spațiu pentru oficii (Clădirea principală)  

 Total Închiriat Disponibil 

 30 m
2
 30 m

2
 0 m2 

1.4.3 Centru de co-working  550m
2
 proiect 550m

2
 

1.4.4 Centru de instruire 28 m
2
  

Laborator agrochimic 70m
2
  

Specificitatea lucrărilor tehnice și de cercetare care însoțesc implementarea proiectelor nu implică 

participarea activă a femeilor la realizarea lor. Cu toate acestea, în ceea ce privește numărul 

participanților la instruirile în sfera dezvoltării de proiecte inovatoare și de planificare a afacerilor, 

femeile au reprezentat aproximativ 60 % din participanți, ceea ce dă o notă optimistă vizavi de 

implicarea mai mare a femeilor în procesele de inițiere a afacerilor. 

De asemenea, este necesar de menționat apariția entităților private de infrastructură pentru 

sprijinirea afacerilor, și anume în satul Avdarma, din raionul Comrat. Începând cu anul 2015 aici 

funcționează un centru de afaceri în care sunt disponibile pentru închiriere spații de birou pentru 

antreprenori start-up la condiții preferențiale. 

Centrele de consultanță 

Departamentul de Comerț, alimentație publică, achiziții publice și dezvoltarea micului business din 

cadrul DGDE oferă sprijin consultativ ÎMM-urilor și furnizează informații operaționale agenților 

economici cu privire la actele legislative care reglementează activitatea antreprenorială. Anual, 

aproximativ 200 de persoane primesc consultații gratuite pe diverse teme.  

Centrele de consultanță ACSА  

Rețeaua de servicii de consultanță din mediul rural (http://www.acsa.md/) a Republicii Moldova a 

fost înființată în 2002 și este finanțată de la bugetul de stat, Banca Mondială și Agenția Suedeză 

pentru Dezvoltare Internațională. În prezent, rețeaua este gestionată de Agenția Națională de 

Dezvoltare Rurală (ACSA), ale căror filiale sunt reprezentate în toate regiunile de dezvoltare ale 

Republicii Moldova. În UTA Găgăuzia există două puncte de consultare principale: în orașul 

Ceadîr-Lunga și mun. Comrat, precum și într-o serie de sate din autonomie. După punerea în 

aplicare a Planului de acțiune pentru perioada 2012-2017, în baza recomandărilor, precum și a 

evaluării rezultatelor, va fi elaborat și aprobat un nou Plan de acțiune pentru faza a II-a, care va 

acoperi anii 2018-2022.98 

Serviciile de consultanță ale Centrului Agroinform sunt oferite fermierilor în aplicarea 

tehnologiilor, relații funciare, managementul fermelor, accesul la credit, agricultori și cooperare în 

marketing.  

                                                
98

 Strategia de dezvoltare a serviciilor de consultanță în zonele rurale în perioada 2012-2022. 
Aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 486 din 5 iulie 2012. 

http://www.acsa.md/
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Centrul de dezvoltare a carierei SYSLAB 

În 2015, la Comrat a fost înființat Centrul de Dezvoltare a Carierei SYSLAB, care are 24 de locuri 

de muncă. Centrul își propune să ajute șomerii cu studii superioare să-și găsească un loc de 

muncă și să dezvolte antreprenoriatul. Programul de antreprenoriat cuprinde trei etape: 1) trecerea 

programului de studiu în formatul de cursuri de instruire; 2) consultanță individuală în afaceri; 3) 

sprijin financiar (pentru beneficiarii care au absolvit cursurile). 

Camera de Comerț și Industrie Găgăuzia 

Camera de Comerț și Industrie activează din 1997 și reunește peste 100 de întreprinderi din 

regiune, în mare parte bazate pe activitatea de export. Serviciile acesteia sunt oferite în toate 

raioanele UTA, în conformitate cu Regulamentul privind filiala CCI RM în Găgăuzia. În 2008, trei 

CCI Găgăuzia au creat Centrul de Educație Antreprenorială. 

Centrul de Educație pentru Afaceri al CCI Găgăuzia 

Centrul pentru Educație în Afaceri a fost înființat în 2008, pe lângă Camera de Comerț și Industrie a 

Găgăuziei. Scopul acestui centru este de a organiza cursuri de studiere a limbii de stat și limbilor 

străine, cursuri de instruire în afaceri: planificarea afacerilor, marketing, managementul 

personalului, management, certificare, cursuri de contabilitate, precum și organizarea de cursuri, 

seminare și evenimente de informare pentru regiune.  

ONG-uri de consultanță 

Un număr de organizații non-guvernamentale (”Bugeac Consult”, ”InnoCentru”, ”Centrul pentru 

Inițiative Economice și Sociale”, ”Centrul pentru Inițiative Regionale”, ”Asociația Femeilor din 

Găgăuzia”, ”Centrul Pro Europa”, ”Stalker”, Asociația antreprenorilor-mame cu mulți copii din 

Găgăuzia și altele) desfășoară activități de consultanță în domeniul de sprijin și dezvoltare a 

întreprinderilor mici și mijlocii. Cu toate acestea, acțiunile lor sunt împrăștiate și haotice în absența 

unui mecanism capabil să coordoneze direcția activităților lor și să atragă surse de finanțare.  

Aproximativ 12 ONG-uri oferă servicii de consultanță în domeniul afacerilor, ceea ce corespunde la 

2,6 % din numărul total al ONG-urilor înregistrate în RD UTA Găgăuzia. Această activitate nu are 

un caracter permanent și depinde de sprijinul financiar acordat în baza activității furnizorilor de 

servicii. În baza datelor disponibile ale Biroului de Statistică al UTA Găgăuzia, se poate afirma că 

doar 4,3 % din asociațiile obștești furnizează rapoarte. 
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Figura 18: Ilustrarea tipurilor de ONG ale UTA Găgăuzia (anii 1997-2015) 

 

Sursă: Biroul central de statistică al UTA Găgăuzia 

La sfârșitul anului 2015, asociațiile obștești au atras resurse financiare sub formă de granturi din 

străinătate în sumă de 7 milioane lei, asistență tehnică din fondurile interne ale Republicii Moldova - 

3,8 milioane lei, alte venituri în sumă de 630 mii lei, contribuții voluntare - 22,4 mii lei. 

Ca parte a implementării unei abordări cuprinzătoare a dezvoltării ISA, este necesar să se țină 

seama nu numai de asistența acordată structurilor de natură instituțională (care au sprijin din 

partea statului), ci și de promovarea serviciilor de consultanță oferite de organizațiile non-

guvernamentale și de consultanți privați, combinând eforturile acestora cu o abordare integrată a 

programării regionale sectoriale.  

În entitățile ISA vizate, este important să se creeze un mediu fizic favorabil dezvoltării spiritului 

antreprenorial al femeilor. Niște entități ideale ale ISA ar trebui să ofere servicii adaptate nevoilor 

femeilor-antreprenori. Abilități, combinând elementele de învățare la distanță, dezvoltarea încrederii 

și spiritului de mentorat între femeile-antreprenor active și cele începătoare; includerea în 

programele de studiu comune pentru bărbați și femei a descrierii particularităților conducerii 

afacerilor de către femei; analiza posibilității includerii instituțiilor pre-școlare (unor elemente) în 

structura entităților ISA; includerea femeilor și a altor grupuri minoritare în comitetele de selectare și 

depunere de eforturi pentru luarea în considerare a problemelor de gen de către parteneri și rețele 

de cooperare. 

Este necesar să se dezvolte în continuare instituțiile de infrastructură de piață orientate spre luarea 

în considerare a nevoilor specifice ale femeilor-antreprenori – sporirea accesului acestora la 

informații, servicii de consultanță, surse de finanțare.99 

3.4. Dezvoltarea interacțiunii părților interesate 

În stadiul de dezvoltare actual, creșterea economică este asigurată de investiții în cercetare și 

dezvoltare prin creșterea activității de inovare, calității educației și calificării personalului. Cu toate 

acestea, este imposibil de creat o nouă calitate a creșterii economice exclusiv prin intermediul 

                                                
99
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proceselor de investiții. La etapa actuală, eficacitatea procesului de inovare depinde de eficiența 

mecanismului de interacțiune a părților interesate în dezvoltarea regiunii.  

Atitudinea față de antreprenoriat care s-a creat în societate, caracteristicile funcționării subiecților 

ISA și gradul de interacțiune a acestora cu sectorul de afaceri și structurile de stat, precum și 

nivelul de asociere și cooperare a firmelor între ele - sunt principalele componente care determină 

durabilitatea măsurilor de implementare în cadrul PRS ISA.  

Potrivit sondajului, majoritatea absolută a respondenților (93,5 %) - reprezentanți ai ÎMM-urilor, 

consideră dezvoltarea dialogului cu APL ca fiind important pentru afacerea lor. Cu toate acestea, 

mulți dintre ei și-au exprimat opinia că autoritățile nu sunt interesate în dialog. Lipsa încrederii în 

APL reprezintă o problemă pentru 79,2 % dintre antreprenori.100 

Depistarea nevoilor conducerii întreprinderilor pentru consultanță a facilitat identificarea unor 

domenii relevante, precum: asistență în asocierea și organizarea proceselor de clusterizare, 

explorarea piețelor noi, atragerea de resurse financiare suplimentare și căutarea partenerilor din 

afara regiunii și a țării (Anexa 6). 

Studiul privind opiniile antreprenorilor și APL-urilor cu privire la tipurile de sprijin necesare a fost 

realizat pe durata elaborării acestui program, cu participarea grupului de lucru și în cadrul 

întâlnirilor consultative cu reprezentanții comunității de afaceri, desfășurate sub auspiciile ADR 

(Anexa 7). 

Răspunsurile cu privire la participarea respondenților în inițiative comune pentru promovarea 

propriilor interese ilustrează un grad scăzut de unitate (Figura 19). Cu toate acestea, aproximativ 

jumătate dintre respondenți (52 %) conștientizează existența avantajelor în unirea eforturilor în 

procesul de implementare a proceselor de afaceri.  

Acest fapt demonstrează înțelegerea avantajelor și existența dorinței antreprenorilor de a se uni, 

menționând în același timp lipsa posibilităților de a realiza aceste acțiuni în practică, din cauza 

imperfecțiunii informației și instrumentelor metodologice de susținere a inițiativelor comune.101 Prin 

urmare, este demonstrată necesitatea creării mecanismelor de facilitare a consolidării eforturilor 

antreprenorilor pentru punerea în aplicare a unor noi forme de a implementa afaceri. 

                                                
100

 IEFS. Raport ştiinţific. „Perfecţionarea politicii de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii  şi 
consolidarea parteneriatului între business şi organele administraţiei publice”. E. Aculai, Chişinău, 2012. – 
155p.  
101

 Aproape 70% dintre respondenți au menționat o ”mai mare necesitate” sau ”cel mai înalt grad de 
necesitate” de asistare în asociere și clusterizare 
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Figura 19: Ați făcut parte din inițiativele de a 
vă uni puterile pentru a vă susține interesele? 

Figura 20: Vedeți avantajele de a uni eforturile 
antreprenorilor în a face afaceri? 

  

În acest sens, este necesar un mecanism eficient de susținere organizațională și metodică la nivel 

de stat a inițiativelor de parteneriat în mediul de afaceri, stimulând atât acțiunile comune ale 

antreprenorilor, cât și interacțiunea acestora cu alte părți interesate. Evaluarea organelor 

administrației publice locale efectuată de antreprenori în cadrul sondajului, arată că nivelul de 

competență este insuficient în sprijinul oferit antreprenorilor (12 %). Succesul aplicării practice de 

către APL a acestor forme de sprijin are o contribuție nesemnificativă la creștere (8 %). 

Figura 21: Cât de competente sunt autoritățile 
regionale și locale în mecanismele de sprijinire 
a antreprenoriatului pe care le oferă 

Figura 22: Care este nivelul de succes al aplicării 
practice a acestor forme de sprijin? 

  

Evaluarea de către reprezentanții a 12 primării din RD UTA Găgăuzia a nivelului de competență al 

autorităților la nivel regional și local în mecanismele de sprijin antreprenorial este de 4,5 ori mai 

mare (54 %), ceea ce se explică prin implicarea lor mai intensă în această activitate. 
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Figura 23: Evaluarea nivelului de competențe al 
autorităților la nivel regional și local în formele 
propuse de sprijinire a antreprenoriatului 

Figura 24: Evaluarea nivelului de succes al 
sprijinului practic 

 

  
Cu toate acestea, gradul de succes al implementării practice a formelor de sprijin ale 

antreprenorilor a fost estimat la un "nivel suficient" de doar 26 % dintre respondenți, un nivel scăzut 

și acceptabil fiind indicat de 67 %. Acest fapt evidențiază necesitatea stimulării și coordonării 

eforturilor comune ale organelor guvernamentale, ale întreprinderilor și ale altor părți interesate de 

dezvoltarea economică a regiunii. 

Figura 25: Influența punctelor slabe și a riscurilor ISA asupra competitivității regiunii 

 

Rezumând rezultatele cercetării, pot fi trase următoarele concluzii cu privire la problemele ISA în 

RD UTA Găgăuzia (Figura 25): 

La nivel intraregional: 

 Calitatea și numărul scăzut al entităților ISA la nivel regional; 

 Nivelul scăzut de cunoștințe și, ca urmare, capacitatea slabă de absorbție a ÎMM-urilor; 
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 Lipsa de aspirație pentru cooperarea și asocierea între firme; 

 Nivelul scăzut al cooperării dintre sectorul public, sectorul privat și furnizorii regionali de 

servicii pentru întreprinderi;  

 Nivel scăzut de acoperire a serviciilor de consultanță de către subiecții ISA; 

 Nivelul scăzut al cererii din partea ÎMM-urilor pentru produse și servicii inovatoare; 

 Lipsa unui mediu fizic, a unei culturi inclusive, favorabile dezvoltării spiritului 

antreprenorial al femeilor. 

La nivel interregional și național: 

 Lipsa de coordonare între măsurile naționale și regionale în domeniul sprijinului politic 

pentru ISA, dar și între ministerele (și departamentele lor) Economiei, Educației, 

Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor; 

 Nivelul scăzut al dezvoltării programelor de ajutor de stat, lipsa lor de adaptare la nevoile 

subiecților locali ai ISA și ÎMM-urilor; 

 Specializare sectorială în ramurile tradiționale cu accent scăzut pe inovație și comunicare 

cu piața internațională; 

 Deficiența intermediarilor tehnologici - brokeri inovatori, capabili să identifice cererea de 

inovare din partea comunității locale de afaceri și transmiterea ei reprezentanților relevanți 

la nivel național și internațional. 

 

La nivel internațional: 

 Nivel scăzut de participare la rețele de marketing, de inovare, de producție internațională; 

 Dificultăți în atragerea forței de muncă calificate și organizarea proceselor de instruire prin 

eforturile furnizorilor locali de servicii în domeniul afacerilor; 

 Legături slabe ale companiilor multinaționale cu agenții economici locali și, ca rezultat, un 

nivel scăzut de dezvoltare a externalizării. 

Țările cu o economie de piață în curs de dezvoltare au nevoie de un mecanism special pentru 

dezvoltarea subiecților ISA, cu accent pe dezvoltarea antreprenoriatului inovator. În acest scop, 

este necesar să se ia măsuri pentru îmbunătățirea calității sistemului de învățământ și dezvoltarea 

serviciilor profesionale în domeniul antreprenoriatului.102 Implementarea acestor măsuri va contribui 

la eliminarea excluziunii sociale și la distribuirea efectivă a serviciilor educaționale și de 

consultanță.103  

  

                                                
102

 BRIEF. Moldova Economic Update. October 5, 
2016.www.worldbank.org/en/country/moldova/brief/moldova-economic-update 
103
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Capitolul 4. Direcțiile de dezvoltare a ISA în RD UTAG pentru anii 2018-2022 

4.1. Analiza diagnostic (SWOT)  

În procesul de elaborare a Programului Regional Sectorial pentru dezvoltarea infrastructurii de 

susținere a antreprenoriatului, a fost aplicată metoda de analiză strategică ”SWOT”, care este 

obligatorie în planificarea și pregătirea programelor strategice și reprezintă o analiză elaborată în 

mod colectiv a situației, realizată cu implicarea tuturor părților interesate din RD UTAG.  

Scopul principal al acestei etape este definirea principalelor caracteristici ale mediului intern al 

regiunii (punctele forte și punctele slabe ale acesteia), precum și a impactului potențial al factorilor 

mediului extern (oportunități și amenințări), care caracterizează starea viitoare a economiei regiunii.  

De asemenea, a fost aplicată o abordare matricială pentru analiza factorilor identificați, ceea ce 

permite formularea unor concluzii mai sistematice ale analizei SWOT. Rezultatele obținute permit 

identificarea potențialului instituțiilor existente în RD UTAG, care pot preveni impactul amenințărilor 

asupra regiunii, care se ascund în mediul extern, precum și identificarea oportunităților viitoare, 

dezvoltarea cărora va fi reflectată în planul de acțiune. Factorii și condițiile identificate servesc ca 

elemente de bază în elaborarea scopurilor și obiectivelor strategice ale PRS de dezvoltare a ISA. În 

Anexa 5 este prezentată Matricea SWOT, elaborată de GLRS.  

Puncte forte (Strengths): 

În analizarea punctelor forte grupul de lucru s-a axat pe identificarea și stabilirea unor factori 

pozitivi interni, care reflectă caracteristicile regiunii:  

1. Disponibilitatea APL pentru cooperare și susținere, exprimată în deschiderea organelor 

administrației publice locale spre procesele de modernizare și dezvoltare a potențialului 

economic al ÎMM-urilor din regiune. 

2. Sprijinul instituțional al ADR se exprimă în prezența competenței manageriale a agenției în 

domeniul planificării și administrării politicilor publice, prin adoptarea de regulamente, 

strategii regionale și sectoriale și planuri de acțiune. 

3. Prezența infrastructurii de sprijin pentru întreprinderi în stadiul inițial de dezvoltare dictează 

necesitatea de a-și construi capacitatea prin combinarea eforturilor de promovare a 

serviciilor și de asigurare a sustenabilității financiare.104 Cu toate acestea, este necesară 

extinderea gamei de servicii furnizate, însoțite de noi forme de sprijin pentru întreprinderile 

mici inovatoare (incubare, brokeraj tehnologic și transfer tehnologic etc.), un sistem eficient 

de formare (recalificare) a personalului profesional, în conformitate cu nevoile pieței 

regionale a muncii.  

4. Dreptul exclusiv al inițiativelor legislative ale UTA Găgăuzia în domeniul sprijinirii ÎMM-urilor, 

sprijinirea investițiilor și promovarea imaginii regiunii prin acordarea dreptului de a utiliza 

marca comercială ”Gagauz Mallari”, organizarea unui forum anual de investiții 

internaționale, asistență în organizarea de expoziții și târguri regionale (naționale și 

internaționale). 

                                                
104 Intervention package for enhancing the capacity of regional business support infrastructure in ATU 
Gagauzia and Taraclia. SARD Project, 2016. 
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5. Prezența structurilor educaționale și de cercetare, și anume: Universitatea de Stat din 

Comrat (care furnizează specialiști în domeniul tehnologiilor de producție și prelucrarea 

produselor agricole, TI, marketing, turism etc.), două colegii și trei școli tehnice profesionale, 

precum și șase filiale ale Centrului de Formare pentru Tineret (CFT). De asemenea, în 

regiune, sunt create premisele pentru dezvoltarea subiecților ISA orientate spre inovare: 

centrul de cercetare, laboratoarele întreprinderilor și universității, incubatorul de inovare 

care asigură implementarea proiectelor de transfer tehnologic din sfera științei în mediul de 

afaceri.  

6. Disponibilitatea potențialului de clusterizare în sectoarele tradiționale ale economiei și 

dezvoltarea interacțiunii între sectoare creează condiții prealabile, favorabile pentru crearea 

de clustere sectoriale și intersectoriale. Potrivit DGDE, în UTA Găgăuzia funcționează șase 

asociații de persoane juridice, cinci asociații și o uniune.  

Puncte slabe (Weaknesses): 

Punctele slabe interne ale RD UTAG sunt considerate de Grupul de Lucru drept probleme și 

deficiențe la nivel regional, care necesită soluții adecvate pentru eliminarea sau diminuarea 

acestora. Accentul a fost pus pe următoarele caracteristici regionale: 

1. Cultura slabă a asocierii, atât în mediul de afaceri, cât și în rândul subiecților ISA, determină 

încetinirea proceselor de creare a asociațiilor, dezvoltarea formelor de parteneriat public-

privat, care sunt necesare pentru promovarea proiectelor de dezvoltare economică durabilă 

a regiunii.  

2. Nivelul scăzut de dezvoltare a serviciilor ”soft” pentru sprijinirea inițiativelor antreprenoriale 

și, prin urmare, ”acoperirea teritorială” incompletă a afacerilor dictează necesitatea 

dezvoltării unui sistem de formare profesională în cadrul programelor de educație continuă. 

În această direcție este necesar să se creeze sau să se utilizeze potențialul existent al 

structurilor de învățare informală, care să permită creșterea competențelor profesionale în 

domeniul construirii și dezvoltării de afaceri durabile. 

3. Nivelul scăzut al aplicării tehnologiilor inovatoare, descris în detaliu la punctul 1.3, arată, în 

primul rând, nivelul scăzut de cunoaștere a noilor produse, servicii, tehnologii și metode de 

organizare a producției noi determină un nivel scăzut de cerere pentru inovațiile existente 

din partea comunității de afaceri și reticența structurilor de afaceri de a investi în dezvoltare. 

4. Nivel scăzut al capacității de absorbție a antreprenorilor datorită nivelului scăzut de 

calificare a forței de muncă - conform datelor BNS, ponderea angajaților cu studii superioare 

atinge 16 %. De asemenea, acest factor este influențat de procese de migrație mai 

pronunțate în comparație cu alte RD. Conform sondajelor, aproximativ 50 % din populația 

autonomiei este gata să plece peste hotare în căutarea unui loc de muncă sau pentru a 

studia, dacă ar avea așa o posibilitate. 43 % dintre aceștia intenționează să părăsească 

pentru totdeauna UTA Găgăuzia și țara.105 Acest fapt reprezintă un obstacol semnificativ în 

calea dezvoltării potențialului inovator al regiunii, bazat pe nivelul ridicat al calității capitalului 

uman. Dezechilibrul existent între cerere și ofertă pe piața forței de muncă necesită 

elaborarea unui mecanism de coordonare și actualizare a curriculumului pentru instruirea și 

perfecționarea competențelor specialiștilor din rândul instituțiilor de învățământ din regiune. 

                                                
105 Strategia de dezvoltare socială și economică a UTA Găgăuzia pe anii 2017-2020. IDIS VIITORUL. 
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5. Specificitatea specializării principalelor ramuri ale economiei UTA Găgăuzia generează 

dependența creșterii economice a principalelor industrii de condițiile climatice. UTA 

Găgăuzia aparține zonei de agricultură riscantă, care necesită efectuarea de cercetări și 

elaborarea măsurilor, pentru a asigura cunoștințele și abilitățile necesare producătorilor 

agricoli locali pentru a cultiva culturi adaptate acestor condiții climatice.  

Oportunități (Opportunities):  

Lucrând la planificarea strategică, Grupul de lucru a identificat o serie de factori incluși în lista 

oportunităților viitoare, ținând seama de dezvoltarea lor potențială de către subiecții infrastructurii 

de sprijinire a dezvoltării afacerilor la nivel regional.  

Astfel, factori care au un impact pozitiv sunt următorii: 

1. Prezența acordurilor de cooperare cu alte regiuni și țări. Poziționarea geografică a RD 

UTAG, apropierea de România și Ucraina, calitatea de membru al Euroregiunii ”Siret - Prut - 

Nistru”, precum și statutul Republicii Moldova ca ”membru asociat al UE” oferă avantaje, 

deschizând accesul la fonduri prin intermediul programelor de cooperare transfrontalieră. 

Dezvoltarea simultană a acordurilor de parteneriat cu regiunile din Federația Rusă este 

considerată o bază bună pentru cooperare. Cooperarea interregională este considerată în 

scopul cofinanțării concomitente a proiectelor de interes reciproc.  

2. Disponibilitatea surselor alternative de finanțare pe lângă fondurile de stat existente, și 

anume structura eterogenă a donatorilor externi (a se vedea sub-capitolul 1.1.5) permite 

finanțarea implementării proiectelor prioritare de dezvoltare regională. Este necesar de 

menționat importanța dezvoltării unor noi industrii pentru regiune: construcția de mașini, 

rafinarea petrolului, industria sticlei, farmaceutică, parfumerie, ceea ce poate contribui pe 

parcurs la diversificarea și competitivitatea economiei regionale. 

3. Dezvoltarea potențialului subiecților ISA existenți și diferențierea serviciilor acestora 

presupune consolidarea bazei informaționale și metodologice care constituie pilonul 

creșterii competențelor și a profesionalismului serviciilor oferite. Subiecții ISA existenți 

acoperă cu servicii afacerile care se află în imediata apropiere, iar serviciile acestora nu se 

răsfrâng și asupra ÎMM din afara ”zonei de influență”. Iată de ce este esențială extinderea 

acoperirii geografice a serviciilor de consultanță prin implementarea proiectelor ”soft” ce ar 

permite acoperirea unei zone de influență mai mare, fiind totodată orientate asupra oferirii 

serviciilor ce vizează și necesitățile de viitor ale dezvoltării economice ale regiunii.  

4. Consolidarea potențialului inovator al ÎMM-urilor în baza interacțiunii în rețea înseamnă, în 

practică, unificarea eforturilor cu APL și organizațiile de cercetare în direcția îmbunătățirii 

nivelurilor educaționale și de calificare, dezvoltarea proceselor de transfer tehnologic 

existente și investițiilor în proiecte comune etc. Aceste procese sunt imposibile fără inițierea 

proceselor de grupare, atât sub forma creării lanțurilor verticale de producție în ramurile 

conexe, cât și a cooperării inter-industriale cu includerea obligatorie a instituțiilor științifice 

(institute de cercetare, universități etc.). Acest tip de asociere formează un mecanism de 

difuzare a noilor cunoștințe și tehnologii ÎMM-urilor care au nevoie de inovații. Cea mai 

importantă condiție este formarea unei rețele de legături stabile între toți participanții la 

cluster. 

5. Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere presupune dezvoltarea și sprijinirea 

sectoarelor emergente ale industriei și agriculturii, în ceea ce privește asistența 
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metodologică și educațională oferită de subiecții ISA. Aceste procese nu sunt posibile fără o 

conștientizare a cunoștințelor ca resursă prioritară, care determină competența personalului 

companiei și baza pentru dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere.  

Ameninţări (Threats):  

GLRS a identificat potențialele amenințări ale mediului extern, inclusiv impactul factorilor politici, 

economici, legali, naturali și socio-culturali:  

1. Lipsa stabilității proceselor politice și legislative, a inițiativelor APL, ceea ce poate fi exprimat 

prin claritatea intențiilor organelor de stat de a adopta legi și de a sprijini inițiativele 

prevăzute. 

2. Lipsa perspectivelor de dezvoltare a polilor de creștere regionali, datorită lipsei de 

întreprinderi care sunt ”locomotivele” economiei regionale și care concentrează în jurul lor 

masa critică a întreprinderilor mici și micro, care se dezvoltă prin servicii de outsourcing. 

3. Creșterea proceselor de migrație, și anume ieșirea continuă din țară a tinerilor și a forței de 

muncă mai calificate afectează în mod negativ caracteristicile calitative ale capitalului uman 

din regiune și, în general, nivelul dezvoltării socio-economice. 

4. Lipsa dorinței de a uni eforturile de lobby și de promovare a intereselor comune în mediul 

de afaceri și printre subiecții infrastructurii de sprijinire a afacerilor. 

5. Expunerea regiunii la calamități naturale (secetă, îngheț, ploi torențiale, etc.) implică 

orientarea subiecților ISA către formele de agro-business în condiții de agricultură riscantă, 

ceea ce presupune consolidarea suportului educațional și de consultanță în acest domeniu 

al agriculturii. 

În continuarea analizei SWOT, a fost efectuată o analiză transversală a factorilor identificați de 

influență sub forma unei matrice, pentru a identifica intensitatea legăturilor dintre punctele forte și 

punctele slabe cu oportunități și riscuri. De asemenea, a fost stabilit nivelul, în care punctele forte 

contribuie la absorbția oportunităților indicate și blochează impactul punctelor slabe. 

Majoritatea evaluărilor pozitive sunt concentrate în primul cadran al matricei SWOT, ceea ce 

ilustrează posibilitatea punctelor forte de a contribui la dezvoltarea oportunităților existente și de a 

crea condiții favorabile pentru stabilirea unor obiective ambițioase în PRS. Pe de altă parte, 

realizarea obiectivului dorit, cu ajutorul activităților implementate prin intermediul proiectelor 

reflectate în PRS, poate fi împiedicat de punctele slabe identificate, pentru neutralizarea cărora 

este necesară efectuarea măsurilor corective. 

Prezența "plusurilor" în cadranul trei arată că, în ciuda sustenabilității punctelor slabe, blocarea 

dezvoltării oportunităților legate de atragerea resurselor financiare și dezvoltarea entităților ISA este 

imposibilă, cu excepția punctului referitor la lipsa unui nivel scăzut de calificare a resurselor de 

muncă în regiune. 

Analiza permite determinarea domeniilor prioritare ale dezvoltării PRS, axate pe consolidarea 

competențelor profesionale și antreprenoriale, competențelor manageriale ale resurselor de muncă 

disponibile în regiune, precum și pe atragerea elitei profesionale în sectorul de afaceri. În activarea 

acestor procese, un rol special este atribuit subiecților ISA ca fiind catalizatorii acestora. 

În procesul de luare a deciziilor în timpul pregătirii PRS pentru infrastructura de sprijin a afacerilor, 

este necesar să se determine viziunea ulterioară a dezvoltării acestui sector, să se stabilească 
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prioritățile și domeniile care necesită intervenție, ținând seama de următoarele aspecte: este 

necesară dezvoltarea punctelor forte, ținând seama de oportunitățile identificate până în prezent și 

care se pot manifesta într-un viitor relativ apropiat (+); luarea de măsuri pentru a elimina punctele 

slabe, care împiedică dezvoltarea oportunităților (-); menținerea sub control, minimalizarea sau 

eliminarea amenințărilor identificate. 

4.2. Analiza riscurilor 

Procesul de formare a ISA trebuie orientat spre atingerea condiției caracterului adecvat al nivelului 

de dezvoltare a infrastructurii la nivelul dezvoltării antreprenoriatului în regiune, cu includerea 

obligatorie a noilor forme progresive ale ISA. Analiza dezvoltării ÎMM-urilor în UTAG a demonstrat 

un grad înalt de activitate a afacerilor în diferite industrii și sectoare, un potențial de export ridicat. 

Cu toate acestea, în timpul efectuării interviurilor cu reprezentanții organizațiilor, care oferă servicii 

pentru ÎMM-uri, s-a făcut o evaluare scăzută a nivelului lor de dezvoltare, ceea ce limitează 

semnificativ posibilitatea unui impact efectiv asupra sectorului de afaceri (sub-capitolul 3.3). 

Elaborarea acestui PRS, susținut de un plan de acțiuni concret, vizează reducerea impactului 

riscurilor asupra implementării reușite a acestuia, împărțite în riscuri care afectează dezvoltarea și 

riscuri asociate cu procesul de dezvoltare a subiecților ISA.  

Riscurile care afectează dezvoltarea subiecților ISA sunt asociate cu amenințări de deteriorare 

a activității acestora din cauza încălcării condițiilor de activitate efectivă la nivel internațional și 

național și includ principalele grupuri de riscuri: politice, ecologice, socio-economice și tehnico-

științifice. 

Riscurile care afectează dezvoltarea subiecților ISA apar în sfera activității economice a 

entităților legate de infrastructura pentru susținerea afacerilor și sunt reflectate în procese de 

producție, reproducere, circulație și management. În aceste domenii apar factori de risc specifici: 

deteriorarea situației economice, neconformitatea serviciilor oferite de subiectul ISA cererii 

antreprenorilor. 

Tabel 12: Tipuri de riscuri 

Riscuri Descrierea riscurilor 

Riscurile care afectează dezvoltarea subiecților ISA 

Riscuri politice Încălcări ale activității economice cauzate de apariția 
contradicțiilor în definirea drepturilor, competențelor și 
responsabilităților economice între autoritățile naționale și 
regionale. 

Riscuri ecologice Impactul asupra activității ÎMM-urilor din cauza cerințelor mai 
stricte pentru curățenia mediului înconjurător, introducerea 
unor norme sanitare și a altor norme mai stricte; modificări ale 
situației regionale a mediului din cauza dezastrelor naturale, a 
catastrofelor tehnologice; interzicerea sau restricțiile privind 
utilizarea resurselor naturale locale necesare pentru producție 
etc. 

Riscuri social-economice Modificări ale ratelor de impozitare sau ale ratelor dobânzilor la 
împrumuturi; legislația fiscală, vamală și antimonopol; noi reguli 
pentru desfășurarea activității economice externe; creșterea 
tarifelor pentru traficul de mărfuri, etc. 

Riscuri tehnico-științifice Reducerea competitivității producătorilor locali, datorită 
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Riscuri Descrierea riscurilor 

adoptării de către concurenți a noilor tehnologii; nivelul scăzut 
al capacității de absorbție a antreprenorilor din cauza inerției și 
a lipsei de înțelegere a importanței proceselor de schimb de 
cunoștințe, experiență și tehnologie; lansarea produselor 
substitutive; pierderi cauzate de efectuarea activităților C&D 
independente; spionaj industrial. 

Riscurile care afectează dezvoltarea subiecților ISA 

Deteriorarea generală a 
situației economice 

Scăderea cererii pentru servicii din partea antreprenorilor, din 
cauza deteriorării generale a situației economice din țară și din 
regiune; reducerea activității inovatoare și a exportului; absența 
sau reducerea surselor suplimentare de finanțare pentru 
activitățile ISA. 

Deteriorarea climatului de 
afaceri și a atitudinii față de 
afaceri 

Deteriorarea climatului de afaceri și a atitudinii față de afaceri 
din cauza reducerii instrumentelor de finanțare și a alocării de 
fonduri pentru susținerea subiecților ISA și antreprenoriatului; 
Lipsa unei politici de promovare a serviciilor educaționale și de 
consultanță în domeniul antreprenoriatului. 

Creșterea neconformității 
nivelului de servicii cu 
cererea pieței  

Necorespundere cererii sau nivelul scăzut de servicii oferite de 
subiectul ISA, datorită nivelului scăzut de coordonare a 
activității subiecților ISA, suportului informativ redus al 
activității, nivelului scăzut de competență a personalului și 
serviciilor furnizate. 

Lipsa cererii din partea 
companiilor pentru serviciile 
subiecților ISA 

Lipsa cererii din partea companiilor pentru servicii de 
dezvoltare a afacerilor datorită nivelului scăzut al culturii 
antreprenoriale și necunoașterii avantajelor utilizării serviciilor 
de outsourcing, a mecanismului transferului de cunoștințe și a 
metodelor de predare. 

Lipsa consolidării 
comunității de experți  

Absența unui mecanism de cooperare între subiecții ISA cu 
instituții educaționale și științifice; lipsa de rețele de informare 
și comunicare de interacțiune între asociațiile de afaceri, 
autoritățile locale și subiecții ISA; utilizarea slabă a potențialului 
cooperării internaționale. 

4.3. Viziune, scopuri strategice și obiective  

Scopul principal al elaborării PRS ISA este de a stimula creșterea economică durabilă și de a 

spori competitivitatea RD UTAG prin crearea unor entități moderne ale ISA. Punerea în aplicare a 

PRS ISA va spori eficacitatea activităților APL în ceea ce privește interacțiunea cu antreprenorii la 

diverse etape de organizare și dezvoltare a subiecților ISA, cu scopul de a: (1) spori eficiența 

utilizării entităților create pentru sprijinirea afacerilor; (2) crea subiecți moderni ai ISA, care să fie 

elemente de legătură ale proceselor economice; (3) dezvolta interacțiunea de rețea între structurile 

de afaceri, APL, știință și educație, ISA și extinderea integrării lor internaționale (Anexa 8). 

Planificarea strategică a dezvoltării ISA s-a bazat pe analiza și definirea unei viziuni clare asupra 

rolului subiecților ISA în dezvoltarea economică a regiunii UTAG, care în urma unei discuții cu 

participarea largă a tuturor părților interesate s-a conturat într-o viziune. 
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Viziune: Sunt creați subiecți moderni ai infrastructurii de susținere a afacerilor, care se dezvoltă 

constant, acționând ca elemente de legătură ale proceselor economice și asigurând un efect 

multiplicator al dezvoltării economiei regiunii. 

Tabel 13: Scopuri și obiective strategice ale PRS ISA 

Scopuri strategice Obiective specifice 

1. Creșterea eficacității 
subiecților existenți ai 
ISA 

1.1. Integrarea eforturilor și coordonarea activităților subiecților ISA 

1.2. Crearea resurselor informaționale ale ISA, prin dezvoltarea unui 
sistem informațional și analitic regional axat pe deservirea ÎMM-
urilor. 

1.3. Diversificarea serviciilor pentru subiecții ISA, cu utilizarea 
potențialului structurilor educaționale formale și non-formale 

2. Crearea subiecților 
ISA care acționează ca 
elemente de legătură 
ale proceselor 
economice 

2.1. Consolidarea rolului instituțiilor regionale în stabilirea 
transparenței la implementarea instrumentelor de susținere a 
subiecților ISA și antreprenoriatului. De un sprijin aparte vor 
beneficia femeile, tinerii și migranții care sunt gata sa revină în țară 
și să înceapă activitatea de întreprinzător.  

2.2. Crearea și dezvoltarea subiecților ISA, care contribuie la 
dezvoltarea și implementarea produselor inovatoare și promovarea 
exporturilor  

2.3. Promovarea subiecților ISA care sprijină dezvoltarea 
artizanatului artistic popular, a turismului rural și ecologic, a formelor 
familiale de organizare a afacerilor 

3. Dezvoltarea 
interacțiunii de rețea 
între structurile de 
afaceri - APL – știință 
și educație - ISA și 
extinderea integrării 
internaționale 

3.1. Consolidarea capacității instituțiilor educaționale și științifice 
pentru stimularea activității de inovare a ÎMM-urilor 

3.2. Dezvoltarea mecanismelor de asociere și clusterizare a 
antreprenorilor pe domenii sectoriale, regionale, profesionale și alte 
domenii 

3.3. Creșterea competitivității regiunii prin poziționarea activă și 
promovarea imaginii la nivel național și internațional 

Obiectivul specific 1. Creșterea eficacității subiecților existenți ai ISA determină stabilirea 

următoarelor măsuri: 

Măsura 1.1. Integrarea eforturilor și coordonarea activităților subiecților ISA.  

Îndeplinirea acestei sarcini este imposibilă fără a se baza pe dezvoltarea unui mecanism de 

unificare și coordonare a eforturilor organizațiilor, care formează infrastructura pentru sprijinirea 

ÎMM-urilor, de îmbunătățire a suportului științific, metodologic și de personal, dezvoltarea 

mecanismului subvențiilor indirecte pentru activitățile lor și participarea la expoziții. 

Măsura 1.2. Crearea resurselor informaționale ale ISA prin dezvoltarea unui sistem informațional și 

analitic regional focusat pe deservirea ÎMM-urilor.  

Implementarea acestei sarcini implică dezvoltarea suportului informațional, prin crearea unei rețele 

de informare - ”Portalul informațional și al resurselor” care conține informații de natură 

antreprenorială, cu privire la legi, impozite, concurenți, clienți, condițiile pieței. Interacțiunea cu 

mass-media în domeniul promovării serviciilor de consultanță și educație în domeniul 

antreprenoriatului, dezvoltarea cooperării internaționale. 
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Măsura 1.3. Diversificarea serviciilor pentru subiecții ISA, cu utilizarea potențialului structurilor 

educaționale formale și non-formale.  

Soluția acestei sarcini presupune implicarea potențialului existent al structurilor educaționale 

formale și non-formale, atât la nivel regional cât și național și internațional, pentru sporirea 

competențelor profesionale ale subiecților ISA și dezvoltarea unui sistem de formare profesională 

în cadrul programelor de educație continuă. 

Obiectivul specific 2. Crearea subiecților ISA, care acționează ca elemente de legătură ale 

proceselor economice determină stabilirea următoarelor măsuri: 

Măsura 2.1. Consolidarea rolului instituțiilor regionale în stabilirea transparenței la implementarea 

instrumentelor de sprijin a subiecților ISA și a antreprenoriatului.  

Rezolvarea acestei sarcini presupune: dezvoltarea instrumentelor de finanțare preferențială a 

subiecților ISA care realizează activități pentru sprijinirea antreprenoriatului în cadrul programelor 

de stat; stabilirea procedurilor deschise de alocare a fondurilor pentru susținerea subiecților ISA și 

antreprenoriatului; sprijinirea dezvoltării subiecților ISA care oferă suport material și informațional 

start-up-urilor (incubatoare de afaceri, parcuri industriale). 

Măsura 2.2. Crearea și dezvoltarea subiecților ISA, care contribuie la dezvoltarea și implementarea 

produselor inovatoare și promovarea exporturilor. 

Acțiunile pentru atingerea acestui obiectiv implică crearea și dezvoltarea subiecților ISA, implicați în 

dezvoltarea, transferul de tehnologii și introducerea de produse și servicii inovatoare, care dezvoltă 

cooperarea cu institute de cercetare la nivel național și internațional, care la rândul lor promovează 

exportul de produse fabricate în UTAG, introducerea de standarde moderne de calitate. De 

asemenea, trebuie de remarcat importanța dezvoltării proiectelor de cooperare interregională și 

internațională de către subiecții ISA și ÎMM-uri în domeniul dezvoltării infrastructurii, comerțului, 

agriculturii, turismului și transporturilor. 

Măsura 2.3. Promovarea subiecților ISA care sprijină dezvoltarea artizanatului artistic popular, a 

turismului rural și ecologic, a formelor familiale de organizare a afacerilor.  

Realizarea acestei sarcini este posibilă prin promovarea organizațiilor culturale și creative, a așa-

numitei ”industrii creative”.106 În cadrul acestei activități este planificată dezvoltarea și 

implementarea programelor care vizează sprijinirea și dezvoltarea meșteșugurilor artistice 

populare, dezvoltarea formelor familiale de organizare a afacerilor, sprijinirea inițiativelor emergente 

în turismul rural și ecologic. În această direcție, este important să se sprijine asociațiile existente de 

meșteșugari populari, Asociația pentru Dezvoltarea Turismului, Uniunea Antreprenorilor și alte 

asociații. De un sprijin aparte vor beneficia femeile, tinerii și migranții care sunt gata sa revină în 

țară și să înceapă activitatea de întreprinzător.  

Obiectivul specific 3. Dezvoltarea interacțiunii de rețea între structurile de afaceri - APL - 

știință și educație - ISA și extinderea integrării internaționale determină stabilirea următoarelor 

măsuri:  

Măsura 3.1. Consolidarea capacității instituțiilor educaționale și științifice pentru stimularea 

activității de inovare a ÎMM-urilor. 

                                                
106

 Eastern Partnership Territorial Cooperation Programmes Cross Border Cooperation Progamme Moldova-
Ukraine. Project “Common Space for Creative and Cultural Industries” (2017) 



72 
 

Pentru a promova nivelul culturii antreprenoriale inovatoare, subiecții ISA trebuie să promoveze 

ideea de a uni antreprenorii pe domenii sectoriale, regionale, profesionale și de altă natură, să 

dezvolte interacțiunea cu mass-media și să popularizeze serviciile de consultanță, să dezvolte TIC 

pe baza structurilor de educație formală și non-formală care funcționează în regiune. 

Măsura 3.2. Dezvoltarea mecanismelor de asociere și clusterizare a antreprenorilor în bază de 

sector, regiune, profesie și alte criterii. 

Realizarea acestui obiectiv implică: organizarea de studii sistematice asupra ÎMM-urilor, cu scopul 

de a evalua obiectiv starea acestui sector al economiei, și tendințele sale de dezvoltare și de a 

pregăti recomandările de ajustare a măsurilor de sprijin guvernamental; elaborarea de propuneri de 

îmbunătățire a sistemului de evidență și a statisticilor de stat ale întreprinderilor mici; organizarea 

unei campanii educaționale menite să stimuleze activitățile ÎMM-urilor, instruirea populației (în 

special a femeilor si a tinerilor) de a-și începe propria afacere.  

Măsura 3.3. Creșterea competitivității regiunii prin poziționarea activă și promovarea imaginii la 

nivel național și internațional. 

Formarea imaginii regiunii presupune luarea în considerare a generalității condițiilor sale culturale, 

istorice și spațio-naturale, structurii politehnice a populației, necesității interacțiunii părților 

interesate în mediul intern al regiunii și din afara acesteia. Branding-ul regiunii, cu utilizarea mărcii 

comerciale este un instrument eficient pentru poziționarea activă a imaginii regiunii, al cărei scop 

este crearea unei regiuni puternice și competitive în cadrul frontierelor naționale și pe scena 

internațională. 

4.4. Prioritizarea inițiativelor de dezvoltare ale ISA în RD UTAG 

Pe parcursul elaborării PRS 2017-2022 au fost determinate problemele și necesitățile de dezvoltare 

a subiecților ISA în RD UTAG, printre care: consolidarea, dezvoltarea și extinderea în continuare a 

tipurilor de ISA (incubatoare de afaceri și de inovare, ZEL, parcuri industriale) dezvoltarea 

subiecților ISA care acționează ca puncte de legătură a proceselor de afaceri și implicate în 

crearea lanțului de valori, dezvoltarea relațiilor de cooperare reciprocă între structurile publice și 

cele de afaceri cu instituțiile de învățământ și cercetare la nivel regional, incluzând abordări 

inovative și specializări de tip SMART. 

4.4.1. Criteriile de prioritizare și identificarea orientărilor strategice  

Inițial, selectarea priorităţilor strategice de acţiune a avut loc plecând de la considerentele că toate 

categoriile de subiecți ISA inventariaţi reprezintă forțe motrice importante în contextul dezvoltării 

economice. Prin participarea principalelor părți interesate în dezvoltarea ISA au fost determinate 

următoarele priorități de dezvoltare: consolidarea IA; centrelor și organizațiilor de consultanță 

existente; dezvoltarea parcurilor industriale, a centrelor regionale de colectare a produselor 

agricole, analiza potențialului de formare a clusterelor sectoriale care prezintă interes pentru 

dezvoltarea economiei regiunii. 

Dezvoltarea acestor priorităţi strategice trebuie să fie susținute de un spectru larg al așa numitelor 

”măsuri de tip soft” care permit accesul la resurse informaționale și la programe de instruire, fiind în 

același timp orientate spre consolidarea capacităților furnizorilor locali care prestează servicii în 

domeniul afacerilor. Prioritizarea și identificarea măsurilor strategice de dezvoltare a subiecților ISA 

se axează pe următoarele aspecte: 
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1. Conformitatea şi coordonarea internă / corelarea la scopurile și obiectivele PRS ISA 

Orientarea strategică a PRS este formată în baza SDSE, SDR a RD UTAG, precum și politicile 

naționale și inițiativele legislative ale UTA Găgăuzia care determină direcțiile de dezvoltare a 

sectoarelor economiei regionale. Corelarea şi îndeplinirea scopurilor și obiectivelor strategice din 

PRS ISA sunt esențiale pentru adoptarea unor măsuri de atragere a resurselor pentru finanţarea 

viitoarelor proiecte. 

2. Cooperarea regională și interregională 

Respectarea acestui criteriu de prioritizare este determinată de numărul de beneficiari și 

amplasarea acestora sub aspect teritorial, precum și varietatea părților interesate implicate atât în 

procesul de elaborare şi implementare, cât și sub aspectul modului în care se răsfrâng rezultatele 

și beneficiile în utilizarea acestora. Acest criteriu permite identificarea inițiativelor cu caracter inter-

comunitar și, drept rezultat, atribuirea acestora la categoria proiectelor locale care sunt o 

prerogativă a APL. 

3. Efectul multiplicator  

Aplicarea acestui principiu se exprimă prin numărul de locuri de muncă nou create, a celor ce vor fi 

menţinute o perioadă mai mare în domeniile de activitate existente precum și în cele noi și de 

perspectivă. Din punctul de vedere al intervenţiilor de tip soft – sunt remarcate eforturi din partea 

furnizorilor de servicii în afaceri referitor la diferențierea programelor de consolidarea și 

recalificarea forței de muncă și numărul de instruiți. Indicatori mai complecși ce pot fi evaluați în 

perspectivă sunt dezvoltarea ”lanțurilor valorice”, structurile de afaceri evoluate și cooperarea între 

acestea.  

4. Inovarea 

Această abordare este prezentă în toate domeniile propuse în cadrul PRS, începând cu 

determinarea nivelului specializării SMART a dezvoltării economice regionale, crearea relațiilor 

inter-sectoriale și extinderea cooperării cu instituțiile de învăţământ și cercetare prezente în 

regiune, precum și sub aspectul stimulării creării de produse şi servicii noi în sectoare de activitate 

tehnologică înaltă și tradițională. 

4.4.2. Criteriile de prioritizare a proiectelor strategice 

Etapa finală de selectare a proiectelor în cadrul PRS de dezvoltare a ISA pentru 2017-2022 trebuie 

să asigure conformitatea strategică a conceptelor propuse cu prioritățile de dezvoltare ale UTA 

Găgăuzia, precum și a următoarelor criterii de evaluare de bază (Anexa 9): 

1. Actualitatea și corespunderea priorităților strategice de dezvoltare ale UTA Găgăuzia. 

Relevanţa tipului de intervenţie presupune că în listă au fost incluse doar proiectele care au 

răspuns priorităților de dezvoltare, menționate în alineatele de mai sus ale acestui 

document, precum și care asigură un efect sinergic maximal cu alte proiecte implementate 

în sectorul ISA. Punctajul maxim de relevanță a proiectului cu PRS de dezvoltare a ISA este 

de 50 de puncte, obținute prin sumarea punctelor pentru șapte sub-criterii  

2. Gradul de maturitate al proiectului se determină prin analiza riscurilor prezentate în 

capitolul 4.4., inclusiv conformitatea cu legislația și alte forme de reglementare, 

disponibilitatea tehnologiilor aprobate și toate resursele necesare pentru implementarea 

proiectului. În cazul în care este vorba de proiecte comerciale, principalul criteriu de 
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maturitate va fi eficiența economică a acestuia (inclusiv plata impozitelor în bugetele de la 

diferite niveluri). De asemenea, este important de luat în considerare gradul de impact 

social și ecologic. În acest caz, gradul de maturitate al proiectului ar putea obține 10 puncte 

maxime.  

3. Egalitatea de gen și nediscriminare presupune respectarea drepturilor legale referitoare 

la egalitatea de gen și nediscriminarea minorităților etnice prin asigurarea de șanse egale 

pentru a obține locuri de muncă în cadrul ISA existente și cele planificate a fi create pe 

parcursul implementării proiectului. Punctajul maxim al acestui criteriu este de 5 puncte.  

4. Durabilitatea proiectului se evaluează ca suma punctajelor în baza a trei criterii: tehnic, 

financiar (asigurarea resurselor pentru operare și întreținere) regimul de proprietate asupra 

activelor materiale și proprietate intelectuală care vor rezulta din realizarea proiectului. 

Punctajul maxim al proiectelor prioritare în baza celor trei sub-criterii menționate este de 30 

de puncte.  

5. Capacitatea solicitantului de finanțare APL / Asociație / Parteneriat de a implementa 

proiectul presupune gradul de pregătire a tuturor participanților la proiect de a se manifesta 

ca inițiatori ai proiectului, precum și de a reuși implementarea acestuia cu succes după 

încetarea asistenței tehnice. Acest criteriu va conta cu un maxim de 10 puncte dezagregate 

pe două sub-criterii.  

În total, un concept de proiect, în rezultatul evaluării de către experți, poate obține maxim 100 de 

puncte. Punctajul minim de 70 este considerat un prag de calitate minimă obligatorie a propunerii 

care face obiectul evaluării. 

4.5. Indicatori recomandați de ”produs” și ”rezultat” 

Tabel 14: Indicatori recomandați care reflectă implementarea proiectelor PRS 

Scopuri 
strategice 

Indicatorii produsului Indicatori cantitativi ai rezultatelor 

1. Creșterea 
eficacității 
subiecților 
existenți ai ISA 

Numărul de subiecți ai ISA, care au 
primit susținere (fonduri și parteneri 
naționali și internaționali); 

Numărul de subiecți ai ISA, care au 
fuzionat în asociații; 

Monitorizarea și evaluarea 
contribuțiilor proiectului. 

Numărul de subiecți ISA care s-au unit in 
asociații, inclusiv ISA conduse de femei; 

Numărul de subiecți ISA care 
implementează proiecte în parteneriat, 
inclusiv ISA conduse de femei; 

Creșterea numărului de întreprinderi 
incubate, inclusiv cele conduse de femei; 

Numărul de programe de formare 
implementate; 

Numărul de persoane instruite (inclusiv 
femei, tineri si persoane cu dizabilități); 

Numărul de locuri de muncă create 
(inclusiv pentru femei). 

2. Crearea 
subiecților ISA, 
care acționează 
ca elemente de 
legătură ale 
proceselor 
economice 

Numărul programelor elaborate în 
promovarea exporturilor de produse 
inovatoare; 

Numărul programelor elaborate în 
domeniile prioritare de afaceri: 

- meșteșuguri de artă populară, 

- turismul rural și ecologic, 

- forme familiale de organizare a 

Numărul de antreprenori instruiți (inclusiv 
femei și tineri) în domeniul: 

- meșteșuguri de artă populară, 

- turismul rural și ecologic, 

- forme familiale de organizare a afacerilor 

Creșterea numărului de firme create 
(inclusiv de către femei și tineri); 

Numărul de târguri, expoziții, promovarea 
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Scopuri 
strategice 

Indicatorii produsului Indicatori cantitativi ai rezultatelor 

afacerilor. meșteșugurilor populare; 

Creșterea volumului producției de produse 
inovaționale; 

Numărul de târguri, expoziții care 
promovează meșteșugurile; 

Numărul de participanți la târguri, inclusiv 
femei și tineri; 

Numărul de locuri de muncă create 
(inclusiv pentru femei, tineri și persoane 
cu necesități speciale). 

3. Dezvoltarea 
interacțiunii de 
rețea între 
structurile de 
afaceri - APL - 
știință și educație 
- ISA și 
extinderea 
integrării 
internaționale 

Numărul de proiecte comune sprijinite 
(fonduri și parteneri naționali și 
internaționali); 

Numărul de subiecți ai ISA care 
interacționează cu structurile 
”Business” -  APL” 

”Știință și educație”; 

Gradul de acoperire a localităților cu 
servicii pentru subiecții ISA. 

Numărul de proiecte de parteneriat public-
privat implementate; 

Numărul de proiecte inovative cu 
atragerea structurilor de cercetare și 
dezvoltare; 

Numărul de persoane instruite în 
domeniul antreprenoriatului inovativ 
(inclusiv femei); 

Numărul de asociații create (inclusiv de 
femei); 

Numărul de patente, inclusiv obținute de 
către femei, tineri și persoane cu nevoi 
speciale; 

Numărul de locuri de muncă create 
(inclusiv pentru femei, tineri și persoane 
cu nevoi speciale). 

4.6. Potențiale surse de finanțare pentru infrastructura de sprijin în afaceri 

Finanțarea infrastructurii de afaceri în Moldova se realizează atât din bugetul național în calitate de 
granturi sau subvenții (de ex. subvenționarea activităților producătorilor agricoli) cât și prin granturi, 
scheme de credite, sau asistență tehnică oferită de către parteneri de dezvoltare, instituții de 
finanțare sau bănci comerciale. 

4.6.1. Programe europene 

Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020 va contribui la 

atingerea obiectivului general al Instrumentului European de Vecinătate: evoluția către o regiune de 

prosperitate și bună vecinătate. Obiectivele tematice ale programului care au tangență cu PRS în 

Infrastructura de Afaceri sunt: 

- Obiectivul tematic 3 – promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric și; 

- Obiectivul tematic 7, prioritatea 3.1 – dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier și 

a infrastructurii TIC. 

Programul Operațional comun ”Bazinul Mării Negre” 2014-2020, la obiectivul tematic 2 prevede 

”Promovarea afacerilor și a antreprenoriatului în Bazinul Mării Negre”. Prioritățile care au tangență 

nemijlocită cu PRS sunt:  

- prioritatea 1.1 – promovarea în comun a afacerilor și antreprenoriatului în sectoarele turism 

și cultură, având ca activități orientative: promovarea în comun a produselor culturale și 
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evenimente și încurajarea networking-ului, a schimbului de bună experiență în consolidarea 

industriilor culturale și creative; 

- Prioritatea 1.2 – creșterea oportunităților comerciale transfrontaliere și modernizarea 

sectorului agricol și a celor conexe. 

Programul de Cooperare teritorială Moldova – Ucraina are ca obiectiv general consolidarea 

contactelor transfrontaliere între localitățile publice locale, comunități și organizații ce reprezintă 

societatea civilă în vederea soluționării în comun a provocărilor în domeniile social și economic. Ca 

rezultat al ultimului apel de proiecte, la 1 februarie 2017 la Chișinău a avut loc ceremonia de 

semnare a contractelor de finanțare a 16 proiecte în valoare de 3,34 milioane EUR pentru instituțiile 

care au trecut procedura de accesare a granturilor.107  

Programul Transnațional „Dunărea” 2014-2020 este un instrument de finanțare pentru 

implementarea programului de cooperare teritorială (Interreg) ca și una din direcțiile politicii 

europene de coeziune. Programul determină direcțiile de implementare a acțiunilor comune și oferă 

schimb de cele mai bune practici între țările membre la nivel național, regional și local. Axa 

prioritară 1 ”Inovare și responsabilitate socială în regiunea Dunării” se referă la cooperare pentru 

crearea unei societăți bazată pe cunoștințe prin intermediul dezvoltării științei și educației, 

introducerea tehnologiilor informaționale, sprijinul competitivității întreprinderilor, inclusiv 

dezvoltarea clusterelor ș.a.108  

În cadrul tuturor programelor transfrontaliere descrise mai sus, întreg teritoriul Republicii Moldova 

intră în aria eligibilă iar aplicanții pot depune proiecte în cadrul apelurilor lansate în conformitate cu 

regulile și procedurile programelor. 

La 27 februarie 2015 a fost ratificat Acordul între Uniunea Europeană şi Republica Moldova cu 

privire la participarea Republicii Moldova în cadrul Programului Uniunii „Competitivitatea 

Întreprinderilor şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (COSME) (2014-2020)”.109  Participarea la acest 

program permite Moldovei să beneficieze de asistență pentru a dezvolta și spori competitivitatea 

sectorului ÎMM-urilor, astfel contribuind și la implementarea Acordului de Asociere cuprinzând și 

Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător Moldova - UE.110 Programul dispune de un buget 

planificat în valoare de 2,3 miliarde EUR, cu un efect de pârghie capabil să ofere fonduri de până la 

25 de miliarde EUR. Participarea la COSME oferă Moldovei acces la proiecte, precum Reţeaua 

Europeană a Întreprinderilor și reprezintă un nou pas în procesul de cooperare economică dintre 

Republica Moldova și Uniunea Europeană. 

Programul UE Orizont 2020 prevede investiții de 77 de miliarde EUR pentru perioada 2014-2020 

în proiecte de cercetare și inovare pentru a sprijini competitivitatea economică a Europei și pentru a 

extinde frontierele cunoașterii umane. Bugetul UE pentru cercetare finanțează în principal activități 

axate pe îmbunătățirea vieții cotidiene în domenii precum sănătatea, mediul, transporturile, 

alimentele și energia. Orizont 2020 sprijină ÎMM prin intermediul unui nou instrument de finanțare 

care trece prin diverse domenii de cercetare și inovare, acordă o mai mare importanță pentru 

                                                
107 http://mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=27&id=3523&t=/Serviciul-de-presa/Noutati/Vasile-Bitca-
Uniunea-Europeana-va-oferi-circa-3-34-milioane-de-euro-pentru-ca-autoritatile-publice-locale-din-tara-
noastra-i-Ucraina-sa-dezvolte-impreuna-proiecte-transfrontaliere 
108  http://www.interreg-danube.eu/ 
109 Legea nr. 21, 27.02.2015, МО Nr.74-77, 27.03.2015, http://lex.justice.md/  
110 http://www.mec.gov.md/ro/content/cosme  

http://mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=27&id=3523&t=/Serviciul-de-presa/Noutati/Vasile-Bitca-Uniunea-Europeana-va-oferi-circa-3-34-milioane-de-euro-pentru-ca-autoritatile-publice-locale-din-tara-noastra-i-Ucraina-sa-dezvolte-impreuna-proiecte-transfrontaliere
http://mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=27&id=3523&t=/Serviciul-de-presa/Noutati/Vasile-Bitca-Uniunea-Europeana-va-oferi-circa-3-34-milioane-de-euro-pentru-ca-autoritatile-publice-locale-din-tara-noastra-i-Ucraina-sa-dezvolte-impreuna-proiecte-transfrontaliere
http://mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=27&id=3523&t=/Serviciul-de-presa/Noutati/Vasile-Bitca-Uniunea-Europeana-va-oferi-circa-3-34-milioane-de-euro-pentru-ca-autoritatile-publice-locale-din-tara-noastra-i-Ucraina-sa-dezvolte-impreuna-proiecte-transfrontaliere
http://lex.justice.md/
http://www.mec.gov.md/ro/content/cosme


77 
 

integrarea științelor sociale și umaniste și încurajează dezvoltarea dimensiunii de gen în cadrul 

proiectelor.111  

4.6.2. Fonduri și programe naționale  

Fondul Național de Dezvoltare Regională, gestionat de către MDRC, este creat pentru finanțarea 

și implementarea proiectelor și programelor de dezvoltare regională incluse în Documentul Unic de 

Program. Printre destinațiile mijloacelor fondului se numără: dezvoltarea economică a regiunilor de 

dezvoltare (sprijinirea ÎMM-urilor, atragerea investițiilor, promovarea exportului); dezvoltarea, 

inclusiv prin crearea infrastructurii tehnice şi de producţie a parcurilor industriale şi/sau prin 

conectarea acestora la utilităţile publice, a infrastructurii regionale etc. 

Tinerii antreprenori din mediul rural pot accesa proiecte de finanțare oferite în cadrul Programului 

Național de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET) al ODIMM. Valoare unui proiect este de 

până la 300.000 MDL, inclusiv grant nerambursabil de 40% din suma totală a acestuia, fără 

dobândă. Activitățile antreprenoriale eligibile pot fi în orice domenii, inclusiv agricultură, producție 

sau prestări de servicii. Din creditul PNAET pot fi finanțate investițiile de procurare de echipamente 

și utilaje de producere și acordarea de servicii în sectorul rural, pentru întreprinderile mici și mijlocii 

active sau noi înființate. Programul are scopul de a valorifica oportunitățile disponibile pentru 

crearea afacerilor, prin accesul antreprenorilor tineri din spațiul rural la instruire și finanțare. 

Programul de atragere a remitențelor în economie ”Pare 1+1” pentru anii 2010-2018, aprobat prin 

HG nr.972 din 18.10.2010,112 este destinat lucrătorilor migranți și/sau rudelor de gradul întâi ai 

acestora care doresc să investească în lansarea sau/și dezvoltarea unei afaceri proprii. Suma 

grantului oferit este de 50% din totalul investiției și poate constitui max 200.000 MDL. Programul se 

desfășoară conform regulii ”1+1”, care prevede că fiecare leu investit din remitențe va fi suplinit cu 

un leu din cadrul PARE. Programul este implementat de ODIMM în coordonare cu Ministerul 

Economiei.  

Programul – pilot ”Femei în afaceri” are drept scop încurajarea dezvoltării antreprenoriatului 

feminin. Acesta va oferi suport financiar și nonfinanciar prin acordarea granturilor pentru investiții și 

servicii relevante pentru dezvoltarea afacerilor gestionate de către femei. Programul este focusat 

pe femeile din afaceri cu potențial de creștere și va acoperi trei etape: inițiere, lansare și creșterea 

întreprinderilor.  

Fondul de garantare a creditelor este un instrument de stat de îmbunătățire a accesului la 

finanțare pentru micii antreprenori, care dispun de suficiente capacități de rambursare a unui credit, 

dar din lipsa unui gaj acceptabil de bancă nu îl pot obține. Misiunea fondului constă în 

îmbunătățirea dialogului dintre băncile comerciale și ÎMM, înlăturarea impedimentelor ce se 

creează în relație creditor-antreprenor și sporirea posibilităților sectorului de a obține resursele 

financiare necesare. ODIMM acordă garanții la creditele pe termen scurt, mediu și lung, cu valoare 

maximă de 2 mil MDL. 

Gestiunea Eficientă a Afacerii este un program destinat antreprenorilor de orice vârstă ce 

practică activități economice sub orice formă de organizare juridică, care doresc să-și sporească 

abilitățile în domeniul antreprenorial pentru asigurarea gestionării eficiente a afacerii. 

                                                
111 http://www.h2020.md/  
112 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=336486 

http://www.h2020.md/
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=336486
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4.6.3. Alte proiecte și programe implementate de parteneri de dezvoltare și instituții 
finanțatoare 

Proiectul de Competitivitate finanțat de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare 

Internațională (USAID) și Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida)113 

oferă suport tehnic în sumă de 21,7 milioane de dolari SUA pentru perioada 2015-2020. Proiectul 

susține industriile moldovenești orientate spre export, care prezintă importanță economică și 

socială majoră: industria vitivinicolă combinată cu cea a turismului, industria ușoară (confecții, 

încălțăminte și accesorii), precum și sectorul tehnologiilor informaționale în asociere cu serviciile 

creative și ingineria de precizie. 

Agricultura Performantă în Moldova (2017-2021), proiect finanțat de USAID și cu un buget total 

de 21 mln USD, își propune să impulsioneze tranziția la agricultura performantă, punând accent pe 

extinderea comerțului și fortificarea conexiunilor de marketing, îmbunătățirea productivității, crearea 

infrastructurii de post-recoltare și dezvoltarea capacităților sectorului privat la standardele 

internaționale. La prima etapă, proiectul va acorda sprijin antreprenorilor care activează în patru 

lanțuri valorice: mere, struguri de masă, fructe sâmburoase și legume produse în spațiu protejat. 

Ulterior, asistența va fi extinsă și pentru alte lanțuri valorice.114  

GAMCON (Gagauzian Modernization Convention)115 este un proiect finanțat de UE care își 

propune crearea unui forum comun de discuții și implicare a societății civile în realizarea politicilor 

publice. În acest scop au fost create patru grupuri de lucru, printre care și dezvoltarea regională. 

Dat fiind faptul că acesta este un subiect vast, s-a decis de a alege ca direcție domeniul turismului. 

Astfel, dezvoltând acest sector, se dezvoltă câteva sectoare concomitent, și anume: infrastructura, 

businessul mic, mediul rural. În acest sens, turismul în Găgăuzia ca constitui o nouă direcție de 

perspectivă întrucât aceasta cuprinde domeniile economic, cultural și social. 

Susținerea Agriculturii și Dezvoltării Rurale în UTA Găgăuzia și Taraclia (SARD) pentru 

perioada 2016-2018 este implementat de PNUD și are un buget total de 6,5 milioane EUR oferit de 

UE. Proiectul SARD activează în baza la trei direcții principale: (1) intensificarea dialogului dintre 

organele publice de la nivel local și central în sectorul agricol și consolidarea autonomiei 

comunităților rurale din regiune pentru o participare activă la procesul de luare a deciziilor și 

dezvoltarea locală; (2) promovarea inițiativelor antreprenoriale locale și sprijinirea ÎMM; și, (3) 

renovarea obiectelor de infrastructură socială. Implementarea proiectului va contribui la dezvoltarea 

economiei atât în regiune cât și în țară în ansamblu.116 

Programul Business Advisory Service (BAS) finanțat de Banca Europeană de Reconstrucție și 

Dezvoltare (BERD) susține dezvoltarea și creșterea competitivității întreprinderilor private mici și 

mijlocii și dezvoltarea pieței serviciilor de consultanță. BAS susține ÎMM în accesarea unei game 

diverse de servicii de consultanță prin facilitarea proiectelor cu consultanții locali pe bază de 

cofinanțare. 

                                                
113 USAID și Sida și-au consolidat eforturile în jurul unei agende comune pentru sporirea competitivității unor 
sectoare cheie ale economiei la 19 decembrie 2016 când au semnat un Acord de cooperare pentru o 
perioadă de patru ani pentru implementarea în comun a Proiectului de Competitivitate din Moldova. 
114 http://maia.gov.md/ro/comunicate-de-presa/un-nou-proiect-va-dezvolta-sectorul-agricol-privat  
115 https://www.gamcon.org/ru/wg1-regional-development/ 
116 http://md.one.un.org/content/dam/unct/moldova/docs/UNSG/13.05.2016_comunicat_SARD_rus.pdf 

http://maia.gov.md/ro/comunicate-de-presa/un-nou-proiect-va-dezvolta-sectorul-agricol-privat
https://www.gamcon.org/ru/wg1-regional-development/
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4.6.4. Credite din resurse internaționale 

Unele bănci din Moldova au semnat un șir de acorduri de colaborare cu instituțiile financiare, 

devenind astfel bănci participante la diverse programe de finanțare din resursele internaționale. 

Scopul de bază al fondurilor internaționale este de a susține sectorul privat în procesul de 

dezvoltare, oferindu-i finanțare competitivă pe termen lung pentru realizarea proiectelor de 

finanțare, asigurând afacerii soluții eficiente, cu efecte favorabile atât pentru companie cât și pentru 

întreaga economie națională. Liniile financiare internaționale sunt orientate spre dezvoltarea 

diverselor sectoare economice ale țării, prin acordarea creditelor în diverse scopuri.  

BERD are o linie de creditare în Republica Moldova prin intermediul Mobiasbancă. Unul din 

obiectivele cheie al liniei de creditare este de a sprijini întreprinderile micro, mici și mijlocii, 

concentrându-se pe crearea unui mediu favorabil de dezvoltare, care ar susține activitatea 

sectorului privat, promovând standardele europene în diverse sectoare și integrarea regională 

pentru a aduce producători interni mai aproape de piețele lor de desfacere.117 

BEI, prin intermediul băncilor comerciale, de asemenea, acordă credite cu o dobândă atractivă pe 

termen lung pentru susținerea și dezvoltarea sectorului privat, precum și pentru desfășurarea 

proiectelor privind îmbunătățirea infrastructurii sau ameliorarea normelor de mediu în țările în curs 

de dezvoltare.  

Banca Mondială, KfW, Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă și alte organizații 

internaționale oferă sprijin întreprinderilor mici și mijlocii (în special în zonele rurale) în cadrul 

proiectelor investiționale cu finanțare pe termen mediu și lung. 

Există mai multe platforme, programe și proiecte care finanțează costurile pentru servicii de 

consultanță, facilitează accesul ÎMM la cunoștințe inovative internaționale sau formează noi 

generații de manageri contemporani, capabili să-și desfășoare afacerea cu succes. Printre acestea, 

pot fi enumerate: echipa de susținere a micului business (BERD), acordarea consultanței de către 

experții din Germania; acordarea consultanței de către experții din Olanda, programul moldo-

german de sporire a calificării managerilor; grantul oferit de Guvernul Japoniei (cunoscut sub 

numele JNPGA) destinat procurării unui vast sortiment de echipamente de producere; programele 

rurale de reziliență economico-climatică incluzivă (IFAD) care au drept obiectiv de a permite 

antreprenorilor săraci din mediul rural să-și sporească veniturile și să-și consolideze reziliența; și 

altele.  

Portalul www.finantare.gov.md oferă mai multă informație (ratele dobânzii, finanțatorii, bănci sau 

instituții participante, perioada de grație, termenul de scadență și altele) despre posibilitățile de 

finanțare a afacerilor în cadrul diverselor programe și proiecte implementate cu sprijinul partenerilor 

de dezvoltare. 

  

                                                
117 http://mobiasbanca.md/credite-din-resurse-internationale, accesat la 14 martie 2017 

http://www.finantare.gov.md/
http://mobiasbanca.md/credite-din-resurse-internationale
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Concluzii 

În procesul de elaborare a PRS ISA de către Grupul de Lucru au fost determinate direcții prioritare 

de dezvoltare a acestui sector, concentrat pe consolidarea economiei regiunii, preluarea și 

consolidarea experienței, abilităților și competențelor resurselor de muncă existente, precum și 

extinderea numărului reprezentanților ISA și a spectrului de servicii de afaceri oferite sectorului 

privat.  

În rezultatul realizării actualului PRS ISA în Regiunea de Dezvoltare UTA Găgăuzia va fi consolidat 

și extins sistemul instituțional, chemat să sprijine sectorul privat al economiei și capabil să creeze 

un mediu concurențial.  

În vederea creării unui mediu competitiv economic cu drepturi depline, implicarea diferitelor grupuri 

ale populației în activitățile de afaceri, dezvoltarea accelerată a activității de afaceri în cele mai 

importante sectoare și domenii de afaceri pentru economia regiunii, prioritare pentru realizarea 

sprijinului de afaceri de către subiecții de infrastructură trebuie să fie următoarele direcții: 

 Sprijinirea subiecților de afaceri care au producție care o înlocuiește pe cea importată, 

produse orientate spre export, întreprinderi inovatoare, de producție, industriale și agricole; 

 Organizarea activităților de întreprinzător pentru șomerii, recalificarea și instruirea 

specialiștilor pe piața de muncă, o implicare largă în activitatea de întreprinzător a grupurilor 

social-vulnerabile; 

 Sprijinirea activității de întreprinzător ale familiilor, femeilor și tinerilor; 

 Introducerea noilor tehnologii informaționale; 

 Sprijinul afacerilor pe teritoriul orașelor mici și medii și în zonele rurale; 

 Crearea infrastructurii în domeniul turistic.   

Cel mai important obiectiv în procesul de implementare a PRS ISA este crearea și dezvoltarea 

mecanismelor de parteneriat publice-private, cooperare mutual avantajoasă între autoritățile 

publice și subiecții întreprinderilor mici și mijlocii în implementarea proiectelor și programelor de 

importanță socială la nivel regional în condițiile partajării resurselor, riscurilor, veniturilor și asumării 

responsabilității în scopul consolidării potențialului economic al regiunii.  

În baza direcțiilor subliniate anterior se propun spre considerare șase concepte de proiecte de 

dezvoltare regională în domeniul dezvoltării ISA, elaborarea în continuare a cărora va fi propusă în 

includerea acestora în ”Portofoliul de concepte de proiecte” și căutarea de finanțare de la potențialii 

donatori și parteneri de dezvoltare: 

1) Centrul de dezvoltare a competențelor antreprenoriale (Crearea unui Centru Logistic 

și a unui Laborator al calității produselor agroalimentare) 

Centrul de dezvoltare a competențelor antreprenoriale va fi contribui la crearea și dezvoltarea 

mecanismelor care vor îmbunătăți calitatea climatului investițional și de afaceri în UTA Găgăuzia. 

Activitatea comună a experților și a practicienilor va permite elaborarea recomandărilor convenite și 

propunerea posibilităților unor activități eficiente de afaceri, fapt care, în final va determina crearea 

de noi locuri de muncă și creșterea nivelului e trai al populației.  Promovarea unor forme moderne 

de organizare a afacerilor prin crearea și punerea în aplicare a programelor de instruire 

antreprenorială, oferirea sprijinului informațional și dezvoltarea relațiilor comerciale și de 

parteneriat. 
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2) Dezvoltarea inovatoare a întreprinderilor agricole și de prelucrare din regiune 

O parte importantă din cererea de fructe și legume proaspete este acoperită din contul produselor 

importante. Satisfacerea cererii populației regiunii, a instituțiilor din sfera socială, a organizațiilor de 

comerț cu ridicata și amănuntul a producției agricole produse de producători agricoli regionali poate 

fi majorată prin eliminarea intermediarilor în circulația produselor ”de la producător la consumator”. 

Pentru folosirea acestui potențial este necesar de crescut gradul de informare, de modernizat 

procesul de producere, prelucrare, stocare și transportarea produselor (lanț post-recoltare), de a 

intensifica procesul de căutare a noilor nișe, în același timp de export, crearea centrelor logistice. 

Calitatea produselor agricole limitează prezența pe piețele mai mari și mai competitive. Prin 

urmare, este necesar crearea Laboratorului de calitate a producției agricole și alimentare, fapt care 

va permite promovarea cu succes a mărcii ”Gagauz Mallari”.  

3) Dezvoltarea platformei tehnologice regionale: ”Centrul colectiv de folosire a tehnicii” 

În vederea asigurării interacțiunii dintre mediul de afaceri și știință pentru determinarea direcțiilor de 

perspectivă ale dezvoltării tehnologice, dezvoltarea mecanismului de cofinanțare a cheltuielilor 

companiilor pentru activități de cercetare și dezvoltare, sprijinul proiectelor de parteneriate durabile 

pe priorități de dezvoltare economică a regiunii în baza orientărilor tehnologice, se propune crearea 

unui Centru pentru utilizarea colectivă a echipamentului. Acesta va constitui un centru de servicii 

unde întreprinderilor mici și mijlocii le va fi oferită posibilitatea de a utiliza noile tehnologii în 

producere prin folosirea colectiva a echipamentului. Centrul va permite să asigure economic un 

număr mare de întreprinderi industriale regionale acces la tehnologii moderne și să promoveze 

transferul industriei regionale pe cale de dezvoltare inovațională. Este important să fie prevăzute și 

locuri de muncă pentru crearea prototipurilor de echipamente și produse inovatoare.   

De asemenea, este important de a consolida cooperarea între structurile educaționale (Școli 

profesionale tehnice din or. Comrat și Ceadîr-Lunga, Colegiul Agrar din comuna Svetlii și 

Universitatea de Stat din Comrat) și sectorul industrial, în special folosirea bazei Centrului pentru 

pregătirea specialiștilor, pregătirea noilor programe de instruire bazate pe o relație mai strânsă a 

educației inginerești și educaționale.  

4) Crearea ”Atelierului Cultural și Industriei Creative”. Creative Hub 

Sectorul Industriei Creative și Culturale se transformă tot mai mult într-un motor al creșterii 

economice. Noțiunea dată se referă la potențialul socio-economic al tipurilor de activități, care sunt 

asociate cu creativitatea, cunoștințele și informația. La baza industriei creative sunt activități care, 

prin intermediul culturii, artei, designului, tehnologiilor informaționale realizează relații economice în 

domeniul proprietății intelectuale. Problemele cu care se poate confrunta industria creativă a 

regiunii variază de la neînțelegerea procesului de creare a lanțului valoric și prezentarea pe piață a 

produselor creative. Este extrem de important transmiterea potențialului artistic al persoanelor 

talentate prin crearea unei platforme pentru comunicare și cooperare. Dezvoltarea acestui Atelier în 

regiune va servi drept catalizator al schimbărilor pozitive în aspectele sociale și culturale, adițional 

la factorii economici direcți va permite revigorarea tinerilor, inclusiv a celor de vârstă 

preuniversitară.  

5) Dezvoltarea formelor de activitate inovațională în agricultură 

Necesitatea de a moderniza structura agriculturii și de a reglementa comportamentul acesteia 

referitor la condițiile și resursele naturale precum și plasarea în spațiu nu ridică semne de întrebare. 
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Pentru o mai bună implementare a acestor activități astăzi în lume se utilizează sistemele 

informaționale geografice.   

Sistemele informaționale geografice reprezintă o tehnologice computerizată modernă pentru 

cartografierea și analiza obiectelor din lumea reală, precum și evenimente ce au loc în lume, în 

viața și activitatea noastră. Această tehnologie combină operațiuni tradiționale în lucrul cu bazele 

de date cum ar fi cererea și analiza statistică cu avantajele vizualizării complete și analizei 

geografice (spațiale) oferite de hartă.  

6) Cluster turistic și de agrement ”Gagauzia Medicale”. Dezvoltarea unui centru de 

turism medical bazat pe serviciile de hipoterapie.  

Scopul proiectului este de a reabilita copii diagnosticați cu paralizie cerebrală prin atragerea atenției 

comunității și educarea unei atitudini tolerante față de copii cu nevoi speciale în baza dezvoltării 

turismului de agrement.  

Principalul contractant al proiectului este unica fermă de cai din Republica Moldova Conferma 

”AT-Prolin”, unde există posibilitatea de organizare a grupurilor de reabilitare cu clase de 

hipoterapie pentru copii diagnosticați cu paralizie cerebrală. Pentru implementarea proiectului vor fi 

comasate eforturile cu Centrul de Reabilitare din Ceadîr-Lunga unde primesc tratament copii cu 

boli respiratorii, probleme cu aparatul locomotor, sistemul nervos central și periferic. Sanatoriul este 

dotat cu echipament modern pentru realizarea procedurilor necesare și primește pacienți mici de 

pe întreg teritoriul țării. Cel de-al treilea participant al cluster-ului este Grădinița din Ceadîr-Lunga 

”Centrul de reabilitare a copiilor invalizi”, implicat în proiectul Parteneriat global în numele 

educației. În centrul de reabilitare, copii vor putea să folosească bazinul, mașini speciale, biciclete, 

scaune de masaj și alte echipamente necesare dezvoltării copiilor cu posibilități limitate.  

La ferma de cai sunt crescute specii precum Orlov, dar funcționează, de asemenea, unicul 

hipodrom din Moldova. În fiecare an, la 6 mai, de ziua națională a Sfântului Gheorghe ”Hederlez” 

au loc curse de cai și demonstrații, motiv pentru care este necesar trebuie utilizat acest obiect și 

evenimentul în sine ca și obiect pentru popularizarea turismului de agrement.  

Dezvoltarea infrastructurii de sprijin a afacerilor reprezintă un proces de schimbare a 

compoziției, structurii și funcțiilor sale, iar ca urmare se vor consolida infrastructurile 

existente sau vor fi create altele noi, vor apărea noi relații structurale interdependente, se va 

face tranziția spre o nouă calitate a stării sale. 
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Anexa 1. Componența grupului de lucru și a echipei de experți 
 

Valerii Ianioglo Directorul Agenției de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia, 

Președintele grupului de lucru 

Valentina Țapiș Șefa Direcției Politici și Cooperare Regională, Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Construcțiilor 

Rodica Nicoară Șef-adjunct al Direcției analiză, monitorizare și evaluarea politicilor, 

Ministerul Economiei 

Ion Rîuleț Consultant principal, Direcția politici investiționale și competitivitate 

Tatiana Donceva Șefa Direcției principale de dezvoltare economică a UTA Găgăuzia, 

membră a Consiliului Regional pentru Dezvoltare 

Nicolai Todorov Șef adjunct al Direcției principale de dezvoltare economică a UTA 

Găgăuzia 

Alexandr Tarnavschii Vice președinte al Adunării Populare a Găgăuziei 

Igori Guseinov Viceprimar al s. Avdarma 

Svetlana Curacsina Director executiv al ONG ”Centrul de inițiative socio-economice” 

Mihail Șalivir Director executiv al ONG ”Centrul de inițiative regionale” 

Mihail Pașalî Director al Camerei de Comerț și Industrie UTA Găgăuzia 

Svetlana Gheorhieva ONG Centrul ”Syslab”, or. Comrat (UNDP) 

Natalia Cojocar Directoarea Incubatorului de Afaceri din or. Ciadîr-Lunga 

Maria Acbaș Directoarea SRL ”Doksancom”, membră a Consiliului Regional pentru 

Dezvoltare 

Piotr Pașalî Directorul Centrului de Cercetări Științifice al Găgăuziei 

М.V.Marunevici 

Svetlana Gradinar Șefa Secției planificare strategică și programare, Agenția de Dezvoltare 

Regională UTA Găgăuzia 

Tatiana Spatarenco Specialist, Secția planificare strategică și programare, Agenția de 

Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia 

Grupul de experți 

Martin Rimmer, Stela Corobceanu, Alla Levitskaia, Galina Șelari, Despina Pascal, Diana 

Nastas 
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Anexa 2. Principalele acte legislative și normative  

 

Principala bază legislativ-normativă ce reglementează activitatea de întreprinzător în Republica 

Moldova servesc următoarele acte: 

Constituția Republicii Moldova din 29.04.1994 

Legea nr. 344 din 23.12.1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) 

Hotărîrea Parlamentului nr. 345 din 23.12.1994 pentru punerea în aplicare a Legii privind 

statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) 

Legile Republicii Moldova 

1. Legea nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi 

2. Legea nr. 393 din 13.05.1999 cu privire la Camera de Comerț și Industrie 

3. Legea nr. 1252 din 28.09.2000 cooperației de consum 

4. Legea nr. 1353 din 03.11.2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier) 

5. Legea nr. 440 din 27.07.2001 cu privire la zonele economice libere 

6. Legea nr. 135 din 20.03.2003 privind meșteșugurile artistice populare 

7. Legea nr. 81 din 18.03.2004 cu privire la investițiile în activitate de întreprinzător 

8. Legea nr. 257 din 27.07.2006 privind organizarea și funcționarea piețelor produselor 

agricole și agroalimentare 

9. Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica 

Moldova 

10. Legea nr. 135 din 14.06.2007 privind societățile cu răspundere limitată 

11. Legea nr. 138 din 21.07.2007 cu privire la parcurile științifico-tehnologice și 

incubatoarele de inovare 

12. Legea nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a 

întreprinzătorilor individuali 

13. Legea nr. 66 din 27.03.2008 privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de 

origine și specialităților tradiționale garantate 

14. Legea nr. 179 din 10.07.2008 cu privire la parteneriatele public-privat 

15. Legea nr.182 din 15.07.2010 cu privire la parcurile industriale 

16. Legea nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat 

17. Legea nr. 166 din 11.07.2012 cu privire la Strategia Națională de Dezvoltare “Moldova 

2020 

18. Legea nr. 183 din 14.09.2012 concurenţei 

19. Legea nr. 312 din 20.12.2013 privind grupurile de producători agricoli și asociațiile 

acestora 

20. Legea nr. 179 din 21.07.2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii 

21. Legea nr. 239 din 13.10.2016 cu privire la Strategia Națională de Dezvoltare Regională 

2016-2020 
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Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova  

Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2016-2018 

1. HG nr. 517 din 18.09.1996 cu privire la aprobarea Regulilor de funcționare a rețelei de 

comerț ambulant și a Regulilor de comerț în piețele din Republica Moldova 

2. HG nr. 1149 din 05.10.2006 cu privire la Strategia de dezvoltare a industriei până în 

anul 2015 

3. HG nr. 538 din 17.05.2007 cu privire la crearea Organizației pentru dezvoltarea 

sectorului întreprinderilor mici și mijlocii 

4. HG nr. 664 din 03.06.2008 cu privire la Programul național de abilitare economică a 

tinerilor 

5. HG nr.345 din 30.04.2009 cu privire la Registrul de stat 

6. HG nr. 223 din 19.03.2009 cu privire la Programul de dezvoltare a industriei ușoare 

până în anul 2015 

7. HG nr.741 din 17.08.2010 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a 

infrastructurii de piață pentru produsele agroalimentare 

8. HG nr. 972 din 18.10.2010 cu privire la Programul de atragere a remitenţelor în 

economie “PARE 1+1” pentru anii 2010-2018 

9. HG nr. 486 din 04.07.2012 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor 

de extensiune rurală pentru anii 2012-2022 

10. HG nr. 685 din 13.09.2012 privind Strategia de Dezvoltare a Sectorului Întreprinderilor 

Mici și Mijlocii 2012-2020 

11. HG nr. 97 din 01.02.2013 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a 

învățământului vocațional/tehnic pe anii 2013-2020 

12. HG nr. 614 din 20.08.2013 cu privire la aprobarea Concepției dezvoltării clusteriale a 

sectorului industrial al Republicii Moldova 

13. HG nr. 857 din 31.10.2013 cu privire la Strategia națională de dezvoltare a societății 

informaționale ”Moldova Digitală 2020” 

14. HG nr. 948 din 25.11.2013 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a 

comerțului interior în Republica Moldova pentru anii 2014-2020 şi Planul de acţiuni 

pentru anii 2014-2016 privind implementarea acesteia 

15. Legea nr. 239 din 13.10.2016 cu privire la Strategia Națională de Dezvoltare Regională 

2016-2020 

16. HG nr. 952 din 27.11.2013 cu privire la aprobarea Strategiei inovaționale a Republicii 

Moldova pentru perioada 2013-2020 “Inovaţii pentru competitivitate” 

17. HG nr. 1021 din 16.12.2013 cu privire la aprobarea Strategiei reformei cadrului de 

reglementare a activității de întreprinzător pentru anii 2013-2020 și a Planului de 

acțiuni pentru implementarea acesteia în anii 2016-2017 

18. HG nr. 4 din 14.01.2014 cu privire la aprobarea Foii de parcurs pentru ameliorarea 

competitivității Republicii Moldova 

19. HG nr. 109 din 12.02.2014 cu privire la Organizația de Atragere a Investițiilor și 

Promovare a Exportului din Moldova 

20. HG nr. 271 din 09.04.2014 cu privire la Strategia de dezvoltare a culturii ”Cultura 2020” 

21. HG nr. 409 din 04.06.2014 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare 

agricolă și rurală pentru anii 2014-2020 
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22. HG nr. 511 din 25.04.2016 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de atragere a 

investițiilor și promovare a exporturilor 2016-2020 și a Planului de acțiuni pentru 

implementarea acesteia 

23. HG nr. 1064 din 16.09.2016 cu privire la aprobarea Programului-pilot ”Femei în 

afaceri” 

 

Principalele documente normative care reglementează activitatea antreprenorială în UTA 

Găgăuzia  

Codul Găgăuziei (Gagauz-Yeri) din 05.06.1998 (nr.28-ХХХ/1) 

Legile UTA Găgăuzia 

1. Legea UTA Găgăuzia nr. 18 din 13.09.1996 cu privire la beneficiile pentru 

întreprinderile mici angajate în activități de producție pe teritoriul Găgăuziei (Gagauz-

Yeri) 

2. Legea UTA Găgăuzia nr. 23 din 22.08.1997 cu privire la impozitele și taxele locale 

3. Legea UTA Găgăuzia nr. 31 din 09.07.1998 privind Comitetul Executiv al Găgăuziei 

4. Legea UTA Găgăuzia nr. 36 din 26. 01.1999 cu privire la politica de tineret 

5. Legea UTA Găgăuzia nr. 42 din 30.04.1999 cu privire la Organele administrației publice 

locale ale Găgăuziei 

6. Legea UTA Găgăuzia nr. 3 din 05.01.2000 cu privire la reformarea și restructurarea 

întreprinderilor agricole din Găgăuzia (Gagauz-Yeri) 

7. Legea UTA Găgăuzia nr. 20 din 10.10.2000 cu privire la bazele sistemului de 

impozitare în Găgăuzia 

8. Legea UTA Găgăuzia nr. 46 din 17.07.2001 cu privire la impozitul fiscal 

9. Legea UTA Găgăuzia nr. 54 din 14.12.2001 cu privire la cooperativele de consum 

10. Legea UTA Găgăuzia nr. 64 din 18.06.2002 cu privire la struguri și vin 

11. Legea UTA Găgăuzia nr. 70 din 14.03.2003 cu privire la horticultură 

12. Legea UTA Găgăuzia nr. 76 din 11.04.2003 cu privire la cooperativele de producție 

13. Legea UTA Găgăuzia nr. 75 din 11.04.2003 cu privire la efectivele de animale 

14. Legea UTA Găgăuzia nr. 7 din 23.03.2004 cu privire la apicultură 

15. Legea UTA Găgăuzia nr. 32 din 28.12.2004 cu privire la societățile cu răspundere 

limitată 

16. Legea UTA Găgăuzia nr. 52 din 29.09.2006 cu privire la patenta de întreprinzător 

17. Legea UTA Găgăuzia nr. 65 din 11.05.2007 cu privire la elaborarea și implementarea 

programelor de dezvoltare strategică a UTA Găgăuzia și a programelor de dezvoltare a 

autonomiei locale 

18. Legea UTA Găgăuzia nr. 86 din 11.12.2007 cu privire la meșteșugurile artistice 

populare 

19. Legea UTA Găgăuzia nr. 17 din 27.02.2009 cu privire la regimul pentru investitori în 

Găgăuzia 

20. Legea UTA Găgăuzia nr. 16 din 27.02.2009 cu privire la punerea în aplicare a 

acordurilor UTA Găgăuzia referitoare la relațiile internaționale și relațiile economice 

externe 

21. Legea UTA Găgăuzia nr. 20 din 18.05.2009 cu privire la planificarea strategică a 

dezvoltării socio-economice a Găgăuziei 
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22. Legea UTA Găgăuzia nr. 23 din 19.06.2009 cu privire la activitatea inovațională în 

Găgăuzia 

23. Legea UTA Găgăuzia nr. 30 din 01.12.2009 cu privire la dezvoltarea întreprinderilor 

mici și mijlocii în Găgăuzia 

24. Legea UTA Găgăuzia nr. 36 din 01.12.2009 cu privire la politica industrială în UTA 

Găgăuzia 

25. Legea UTA Găgăuzia nr. 47 din 29.04.2010 cu privire la piețele en-gros și cu 

amănuntul 

26. Legea UTA Găgăuzia nr. 66 din 07.03.2012 cu privire la producerea și vânzarea vinului 

”vin țărănesc” (”çіftçі şarabı”) 

27. Legea UTA Găgăuzia nr. 8 din 26.03.2013 cu privire la finanțele publice 

28. Legea UTA Găgăuzia nr. 11 din 09.04.2013 cu privire la fondul de rezervă 

29. Legea UTA Găgăuzia nr. 21 din 26.07.2013 cu privire la Fondul special de dezvoltare a 

Găgăuziei 

30. Legea UTA Găgăuzia nr. 70 din 30.06.2016 cu privire la garanția asigurării drepturilor 

subiecților cu activități antreprenoriale  

31. Legea UTA Găgăuzia nr. 73 din 09.08.2016 cu privire la investiții 

 

Regulamentele Comitetului Executiv al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) 

1. Anexă la Regulamentul Comitetului Executiv al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) nr. 6/1 din 

11.05.2015 cu privire la Programul de activitate al Comitetului Executiv al Găgăuziei 

(Gagauz-Yeri) pentru perioada 2015-2019 

2. Anexă la Regulamentul Comitetului Executiv al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) nr. 3/1 din 

28.01.2016 cu privire la aprobarea Programului de sprijin și dezvoltare a întreprinderilor 

mici și mijlocii în UTA Găgăuzia pentru perioada 2016-2019 

 

Decizia Adunării Populare a Găgăuziei (Gagauz-Yeri) 

Decizia Adunării Populare a Găgăuziei nr. 6 din 22.10.1999 cu privire la poziția reprezentării 

Găgăuziei pe teritoriul altor state. 

  



88 

 

Anexa 3. Caracteristicile calităților de bază ale antreprenorilor din Republica    
zMoldova 

 

Lista criteriilor de bază Caracteristicile criteriilor de bază 

Criterii socio-demografice ale antreprenorilor 

Sex  Bărbați (72,5 %)  

Vârstă   Vârsta medie este 45 de ani. Predomină grupele: 45-54 ani 

(30,7 %) și 

35-44 ani (29,5 %). Total - până la 45 de ani - 52,2 %; peste 

55 de ani - 17,1 % 

Educaţie Studii superioare - 67,9 %; studii medii speciale - 20,2 %  

Tipul de reședință Orășenească - 83,2 %  

Statutul în întreprindere Proprietar și manager în același timp - 67,0 %  

Etapa inițierii și formării afacerii 

Experiența profesională 

anterioară 

Angajat la o altă întreprindere / organizație (62,8 %); Cu 

experiență în afaceri (12,6 %)  [2]   

Metodă de înființare Înființarea unei noi întreprinderi - 87,4%  [2]  

Sursa capitalului inițial Economiile proprii ale antreprenorilor (74,2 %)  

Scopul afacerii 

  

Creșterea afacerii, care se datorează în principal volumului 

de producție și extinderii gamei de produse (31,6 %)  

Probleme actuale, strategii și așteptările antreprenorilor 

Principalele probleme 

asociate cu resursele 

Lipsa de finanțare (73,3 %), datorită ratei ridicate a dobânzii 

pentru împrumut și costului ridicat al procedurii de împrumut 

(82,8 %); Probleme de personal (45,9 %), din cauza lipsei 

calificărilor (57,8 %) și a complexității găsirii personalului 

potrivit (37,8 %) 

Strategia de activitate  Să se bazeze în primul rând pe propriile puncte forte (fără 

sprijinul instituțiilor de piață), să aibă întotdeauna o rezervă 

de finanțare și timp; Ca rezultat - dezvoltarea lentă a 

afacerilor 

Activitate inovatoare Doar 61 % dintre întreprinderi în ultimii 2 ani au dezvoltat 

sau implementat orice formă de inovare. Predomină 

inovațiile de un nivel relativ scăzut, care vizează extinderea 

gamei de produse 
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Evaluarea mediului de 

afaceri și a așteptărilor 

Relativ mai des - o evaluare negativă a mediului de 

afaceri: deteriorare a situației - 35,4 %; îmbunătățire - 

24,4%; fără modificări - 27,6 % 

În același timp, așteptările sunt optimiste: îmbunătățire a 

situației - 39,5 %; deteriorare - 21,0 %; fără modificări - 

13,7% 

Relația cu APL, parteneri și angajați 

Relația cu procedurile de 

reglementare 

Principalele obstacole: probleme legate de impozitare (64,0 

%), inspecții și controale ale întreprinderii (58,8 %) 

Dialog ÎMM cu APL  IMM-urile consideră dezvoltarea dialogului cu APL drept 

important pentru activitatea lor (93,5 %) 

Încrederea mediului de 

afaceri față de APL 

Lipsa de încredere reprezintă o problemă pentru 79,2 % 

dintre antreprenori, inclusiv pentru 43,5% - o problemă 

semnificativă 

Consolidarea comunității 

de afaceri 

Numai 17,9 % dintre antreprenori sunt membri ai asociațiilor 

de afaceri 

Prezența la întreprindere 

a organizației sindicale  

85 % dintre IMM-uri nu au o organizație sindicală 

Profilul companiilor 

Dimensiunea afacerii Microîntreprinderi (77 %), mici – 20 %; mijlocii – 3 % 

Vârsta întreprinderilor Activează mai mult de 5 ani (50,5 %); 3-5 ani (25,1 %); 1-2 

ani (22,1 %) 

Tipuri de activități  Comerțul cu ridicata și cu amănuntul (41,0 %), industria 

prelucrătoare (10,2 %), transporturile (6,8 %), construcțiile 

(5,5 %), agricultura (5,1 %) 

Exportul de bunuri / 

servicii 

12,7 % din întreprinderi sunt implicate în activități de export 

Sursă: IEFS. Raport științific. „Perfecționarea politicii de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii  și 

consolidarea parteneriatului între business și organele administrației publice”. Proiect de cercetare 

aplicată AŞM № 11.817.08.29А. Etapa a. 2012: Evaluarea posibilităților și formelor preferențiale de 

parteneriat social între ÎMM și organele administrației publice, dezvoltarea responsabilității sociale a 

întreprinderilor. Director de proiect E.Aculai, Chișinău, 2012. – 155p.  
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Anexa 4. Evaluarea cauzelor interne care împiedică dezvoltarea ÎMM-urilor 
inovatoare în UTA Găgăuzia 

 
Figura 1: Scorul mediu ponderat al cauzelor interne, care împiedică dezvoltarea afacerilor 
inovatoare ale ÎMM-urilor în UTA Găgăuzia 

 
Sursă: Levitskaya A., Probleme și tendințe ale dezvoltării inovatoare a Republicii Moldova: aspect 

regional, 2014 

Cauzele interne care împiedică dezvoltarea activității inovative a majorității ÎMM-urilor se 

atribuie (Figura 1): lipsei angajaților calificați; dificultăților în căutarea potențialilor investitori; 

sistemului ineficient de stimulare a inovării; lipsei fondurilor proprii și lipsei de informații despre 

potențialii cumpărători.  

Figura 2: Scor mediu ponderat al cauzelor externe, care împiedică dezvoltarea afacerilor 
inovatoare ale ÎMM-urilor în UTA Găgăuzia 

 
Sursă: Levitskaya A., Probleme și tendințe ale dezvoltării inovatoare a Republicii Moldova: aspect 

regional, 2014 
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Cauzele externe care împiedică dezvoltarea activității inovative majoritatea ÎMM-urilor sunt 

atribuite factorilor financiari (Figura 2): termenilor concesionari insuficienți pentru obținerea 

unui împrumut; barierelor administrative, inspecțiilor frecvente, corupției; riscului de a nu 

recupera investițiile; imperfecțiunea documentelor normative și juridice naționale și regionale 

care reglementează activitatea inovatoare; suportului financiar insuficient al programelor de 

subvenționare și cofinanțare a proiectelor inovatoare pentru ÎMM-uri.  
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Matricea SWOT  OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI / RISCURI 
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Anexa 6. Gradul de importanță a tematicii de consultanță 
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Anexa 7. Chestionar către antreprenori și reprezentanții APL 
CHESTIONAR  

SCOPUL ACESTUI CHESTIONAR ESTE DE A ANALIZA DIVERSE METODE DE SUSȚINERE A AFACERILOR 

DIN PARTEA ORGANELOR DE ADMINISTRARE DE DIFERIT NIVEL ÎN VEDEREA INTRODUCERII LOR ÎN 

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE SPRIJIN A AFACERILOR 

(CONFIDENȚIALITATEA DATELOR DVS ESTE RESPECTATĂ  

LA FIECARE ETAPĂ DE COLECTARE ȘI PRELUCRARE A INFORMAȚIEI) 
 

1 Statutul DVS                                                                   pregătire                                                            gen, vârstă    

 □ Conducător de întreprindere □ Doctor în științe (doctor habilitat) □ Masculin 

□ Conducător de subdiviziune □ Studii superioare □ Feminin  

□ Angajat □ Studii medii profesionale □ Până la 35 ani 

□ Altele □ Medii  □ 36-63 ani 

  □ Altele □ Mai mult de 64 ani 

2 De câți ani există întreprinderea DVS? 

□  mai puțin de 2 ani   De la  2–5 ani   □  5- 10 ani □  mai mult de 10 ani 

3 Numărul scriptic al angajaților la întreprinderea DVS? 

 De la 1 la 9 persoane  □   de la  9 la  49 persoane    □de la 50 -249 

persoane 

  □   de la 250 și mai mult  

4 Interacționați cu fondul de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii sau alte fonduri în scopul acordării 

suportului?     □ nu       □ da  

Dacă da – precizați_____________________________________________________________________________ 

 

5 Ați fost participant la inițiativele de unire a eforturilor întreprinzătorilor în scopul promovării intereselor DVS, 

promovării produselor etc.? 

□   da 

Descrieți la care____________________________ 

__________________________________________

__________________________________________ 

 □ nu   □   îmi este dificil să răspund   

 

 

6 Dispuneți de un potențial suficient pentru a acorda servicii altor întreprinderi (acordați servicii de outsourcing)? 

□   da,  

Precizați __________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________ 

 □ nu   □   îmi este dificil să răspund   

 

 

7 Aveți nevoie de ajutorul unor companii mai mici? Sunteți pregătiți să le cedați o parte din funcții în outsoursing/ 

subcontractare? (de exemplu, serviciile contabile, juridice) 

 □   da 

Precizați în ce domeniu____________________ 

__________________________________________ 

     □ nu   □   îmi este dificil să răspund   

 

8 Vă folosiți de serviciile companiilor de consultanță? 

□   da 

Precizați care _____________________________ 

___________________________________________ 

     □ nu   □   îmi este dificil să răspund   

9 Care este tematica la care aveți nevoie de consultanță? (acordați scor cu puncte: 1 – necesitate scăzută; 2 – 

necesitate neînsemnată; 3 – necesitate medie; 4 – necesitate sporită; 5 – grad maxim de necesitate) 

 
□ Nu am nevoie 

 

□ da, am nevoie 

Scor cu puncte privind gradul de necesitate 

1 2 3 4 5 

Perfecționarea tehnologiilor de producere       

Marketing și publicitate       
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Studiul noilor piețe       

Căutarea de mijloace financiare       

Căutarea de parteneri în afara regiunii, țării       

Suport juridic       

Rebranding       

Servicii contabile, planificare financiară       

Pregătirea personalului       

Suport în asociere și clusterizare       

Altele (de indicat ce anume)        

10 Efectuați studii independente la întreprindere?     

(în domeniul implementării noilor tehnologii, mărfuri, servicii, procese de organizare și administrare etc.)         

da □            nu   □   

Dacă da, precizați _____________________________________________________________________________ 

11 Vedeți avantaje în unirea eforturilor întreprinzătorilor în cadrul administrării afacerilor? 

□   da 

Dacă da, precizați  

 

 

 □ nu   □   îmi este dificil să răspund      

 

12 Participați în rețele/asociații de întreprinzători sau în proiecte comune cu alte întreprinderi?        □  nu           □  da 

Dacă da,  atunci în care?     □  regionale         □ naționale        □  internaționale 

Precizați______________________________________________________________________________________ 

13 Descrieți experiența acumulată de colaborare privind realizarea proiectelor de afaceri/inovative 

□ cu organele administrării locale (dacă – «da» - indicați departamentul/administrația implicată) 

________________________________________________________________________________________________ 

□ cu instituții de instruire (dacă – «da» - indicați care anume) 

________________________________________________________________________________________________ 

□ cu organizațiile locale de consultanță (dacă – «da» - indicați care anume) 

________________________________________________________________________________________________ 

□ cu organizațiile naționale de consultanță (dacă – «da» - indicați care anume) 

□ altele 

 

14 Care forme de susținere din partea organelor puterii de stat pentru mediul de afaceri sunt mai necesare? 

Amplasați după gradul de importanță: 1 – cea mai importantă  

1. _____________________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________________________ 
4. _____________________________________________________________________________________ 
5. _____________________________________________________________________________________ 

15 Care este nivelul de competență a organelor locale ale puterii în formele propuse de ele ca suport în afaceri? 
(acordați un scor cu puncte: 1 – nivel scăzut; 2 – nivel acceptabil; 3 – nivel mediu; 4 – nivel suficient; 5 – nivel înalt) 

1  2  3  4  5 

 

16 

 

Care este nivelul de succes a utilizării practice de către organele locale ale puterii ale acestor forme de susținere? 
(acordați un scor cu puncte: 1 – nivel scăzut; 2 – nivel acceptabil; 3 – nivel mediu; 4 – nivel suficient; 5 – nivel înalt) 

1  2  3  4  5 

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU COLABORARE! 
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Anexa 8. Arborele obiectivelor PRS ISA 
 
 

 

Obiectiv specific 2. Crearea 
subiecților ISA, care acționează ca 

elemente de legătură ale proceselor 
economice 

Obiectiv specific 3. Dezvoltarea 
interacțiunii de rețea între structurile de 
afaceri - APL - știință și educație - ISA și 

extinderea integrării internaționale 

Măsura 1.1.  Integrarea eforturilor și 

coordonarea activităților subiecților 

ISA  

Măsura 1.2. Crearea resurselor 

informaționale ale ISA prin 

dezvoltarea unui sistem informațional 

și analitic regional focusat pe 

deservirea ÎMM-urilor.  

Măsura 1.3.  Diversificarea serviciilor 

pentru subiecții ISA, cu utilizarea 

potențialului structurilor educaționale 

formale și non-formale. 

Măsura 3.1. Consolidarea capacității 
instituțiilor educaționale și științifice 
pentru stimularea activității de inovare a 
ÎMM-urilor. 
Măsura 3.2. Dezvoltarea mecanismelor 
de asociere și clusterizare a 
antreprenorilor în bază de sector, 
regiune, profesie și alte criterii. 
Măsura 3.3. Creșterea competitivității 
regiunii prin poziționarea activă și 
promovarea imaginii la nivel național și 
internațional. 

Măsura 2.1. Consolidarea rolului 
instituțiilor regionale în stabilirea 
transparenței la implementarea 
instrumentelor de sprijin a subiecților 
ISA și a antreprenoriatului. 
 Măsura 2.2. Crearea și dezvoltarea 
subiecților ISA, care contribuie la 
dezvoltarea și implementarea 
produselor inovatoare și promovarea 
exporturilor. 
Măsura 2.3. Promovarea subiecților ISA 
care sprijină dezvoltarea artizanatului 
artistic popular, a turismului rural și 
ecologic, a formelor familiale de 
organizare a afacerilor.  
 

Obiectiv specific 1. Creșterea 
eficacității subiecților existenți ai 

ISA 

Obiectivul general 
Stimularea creșterii economice durabile și sporirea 
competitivității RD UTAG prin crearea unor entități 

moderne ale ISA  
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Anexa 9. Criteriile de evaluare ale proiectelor 

I. Evaluarea relevanței proiectului de dezvoltare a ISA în UTA Găgăuzia  

(Punctaj maxim 45 puncte) 

Sub-criteriu 
Punctaj 
maxim 

Descriere 
Punc 

taje 

I.1 Contribuţia 

tipului de infrastructură 

de sprijin a afacerilor la 

dezvoltarea economică 

regională prin utilizarea 

pe scară largă a 

rezultatelor estimate a 

se obţine 

10 

Se va evalua dacă şi în ce măsură rezultatele 
estimate ale promovării respectivului tip de ISA pot 
contribui la dezvoltarea economică a RDS prin 
intermediul utilizării de către categorii largi de 
beneficiari direcţi şi indirecţi a rezultatelor, luând în 
considerare priorităţile stabilite prin Strategia de 
dezvoltare regională şi PRS 

 

Contribuţie ridicată 10 

Contribuţie moderată 5 

Fără contribuţie 0 

I.2 Valoarea 

adăugată a tipului de 

ISA şi corelarea 

proiectului în cadrul 

PRS 10 

Se va evalua valoarea adăugată a ISA, prin 
evaluarea măsurii în care ISA are un efect 
stimulativ şi un efect de antrenare a ÎMM, 
dezvoltarea culturii antreprenoriale, precum şi a 
măsurii în care există conexiuni cu alte tipuri de 
proiecte din cadrul SDSE și SDR  

 

Valoare adăugată mare 10 

Valoare adăugată medie 5 

Fără valoare adăugată 0 

I.3 Contribuția ISA 

propuse la crearea de 

noi locuri de muncă în 

cadrul RD UTA 

Găgăuzia 
10 

Se va evalua propunerea tipului de ISA privind 
contribuția sa la creşterea numărului de locuri de 
muncă. Se va evalua contribuţia proiectului la 
promovarea dezvoltării durabile şi coordonarea cu 
polii de creştere la nivel regional 

 

Impact mare 10 

Impact mediu 5 

Impact redus 0 

I.4 Impactul asupra 

economiei regionale 

5 

Se va evalua măsura în care tipul de ISA poate 
avea un impact pozitiv asupra economiei regiunii 
luând în considerare asocierea/parteneriatul care 
va implementa proiectul, grupul țintă implicat şi/sau 
numărul de beneficiari ai rezultatelor proiectului, 
comparativ cu situația actuală 

 

Impact mare 5 

Impact mediu 3 

Impact redus 0 

I.5 Justificarea 

necesităţii finanţării 

publice a tipului de ISA 
5 

a. propunerea este un proiect fundamental 
pentru realizarea SDR a RD UTA Găgăuzia şi 
poate atrage surse de finanţare alternative în 
timpul derulării proiectului sau-şi ulterior acestuia 

4 
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apreciat ca prioritar pentru operare şi funcţionare 

b. propunerea este un proiect fundamental 
pentru realizarea SDR a RD UTA Găgăuzia 

1 

I.6 Contribuţia 

tipului de ISA la 

dezvoltare durabilă 3 

a. Infrastructura de afaceri apreciată ca 
prioritară va implementa măsuri de îmbunătăţire a 
calităţii mediului înconjurător 

3 

b. Infrastructura de afaceri apreciată ca 
prioritară va respecta cerinţele legale minime în 
privinţa protejării mediului înconjurător 

1 

I.7 Asigurarea 

egalităţii de şanse 

2 

a. Infrastructura de afaceri apreciată ca 
prioritară prevede crearea de facilităţi / adaptarea 
structurii pentru accesul persoanelor cu potenţial 
de discriminare 

2 

b. Propunerea va respecta cerinţele legale 
minime în domeniu 

1 

II. MATURITATEA PROPUNERII 

(Punctaj maxim 10 puncte) 

Sub-criteriu 
Punctaj 
maxim 

Descriere 
Punct

aje 

II.1 Analiza 

riscurilor legate de 

promovarea tipului de 

Infrastructură de sprijin 

pentru afaceri 

10 

Se vor aprecia riscurile implicate de proiect şi se 
va evalua modul în care acestea sunt identificate 
de către promotori, precum şi modul în care sunt 
combătute cu soluţii fezabile. 

 

a. În mare măsură 10 

b. În măsură medie 5 

c. În mică măsură 1 

III. Egalitatea de gen și nediscriminarea 

(Punctaj maxim 5 puncte) 

Sub-criteriu 
Punctaj 
maxim 

Descriere 
Punct

aje 

III.1 Analiza 

riscurilor referitoare la 

tipul de ISA 

5 

Se va aprecia gradul de respectare a prevederilor 
referitoare de egalitatea de gen și 
nediscriminarea minorităților etnice prin 
asigurarea accesului egal la locuri de muncă 
create în cadrul ISA existente, cât și în cadrul 
proiectelor de ISA planificate 

 

a. În mare măsură 5 

b. În măsură medie 3 

c. În mică măsură 0 
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IV. SUSTENABILITATEA FINANCIARĂ – TEHNICĂ – REGIMUL PROPRIETĂȚII 

(Punctaj maxim 30 puncte) 

Sub-criteriu 
Punctaj 
maxim 

Descriere 
Punct

aje 

IV.1 Capacitatea 

financiară de a susţine 

operarea şi 

funcţionarea 

infrastructurii de sprijin 

pentru afaceri după 

finalizarea proiectului 

10 

a. Există resurse interne ale APL / asocierii / 
parteneriatului pentru continuarea rezultatelor 
proiectului după încheierea asistenței tehnice 

10 

b. Există resurse interne pentru continuarea 
rezultatelor proiectului după încheierea asistenței 
tehnice justificate de demersuri anterioare ale 
APL / asocierii / parteneriatului  

5 

c. Nu se demonstrează convingător că vor 
exista resurse interne ale APL / asocierii / 
parteneriatului pentru continuarea rezultatelor 
proiectului după încheierea asistenței tehnice 

1 

IV.2 Capacitatea 

APL/asocierii/parteneri

atului din punct de 

vedere tehnic de a 

susţine rezultatele 

proiectului după 

finalizarea acestuia 
10 

a. APL / asocierea / parteneriatul dovedeşte 
capacitatea de a asigura menţinerea rezultatelor 
şi efectelor proiectului după încheierea proiectului 
şi încetarea finanţării publice/nerambursabile de 
la donatori 

10 

b. APL/asocierea/parteneriatul dovedeşte 
capacitate redusă de a asigura menţinerea 
rezultatelor şi efectelor proiectului după 
încheierea proiectului şi încetarea finanţării 
publice/nerambursabile de la donatori 

5 

c. APL / asocierea / Parteneriatul nu 
dovedeşte capacitate de a asigura menţinerea 
rezultatelor şi efectelor proiectului după 
încheierea proiectului şi încetarea finanţării 
publice/ nerambursabile de la donatori 

1 

IV.3 Capacitatea 

APL / asocierii / 

parteneriatului de a se 

pune de acord asupra 

unei soluţii juridice 

privitoare la forma de 

proprietate asupra 

activelor fixe şi mobile 

care vor rezulta pentru 

Infrastructura de Sprijin 

a Afacerilor prin 

implementarea 

proiectului 

10 

a. APL / asocierea / parteneriatul s-au pus 
de acord asupra regimului de proprietate a 
obiectivelor investiţionale şi dotări cu mijloace fixe 
şi mobile ce rezultă după încheierea proiectului şi 
încetarea finanţării publice/nerambursabile de la 
donatori 

10 

b. Resursele umane pentru implementarea 
proiectului se dovedesc a fi suficiente. Obligațiile 
membrilor grupului nu sunt clar determinate și nu 
corespund în totalitate cu metodologia de 
implementare a proiectului de ISA, demonstrează 
capacitatea de separare a drepturilor de 
proprietate în rezultate obținute în urma realizării 
scopurilor investiționale ale proiectului în baza 
finanțării publice / obținerea granturilor de la 
donatori.  

5 

c. APL / asocierea / Parteneriatul dovedeşte 
capacitate redusă de a clarifica statutul de 

1 
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proprietate asupra rezultatelor proiectului după 
încheierea proiectului şi încetarea finanţării 
publice / nerambursabile de la donatori/ 

V. CAPACITATEA APL/ASOCIERII/PARTENERIATULUI CARE PROMOVEAZA TIPUL DE 
INFRASTRUCTURĂ DE AFACERI DE A IMPLEMENTA VIITORUL PROIECT 

(Punctaj maxim 10 puncte) 

Sub-criteriu 
Punctaj 
maxim 

Descriere 
Puncta

je 

V.1 Managementul 

şi controlul calităţii 

4 

a. APL / Asocierea / Parteneriatul dovedeşte 
că are certificări relevante pentru susţinerea şi 
implementarea proiectului prin care se va crea ISA 

4 

b. APL / Asocierea / Parteneriatul dovedeşte 
că la moment nu deţine certificări relevante dar are 
capacitate managerială de control a calităţii 
implementării proiectului (în absența unor acorduri 
de parteneriat) 

2 

V.2 Evaluarea 

calitativă și cantitativă 

a participanților la 

proiectul de ISA 

6 

a. Componența cantitativă și calitativă a 
evaluării participanților proiectului APL / Asociații / 
Parteneriat se află la un nivel înalt. Atribuțiile 
membrilor echipei de proiect sunt clar definite și 
corespund metodologiei de implementare a 
proiectului de ISA 

6 

b. Componența cantitativă și calitativă a 
evaluării participanților proiectului APL / Asociații / 
Parteneriat este suficientă. Atribuțiile membrilor 
echipei de proiect nu sunt clar definite și nu 
corespund în totalitate metodologiei de 
implementare a proiectului de ISA. 

3 

c. Componența cantitativă și calitativă a 
evaluării participanților proiectului APL / Asociații / 
Parteneriat sunt minime. Membrii grupului de lucru 
nu pot fi evaluați sub aspectul competenței și 
experienței anterioare dovedite la implementarea 
unui proiect de ISA. 

1 

 


