
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IPRE 

 

 

Principalele  

Dificultăţi şi Deficienţe Economice  

în Calea Integrării Europene  

a Moldovei 

 

 
Autor:  Eugen GHILEŢCHI 

Expert: Mihai CAPAȚINĂ 

   

 
 



I P R E  | 2 

 

 www.ipre.md      •     info@ipre.md      •     022 78 89 89     •      Chişinău, str. Vasile Alecsandri 87, MD – 2019 

Conţinut 

 

Introducere ........................................................................................................................................................................................ 4 

Privire de Ansamblu: Indicatori Economici ..................................................................................................................... 6 

În contextul Acordului de Asociere ........................................................................................................................................ 10 

Segmentul FINANCIAR ................................................................................................................................................................ 12 

Sectorul Bancar.......................................................................................................................................................................... 12 

Piaţa de Capital .......................................................................................................................................................................... 15 

Piaţa de Asigurări ..................................................................................................................................................................... 17 

Accesarea Finanţării Externe ............................................................................................................................................... 20 

În contextul Acordului de Asociere ........................................................................................................................................ 22 

Întreprinderile de Stat ............................................................................................................................................................ 24 

Segmentul ÎNTREPRINDERILOR ............................................................................................................................................. 24 

Întreprinderile Mici şi Mijlocii............................................................................................................................................. 25 

În contextul Acordului de Asociere ........................................................................................................................................ 27 

Fiscalitate ..................................................................................................................................................................................... 27 

Segmentul ENERGETIC ............................................................................................................................................................... 28 

Dependenţa Energetică a Republicii Moldova .............................................................................................................. 28 

Gaze Naturale ............................................................................................................................................................................. 28 

Energia Electrică ....................................................................................................................................................................... 29 

Deficienţe ale cadrului legal ................................................................................................................................................. 30 

Sporirea securităţii energetice ............................................................................................................................................ 31 

Concluzie ........................................................................................................................................................................................... 33 

 

  
 

mailto:info@ipre.md
file:///C:/Users/Eugen/Desktop/IPRE/Note%20Analitice/KAS%20Paper/KAS%20Economic%20Paper.docx%23_Toc438543170
file:///C:/Users/Eugen/Desktop/IPRE/Note%20Analitice/KAS%20Paper/KAS%20Economic%20Paper.docx%23_Toc438543178
file:///C:/Users/Eugen/Desktop/IPRE/Note%20Analitice/KAS%20Paper/KAS%20Economic%20Paper.docx%23_Toc438543182


I P R E  | 3 

 

 www.ipre.md      •     info@ipre.md      •     022 78 89 89     •      Chişinău, str. Vasile Alecsandri 87, MD – 2019 

Abrevieri 
 

AA    Acordul de Asociere 

BNAA  Biroul Naţional al Asiguratorilor de Autovehicule 

BNM   Banca Naţională a Moldovei 

BNS   Biroul Naţional de Statistică 

BVM  Bursa de Valori a Moldovei 

CNPF    Comisia Naţională a Pieţei Financiare 

FMI   Fondul Monetar Internaţional 

IMM   Întreprinderi Mici şi Mijlocii 

IPRE  Institutul de Politici şi Reforme Europene 

ONU   Organizaţia Naţiunilor Unite 

SUA   Statele Unite ale Americii 

UE   Uniunea Europeană 

 

  

mailto:info@ipre.md


I P R E  | 4 

 

 www.ipre.md      •     info@ipre.md      •     022 78 89 89     •      Chişinău, str. Vasile Alecsandri 87, MD – 2019 

PRINCIPALELE DIFICULTĂŢI ŞI DEFICIENŢE ECONOMICE ÎN CALEA 

INTEGRĂRII EUROPENE A MOLDOVEI 

 

 

Introducere 

Începând cu noiembrie anul 2014, Republica Moldova a intrat într-o perioadă de acută 

instabilitate atât politică, cât şi socio-economică. Performanţele economice de invidiat din anii 

2013-2014, un progres nemaiauzit în relaţiile cu Uniunea Europeană şi liberalizarea regimului 

de vize, au făcut ca integrarea Europeană să fie mai aproape de Moldoveni decât oricând 

altcândva. Însă, frauda din sectorul bancar şi perindarea guvernelor fără careva rezultate 

vizibile, au dus la explozia sentimentului de nemulţumire a populaţiei, lucru care a rezultat în 

proteste masive organizate de numeroase tabere în capitala ţării. Conform unui sondaj realizat 

de către International Republican Institute în octombrie anul curent, 79% din populaţia ţării 

consideră că lucrurile în Moldova se mişcă într-o direcţie greşită, comparativ cu 47% în 

septembrie 20141. Corupţia este de departe cea mai des nominalizată cauză pentru situaţia 

dificilă în care se află ţara. În acelaşi timp şi factorul economic este destul de vizibil: Moldova 

continuă să rămână cea mai săraca ţară Europeană, cu mult în urma vecinilor săi, iar regresul 

în care se află ţara la momentul de faţă, agravează în continuare sentimentul de nemulţumire a 

populaţiei. Conform datelor Biroului Naţional de Statistică indicele câştigului salarial real 

pentru luna august 2015 faţă de luna august 2014 (calculat ca raport între indicele câştigului 

salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum) a fost de 97,3%2. Cu alte cuvinte, în luna 

august salariul real s-a redus cu aproape 3%. În condiţiile în care veniturile la buget sunt într-o 

continuă scădere, guvernul se finanţează la o rată de peste 25% pe piaţa internă, finanţările 

externe sunt îngheţate, iar preţurile la majoritatea produselor şi serviciilor cresc într-un tempo 

considerabil,  Moldova se apropie de un colaps socio-economic, care ar putea să arunce ţara 

într-un haos, şi să distrugă de altfel visul European al unei considerabile părţi a cetăţenilor.  

                                                           
1 http://www.iri.org/resource/iri-moldova-poll-next-prime-minister-must-fight-corruption-and-deliver-reforms  
2 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=4938  
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În acest context, prezenta lucrare va oferi o radiografie a principalelor probleme 

economice care trebuie abordate de către următorul guvern al Republicii Moldova pentru a 

îmbunătăţi şansele de aderare a ţării la Uniunea Europeană. Discuţia se va axa pe trei 

probleme majore: necesitatea reformelor din sistemul bancar, care a captat o bună parte din 

atenţia publică în ultimele 12 luni; activitatea întreprinderilor de stat şi private, care 

reprezintă motoarele economice ale ţării; obscurităţile din sectorul energetic, care duc la 

tarife exagerate pentru consumatori. Toate aceste segmente vor fi abordate şi din prisma 

angajamentelor asumate de Republica Moldova în contextul Acordului de Asociere semnat cu 

Uniunea Europeană, dat fiind faptul că acesta este documentul de bază care ghidează parcursul 

ţării până la integrare.  

Prezenta analiză va utiliza datele disponibile public, inclusiv rapoartele anuale ale 

autorităţilor de reglementare, date statistice oferite publicului de către instituţii relevante, 

documente de planificare ale Parlamentului și Guvernului, platformele de monitorizare 

disponibile publicului larg, precum și actele naționale adoptate de autoritățile publice 

responsabile.  

Lucrarea a fost elaborată de către moderatorul de politici economice din cadrul 

Institutului de Politici şi Reforme Europene Eugen GHILEŢCHI. Totodată, în vederea obţinerii 

unei analize cât mai profunde şi obiective, au contribuit şi experţii asociaţi ai IPRE cât şi 

moderatorii din alte departamente: Sergiu TOFILAT, Adrian ERMURACHI, Iulian RUSU, 

Dumitru VICOL, Dionisie COMERZAN. 
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Privire de Ansamblu: Indicatori Economici 

Perioada anilor 2002-2008 au fost ani foarte buni pentru Moldova din punct de vedere 

economic, rata medie a creşterii fiind de aproape 6.4% per an (FIGURA 1), ţara cunoscând o 

creştere colosală în toate domeniile majore de activitate. Acest progres se datorează câtorva 

evenimente importante de ordin social, dar şi unui şir de circumstanţe de ordin politic, dintre 

care merită de menţionat următoarele: 

 Reformele demarate pe parcursul anilor ’90 o dată cu obţinerea independenţei. 

Deşi implementarea multora dintre ele a lăsat de dorit, prin intermediul lor s-a 

reuşit demararea mecanismelor unei economii de piaţă. Cele mai notorii reforme 

au fost: procesul de privatizare a pământurilor şi a unui număr considerabil de 

întreprinderi de stat, stabilizarea macroeconomică a ţării, instaurarea unui 

regim de schimb valutar flotant etc.  

 Migrarea masivă a cetăţenilor peste hotarele ţării ca rezultat al incapacităţii 

guvernului de a oferi un nivel minim de securitate socială pentru mulţi cetăţeni. 

Migrarea lor peste hotare a rezultat în creşterea volumului de remitenţe şi 

implicit a puterii de cumpărare a rudelor rămase în Moldova.  

 Explozia economiei globale după prăbuşirea din 2001, a creat oportunităţi 

considerabile pentru exporturile ţărilor din lumea a 3a. 
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Figura 1: Rata creşterii PIB Sursa: BNS 
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Inevitabil, un astfel de trend era greu de menţinut, mai cu seamă ţinând cont de 

recesiunea globală din anii 2007-2009, care a afectat considerabil economia Moldovei, dar şi 

principalii parteneri comerciali şi de dezvoltare ai ţării. În ciuda acestui fapt, guvernul 

instaurat în 2009 şi-a asumat o serie de angajamente care au întărit relaţiile Moldovei cu 

Uniunea Europeană, punând ţara pe un făgaş de dezvoltare extrem de rapid comparativ cu alte 

ţări din regiune (rata medie a creşterii economice între 2009-2014 fiind de 3.5% vs. 2 %  rata 

ţărilor din regiune3). Începând cu Trimestrul III al anului 2014, când creşterea PIB a înregistrat 

5,8%, acest indicator a cunoscut un trend negativ 4,2%; 4,8%; -4,1%, și conform estimărilor 

celor mai mulţi experţi, el va continua să fie negativ până la sfârşitul anului  

Contribuţia diferitelor sectoare la PIB a cunoscut variaţii semnificative în ultimii 15 ani. 

O mare parte din devieri poate la fel fi explicată prin migrarea unui număr mare de cetăţeni 

peste hotarele ţării, fenomen care a modificat considerabil comportamentul consumatorului de 

rând. Uitându-ne la FIGURA 2, observăm că activităţile economice care şi-au crescut 

semnificativ ponderea în PIB pe parcursul anilor 2002-2013 au fost construcţiile şi 

imobiliarele (o creştere 53%) şi impozitele nete pe produse (o creştere cu peste 31%). Aceste 

                                                           
3 https://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2015/eur/eng/pdf/rei1115.pdf  

Figura 2: Contribuţia sectoarelor la PIB  Sursa: BNS 
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tipuri de activităţi au crescut în detrimentul sectorului agricol şi al industriei prelucrătoare 

(descreştere de 41% şi 21% respectiv) . Salariile mici din sectoarele din urmă forţează braţele 

de muncă să caute venituri mai mari în alte părţi, iar creşterea remitenţelor contribuie la 

creşterea consumului imediat stimulând importul de produse, şi implicit impozitele acumulate 

din importul lor. Totodată imobiliarele rămân a fi în continuare investiţia în care cetăţenii 

Moldoveni, în special cei aflaţi peste hotarele ţării, au cea mai mare încredere, prin urmare şi 

creşterea pe acest segment.  

Situaţia actuală dificilă din ţară este demonstrată şi prin descreşterea comerţului ţării 

pe parcursul ultimelor luni. În perioada ianuarie – septembrie, exporturile au scăzut cu 

aproximativ 17% iar importurile au scăzut cu peste 23%, faţă de perioada similară a anului 

precedent, magnitudinea scăderii intensificându-se în ultimul trimestru4. O privire generală 

însă asupra structurii comerţului exterior al Moldovei pe grupuri de ţări, din 2002 până în 

2014, ne arată o dată în plus ancorarea ţării în spaţiul European (FIGURA 3). Dacă în anul 

2002, circa 54% din exporturi mergeau către ţările din spaţiul CSI şi doar 36% către ţările din 

UE, atunci în 2014 cifrele erau practic inversate cu locul, CSI deţinând 31% din exporturile 

Moldovei, iar UE 53%.  

                                                           
4În aceeaşi perioada, transferurile de mijloace băneşti în favoarea persoanelor fizice, sau cu alte cuvinte 
remitenţele transmise prin intermediul băncilor au scăzut cu 32,8% faţă de perioada similară din 2014. 

Figura 3: Direcţia Exporturilor 2002 vs. 2014  Sursa: BNS 
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Alţi doi indicatori care relevă informaţie importantă despre starea economică a ţării 

sunt indicele producţiei industriale şi nivelul comerţului cu amănuntul. Indicele 

producţiei industriale măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial 5 pe 

întreg teritoriul ţării. Trendul descrescător al producţiei industriale a început la mijlocul 

anului 2014, acesta având un caracter mai pronunţat în primul trimestru al anului curent. 

Indicele producţiei industriale a scăzut cu 5,8% şi cu 3,3% în lunile august şi septembrie, 

respectiv (FIGURA 4). Aplicând o analiză tehnică, observăm că ultima dată când trendul a 

avut o evoluţie similară a fost la sfârșitul anului 2011 începutul anului 2012. Perioada 

similară din 2011-2012 a fost urmată de o contracţie economică conform datelor BNS, de 

aproape 1%. Astfel situaţia curentă ar putea prevesti o contracţie cel puţin similară.  

 

    Figura 4: Indicele producţiei industriale  Sursa: Calculele autorilor în baza datelor BNS 

Nivelul comerţului cu amănuntul a înregistrat o descreştere bruscă în primul 

trimestru al anului 2015 (FIGURA 5). De remarcat faptul că numai în august 2015 indicele 

dat a scăzut cu 8,9%. Unul din motivele descreşterii atât de pronunţate este nivelul înalt al 

inflaţiei şi deprecierea valutei naţionale, care afectează semnificativ puterea de cumpărare 

a consumatorilor. O mare parte din cetăţeni, îndeosebi angajaţii sectorului public şi 

pensionarii au veniturile denominate în lei, pe când preţurile la o mare parte a bunurilor şi 

serviciilor au o relaţie directă cu ratele de schimb a principalelor valute. Scăderea puterii 

                                                           
5Indicele producţiei industriale măsoară evoluţia producţiei întreprinderilor cu activităţi principale de 
industrie şi a unor unităţi auxiliare de  producere a întreprinderilor neindustriale (cum ar fi fabricile 
avicole), care prezintă o pondere importantă în activitatea respectivă. Sunt cuprinşi agenţi economici cu 
activităţi ce fac parte din industria extractivă, prelucrătoare, producţia şi furniza rea de energie electrică şi 
termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor.  
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de cumpărare se observă şi la reducerea importurilor cu peste 23% în primele trei 

trimestre ale anului curent. Trendul actual ne readuce în situaţia similară din perioada 

Marii Recesiuni (2008-2009). Ca urmare, în anul 2009, PIB-ul Moldovei înregistrat o 

scădere cu 6%.  

 

  Figura 5: Comerţul cu amănuntul  Sursa: Calculele autorilor în baza datelor BNS 

În concluzie, în ciuda performanţei puternice  a economiei Moldovei în perioada 

anilor 2002-2013, utilizând metoda extrapolării, sunt semnale că ne apropiem de o 

prăpastie posibil la fel de gravă ca şi criza anilor 2008-2009. În cazul în care nu se vor 

lua măsuri imediate şi comprehensive, pe lângă  o contracţie de până la maximum 6% la 

care ne putem aştepta în anul 2016 şi o încetinire considerabilă pe termen mediu , 

pericolul cel mai mare constă în riscul crescând de reversibilitate a cursului de integrare 

Europeană a Moldovei.  

 

În contextul Acordului de Asociere 

Deşi indicatorii sus-descrişi oferă o imagine bine definită a situaţiei economice din ţară, 

datele statistice şi procesele de colectare a acestora, mai ridică anumite semne de întrebare cu 

privire la veridicitatea lor. O prioritate în acest sens, a autorităţilor ţării, constă în dezvoltarea 

unui sistem eficient de colectare şi procesare a datelor macroeconomice, inclusiv conturi 

naționale, statistici de comerț exterior și statistici în materie de investiții străine directe. Un 

punct important asumat prin intermediul Acordului de Asociere, este elaborarea, testarea şi 

implementarea unui  software nou de preluare, verificare, procesare, validare şi extragere a 
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datelor statistice privind comerţul exterior de mărfuri, care să facă faţă tuturor provocărilor 

legate de armonizarea statisticii comerţului exterior de mărfuri cu noile standarde ale ONU şi 

legislaţiei UE, cu recomandările FMI, cu posibilitatea reconcilierii datelor comerţului exterior 

utilizate în scopul producerii conturilor internaţionale. Totodată, o deosebită atenţie urmează 

a fi acordată elaborarea indicatorilor macroeconomici de maximă importanță, în conformitate 

cu standardele internaționale și compatibili pe plan internațional, cum ar fi produsul intern 

brut; venitul național brut; venitul disponibil brut; economiile brute etc. În condiţiile în care 

Republica Moldova doreşte alinierea la standardele UE, biroul local de statistica va trebui să 

racordeze sistemele interne la cele ale comunităţii europene, lucru deloc simplu, în condiţiile 

în care exerciţiul recensământului naţional din 2014, a demonstrat capacităţile reduse ale BNS.  
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Sectorul financiar (bancar şi nebancar) este unul din pilonii de bază ale economiei, iar 

un sector financiar puternic e o condiţie esenţială pentru dezvoltarea ţării. De acest domeniu 

depinde în măsură semnificativă componenta economică a relaţiilor dintre Moldova şi UE. 

Sistemul financiar reprezintă un potențial instrument de promovare a economiei de piață, de 

creștere a activității economice în Moldova prin atragerea de investiții în domeniu din partea 

societăților din UE și poate avea efecte de multiplicare pentru alte domenii de cooperare pe 

care Republica Moldova și UE le-au identificat în relaţiile sale bilaterale. 

 

Sectorul Bancar 

O tema care a dominat spaţiul mediatic în ultimele 12 luni, a fost frauda din sectorul 

bancar, sau „furtul miliardului” cum a fost supranumit acest fenomen. Deşi există foarte multe 

speculaţii cu privire la valoarea fraudei, persoanele care ar fi stat în spate şi cât de mult au fost 

implicate organele de drept şi autorităţile de reglementare, la ziua de azi sunt câteva fapte 

probate:  

1. BNM a acordat credite de urgenţă în valoare de 14,5 miliarde de lei către trei 

bănci: Banca de Economii, Unibank şi Banca Socială. 

2. A fost demarată procedura de lichidare a celor trei bănci care au fost creditate de 

către BNM.  

Pe parcursul ultimilor 20 ani în Republica Moldova au fost lichidate mai multe bănci, 

însă până în prezent nu a fost elaborat un mecanism transparent şi eficient, care ar preveni 

fraudele în procesul de lichidare al băncilor. Situaţia privind lichidarea Băncii de Economii, 

Băncii Sociale şi Unibank este mult mai complexă, având în vedere faptul că BNM a acordat 

credite în sumă de aproape 14,5 miliarde lei acestor bănci, iar Guvernul a emis garanţii pentru 

asigurarea creditelor BNM.  

Lichidarea oricărei companii presupune determinarea obligaţiilor de plată (datoriilor), 

consecutivitatea achitării lor, precum şi aprecierea valorii patrimoniului, din vânzarea căruia 

urmează a fi achitate datoriile. În cazul unei bănci, la acest proces se mai adaugă şi alte aspecte, 

Segmentul FINANCIAR 
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cum ar fi portofoliul de credite şi rambursarea lor de către clienţi, transferul (cesiunea) 

depozitelor şi creditelor la alte bănci. Conform Legii privind instituţiile financiare6, procesul nu 

poate depăşi perioada de 3 ani (în cazuri argumentate – 4 ani), rolul primordial revenindu-i 

lichidatorului care urmează a fi numit de către BNM. Atribuţia principală a acestuia constă în 

luarea tuturor măsurilor disponibile în vederea lichidării eficiente a băncii şi obţinerii sumei 

maxime din vânzarea activelor ei.  

La prima vedere legislaţia prevede mecanisme clare a procesului de lichidare al 

băncilor. Însă, după cum s-a remarcat în practică (până în prezent nici un proces de lichidare al 

băncilor nu a fost dus până la final), există un risc major privind înstrăinarea activelor la 

preţuri inferioare celor de piaţă. Este important de remarcat faptul că există lacune în privinţa 

mecanismelor de control a activităţii lichidatorului, prin urmare poate avea loc vânzarea 

patrimoniului băncii la preţuri derizorii. Un exemplu concludent este perfectarea rapoartelor 

de evaluare a bunurilor, în care valoarea de piaţă este diminuată intenţionat. Fraude analogice 

au avut loc şi la lichidarea altor bănci, cel mai recent caz fiind Investprivatbank. 

Pentru asigurarea unei monitorizări adecvate a procesului de lichidare este necesar de 

a crea un mecanism de control definit şi condus de către guvern. Creditele acordate de BNM 

celor 3 bănci sunt asigurate prin garanţiile emise de guvern şi acestea pot fi transformate în 

datorie publică în momentul în care BNM va solicita rambursarea acestor credite. Prin urmare 

Guvernul va deveni creditor al celor 3 bănci şi în asemenea condiţii trebuie să fie implicat în 

mod direct în procesul de lichidare, pentru a preveni fraudele din partea lichidatorului şi 

pentru a recupera suma maximă posibilă din urma vânzării bunurilor care figurează drept 

active ale celor trei bănci.   

Consensul dintre autorităţi pare a indica la faptul că datoria acordată de către BNM 

celor trei bănci problematice urmează să fie convertită în datorie de stat. Conform informaţiei 

publicate de Ministerul Finanţelor privind datoria de stat, la data de 31 octombrie 2015 

valoarea totală a împrumuturilor de stat interne sub formă de valori mobiliare a constituit 6,4 

miliarde lei7.  

                                                           
6Legea nr. 550 a instituţiilor financiare din 21.07.1995, Monitorul Oficial Nr. 78-81/13.05.2011 art. 199 
7http://www.mf.gov.md/files/files/Datoria%20de%20Stat/buletine/2015/Buletin%20statistic%20lunar%20oct
%202015.pdf  
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Externă Internă Deservirea Datoriei

La 31 octombrie 2015 datoria totală de stat a Moldovei a constituit circa 27,5% din PIB. 

În cazul în care creditele acordate de BNM vor fi convertite în datorie de stat, ponderea 

acesteia ar putea creşte până la 40% din PIB, cel mai înalt nivel înregistrat din anul 2004. 

Această creştere semnificativă va provoca inevitabil majorarea cheltuielilor pentru deservirea 

datoriei de stat. Conform datelor Ministerului Finanţelor publicate pentru luna octombrie, rata 

anuală medie ponderată a dobânzii este de 24,56%, ceea ce ar putea însemna costuri 

suplimentare de circa 3,5 miliarde de lei anual pentru buget pentru deservirea noii părţi a 

datoriei de stat (FIGURA 6). Pentru comparaţie, în anul 2014 deservirea întregii datoriei de 

stat a costat bugetul aproximativ 590 mln lei8.  

 

BNM, fiind autoritatea de reglementare a sectorului financiar bancar, dispune de 

pârghiile necesare pentru a promova reformele pe segmentul dat în vederea alinierii practicii 

bancare la standardele Europene. În acest sens exista următoarele acte de referinţă: 

                                                           
8http://www.mf.gov.md/files/files/Datoria%20de%20Stat/buletine/2015/Buletin%20statistic%20lunar%20ext
ern%2007.pdf 

Figura 6: Datoria de stat şi costul deservirii acesteia (Deservirea datoriei – dreapta)  

* - calculele autorului pentru anul 2015 

** - calculele autorului pentru anul 2015 în cazul convertirii garanţiei în datorie de stat 
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a) Principiile de bază pentru supravegherea eficientă a sectorului bancar – emise 

de Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară9. 

b) Patruzeci de recomandări privind spălarea banilor – emise de Grupul de Acțiune 

Financiară Internațională10. 

c) Nouă recomandări speciale privind finanțarea terorismului – emise de Grupul de 

Acțiune Financiară Internațională11. 

Aceste standarde, emise de organizații internaționale specializate se expun, pe lângă 

altele, asupra elementelor legate de supravegherea sectoarelor financiar și bancar și la nivelul 

de transparență al tranzacțiilor respective. În contextul perturbărilor din sectorul bancar 

Moldovenesc, implementarea unor standarde mai înalte de transparenţă şi monitorizarea 

tranzacţiilor poate fi factorul determinant pentru stabilitatea economică în termen lung a ţării. 

În acelaşi timp, aceasta va fi o precondiţie indispensabilă în integrarea segmentului bancar cu 

cel al UE.  

 

Piaţa de Capital 

Trecerea la economia de piaţă implică reînfiinţarea principalelor instituţii de piaţă, 

printre care şi cea a burselor de valori. Procesul trecerii la o economie competitivă de piaţă 

implică parcurgerea unei perioade de timp îndelungate cu strategii, obiective şi tactici 

adecvate. Obiectivul strategic al societăţii în tranziţie este formarea şi dezvoltarea pieţelor 

specializate, împreuna cu toate conexiunile cerute de legile economice, precum şi a 

mecanismelor specifice de funcţionare, conform unui model de dezvoltare coerent şi adaptat 

realităților ţării noastre.  

Reformele implementate în domeniul pieţei de capital în Moldova conform Directivelor 

din domeniul valorilor mobiliare ale Uniunii Europene influenţează direct activitatea 

participanţilor pieţei (participanţi profesionişti/persoane licenţiate şi autorizate autohtoni, 

conform definiţiei din legislaţia privind piaţa de capital). Necesitatea reformării pieţei de 

                                                           
9 http://www.bis.org/publ/bcbs230.pdf 
10http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/FATF%20Standards%20-
%2040%20Recommendations%20rc.pdf 
11http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/FATF%20Standards%20-
%2040%20Recommendations%20rc.pdf 
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capital, reiese din angajamentul luat de către autorităţile ţării pentru a elimina diferenţele 

esenţiale dintre piaţa autohtonă şi cea a UE, dar şi din dorinţa autorităţilor de a edifica 

mecanismele de capital în interiorul ţării. Cerinţele impuse pieţei prin noua Lege privind piaţa 

de capital12, care a reprezentat o speranţă pentru participanţi, reglementează şi stabileşte 

condiţiile pentru activitatea societăţilor de investiţii, a organismelor de plasament colectiv şi a 

fondului de compensare a investitorilor, ofertele publice, ofertele de preluare, infrastructura 

pieţei de capital, inclusiv pieţele reglementate. Această reformă este o provocare atât pentru 

organul de supraveghere şi reglementare a pieţei (Comisia Naţională a Pieţei Financiare), cât şi 

pentru toţi participanţii profesionişti, deoarece nivelul de pregătire a pieţei pentru schimbare 

nu este la nivelul aşteptat. Scepticismul participanţilor pieţei, lipsa unei cererii din partea 

pieţei pentru reformare, subdezvoltarea pieţei bursiere, implementarea reformei cu un plan 

propus într-o perioadă prea scurtă şi neconsultat cu experţii din piaţă,  lipsa prezentării unei 

istorii de succes drept reper a creat o perioadă de stagnarea şi incertitudine a activităţii pieţei 

de capital. Alte două elemente care au inhibat şi mai mult procesul de dezvoltare a fost 

încrederea joasă a cetăţenilor în mecanismele pieţei financiare nebancare şi inexistenţa 

programelor de educaţie financiară.  

Starea generală a pieţei se poate de caracterizat prin următoarele: 

 lichiditate redusă – în ultimii 5 ani avut loc tranzacţii în volum de 2,663.8 mln lei 

iar în întreaga perioadă de activitate 1995-2014 au avut loc tranzacţii în volum 

de 8,173.2 mln lei; 

 numărul redus de emitenţi – la sfârşitul anului 2014 în lista Bursei de Valori a 

Moldovei erau înscrise 958 societăţi pe acţiuni din care acţiunile doar ale 166 

emitenţi au fost tranzacţionate, restul fiind societăţi moarte; 

 dezvoltare slabă a bazei materiale – lipsa investiţiilor suficiente pentru crearea 

atât a bazei materiale a pieţei, cât şi a subsistemelor de asigurare a ei; 

 lipsa instrumentelor financiare – pe piaţa bursieră se emit şi se tranzacţionează 

doar acţiuni; 

 grad înalt de risc – risc de credit, de dobândă, de lichiditate, valutar, legislativ etc. 

                                                           
12Legea nr. 171 din  11.07.2012 privind piaţa de capital, Monitorul Oficial Nr. 193-197, 14.09.2012 
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În astfel de condiţii, apare întrebarea dacă pentru Republica Moldova piaţa de capital 

este o necesitate sau un moft. Cu certitudine atunci când acţiunile a aproape 90% de societăţi 

pe acţiuni niciodată nu se tranzacţionează la bursa de valori, ar părea firesc şi logic că fie nu 

este nevoie de astfel de instrumente, fie ele trebuie restructurate în mod fundamental, şi 

ajustate la necesităţile pieţei. În acelaşi timp standardele înalte impuse de către directivele 

europene pun presiuni foarte mari asupra CNPF pentru a institui reguli stricte şi măsuri pe a 

locul extrem de restrictive, în scopul asigurării unei pieţe echitabile, de cele mai multe ori nu 

sunt aplicate în practică, încât majoritatea participanţilor pieţei nu au expertiza şi profunzimea 

necesară pentru a asimila astfel de standarde înalte. Analizând situaţia de pe piaţa de capital 

din ultimii ani, în special în contextul atacurilor raider, a deposedării proprietarilor de drept de 

acţiunile sale cât şi lipsa de dorinţă a participanţilor pieţei de a se moderniza (până recent 

ordinele de tranzacţie trebuiau depuse pe suport de hârtie la BVM), justifică într-o măsură 

acţiunile şi intenţiile autorităţii de supraveghere de a impune nişte reguli de joc mai dure în 

intenţia de a avea rezultate palpabile.  

 

Piaţa de Asigurări 

Piaţa de asigurări a cunoscut o creştere considerabilă între anii 2008 şi 2014, singurul 

an de contracţie fiind anul 2009, iar rata medie de creştere pe întreaga perioadă de 6.4% 

(FIGURA 7), devansând de aproape două ori rata de creştere economică. Ritmul de creștere a 

volumului de prime brute subscrise a fost influenţat de dezvoltarea sectorului asigurărilor de 

sănătate, preponderent cu valabilitate în afara ţării, asigurarea facultativă CASCO, asigurarea 

obligatorie de răspundere civilă, precum și datorită dezvoltării semnificative a rețelei 

brokerilor de asigurare. În acelaşi context e important de menţionat faptul că ritmul de 

creştere a valorii despăgubirilor achitate a întrecut de aproape două ori rata de creştere a 

primelor brute subscrise (fiind de 12%). Acest fapt a dus la diminuarea profitului companiilor 

de asigurare, şi implicit a pus presiuni adiţionale asupra lor în vederea identificării surselor 

alternative de generare a veniturilor.  
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Piaţa de asigurări, în ciuda unei creşteri fulminante în perioada anilor 2009-2016, nu a 

fost absolvită de dificultăţi şi turbulenţe. Cele mai multe bătălii s-au dus în ceea ce ţine de 

Sistemul Carte Verde. Biroul Naţional de Asigurători de Autovehicule a fost un organ extrem de 

disputat şi vizat în numeroase articole apărute în mass media. BNAA este o asociație 

profesională bazată pe principiul aderării asigurătorilor de răspundere civilă care îi are drept 

membri pe asigurătorii, care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru 

pagube produse de autovehicule.  

Consiliul Birourilor din Bruxelles, care este organizaţia ce gestionează şi supraveghează 

Sistemul Carte Verde la nivel European şi Directivele asiguratorilor de autovehicule, a 

atenţionat de nenumărate ori că Moldova riscă să îşi piardă statutul de ţară cu dreptul să emită 

Cărţi Verzi.  

 La Adunarea Generală a membrilor Consiliului Birourilor, care a avut loc în luna mai 

2015, a fost adoptată decizia de a suspenda Biroul din Republica Moldova din Sistemul „Carte 

Verde”, începând cu data de 1 octombrie 2015. Ulterior, ca urmare a măsurilor întreprinse de 

către BNAA şi de către autorităţile competente ale Republicii Moldova, Consiliul Birourilor de 

la Bruxelles a amânat data intrării în vigoare a dispoziţiei de suspendare până la 1 aprilie 2016, 

stabilind o perioadă de monitorizare. BNAA și autoritățile din Moldova s-au angajat să 
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Figura 7: Piaţa de asigurări  (Despăgubiri achitate – dreapta)   Sursa: CNPF 
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întreprindă toate măsurile necesare pentru a se conforma exigențelor Consiliului Birourilor de 

la Bruxelles, astfel încât să fie anulată suspendarea Moldovei din Sistemul „Carte Verde” 

începând cu 1 aprilie 2016.  În cazul în care suspendarea dreptului Moldovei de a emite poliţe 

de tip Carte Verde, va intra în vigoare definitiv, aceasta se va solda cu câteva consecinţe majore 

pentru cetăţenii ţării dar şi pentru economie per ansamblu: 

1. Pierderea veniturilor de peste 260 milioane lei pentru companiile autohtone de 

asigurare, ceea ce reprezintă circa o pătrime din totalul asigurărilor vândute, şi 

cu aproape 10% mai mult decât asigurările de răspundere civilă auto internă. 

2. Creşterea considerabilă a preţului pentru poliţele de asigurare care vor trebui să 

fie procurate de către Moldovenii ce călătoresc peste hotarele ţării, cu limite 

rigide asupra duratei de valabilitate a poliţei.  

3. Obligarea cetăţenilor Moldovei care vor dori să intre pe teritoriul ţării cu maşini 

înmatriculate în alte state, cât şi a vizitatorilor străini, să procure o poliţă de 

asigurare la intrarea în ţară, diferită de cea deţinută pentru zona Cărţii Verzi.  

În acest sens, este imperativ ca autorităţile statului sa întreprindă un set de acţiuni 

concrete prin care să demonstreze reprezentanţilor Consiliului Birourilor angajamentul ferm 

în privinţa reformarea sectorului de asigurări, în termene cât mai restrânse. Acţiunea din 

partea autorităţilor totodată va da dovadă de faptul că industria de asigurări este pregătite 

pentru a accede la spaţiul European de asigurări, respectând cele mai înalte standarde. Printre 

aceste acţiuni trebuie să se regăsească cel puţin următoarele: 

1. CNPF: Verificarea felului în care membrii Biroului Naţional al Asiguratorilor de 

Autovehicule, îşi onorează obligaţiile ce reies din emiterea poliţelor de tip Carte 

Verde.  

2. Poliţia de Frontieră: Implementarea de comun cu CNPF unui mecanism care să 

permită verificarea la frontieră a valabilităţii poliţelor de tip Carte Verde, fapt 

care va reduce semnificativ numărul de poliţe contrafăcute, şi va creşte siguranţa 

sistemului.  

3. Procuratura Generală, Centrul Naţional Anticorupţie, Procuratura 

Anticorupţie: Finisarea anchetelor cu privire la refuzul a două bănci de a 

permite acces directorului executiv al BNAA la informaţia bancară şi conturile 
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bancare ale BNAA, şi tragere la răspundere a persoanelor care se fac 

responsabile.  

4. BNAA: Continuarea dialogului cu autorităţile locale în vederea promovării 

acţiunilor necesare, şi cu reprezentanţii Consiliului Birourilor din Bruxelles 

pentru a identifica toate cerinţele care trebuie realizate de către instituţiile din 

Moldova, pentru a menţine statutul cu drepturi depline în sistemul Carte Verde.  

 

Accesarea Finanţării Externe 

În total, în perioada anilor 2010-2015, Republica Moldova a contractat asistență 

externă în valoare de circa 3 miliarde Euro, cea mai mare sumă fiind în anul 2010, de peste 1 

miliard Euro, pentru trei sectoare cheie – Guvernare Responsabilă, Dezvoltare Economică și 

Investiții în Capitalul Uman. În prima jumătate a anului 2015 însă, organizaţiile internaţionale 

precum Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială, şi Delegaţia Uniunii Europene la 

Chişinău au stopat finanţarea programelor în Moldova, cel puţin până la identificarea unei 

soluţii pentru criza politică, şi stabilizarea situaţiei macro-financiare din ţară. Întârzierea 

acordării creditului de 150 milioane Euro din partea României are loc din aceleaşi motive.  

Din 2007 până în 2014, în Moldova au demarat 11 programe de suport bugetar în sumă 

totală de peste 475 milioane Euro, 9 dintre care au demarat începând cu 2009 cu un buget de 

circa 410 milioane Euro. În termen scurt, Moldova are disperată nevoie de deblocarea 

finanţării oficiale cel puţin pentru suport bugetar care în anul 2014, a constituit circa 131 

milioane Euro. În anul 2015, după sistarea finanţării externe, porţiunea de suport bugetar 

urma a fi acoperită de prima tranşă din creditul acordat de Guvernul României în valoare de 60 

milioane Euro. În condiţiile în care rata medie ponderată a obligaţiunilor de stat emise de către 

Ministerul Finanţelor al Moldovei este de aproape 25%, şi Moldova în continuare nu are acces 

la pieţele de capital internaţionale, finanţarea deficitului pe piaţa internă va irosi resurse 

importante pentru Guvernul ţării. Mai mult ca atât, convertirea garanţiei de stat acordată de 

Guvern în cazul împrumutului pentru Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank în datorie a 

sectorului public, urmează să pună presiuni adiţionale pe buget.  
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În termen lung însă, Moldova va fi nevoită să acceseze pieţele de capital internaţionale 

pentru finanţarea deficitului bugetar, în cazul în care doreşte să atingă un nivel sustenabil de 

dezvoltare. Asistenţa oficială pentru dezvoltare e crucială la etapele incipiente ale dezvoltării 

statului, nu şi atunci când o ţară pretinde la primirea statutului de ţară membră a celei mai 

puternice zone economice din lume, precum este Uniunea Europeană. Totodată asistenţa 

pentru dezvoltare nu poate să crească continuu, cu viteza cu care creşte economia ţării, datele 

din anii 2009-2014, demonstrând acest lucru (FIGURA 8): ritmul de creştere al remitenţelor 

depăşeşte considerabil ritmul de creştere a asistenţei externe. În astfel de circumstanţe, 

guvernul ţării este nevoit să identifice un model sustenabil de dezvoltare, bazat pe influxuri de 

capital care nu depind de generozitatea donatorilor externi, şi de disponibilitatea investitorilor 

de a contribui cu capital.    

Pentru a accesa pieţele de capital internaţionale este nevoie de realizarea câtorva 

precondiţii majore, printre care: creştere economică robustă, menţinerea unei inflaţii joase şi 

stabile, finanţarea deficitului curent fără mari dificultăţi, promovarea unei politici fiscale 

prudente şi o bună istorie privind gestionarea datoriei publice. Ţările care emit pentru prima 

dată titluri de valoare pe pieţe internaţionale, trebuie să pună un accent deosebit şi pe 

Figura 8: Fluxurile de capital, Trendline Linear  Sursa: BNM, Banca Mondială 
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stabilirea unor standarde înalte de transparenţă ce ţine de direcţia politicii monetară, şi să 

promoveze un angajament ferm de implementare a reformelor structurale. 

Scopul principal al participării ţărilor la pieţele de capital internaţionale este de a 

identifica o sursă alternativă de finanţare a angajamentelor financiare interne. În termen de 

câţiva ani, în condiţiile în care se iau paşi concreţi în vederea implementării unor reforme 

drastice în sectorul economic, politica băncii centrale, standarde înalte de transparenţă etc., 

acest obiectiv va putea fi realizabil şi pentru Republica Moldova. În practică, performanţa 

economică a ţărilor care au trecut prin procesul dat se caracterizează prin performanţă 

macroeconomică bună pentru perioade îndelungate de timp, creşteri economice medii de 

aproximativ 4-5% cu 2-3 ani înainte de prima emisiune a obligaţiunilor pe pieţe internaţionale 

de capital13. În cazurile de succes, ţările au reuşit să îşi reducă costurile de finanţare a 

deficitelor bugetare, diversificându-şi totodată sursele de finanţare, astfel creându-şi mai mult 

spaţiu de manevră în vederea politicilor interne pe domeniul fiscal şi economic.  

 

În contextul Acordului de Asociere 

Sectorul financiar reprezintă probabil cel mai complex şi vital segment al unei economii. 

Prin urmare, abordarea deficienţelor din acest sector va juca un rol extrem de important in 

succesul de integrare Europeană a Moldovei. Printre angajamentele asumate în contextul AA se 

regăsesc în sfera serviciilor financiare, se regăsesc următoarele: 

 Asigurarea unei protecții eficace și adecvate a investitorilor și a altor 

consumatori de servicii financiare – lucru care de prea multe ori a fost ignorat 

sau încălcat în istoria Republicii Moldova, începând cu privatizări şi încheind cu 

atacurile raider. 

 Asigurarea stabilităţii şi integrităţii sistemului financiar al Republicii Moldova în 

totalitatea sa – un obiectiv enorm de important pentru autorităţile de 

reglementare.  

 Consolidarea independenței, a competenţelor de supraveghere şi reglementare 

ale BNM, prin revizuirea legislației cu privire la banca centrală în conformitate 

                                                           
13 https://www.imf.org/external/np/icm/2003/eng/111703.pdf  

mailto:info@ipre.md
https://www.imf.org/external/np/icm/2003/eng/111703.pdf


I P R E  | 23 

 

 www.ipre.md      •     info@ipre.md      •     022 78 89 89     •      Chişinău, str. Vasile Alecsandri 87, MD – 2019 

cu cele mai bune practici ale UE, inclusiv cu sprijinul experților din UE, dar și din 

Banca Central Europeană.  

 Îmbunătățirea capacității administrative a autorităților de supraveghere în 

conformitate cu acquis-ul UE relevant 

 Transpunerea şi implementarea legislaţiei UE din domeniul serviciilor 

financiare: experienţa statelor UE, cele mai bune modele şi practici, probleme de 

implementare 
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Întreprinderile de Stat 

Republica Moldova se confruntă şi astăzi cu o serie de reminiscenţe sovietice, printre 

care şi proporţia mare a economiei dirijată în mod direct de stat. Conform datelor Agenţiei 

Proprietăţii Publice, pe lângă toate întreprinderile municipale, în 2014 în Moldova au fost 202 

de întreprinderi de stat şi 112 societăţi comerciale în care statul deţine o anumită cotă parte. 

Toate aceste întreprinderi au o contribuţie semnificativă în PIB-ul Moldovei şi joacă un rol 

crucial în dezvoltarea ţării. Cele 202 întreprinderi de stat au declarat vânzări de peste 7 

miliarde lei pe parcursul anului 2014, şi au acumulat pierderi în valoare de aproape 340 

milioane lei. Cu alte cuvinte, în mod indirect statul a pierdut 340 milioane lei ca urmare a 

administrării ineficiente a activelor deţinute prin intermediul acestor întreprinderi. 

Gestionarea ineficientă a activelor este un risc inerent la care sunt supuse întreprinderile de 

stat încât pierderile acumulate de către ele, sau un eventual faliment, loveşte în plătitori de 

impozite şi nu anumiţi investitori. Astfel nu există stimulente suficiente de a reduce riscurile 

sau a se asigura că întreprinderile sunt gestionate pe cât de eficient posibil. O măsură care 

poate diminua riscul dat, este implementarea unor standarde înalte de transparenţă în 

activitatea agenţilor economici în care statul are un interes. Actualmente nu există cerinţe 

privind dezvăluirea publică informaţiei faţă de întreprinderile de stat.  

În acest context, este crucial ca întreprinderilor de stat (în special acele care joacă un rol 

semnificativ pentru economia naţională) să fie impuse cerinţe similare cu cele impuse 

societăţilor pe acţiuni cu capital integral sau majoritar de stat. În acelaşi timp, o practică des 

întâlnită în ţările cu un grad înalt  de transparenţă, în special ţările din zona Uniunii Europene 

este şi dezvăluirea informaţiei cu privire la politicile salariale. Datorită proximităţii acestor 

companii cu factorii de decizie politică şi autorităţile de reglementare, întreprinderile de stat 

sunt deseori expuse unor posibilităţi sporite de corupere şi probleme de guvernanţă, 

manifestate inclusiv prin licitaţii aranjate şi numiri în funcţii de conducere pe criterii politice.  

Segmentul ÎNTREPRINDERILOR 

mailto:info@ipre.md


I P R E  | 25 

 

 www.ipre.md      •     info@ipre.md      •     022 78 89 89     •      Chişinău, str. Vasile Alecsandri 87, MD – 2019 

43.40%

58.40%

28.30%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

SUA UE Moldova

O transparenţă mai mare în rapoartele financiare ale întreprinderilor de stat ar pune 

presiune semnificativă pe conducerea acestor entităţi în vederea gestionării eficiente a 

activelor. Ţinând cont de impactul economic şi social al întreprinderilor de stat, este extrem de 

important ca ele să fie supuse celor mai înalte standarde de transparenţă şi raportare, ca 

cetăţenii să aibă la dispoziţie instrumentele necesare pentru a monitoriza felul în care sunt 

cheltuiţi banii publici.  

 

Întreprinderile Mici şi Mijlocii 

În  ultimii zece ani de zile  IMM  au înregistrat o evoluţie pozitivă la  marea majoritate a 

indicatorilor, ceea ce arată  de fapt că sectorul  este profitabil şi contribuie pozitiv  la  

activitatea per  ansamblu  a  economiei.  Conform  datelor  Ministerului  Economiei  şi  a  BNS,  

în  Republica Moldova,  IMM  deţin  circa  97,7%  din  numărul  total  al  întreprinderilor  din  

ţară  şi  reflectă  o creştere stabilă a sectorului atât datorită îmbunătăţirii mediului de afaceri, 

cât şi perfecţionării cadrului regulator ce ţine de activitatea antreprenorială.  În acelaşi timp, 

drept pondere în PIB, IMM  din  Moldova  rămân  cu  mult  în  urmă  comparativ  cu  sectorul  

de  IMM  din  SUA  sau  UE (FIGURA 9). 

Faptul că IMM  contribuie atât de puţin la formarea PIB în comparaţie cu SUA şi UE se 

datorează mai multor factori importanţi, precum: mentalitatea sovietică în care întreprinderile 

 Figura 9: Ponderea IMM-urilor în PIB   Sursa: Ministerul Economiei, BNS, IFC 
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de  stat  conduceau  procesele  economice,  sistemul  învechit  de  impozitare  care  deseori 

facilitează activitatea corporaţiilor mari şi a întreprinderilor de stat şi este mai puţin echitabil 

vizavi  de  IMM,  constrângerile  accesului  la  finanţare  pentru  activitatea  IMM,  nivelul  jos  

de educaţie financiară şi lipsa de iniţiativă antreprenorială a populaţiei etc. În ciuda acestui 

fapt este  important  de  subliniat  creşterea  considerabilă  pe  care  a  înregistrat-o  acest  

sector  pe parcursul ultimilor ani. Aceasta se întâmplă şi pe fonul finanţării numeroaselor 

programe  de promovare a antreprenorialului susţinute de importanţi donatori străini. Prin 

urmare numărul de  întreprinderi, cât şi volumul  vânzărilor pentru întreaga industrie,   au  

fost  într-o constantă creştere din anul 2005 până în prezent (FIGURA 10). 

Un element contraintuitiv însă, este scăderea numărului de salariaţi în aceeaşi perioadă. 

Acest fenomen poate fi explicat prin câteva argumente: 

1. Procedura de lichidare a întreprinderilor  este atât de complicată încât mulţi 

antreprenori  preferă  să  nu  închidă  IMM  ci  să  le  lase  sa  figureze  ca  fiind 

inactive,  fapt  care  inevitabil  duce  la  diminuarea  numărului  de  angajaţi  în 

acest sector.  

2. Antreprenorii  preferă  să  aibă  cât  mai  puţini  angajaţi  în  întreprinderile  sale 

din cauza nivelului înalt de impozite pe care trebuie să îl achite pentru fiecare 

Figura 10: Date cu privire la ÎMM Sursa: BNS 
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dintre aceştia, dar şi din cauza lipsei oportunităţilor economice (lucru care ar 

putea  fi  combătut  odată  cu  accesul  ridicat  al  produselor  moldoveneşti  pe 

piaţa de desfacere Europeană). 

 

În contextul Acordului de Asociere 

În contextul AA, dezvoltarea în continuare a politicii în materie  de crearea unui mediu 

prielnic  pentru  antreprenori  şi  investitori  în  acelaşi  rând,  în  conformitate  cu  cele  mai  

bune practici  şi  standarde  internaționale,  precum  și  apropierea  treptată  între  normele  

Republicii Moldova și normele și recomandările UE în  domeniul guvernanţei corporative, vor 

fi elementecruciale care vor determina succesul acestui sector.  Câteva angajamente ale 

Moldovei în acest sens sunt: 

 Promovarea  unei politici  privind ocuparea  forței  de  muncă, al  cărei obiectiv 

să fie  sporirea  numărului  și  a  calității  locurilor  de  muncă,  prin  asigurarea  

unor condiții de muncă decente, inclusiv în vederea reducerii economiei 

informale și a muncii nedeclarate. 

 Elaborarea  studiilor  de  evaluare  a  implementării  strategiilor  naţionale  în 

domeniul  întreprinderilor  şi  forţei  de  muncă  şi  dezvoltarea  noilor  strategii  

în sfera respectivă. 

 Consolidarea  cooperării  privind  politica  industrială  și  antreprenorială, 

îmbunătățind astfel mediul de afaceri pentru toți operatorii economici, dar cu un 

accent deosebit pe  IMM. Cooperarea sporită ar trebui să îmbunătățească cadrul 

administrativ și de reglementare atât pentru întreprinderile din UE, cât și pentru 

cele din Republica Moldova care funcționează în UE și în Republica Moldova, și 

ar trebui să fie întemeiată pe politicile industriale și pe politicile privind IMM ale 

UE, ținând  seama de principiile și de practicile recunoscute la nivel internațional 

în acest domenii. 

 Încurajarea dezvoltării politicii în domeniul inovării. 

 Elaborarea stimulentelor pentru creşterea numărului    IMM  –  „start-up”, bazate 

pe tehnologii moderne, şi crearea instrumentelor de finanţare de tip venture. 
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Dependenţa Energetică a Republicii Moldova 

Situaţia din sectorul energetic al Republicii Moldova este caracterizat prin dependenţa 

de un singur furnizor atât la procurarea gazelor naturale, cât şi la procurarea de energie 

electrică. În acelaşi timp există o serie de lacune ale cadrului legal, ce ţin de reglementarea 

activităţii operatorilor şi a procesului de stabilire a tarifelor. 

Pe de altă parte, venitul real al populaţiei este afectat de deprecierea valutei naţionale 

în raport cu principalele valute, deoarece marea majoritate a cetăţenilor au veniturile în lei, iar 

preţurile pentru resursele energetice sunt stabilite în dolari SUA. În acelaşi timp se atestă o 

scumpire a bunurilor şi serviciilor ce ţin de activitatea de import, iar majorarea tarifelor 

pentru energie electrică şi gaze va genera o scumpire în lanţ pentru celelalte servicii comunale, 

cât şi pentru alte bunuri şi servicii, în costul cărora intră energia sau gazele naturale. Astfel 

puterea de cumpărare a cetăţenilor este expusă unor presiuni enorme, fapt care se va 

răsfrânge asupra reducerii consumului şi asupra acumulării datoriilor faţă de furnizori. 

 

Gaze Naturale 

Volumul anual de gaze naturale procurate de Republica Moldova constituie aproximativ 

1 miliard m3, unica sursă de gaze naturale fiind concernul rus „Gazprom”14. Consumul 

gospodăriilor casnice constituie până la 30%, iar alte 2 categorii importante de consumatori 

sunt operatorii din sectorul energetic (41%) şi agenţii economici din industrie, agricultură, 

comerţ, transport (25%). Livrarea gazelor naturale este înfăptuită de compania mixtă 

„Moldovagaz”, în care 50%+1 acţiune revin concernului „Gazprom”, 35,33% sunt în 

proprietatea Guvernului RM şi alte 13,44% aparţin comitetului de administrare a proprietăţii 

Transnistriei15. 

                                                           
14Raportul de activitate al ANRE pentru 2014, pag. 20 
15 Raportul SA “Moldovagaz” pentru 2014, pag. 2 
http://www.moldovagaz.md/userfiles/file/darea_de_seama_2014.pdf  
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Reţelele de transport şi distribuţie a gazelor naturale sunt o componentă indispensabilă 

pentru securitatea energetică a statului, iar problema cedării obscure a cotei majoritare în 

favoarea concernului „Gazprom” porneşte din perioada 1994-1998, urmare a unor decizii 

arbitrare care au defavorizat imens Republica Moldova16. 

În scopul diversificării surselor şi căilor de transportare a gazului, pe 27 august 2014 a 

fost dat în exploatare gazoductul Iaşi-Ungheni, cu o capacitate de 1,5 miliarde m3 anual17.În 

prezent acest gazoduct asigură mai puţin de 1% din necesarul consumului intern al ţării, fiind 

conectate doar raioanele Ungheni şi Nisporeni. Însă este un prim pas în vederea interconectării 

la sistemul energetic european, pentru a reduce dependenţa energetică a Republicii Moldova. 

Un alt aspect de o importanţă majoră este datoria acumulată faţă de „Gazprom” pentru 

gazele naturale. Conform informaţiei publicate de Ministerul Economiei, datoria pentru gazele 

naturale a constituit $4,85 miliarde conform situaţiei din 01.07.201518. Peste 90% din datorie 

revine  SAD „Tiraspoltransgaz”, aflat pe teritoriul autoproclamatei republici transnistrene, care 

primeşte gaz în baza unui contract semnat cu SA „Moldovagaz”. 

 

Energia Electrică 

Conform informaţiei oficiale pentru anul 2014, producerea internă a energiei electrice 

acoperă doar 19,1% din consum19. Aspectul dat prezintă o vulnerabilitate sporită a sectorului 

energetic naţional de sursele externe de furnizare a energiei. Până în 2015 exista posibilitatea 

de procurare a energiei de la 2 furnizori: Centrala electrică de la Cuciurgan şi furnizorii din 

Ucraina. Începând cu noiembrie 2014 Ucraina a interzis exportul de energie electrică din cauza 

deficienţei de cărbune, în rezultatul conflictului armat din regiunea Donbass. Astfel unicul 

furnizor capabil să asigure Republica Moldova cu energie electrică rămâne Centrala electrică 

„MoldGRES”, aflată pe teritoriul controlat de autoproclamata republică transnistreană. 

Acţionarul „MoldGRES” este holding-ul energetic „Inter RAO UES” din Federaţia Rusă. 

                                                           
16 http://www.viitorul.org/doc.php?l=ro&id=800&idc=294  
17 Raportul de activitate al Ministerului Economiei pentru 2014, pag. 7 
18 http://www.mec.gov.md/ro/content/ministerul-economiei-raspuns-la-adresarea-4000-de-cetateni-legatura-
cu-datoriile  
19Raportul de activitate al ANRE pentru 2014, pag. 6 
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Conform rapoartelor tehnice publicate de „Moldavskaya GRES”, gazul natural reprezintă 

99,7% din materia primă pentru producerea de energie20. Deoarece gazul pentru producerea 

energiei este de asemenea livrat de concernul „Gazprom” prin intermediul SA „Moldovagaz”, 

dependenţa energetică a Republicii Moldova de Federaţia Rusă este extrem de mare şi la 

capitolul energie electrică. 

 

Deficienţe ale cadrului legal 

Legislaţia actuală conţine un şir de lacune, care limitează independenţa Agenţiei de 

reglementare şi crează premise pentru stabilirea netransparentă a tarifelor şi costurilor de 

bază pentru operatori. Analiza cadrului legal relevă următoarele aspecte care trebuie 

înlăturate: 

 Independenţa ANRE de factorul politic: conform art. 43 alin. (4) din Legea cu 

privire la energetică, bugetul Agenţiei este aprobat de Parlament. Spre exemplu, 

pentru anul 2015 bugetul ANRE a fost aprobat abia în luna noiembrie; 

 Aprobarea netransparentă a tarifelor: atât legea cu privire la gazele naturale, cât 

şi legea privind energia electrică nu prevăd expres aprobarea tarifelor prin 

organizarea transparentă de consultări publice, după mecanismul expus în legea 

privind transparenţa în procesul decizional. De asemenea în metodologiile de 

calculare a tarifelor nu este prevăzut un termen exact privind durata procesului 

de aprobare a tarifelor; 

 Controlul activităţii titularilor de licenţă: cadrul legal actual prevede că în 

funcţiile ANRE intră controlul activităţii operatorilor, dar nu este precizată 

periodicitatea efectuării acestuia, din care motive nu se respectă principiul de 

„eficienţă maximă la costuri minime”, stipulat în regulamentul de funcţionare al 

ANRE. Pentru comparaţie, în sectorul bancar BNM efectuează auditul băncilor 

cel puţin anual. 

 

                                                           
20Sursa: http://moldgres.com/category/press-release 
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Sporirea securităţii energetice 

La 21 mai 2015 Guvernele României şi Republicii Moldova au semnat un memorandum 

privind realizarea interconectării reţelelor de gaze naturale şi energie electrică dintre state21. 

Proiectele de interconexiune urmează a fi implementate în perioada 2015-2020, iar bugetul 

necesar constituie circa 750 milioane euro, din care 421 milioane euro se atribuie lucrărilor pe 

teritoriul Republicii Moldova. 

Ulterior, la 16.06.2015 a fost emisă Hotărârea de Guvern cu nr. 409, prin care s-au 

aprobat foile de parcurs cu privire la etapele de realizare a interconexiunilor. Hotărârea mai 

vizează şi aprobarea noilor legi cu privire la energia electrică (proiect de lege nr. 430) şi gazele 

naturale (proiect de lege nr. 432). 

Realizarea interconexiunilor la sistemul energetic românesc vor contribui atât la 

ameliorarea securităţii energetice a Republicii Moldova, cât şi la posibilitatea de a procura 

energie electrică la preţuri cu 30-40% mai mici22 faţă de preţul actual de 6,775 cenţi SUA/kWh, 

produsă de „Moldavskaya GRES” şi livrată Republicii Moldova de compania intermediar 

„EnergoKapital”. 

 

În contextul Acordului de Asociere 

Sectorul  energetic  e  unul  la  fel  de  important  ca  şi  cel  financiar  în  vederea  

asigurării securităţii  economice  de  termen  lung  a  ţării.  Din  acest  motiv  AA  prevede  un  

compartiment aparte  în  care  sunt  stipulate  angajamentele  ambelor  părţi  în  vederea  

îmbunătăţirii  stării  de lucruri în sfera energetică. Printre acestea se numără următoarele: 

 Întreprinderea unor pași spre integrarea pieței  energetice a Republicii Moldova 

în piața  UE,  inclusiv prin implementarea  celui de-al  treilea  pachet pentru piața 

de  energie  electrică  și  gaze,  precum  și  prin  implementarea  foii  de  parcurs  

a interconectărilor  de  energie  electrică  dintre  Moldova  și  România,  cum  ar  

fi extinderea  conductei  de  gaze  Iaşi-Ungheni,  pentru  a  permite  livrarea  

gazelor către Moldova. 

                                                           
21http://www.mec.gov.md/ro/content/republica-moldova-si-romania-au-semnat-un-memorandum-privind-
interconectarea-energetica  
22Sursa: http://www.opcom.ro/opcom/uploads/doc/rapoarte/lunar/R_1510_RO.pdf  
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 Identificarea  feluritelor  proiecte  de  interes  comun  în  infrastructura  

energetică, pentru a diversifica sursele și furnizorii de energie, dar  și rutele de  

transport în mod  eficient  din  punct  de  vedere  economic  și  ecologic,  prin  

facilitarea  de investiții finanțate prin împrumuturi și granturi. 

 Implementarea legislației naționale cu privire la energia regenerabilă, în scopul 

sporirii  cotei  surselor  de  energie  regenerabilă  în  consumul  total   de  energie  

și adoptarea  și  implementarea  legilor  care  transpun  directivele  UE  cu  

privire  la eficiența  energetică,  în  special  privind  performanța  energetică  a  

clădirilor  și privind etichetarea și informația standard despre  produs, cu 

includerea datelor privind  consumul  de  energie  și  alte  resurse,  pentru  

produsele  cu  impact energetic. 
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Concluzie 

 Situația economică dificilă din țară este agravată și mai mult de instabilitatea politică și 

criza regională provocată de conflictul Ruso-Ucrainean. Guvernul țării se confruntă cu costuri 

enorm de mari pentru finanțarea deficitului, iar sectorul privat este afectat de ratele crescânde 

la creditele bancare. Acest lucru se întâmplă și în contextul în care remitențele înregistrează 

scăderi considerabile, diminuând puterea de cumpărare a consumatorului moldovean și 

punând sub pericol dezvoltarea economică a țării, remitențele și consumul intern fiind 

principalele motoare pentru creșterea înregistrată de economia Moldovei în ultimii 15 ani de 

zile.  

 Astfel, se impune necesitatea stringentă de a identifica un model alternativ de 

dezvoltare pentru țară, sau cel puțin identificarea câtorva domenii cheie care ar trebui 

reformate în mod radical pentru a asigura un ritm de creștere pe măsură. În urma acestui 

studiu, au fost identificate cel puțin patru domenii sau acțiuni prioritare care pot fi parte 

componenta a planului alternativ de dezvoltare economică a Moldovei: 

1. Impunerea unui grad înalt de transparență în activitatea întreprinderilor de 

stat și a societăților comerciale în care statul este acționar. Ineficiența acestor 

întreprinderi înregistrată în ultimii ani, dar și ponderea lor în economie 

denotă faptul că potențialul acestui sector ar putea fi imens în cazul 

implementării unor principii de guvernare corporative similare celor din 

occident, printre care eliminarea tuturor conflictelor de interese între 

consiliile de administrare și instituțiile de reglementare a întreprinderilor 

respective, publicarea rapoartelor anuale îndeosebi componenta financiară, 

instituirea mecanismelor de evaluare a managerilor etc. 

2. Impulsionarea dezvoltării sectorului IMM prin stimularea startup-urilor și 

crearea cadrului necesar pentru capitalul de risc. Ponderea mică a IMM în 

PIB, denotă faptul că acest sector este încă subdezvoltat, iar inovația și 

antreprenoriatul nu sunt promovate prin politici sustenabile. Prin urmare o 

atenție deosebită asupra favorizarea startup-urilor ar putea genera destulă 

activitate economică, dar totodată ar putea contribui la crearea de noi locuri 

de muncă, și chiar readucerea unei porțiuni de cetățeni înapoi acasă.  
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3. Crearea unei instituții care se va ocupa în mod exclusiv de fondurile pentru 

dezvoltarea țării. Republica Moldova suferă în continuare de infrastructură 

subdezvoltată, fapt care afectează în mod semnificativ activitatea economică 

a țării. O Bancă pentru Dezvoltare a țării ar putea consolida eforturile pe 

partea de investiții în infrastructură precum domeniul energetic, drumuri, 

irigare etc. Astfel de investiții ar putea cu siguranță porni motorul economic 

al Moldovei. Totodată, o instituție de acest gen ar avea capacitatea de a 

penetra piețele internațional de capital, accesând resurse financiare 

alternative la cost avantajos, lucru care ar putea soluționa parțial problema 

sustenabilității asistenței externe.  
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