
 
 
 

 
 

 
 

Cadrul de politici de dezvoltare 
a mediului de afaceri și 
necesitățile de măsurare 



 
 
 

 
• Strategia Națională de Dezvoltare "Moldova 2020"; 
• Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi 

mijlocii pentru anii 2012-2020; 
• Strategia reformei cadrului de reglementare a activităţii  de 

întreprinzător pentru anii 2013-2020; 
• Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivităţii Republicii 

Moldova; 
• Foaia de parcurs privind acţiunile Guvernului în vederea 

eliminării constrîngerilor critice în calea mediului de afaceri 
pentru anii 2013-2014 (încheiată) . 

 
 Cadrul de politici pentru reformele de 

reglementare 
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 Cadrul legislativ al Reformei Regulatorii 

• Legea nr.424 din 16.12.2004 privind revizuirea şi optimizarea 
cadrului normativ de reglementare a activităţii de întreprinzător 

• H.G. nr.141 din 17 februarie 2004 despre reforma reglementării 
de stat a activităţii antreprenoriale 

„Ghilotina” 1: Abrogarea 
reglementărilor inutile şi a celor 

fără acoperire legală 

• Legea nr.235 din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază de 
reglementare a activităţii de întreprinzător 

• H.G. nr.1230 din 24.10.2006 cu privire la aprobarea Metodologiei 
de analiză a impactului de reglementare şi de monitorizare a 
eficienţei actului de reglementare 

„Ghilotina” 2: Introducerea 
principiilor de reglementare, 

„aprobarea tacită”, cerinţa AIR 

• Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin 
autorizare a activităţii de întreprinzător 

• Legea nr. 161 din 22.07.2011 privind implementarea ghişeului 
unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător 

„Ghilotina” 2+: Eliminarea 
actelor permisive inutile şi a 
celor fără acoperire legală 

• Legea nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra 
activităţii de întreprinzător 

• H.G. nr.147 din 25.02.2013 Registrul de stat al controalelor 
• H.G. nr.694 din 05.09.2013 Metodologia generală de planificare a 

controlului de stat în baza analizei criteriilor de risc 
 

Optimizarea  structurii și 
procedurilor  în domeniul 

controalelor  de stat 



 
 
 

 
 

 
 Perspectivele Reformei Regulatorii 

•Reevaluarea permanentă a listei autorizațiilor și licențelor în 
scopul reducerii  
•Implementarea practică a ghişeului unic în desfăşurarea 
activităţii de întreprinzător la nivel sectorial și APL 
•Stabilirea la nivel de legi sectoriale a unor proceduri și condiții 
de autorizare clare și transparente 

 

Ghilotina” 2+ etapa III: 

•Revizuirea şi îmbunătățirea cadrului normativ care 
reglementează procesul şi metodologia AIR prin: 

•instituirea mecanismului AIR ca parte componentă a 
procesului de reglementare; 
•dezvoltarea abilităților de efectuare a AIR. 

• Metodologia de estimare a costurilor administrative prin 
aplicarea Modelului Costului Standard  

Dezvoltarea instituției de analiză 
a impactului de reglementare.   

• 22 instituţii de stat au aprobat 23 metodologii sectoriale de 
planificare a controlului de stat asupra activităţii de 
întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc 

• Implementarea practică a Registrului de stat al controalelor 
(electronic) prin instituirea și agregarea  Registrelor de 
controale sectoriale  

Optimizarea  structurii 
organismelor de control, 

mecanismului și procedurilor  în 
domeniul controalelor  de stat 

 



 
 
 

”Cadru de reglementare este un fel de colesterol  pentru  
sistemul sangvin al economiei, care este mediul de afaceri".  
 

 "AIR este instrumentul de diagnosticare (de măsurare), pentru a 
determina exact valoarea poverii de reglementare asupra 
organismului economic si pentru identificarea căilor posibile  
pentru a uşura starea lui„   
 
AIR - un filtru natural pentru contracararea normelor 
ineficiente 
 
 
 
 

 
 Necesitățile de măsurare 
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Politici de stat în domeniul ameliorării 
competitivităţii 

• Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivităţii 
Republicii Moldova (HG nr.4 din 14.01.2014) 

• Strategia inovaţională a Republicii Moldova pentru perioada 
2013-2020 “Inovaţii pentru competitivitate (HG nr. 952 din 
27.11.2013) 

• Politici în domeniul elaborării/implementării/dezvoltării 
mecanismelor moderne pentru ameliorarea competitivităţii 
sectorului industrial: 

     -  susţinerea creării şi dezvoltării parcurilor industriale 
     -  intensificarea utilizării potenţialului zonelor economice  
        libere 
     -  susţinerea dezvoltării clusteriale a sectorului industrial  
 



Statistica în domeniul industriei 
Problemele generale: 
1.Indicatorii excluși din sistemul indicatorilor statistici:  
- numărul scriptic mediu al salariaţilor (pe activităţi economice, 
inclusiv in aspect teritorial );  
- numărul întreprinderilor care au redus volumul de producţie , etc. 
2. Datele și indicatorii noi: 
- datele privind  50 TOP-companii industriale profitabile (pe forme 

de proprietate, în profil teritorial); 
- indicii de dezvoltare inovaţională şi clusterială a sectorului 

industrial. 
3. Statistica regională: datele în profilul Regiunilor de Dezvoltare 
4. Periodicitate. 
 



Statistica inovaţională 
Indicatori care determină: 
• Capacităţile mediului de afaceri de absorbţie a inovaţiilor: 
   - nr. întreprinderilor care implementează inovaţii de produs sau 
tehnologic;  
 - nr. întreprinderilor care introduc inovaţii organizaţionale sau de 
marketing;  
   - volumul vânzărilor de inovaţii către piaţă şi către firme ca % din 
volumul vânzărilor, etc. 
• Conexiunile inovaţionale:  
   - nr. întreprinderilor care inovează intern;  
   - nr. întreprinderilor care colaborează cu alte companii;  
   - volumul cheltuielilor de inovare, altele decît cercetare şi 
dezvoltare tehnologică;  
   - % din vânzări,  etc. 
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Numărul angajaţilor

Numărul întreprinderilor

IMM - 32,2%

IMM - 33,4%
(238,4 mln. lei)

IMM - 56,9% 
(238,4 mii persoane)

IMM - 97,4% 
(50,9 mii unităţi)

Cota IMM-urilor în Economia 
Națională a Republicii Moldova 

în anul 2013 



STRATEGIA DE SUSŢINERE A 
DEZVOLTĂRII ÎNTREPRINDERILOR MICI 

ŞI MIJLOCII   
PENTRU ANII 2012 – 2020 

PLANUL DE ACŢIUNI PRIVIND IMPLEMENTAREA 
STRATEGIEI PENTRU ANII 2015-2017 

PLANUL DE ACŢIUNI PRIVIND IMPLEMENTAREA 
STRATEGIEI PENTRU ANII 2012-2014 



1. Ajustarea cadrului normativ de reglementare la necesităţile 
dezvoltării IMM-urilor 

2. Îmbunătăţirea accesului IMM-urilor la finanţare 

3. Dezvoltarea capitalului uman prin promovarea 
competenţelor şi culturii antreprenoriale 

4. Sporirea competitivităţii IMM-urilor şi încurajarea 
spiritului inovator 

5. Facilitarea dezvoltării IMM-urilor în regiuni 

6. Dezvoltarea parteneriatelor în afaceri 

7. Dezvoltarea  antreprenoriatului  feminin în Republica 
Moldova 

Direcţii prioritare 



1. Facilitarea accesului  femeilor antreprenoare la 
instruire şi resurse informaţionale, 

2. Promovarea spiritului antreprenorial în rîndul 
femeilor, 

3. Facilitarea accesului  femeilor antreprenoare la 
resurse financiare 
 

Dezvoltarea  antreprenoriatului  feminin  
în Republica Moldova 



Mulţumim pentru atenţie 
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