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Fenomenul de creştere economică al unei ţări nu se produce în anuarele sale statistice, ci într-un spaţiu 
geografic real. Unele teritorii ale ţării pot să ofere mai multe avantaje naturale şi infrastructurale propice 
creşterii economice, altele mai puţin. De aceea, nu ar trebui să fie de mirare faptul că pe termen lung, 
creşterea economică este însoţită de transformări geografice şi de aprofundarea disparităţilor între dife-
rite localităţi şi regiuni. Creşterea rapidă care a fost înregistrată în ultimele decenii în majoritatea ţărilor 
lumii a fost însoţită de urbanizare şi creşterea densităţii populaţiei în oraşe, scăderea costurilor de trans-
portare şi migrarea forţei de muncă de la sat la oraş, facilitarea comerţului internaţional şi intensificarea 
integrării transfrontaliere. În aceste circumstanţe, multe din guvernele naţionale au fost şi continuă să fie 
preocupate de reducerea disparităţilor geografice prin promovarea investiţiilor în regiuni situate înafara 
principalilor poli de creştere economică.

Însă eficacitatea eforturilor de distribuţie geografică a activităţilor economice poate fi pusă la îndoială. 
Raportul Băncii Mondiale privind dezvoltarea mondială în 2009 abordează problema restructurării geo-
grafiei economice şi pune la îndoială presupunerea că activităţile economice trebuie să fie proporţional 
distribuite din punct de vedere geografic pentru ca de ele să beneficieze păturile sărace şi vulnerabile1. 
Conform raportului, încercarea de a asigura difuzia geografică a activităţii economice poate împiedica 
creşterea, având rezultate reduse în lupta împotriva sărăciei. Pentru o creştere rapidă şi inclusivă, guver-
nele trebuie să promoveze integrarea economică la baza căreia stă mobilitatea oamenilor, produselor şi 
a ideilor.

Însă chiar dacă acceptăm concentrarea economică ca pe un fapt ce nu poate fi schimbat, creşterea econo-
mică poate fi și incluzivă, iar standardele de viaţă a regiunilor periferice se pot apropia de cele din polurile 
de dezvoltare economică. Pentru aceasta, guvernele urmează să folosească cu grijă – adică fără a genera 
distorsiuni economice - stimulentele menite să atragă companiile în zonele defavorizate şi să-şi concen-
treze eforturile asupra îmbunătăţirii politicilor publice la nivel local, prestării serviciilor publice de bază 
și la calitate comparabilă pe întreg teritoriul ţării şi investirii eficiente în infrastructura-cheie care asigură 
această incluziune (drumuri, telecomunicaţii, energie).

Autorităţilor publice locale le revine un rol deosebit de important în competiţia pentru investiţii străine 
şi asistenţă externă, în atragerea investiţiilor teritoriale ale companiilor naţionale, dar și în încurajarea 
investiţiilor din partea companiilor locale. Deşi decizia unei companii străine de a investi sau nu într-o 

1  Raportul privind dezvoltarea mondială 2009: restructurarea geografi ei economice, Banca Mondială, http://web.worldbank.org/WBSITE/
EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/ROMANIAINROMANIANEXTN/0,,contentMDK:21967362~menuPK:454649~pagePK:2865066~piPK: 
2865079~theSitePK:454573,00.html 
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anumită ţară se bazează pe mai mulţi factori, cum ar fi situaţia politică, cadrul macroeconomic (PIB, in-
flaţia, rata şomajului, nivelul deja realizat de investiţii străine directe), cadrul de reglementare al busine-
ssului (costul desfăşurării afacerii şi nivelul de protecţie a investitorilor), mărimea şi lichiditatea pieţei, 
sistemul de impozitare, productivitatea forţei de muncă, mediul social (politicile în domeniul educaţiei şi 
pieţei forţei de muncă, nivelul de criminalitate) şi altele, investiţiile sunt, în ultimă instanţă, un fenomen 
local, adică ele sunt întotdeauna amplasate într-o anumită localitate. Odată ce o companie este hotărâtă 
să investească într-o ţară/regiune, calitatea mediului local de afaceri poate influenţa alegerea localităţii, 
iar eforturile administraţiei publice locale în domeniul atragerii investiţiilor poate consolida competiti-
vitatea localităţii şi creşte nivelul de investiţii. După cum arată și prezentul studiu, investiţiile sunt indis-
pensabile pentru a genera creştere economică la nivel regional/local, pentru a deschide mai multe locuri 
de muncă, pentru a asigura o remunerare mai bună a salariaţilor și pentru a îmbunătăţi performanţele 
economice și financiare, adică, în ultimă instanţă, competitivitatea firmelor locale.

Scopul acestui studiu este de a analiza fenomenul investiţional în regiunile din Republica Moldova (să 
precizăm că prin termenul „regiune” în acest document noi avem în vedere la modul general raioanele, 
municipiile, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, precum și regiunile de dezvoltare Nord, Centru și 
Sud). În primul capitol al acestui studiu este realizată o analiză a evoluţiei și stării economice curente a 
regiunilor din Republica Moldova. De asemenea, analizăm evoluţia investiţiilor în aceste regiuni și, pe 
baza datelor statistice, încercăm să identificăm factorii-cheie care atrag sau resping investiţiile la nivel 
regional. 

Capitolul doi include ratingul performanţei investiţionale a regiunilor din Moldova, rating pe care au-
torii intenţionează să-l actualizeze o dată la doi ani. Ratingul performanţei investiţionale a regiunilor 
este bazat pe estimarea indicatorilor de performanţă investiţională curentă, a dinamicii investiţionale în 
perioada 2003-2008, a stabilităţii fluxurilor investiţionale în aceeași perioadă, precum și a diversificării 
sănătoase a investiţiilor pe diferite sectoare ale economiei locale.

Capitolul trei este axat pe analiza cadrului de politici care influenţează atragerea și intensificarea investi-
ţiilor la nivel regional. Acesta începe cu o expunere succintă a acelor evoluţii majore în politica regională 
și de descentralizare care sunt relevante din perspectiva atragerii investiţiilor. Capitolul continuă cu ana-
liza competenţelor pe care le au autorităţile publice locale în trei domenii majore de politică: cadrul de 
reglementare a afacerilor, infrastructura și educaţia. Ţinând cont de faptul că asistenţa externă în mare 
măsură compensează deficitul de capital investiţional la nivel local, o secţiune din acest capitol elucidează 
interacţiunile autorităţilor publice locale cu donatorii prezenţi. Capitolul se încheie cu descrierea unor 
practici pozitive în atragerea investiţiilor străine de către autorităţile publice locale din alte ţări.
Ultima parte a lucrării trage concluzii din analiza efectuată și face unele recomandări autorităţilor publice 
centrale și locale care ar putea să contribuie la atragerea investiţiilor în regiuni și la încurajarea compani-
ilor deja existente să facă mai multe investiţii. 
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Evoluţia şi starea economică a regiunilor 

Diferenţele geografice şi teritoriale în dezvoltarea economică a ţărilor sunt în mare măsură fireşti, inevi-
tabile și prezente în toate ţările. Datele statistice arată că în ţările post-socialiste, aceste diferenţe sunt, 
în general, mai mari decât în cele dezvoltate (Figura 1). Diferenţele provin din diferenţele în dotarea cu 
resurse umane, naturale, amplasarea geografică, evoluţiile istorice ale teritoriilor, costurile de transport 
şi mulţi alţi factori. Unele surse influente sugerează că încercările de a uniformiza creşterea economică 
sunt inutile sau chiar contraproductive, de aceea accentul în politici trebuie de pus pe dezvoltarea econo-
mică uniformă şi pe incluziunea regiunilor, chiar dacă creşterea economică a acestora este nebalansată . 
În această abordare, regiunile mai sărace ar putea beneficia de creşterea economică a regiunilor mai 
prospere prin intensificarea integrării economice. În cazul Republicii Moldova, intensificarea integrării 
este împiedicată, în primul rând, de calitatea extrem de proastă a arterelor de transport, în special, a celor 
rutiere. 

Totuși, în comparaţie cu ţările din Europa, Republica Moldova se deosebeşte printr-o polarizare econo-
mică extrem de pronunţată (Figura 1), jumătate din Produsul său Intern Brut fiind realizat în capitala 
care concentrează numai un sfert din populaţia ţării. Într-o mare măsură această polarizare economică 
este explicată de evoluţia lentă a proceselor de urbanizare și de faptul că Moldova are o populaţie rurală 
foarte mare (60% - cel mai mare indicator de ruralizare din Europa). Caracteristica cea mai vizibilă a 
acestei polarizări economice este concentrarea activităţii economice, a celor mai bune resurse umane și 
celei mai performante infrastructuri în capitala Chişinău. Restul ţării reprezintă nişte „insuliţe” de viaţă 
economică mai mult sau mai puţin activă - în special Bălţi, dar tot mai vizibil în ultimii cinci ani orașele 
Cahul, Ungheni şi Comrat, precum alte câteva orașe mai mici - într-o „mlaştina economică” eminamente 
rurală. Această structură economico-geografică este elucidată în mod clar de asemenea indicatori ca nu-
mărul şi densitatea companiilor, numărul angajaţilor, valoarea vânzărilor realizate şi evoluţia bugetelor 
unităţilor administrativ-teritoriale.

Astfel, în anul 2008, în municipiul Chişinău activau 65,7% din toate întreprinderile din ţară, inclusiv 
66,7% din toate întreprinderile mari, 50% din întreprinderile medii, 61,2% din întreprinderile mici şi 
67,6% din micro-întreprinderi. Aceasta se translează într-un indice al densităţii generale a întreprinde-
rilor pe municipiul Chişinău de 47 unităţi la 1000 populaţie în vârstă aptă de muncă (Tabelul 1, mai multe 
detalii vedeţi în Anexa 1). Pentru comparaţie, media pe ţară este 17,7 unităţi, în Regiunea de Dezvoltare 
(RD) Nord - 8,5 unităţi (dar numai 6,9 unităţi dacă excludem municipiul Bălţi), în RD Centru -8,2 unităţi, 
în UTA Găgăuzia – 10,5 unităţi, iar în RD Sud – numai 6,2 unităţi. În afară de municipiile Chişinău şi Bălţi şi 

Procesele investiţionale 
din Moldova în profi l regional
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UTA Găgăuzia, densitatea întreprinderilor este mai mare decât 10 unităţi numai în şase raioane - Anenii-
Noi, Ungheni, Străşeni, Taraclia, Orhei şi Ialoveni – dar și în acestea firmele sunt concentrate în orașele de 
reședinţă, satele fiind economic pustii. Mai mult decât atât, în unele raioane – cum ar fi Edineţ, Florești, 
Șoldănești – în 2003-2008 s-a observat o emigrare a întreprinderilor care își aveau aici reședinţa către 
alte raioane. 

Tabelul 1 Distribuţia şi densitatea teritorială a întreprinderilor în Republica Moldova, anul 2008

micro mici medii mari total
total/1000 populaţie 
vârsta aptă de muncă

total 31095 8329 1685 1012 42121 17,7
Mun. Chişinău 21034 5104 880 675 27693 47,0
RD Nord 3668 1252 327 138 5385 8,5

inclusiv, mun. Bălţi 1321 419 60 48 1848 17,8
RD Centru 4182 1185 262 109 5738 8,2
RD Sud 1450 538 144 63 2195 6,2
UTA Găgăuzia 761 250 72 27 1110 10,5

Sursa: BNS şi calculele autorilor;

Figura 1 Dispersia PIB regional pe cap de locuitor*, % din nivelul naţional al PIB pe cap de locuitor, 
2006**

Notă: * - Dispersia PIB-ului regional pe cap de locuitor (la nivelul NUTS 3, corespunzător regiunilor de dezvoltare în 
Republica Moldova) este măsurată ca sumă a diferenţelor absolute dintre PIB regional pe cap de locuitor și PIB naţional pe 
cap de locuitor ponderate cu cotele populaţiilor regiunilor respective în total populaţie și exprimate ca % din PIB naţional 
pe cap de locuitor. Dispersia PIB-ului regional pe cap de locuitor este nulă când PIB pe cap de locuitor este identic în toate 
regiunile ţării și crește odată cu amplificarea distanţelor între PIB-urile regiunilor și media naţională.

Surse: Eurostat, BNS și calculele autorilor.
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Totodată, în alte şase raioane, densitatea generală a întreprinderilor este extrem de mică (sub 5 uni-
tăţi), acestea fiind, de fapt, zonele cele mai dezavantajate pe plan economic din ţară: Cantemir (numai 
2,0 întreprinderi/1000 populaţie în vârsta aptă de muncă, în marea majoritatea fiind vorba de mici 
unităţi comerciale), Leova (3,1), Teleneşti (3,7), Floreşti (4,1), Făleşti (4,7) şi Sângerei (4,8). Alte două 
raioane extrem de defavorizate  – Nisporeni şi Şoldăneşti – abia depăşesc pragul convenţional de 5 în-
treprinderi/1000 populaţie în vârsta aptă de muncă. Să remarcăm faptul că anume aceste opt raioane 
sunt caracterizate de ponderi deosebit de înalte ale populaţiei rurale (una din cauzele densităţii mici 
a întreprinderilor) şi de rate emigraţioniste foarte înalte (una din consecinţele densităţii mici a între-
prinderilor). De asemenea, anume aceste opt raioane şi sunt tradiţional percepute de economiştii din 
Moldova, dar şi de publicul larg, ca fiind cele mai defavorizate din întreaga ţară. Nu este întâmplător 
că toate aceste opt raioane au nimerit foarte jos şi în Ratingul Performanţei Investiţionale, elaborat de 
Expert-Grup (vedeţi capitolul doi). 

Peisajul economic la nivelul întregii ţări este dominat de micro-întreprinderi (73,8% din total), reflec-
tând o structură economică „moale”, ţesută din afaceri mici sau foarte mici, bazate mai mult pe iniţi-
ativa proprie, decât pe asocierea capitalurilor în companii. Însă dacă eliminăm municipiile Chişinău 
şi Bălţi, ponderea întreprinderilor micro scade la 67%, acesta fiind un alt indicator care vorbeşte 
despre înclinaţia mai mică a populaţiei spre afaceri în regiunile rurale ale ţării. Practic, jumătate din 
întreprinderile din regiuni şi care fac parte din categoria micului business (micro, mici şi medii), au ca 
principal gen de activitate comerţul cu ridicata sau cu amănuntul. Cu alte cuvinte, aceste întreprinderi 
doar valorifică trendurile economice existente, caracterizate de înclinaţia înaltă spre consum a popu-
laţiei şi care finalmente este alimentată din remitenţele emigranţilor. Din această cauză, chiar dacă 
sunt multe la număr, întreprinderile micului business din Moldova au o contribuţie disproporţionat 
de mică în crearea locurilor de muncă şi în generarea valorii adăugate la nivelul întregii economii. 
Reprezentând 93% din totalul întreprinderilor înregistrate pe ţară, întreprinderile micului business 
creează numai 57% din locurile de muncă pe ţară şi generează estimativ 35-40% din valoarea adău-
gată pe economie.

Pe de altă parte, în multe raioane există şi foarte puţine întreprinderi mari, capabile să ofere debuşee mari 
şi stabile pentru forţa de muncă locală. De exemplu, în raionul Leova nu există nici o întreprindere care 
ar satisface criteriile de întreprindere de talie mare, în Şoldăneşti – numai 1, în Dubăsari şi Ocniţa – câte 
2, în Basarabeasca, Rezina şi Teleneşti – câte 3. Însă unele din aceste întreprinderi sunt într-o situaţie 
financiar-economică foarte dificilă, practic aproape de falimentare.

Având numai 25% din populaţia ţării, Chişinăul concentrează cele mai multe resurse de muncă ocupate în 
activităţi formale. Conform datelor Biroului Naţional de Statistică (BNS), circa 56,4% din numărul mediu 
de salariaţi pe ţară lucrează în întreprinderile din municipiul Chişinău, iar alte 6,3% - în cele din munici-
piul Bălţi (Tabelul 2, mai multe detalii vedeţi în Anexa 3). Această concentrare foarte puternică a salaria-
ţilor este explicată de faptul că în regiuni este foarte înaltă ponderea populaţiei auto-ocupate în activităţi 
agricole de subzistenţă, activităţi extrem de primitive ca şi nivel de dezvoltare tehnologică şi venituri 
generate.
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Tabelul 2 Cota regiunilor în total salariaţi şi structură ocupării pe tipuri de întreprinderi, anul 
200?

Cota în total 
salariaţi, %

Structura ocupării pe tipuri de întreprinderi, 
% din total

micro mici medii Mari Total
total 100,0 14,4 21,0 21,9 42,7 100,0
Mun. Chişinău 56,4 16,7 20,5 17,2 45,7 100,0
RD Nord 19,3 10,0 19,6 26,5 43,8 100,0
inclusiv, mun. Bălţi 6,3 11,1 16,9 13,2 58,7 100,0
RD Centru 13,2 14,2 25,0 29,1 31,7 100,0
RD Sud 7,7 10,2 22,4 28,8 38,6 100,0
UTA Găgăuzia 3,5 10,9 19,7 31,1 38,3 100,0

Sursa: BNS şi calculele autorilor

Dar polarizarea economică a Moldovei este cel mai clar vizibilă dacă dezagregăm teritorial volumul total 
al vânzărilor pe economie. Astfel, companiile înregistrate în Chişinău raportează circa 74% din vânzările 
totale pe ţară, şi această cotă a crescut în ultimii ani (Tabelul 3). Este adevărat că unele dintre întreprinde-
rile raportoare (în sfera telecomunicaţiilor, energiei, transportului feroviar) au foarte multe filiale terito-
riale, vânzările acestora din punct de vedere statistic fiind atribuite organizaţiilor centrale. Dar calculele 
noastre arată că chiar şi după eliminarea acestui efect, cota companiilor din Chişinău în total vânzări pe 
ţară scade foarte puţin, la circa 67-68% din total. În același timp, este interesant că ponderea întreprin-
derilor care raportează activitate nerentabilă în municipiul Chişinău este mai mare decât a celor din alte 
teritorii, un lucru care, credem noi, vorbeşte despre înclinaţiile mai puternice de ascundere a veniturilor 
din partea companiilor din capitală. 

Tabelul 3 Cota regiunilor de dezvoltare în totalul vânzărilor raportate de întreprinderi, anii 2005 
şi 2008, % din total

2005 2008

total 100,0 100,0
Mun. Chişinău 71,7 73,9
RD Nord 13,0 13,4

inclusiv, mun. Bălţi 5,5 5,6
RD Centru 8,6 7,9
RD Sud 4,1 3,2
UTA Găgăuzia 2,6 1,6

Surse: BNS şi calculele autorilor;

Evoluţiile economice mediocre ale unităţilor administrativ-teritoriale – caracterizate de numărul mic 
de întreprinderi, emigrarea intensă, cererea mică de consum – se numără printre factorii care au con-
tribuit la erodarea bazei fiscale pe care se sprijină autorităţile publice locale care administrează aceste 
unităţi. Îngustarea bazei fiscale în comparaţie cu necesităţile de finanţare este demonstrată de scă-
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derea continuă a cotei veniturilor curente (compuse din venituri proprii, mijloace speciale colectate 
de instituţiile publice locale şi defalcări de la veniturile generale de stat) în totalul bugetelor unităţilor 
administrativ teritoriale (Tabelul 4, mai multe detalii la nivel de raioane/municipii/UTA Găgăuzia ve-
deţi în Anexa 2).

Tabelul 4 Ponderea veniturilor curente în total venituri ale bugetelor raioanelor/municipiilor/
UTA Găgăuzia % din total

2004 2005 2006 2007 2008
2009 

planificat
executat ianuarie-

iulie 2009

Media naţională 52,4 44,7 39,5 35,0 29,3 24,4 24,7

Mun. Chisinau 95,6 85,3 80,5 92,6 92,7 91,6 90,8

Media RD Nord 56,7 47,6 42,8 37,3 30,9 24,6 24,5

inclusiv, mun. Bălţi 94,2 86,7 80,4 87,1 54,5 56,7 57,9

Media RD Centru 43,1 37,5 33,1 28,7 23,2 19,5 21,4

Media RD Sud 52,4 43,3 37,6 32,0 26,9 21,6 20,2

UTA Găgăuzia 80,0 71,8 58,0 57,7 47,0 40,6 41,1

Sursa: Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi calculele autorilor

Dacă în 2004 veniturile curente depăşeau 50% din totalul veniturilor bugetelor unităţilor administrativ-
teritoriale de nivelul doi, atunci în prima jumătate a anului 2009 acestea abia dacă ajungeau la un sfert din 
total venituri. Evident, scăderea veniturilor proprii a fost determinată nu doar de evoluţiile economice 
nefavorabile, dar şi de decizii legislative, cum ar fi introducerea începând cu ianuarie 2008 a cotei zero 
la impozitul pe venitul reinvestit şi care face parte din veniturile proprii ale unităţilor administrativ-teri-
toriale, precum şi de impactul crizei financiare internaţionale, impact deosebit de mai ales în anul 2009. 
Toate acestea au restrâng drastic spaţiul de manevră pentru autorităţile locale, le-au făcut dependente 
financiar de transferurile din partea bugetului de stat şi au acutizat vulnerabilitatea politică a acestor 
autorităţi. Nu este de mirare că, după cum arată interviurile realizate de Expert-Grup cu companiile din 
raioane, aceste autorităţi au fost până acum puţin capabile să influenţeze în sens pozitiv condiţiile inves-
tiţionale la nivel local şi regional.

Totodată, interviurile realizate cu companiile şi cu autorităţile publice locale din raioane şi municipii de-
monstrează în mod clar că autorităţile publice locale, de ambele nivele, nu percep atragerea / încurajarea 
investiţiilor ca făcând parte din spectrul lor de competenţe şi obligaţii prioritare. Prin atragerea investi-
ţiilor aceste autorităţi înţeleg în special promovarea unor proiecte de dezvoltare comunitară finanţate de 
donatori internaţionali și nu încurajarea investiţiilor private, locale sau străine. În realitate, dezvoltarea 
economică durabilă a localităţilor și regiunilor depinde în mare măsură de capacităţile autorităţilor locale 
de a identifica oportunităţi anume pentru investitorii privaţi și de a le promova într-o manieră avanta-
joasă pentru cetăţeni și pentru investitor. 
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Evoluţia investiţiilor în regiuni

Regiunile din Moldova se dovedesc foarte puţin atractive pe plan investiţional, în schimb atractivitatea 
investiţională a capitalei doar s-a consolidat în timp, odată în plus confirmând teza cu privire la polari-
zarea economică acută a ţării. Alături de alţi indicatori (elucidaţi în secţiunea precedentă), acest lucru 
este demonstrat şi de un asemenea indicator ca volumul investiţiilor pe cap de locuitor finanţate din 
surse private (Tabelul 5, mai mute detalii găsiţi în Anexa 4). Dacă în 2003 volumul investiţiilor private 
per capita alocate în municipiul Chişinău depăşea de 2,4 ori media naţională, atunci în 2008 – deja de 3,0 
ori. Decalajul este cu adevărat exorbitant mai ales dacă ţinem cont de faptul că în municipiul Bălţi - urmă-
torul după Chişinău - volumul investiţiilor per capita reprezentau numai 44% din nivelul capitalei, după 
care urmează Rezina cu 32,4%, Soroca cu 26,8%, după care Cahul, Ungheni, Ialoveni cu câte 20-21% din 
nivelul Chişinăului. 

Decalajul dintre Chişinău şi restul ţării s-a redus brusc în 2009, ca urmare a crizei financiare investiţiile 
în municipiul Chişinău scăzând mult mai puternic (-54%, expresie nominală) decât în ansamblu pe ţară 
(-35%). Comparabil cu Chişinăul, în municipiul Bălţi investiţiile per capita au scăzut cu circa 47%. Expli-
caţia vulnerabilităţii investiţionale mai acute a municipiilor Chişinău şi Bălţi în anul 2009 constă în faptul 
că criza financiară a lovit mai ales în piaţa imobilului rezidenţial, această piaţă fiind una din preferenţele 
principale ale investitorilor în perioada ante-criză.

Tabelul 5 Evoluţia investiţiilor private per capita, lei

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

media naţională,
neponderată

948,4 1305,1 1958,4 2672,3 3689,1 4239,6 2707,0

Mun. Chişinău 2294,8 3350,0 5115,8 7122,8 10611,4 12877,8 5585,1

RD Nord 684,6 782,0 1071,0 1666,8 1935,3 2102,2 1412,9

Mun. Bălţi 1302,0 2252,5 2648,2 4848,4 4835,2 5706,1 3010,8

RD Centru 391,1 576,5 891,6 1221,4 1785,5 1661,3 1065,0

RD Sud 640,1 903,2 1296,6 1429,4 1583,1 1328,6 1256,0

UTA Găgăuzia 888,4 999,4 1723,3 1325,4 1501,6 2006,3 1460,9

Sursa: BNS şi calculele autorilor;

Este interesant faptul că această polarizare economică nu a fost una tradiţională pentru Republica Mol-
dova. La începutul perioadei de tranziţie Moldova încă nu demonstra un nivel înalt de concentrare geo-
grafică a investiţiilor în zona capitalei (Figura 2), dar nici o polarizare economică generală atât de accen-
tuată ca în prezent. În perioada anilor 1985-1994 ponderea investiţiilor de capital efectuate în municipiul 
Chişinău în totalul investiţiilor pe ţară (pe toate sursele de finanţare) era mai mult sau mai puţin compa-
rabilă cu ponderea populaţiei municipiului în totalul populaţiei pe ţară. Însă începând cu 1995 se atestă 
un nivel foarte înalt de concentrare a investiţiilor în zona capitalei, iar tendinţa predominantă în ultimii 
15 ani a fost de consolidare a rolului capitalei în calitate de recipient major al investiţiilor. Dacă în anii 
1995-2001, ponderea capitalei în total investiţii a oscilat între 37,9% din total (anul 1997) şi 64,1%, din 
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anul 2002 s-a instalat o tendinţă stabilă de creştere, de la 52,1% în 2002 la 59,9% în 2008. Scăderea care 
s-a produs în 2009 este mai degrabă una pe termen scurt, cauzată de neîncrederea băncilor vizavi de 
perspectivele sectorului de construcţii.

Figura 2 Distribuţia volumului total al investiţiilor de capital între mun. Chişinău şi alte raioane 
şi municipii din Moldova, anii 1985-2008, % din total, toate sursele de finanţare

Surse: Calculele autorilor pe baza Anuarelor Statistice ale Republicii Moldova;

Nivelul de concentrare al investiţiilor în zona capitalei este şi mai mare dacă analizăm numai investiţiile 
finanţate din resurse private. Se observă că în ultimii 6 ani nici una din celelalte regiuni de dezvoltare nu 
a fost în stare să-şi majoreze în mod durabil cota în totalul investiţiilor private atrase (Figura 3), în timp 
ce ponderea municipiului Chișinău a crescut în mod constant de la 52% în 2003 la aproape 70% în anul 
2008. Pe de altă parte, cotele tuturor celorlalte patru regiuni de dezvoltare au scăzut esenţial în ultimii 6 
ani. Aceste evoluţii sugerează că creşterea producţiei din ultimii ani din Republica Moldova s-a concentrat 
atât de mult în zona capitalei anume datorită absorbţiei fulminante a investiţiilor private de către aceasta 
și sporirii capacităţilor de producţie.

Totodată, în structura specifică a investiţiilor se observă unele diferenţe notabile între regiuni, conform 
situaţiei pentru anul 2008 (Tabelul 6). Astfel, în municipiul Chişinău o pondere înaltă (mai bine de un 
sfert din volumul total) o au investiţiile în casele de locuit. Ponderea acestor investiţii este neobişnuit de 
mare şi în UTA Găgăuzia, mai ales dacă comparăm cu adiacenta RD Sud, acest lucru reflectând creşterea 
atractivităţii oraşului Comrat ca zona rezidenţială pentru locuitorii regiunii. 
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Figura 3 Cota regiunilor de dezvoltare în totalul investiţiilor de capital private, % din total pe ţară

Surse: BNS şi calculele autorilor;

Tabelul 6 Volumul total şi structura specifică a investiţiilor în capital fix pe regiuni

total
mun.

 Chişinău
RD 

Nord
RD 

Centru
RD 
Sud

UTA 
Găgăuzia

Investiţii in active material, 
total pe ţară, milioane MDL

18089,4 10610,8 2819,1 2714,0 1518,0 427,5

Inclusiv, % din total
Case de locuit 18,2 26,7 5,9 5,6 4,8 15,4
Clădiri (cu excepţia celor de locuit) 
şi edificii

31,1 29,3 26,3 36,3 46,6 21,1

Maşini şi utilaje 29,2 28,7 40,7 24,8 21,4 21,1
Mijloace de transport 8,9 8,9 10,8 9,1 6,3 4,5
Plantaţii multianuale 1,5 0,2 0,9 3,7 5,8 9,8
Procurarea pământului 1,8 2,2 1,0 1,5 0,9 0,9
Reparaţii capitale 9,3 3,9 14,1 20,0 14,0 26,3
Altele 0,1 0,0 0,3 0,3 0,1 0,8

Sursa: BNS şi calculele autorilor;

Este interesant că în RD Nord cota cea mai mare în structura specifică a investiţiilor în capital fix o deţine 
achiziţia de echipamente şi utilaje, cota acestei investiţii specifice menţinându-se la un nivel mai mult 
sau mai puţin constant în ultimii ani, în timp ce în alte regiuni cota acestor investiţii a scăzut dramatic 
(Tabelul 7). Evident, parţial aceasta reflectă tendinţele de modernizare a echipamentului productiv la 
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uzinele şi fabricile din Bălţi, dar nu numai, investiţii în echipament şi maşini făcându-se şi în alte zone 
din regiune. În RD Centru şi RD Sud scăderea relativă a investiţiilor în maşini şi echipament productiv din 
ultimii cinci ani a fost acompaniată de creşterea investiţiilor în clădiri şi edificii cu destinaţie productivă 
sau comercială. 

Tabelul 7 Evoluţia cotei investiţiilor în maşini şi echipamente productive, % din total investiţii în 
capital fix

2005 2006 2007 2008
media naţională 41,3 33,0 28,9 29,2

Mun. Chişinău 40,9 29,6 26,2 28,7
RD Nord 45,8 42,9 40,5 40,7

Inclusiv, mun. Bălţi 38,6 36,4 30,7 35,3
RD Centru 41,9 35,6 29,2 24,8
RD Sud 35,5 31,2 25,4 21,4
UTA Gagauzia 41,1 32,3 29,4 21,1

Sursa: BNS şi calculele autorilor;

Deosebit de revelatoare, în contextul analizei atractivităţii investiţionale a regiunilor, este şi distribuţia 
geografică a investiţiilor străine directe. Conform informaţiei pentru anul începutul anului 2008, în muni-
cipiul Chişinău îşi aveau reşedinţă 84% din toate companiile cu capital străin înregistrate în ţară, cam ace-
eaşi fiind şi ponderea capitalei în totalul capitalului social al întreprinderilor cu capital străin (Tabelul 8). 

Tabelul 8 Indicatori ai investiţiilor străine în profil regional, anul 2008

 
Numărul între-
prinderilor cu 
capital străin

Capital social al 
întreprinderilor cu 

capital străin, mii lei

Fluxul net de 
investiţii străine 

totale, mii lei

Stocul de inves-
tiţii străine totale, 

mii lei 
Total 3.072 10.269.508 3.154.051 14.821.435

Mun. Chişinău 2.594 6.096.225 2.972.959 12.789.943
RD Nord 145 389.401 40.712 593.913

inclusiv, mun. Bălţi 67 170.995 35.976 254.872
RD Centru 222 457.294 89.392 849.735
RD Sud 66 355.636 39.238 445.807
UTA Găgăuzia 45 107.556 11.750 142.038

Surse: BNS;

În majoritatea raioanelor sunt foarte puţine întreprinderi cu capital străin, iar în unele raioane, sunt în-
registrate numai câte 1-2 întreprinderi cu capital străin: Edineţ şi Dubăsari – 1, Ştefan-Vodă, Şoldăneşti 
şi Briceni – câte 2 (vedeţi mai multe detalii în Anexa 5). În majoritatea cazurilor este vorba de investiţii 
străine modeste făcute în întreprinderi de dimensiuni mici sau medii: în 17 raioane media capitalului 
social per întreprindere cu capital străin în anul 2008 nu ajungea nici la 100 mii USD. În particular, în Don-
duşeni , Dubăsari, Briceni, Leova, Glodeni şi Străşeni volumul mediu al capitalului social în întreprinderile 
cu capital străin este mai jos de 10 mii USD şi este clar că, în pofida unui număr mare de întreprinderi cu 
capital străin (10 în Glodeni, 31 în Străşeni), acestea nu au un rol economic major în teritoriile respective 
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şi nici nu poate fi vorba deocamdată de un transfer tehnologic cât de cât semnificativ. Numai în trei ra-
ioane – Cahul, Ştefan-Vodă şi Rezina – agenţii economici în capitolul cărora este prezent capital străin au 
capitaluri sociale ce depăşesc 1 milion USD (în Rezina datorită volumului mare de investiţii făcute de o 
singură companie), investiţiile făcute de investitorii străini fiind corespunzător foarte mari. 

Situaţia se schimbă niţel dacă analizăm distribuţia stocului de investiţii străine totale per capita (care in-
clud investiţii directe în capital social, de portofoliu, credite, împrumuturi şi alte investiţii ale fondatorilor 
străini), dar concluzia generală oricum este destul de pesimistă pentru regiunile periferice ale ţării. După 
cum se poate vedea din Figura 3, în Chişinău stocul investiţiilor străine per capita (1660 USD) în 2008 era 
de aproape 3 ori mai mare decât în următorul raion în rating (Rezina, cu 600 USD), dar în general era de 
25 ori mai mare decât media pe toate teritoriile.

Figura 4 Stocul investiţiilor străine per capita în profil teritorial, anul 2008, USD 

Surse: BNS şi calculele autorilor;
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Aspirarea investiţiilor private de către capitală a fost parţial compensată de creşterea investiţiilor finan-
ţate din bugetul de stat şi cele locale, mai ales în RD Centru. Nivelul investiţiilor finanţate din resursele 
bugetelor locale este foarte mic, relativ instabil şi a depins în mare parte de situaţia financiară a acestor 
bugete şi de deciziile adoptate de autorităţile respective (Tabelul 9, mai multe detalii vedeţi în Anexa 6). 

Tabelul 9 Investiţii regionale finanţate din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, lei/capita

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total 34,7 80,1 98,6 164,6 114,5 158,9
Mun. Chişinău 106,0 221,1 241,4 479,0 162,7 108,4
RD Nord 21,0 43,4 45,6 85,4 105,3 134,5

inclusiv, mun. Bălţi 48,3 70,5 97,9 114,9 117,5 67,6
RD Centru 10,5 43,8 76,9 74,5 119,3 159,6
RD Sud 21,9 35,2 57,9 61,9 75,3 163,0
UTA Găgăuzia 14,5 28,3 28,3 83,9 52,0 55,7

Sursa: EG pe baza datelor BNS;

Însă alocarea investiţiilor finanţate de bugetul de stat a fost şi mai volatilă, fiind greu de identificat o ca-
reva logică în alocarea de către guvern a acestor investiţii (Tabelul 10, detalii suplimentare în Anexa 7). 
Totodată, interviurile realizate sugerează că o bună parte din investiţiile alocate din bugetul de stat au 
fost făcute pe criterii de afinitate politică dintre respectivele autorităţi locale și cele centrale.

Tabelul 10 Investiţii regionale finanţate din bugetul de stat, lei/capita

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total 21,0 42,7 115,2 238,3 445,4 565,9
Mun. Chişinău 22,2 46,7 149,3 539,9 258,2 523,9
RD Nord 12,7 32,1 122,4 99,4 197,2 209,0

Inclusiv, mun. Bălţi 10,1 22,2 58,1 109,4 60,8 570,3
RD Centru 29,4 37,5 78,6 228,5 719,6 487,7
RD Sud 14,8 75,6 86,1 103,2 720,1 935,9
UTA Găgăuzia 34,7 12,6 248,4 217,8 218,5 611,6

Sursa: EG pe baza datelor BNS;

De ce este atât de important ca autorităţile locale de ambele nivele să acorde o atenţie sporită investiţiilor 
la nivel regional? Cauza este foarte simplă: nivelul investiţiilor explică într-o foarte mare măsură nivelul de 
trai al populaţiei într-o anumită zonă, adică în ultimă instanţă influenţează şi şansele de realegere ale ale-
şilor locali. De aceea, dacă doresc să fie realese, niște autorităţi publice raţionale ar trebui să facă maximul 
posibil pentru a încuraja mai multe investiţii private în unităţile teritoriale pe care le administrează.

Figura 5 ilustrează puternica legătură între nivelul investiţiilor private per capita şi salariul mediu la nivel 
de raioane, municipii şi UTA Găgăuzia. Mai mult decât atât, începând cu anul 2003 această legătură de cau-
zalitate doar s-a intensificat, în ansamblu în perioada 2004-2008 variaţia investiţiilor explicând circa 45% 
din variaţia salariilor la nivel regional. Conform rezultatelor empirice pentru anul 2008, o majorare a nive-
lului mediu de investiţii private per capita cu 100 de lei aduce o creștere a salariului mediu cu circa 14 lei.
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Figura 5 Corelaţia dintre investiţiile private per capita şi salariul mediu la nivelul raioanelor/
municipiilor/UTA Găgăuzia

Surse: BNS şi calculele autorilor;

Pe lângă aceasta, nivelul de investiţii explică destul de bine nivelul șomajului în regiunea respectivă. Pentru 
perioada 2003-2008 un nivel mai înalt de investiţii private realizate în unităţile administrativ-teritoriale 
este asociat cu un nivel mediu mai scăzut al șomajului pentru aceeași perioadă (în absenţa altor date, rata 
șomajului la nivel regional a fost estimată ca și raport dintre numărul de șomeri înregistraţi la oficiile te-
ritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă și populaţia de vârstă economic activă). 
Cu alte cuvinte, această corelaţie confirmă o relaţie economică evidentă: mai multe investiţii=mai multe 
locuri de muncă=nivel mai mic de șomaj.

Pe lângă aceasta, investiţiile private au și un impact fiscal foarte vizibil. Astfel, nivelul investiţiilor private 
explică în măsură semnificativă nivelul vânzărilor realizate de companii și rezultatul financiar net al 
acestora (deși, evident, relaţia este bilaterală, cu un anumit decalaj în timp). Cu alte cuvinte, mai multe 
investiţii private generează în ultimă instanţă mai multe încasări în formă de TVA (aplicată vânzărilor fi-
nale) și în formă de încasări de la impozitul pe venitul distribuit al întreprinderilor (aplicat pe rezultatul 
financiar brut). Mai mult decât atât, acest impact fiscal se face observabil pe termen scurt după reali-
zarea investiţiei (evident, dacă autorităţile respective nu au acordat careva concesii fiscale investitorilor 
respectivi).

Rezultatele empirice mai arată că investiţiile sunt foarte importante și în agricultură. Însă este curios 
faptul că nivelul investiţiilor în echipament costisitor (cum ar fi tractoarele) nu este un factor esenţial care 
să influenţeze pozitiv nivelul recoltelor la hectar. Volumul acestor recolte este mult mai bine explicat de 
alţi doi factori importanţi - cantitatea îngrășămintelor chimice utilizate și bonitatea terenurilor agricole 
- primul având chiar o putere explicativă mai mare decât al doilea. 
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Care factori atrag/resping investiţiile la nivel regional?

Mai sus a fost arătat că nivelul investiţiilor private în mare măsură explică nivelul de trai al populaţiei, 
ocupării forţei de muncă și performanţelor economice și agricole într-o anumită regiune. Prin urmare, 
autorităţile publice locale ar trebui să depună eforturi susţinute pentru a atrage mai multe investiţii la 
nivel local şi, astfel, să creeze condiţii pentru ameliorarea bunăstării electoratului și dezvoltării întreprin-
derilor locale. Dar care sunt factorii de care, la rândul lor, depind investiţiile private făcute în regiuni? 

Pentru a răspunde la această întrebare, am utilizat un panel de date pentru investiţiile finanţate din 
surse private (normalizate în expresie per capita) realizate la nivel de raion/municipiu/UTA Găgăuzia (în 
total35 unităţi regionale) în perioada 2003-2008. Pentru a explica variaţia regională a investiţiilor, au fost 
analizate câteva modele liniare simple, în care variabila dependentă este media investiţiilor private/ca-
pita pentru perioada indicată. În calitate de posibile variabile explicative au fost studiate următoarele:

Densitatea întreprinderilor în respectiva unitate administrativ-teritorială;

Investiţiile publice finanţate din bugetul de stat;

Investiţiile publice finanţate din bugetele locale;

Cheltuielile cu destinaţie economică finanţate din bugetele locale (care include cheltuie-
lile de investiţii, cheltuielile curente pentru obiective și acţiuni economice, dar și salariile 
plătite în aceste sectoare);

Cheltuielile cu destinaţie pentru infrastructură finanţate din bugetele locale (care include 
cheltuielile de investiţii, cheltuielile curente pentru obiective și acţiuni de infrastructură, 
dar și salariile plătite în aceste sectoare);

Gradul de satisfacţie al celor mai mari 10 companii din unitatea administrativ-teritorială 
în legătură cu condiţiile climatului investiţional regional;

Mărimea unităţii administrativ-teritoriale respective, exprimată atât ca număr de locali-
tăţi, cât și ca suprafaţa;

Densitatea instituţiilor de învăţământ profesional și superior;

Cererea locală de consum finală, exprimată ca și sumă a volumului vânzărilor cu amă-
nuntul și a volumului serviciilor prestate populaţiei (în expresie per capita);

Stocul de investiţii străine realizate în perioada precedentă (până în anul 2002);

Moștenirea economică, exprimată ca valoare a mijloacelor fixe per capita în respectiva 
unitate administrativ-teritorială în anul 1990;

Densitatea drumurilor rutiere naţionale;

Densitatea drumurilor rutiere locale;

Calitatea drumurilor rutiere locale (exprimată ca pondere a drumurilor locale cu acope-
rire rigidă în total drumuri locale);

Densitatea instituţiilor financiare;

Nivelul investiţiilor corelează negativ sau pozitiv cu multe din aceste variabile. Totuși, analiza econome-
trică a datelor statistice disponibile ne-au permis să constatăm următoarele:
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O densitate mai mare a companiilor este (aproape prin definiţie) asociată cu un nivel 
mai mare de investiţii per capita. Dacă includem această variabilă într-un model mul-
tifactorial, aceasta eclipsează puternic oricare altă variabilă. Implicaţia de politică este 
evidentă: autorităţile locale trebuie să încurajeze un nivel mai înalt de activitatea antre-
prenorială din partea populaţiei în regiunea respectivă pentru a încuraja pe termen lung 
investiţiile și, în ultimă instanţă, a favoriza creșterea bunăstării populaţiei.

Investiţiile publice au o influenţă importantă asupra investiţiilor private în regiunea respec-
tivă. Însă nu orice fel de investiţii publice stimulează aceste investiţii private. Astfel, o bună 
parte din investiţiile finanţate din bugetul de stat și cele locale sunt făcute în importante 
obiective de infrastructură și socială (școli, grădiniţe, case de cultură, băi publice), dar care 
au un impact minor asupra înclinaţiei companiilor de a investi. Datele statistice disponibile 
arată în mod clar că cel mai puternic impact asupra investiţiilor private îl au investiţiile 
finanţate din bugetele locale în infrastructura de transport și gospodărie comunală.

Iniţial noi anticipam că capacităţile productive moștenite din perioada sovietică ar putea 
încă explica într-o mare măsură variaţia regională a investiţiilor. Însa datele arată că 
moștenirea sovietică nu mai are o influenţă puternică asupra performanţelor investiţi-
onale de astăzi. Acest lucru este demonstrat de absenţa oricărei corelaţii semnificative 
între nivelul actual al investiţiilor private și valoarea fondurilor fixe (o variabilă-proxy 
pentru capacitatea productivă moștenită) utilizate în anul 1990 la nivel regional.

Nici densitatea reţelei rutiere (exprimată în termeni demografici sau teritoriali), nici 
calitatea acesteia nu are o influenţă semnificativă asupra investiţiilor realizate în regi-
unea respectivă! Această concluzie, la prima vedere, este paradoxală, deoarece ne-am 
aștepta ca drumurile mai rele să respingă investiţiile de la nivel regional, iar cele bune 
să le atragă. Dar absenţa unei corelaţii cât de cât semnificative este explicată de faptul că 
drumurile, mai ales cele locale, sunt de o calitate foarte redusă peste tot în Moldova, iar 
densitatea acestora este mai mult sau mai puţin omogenă în profil teritorial. Totodată, 
calitatea proastă a drumurilor este una din cauzele atractivităţii investiţionale foarte scă-
zute a ţării în ansamblu.

Densitatea instituţiilor financiare în teritoriu are o influenţă slabă asupra volumului 
investiţiilor private, care scade notabil atunci când sunt adăugaţi alţi factori la model 
(iar dacă admitem și o constantă în model, această legătură în general devine negativă!). 
Această legătură slabă și contradictorie este explicată de faptul că băncile, în general, au 
o pondere mică în finanţarea investiţiilor de capital la nivel local și de faptul că acestea 
raţionalizează creditul acordat, fiind nemulţumite de calitatea planurilor investiţionale 
care le sunt propuse de companiile din regiuni.

Stocul de investiţii străine existent la începutul perioadei analizate (anul 2002) este po-
zitiv corelat cu nivelul de investiţii private realizat pe parcursul perioadei. Această su-
gerează că odată venite, investiţiile străine generează sau aduc și mai multe investiţii 
în teritoriul dat. Totuși, importanţa acestui factor scade dacă adăugăm alţi factori, mai 
esenţiali, în model.

Numărul de instituţii educaţionale profesionale și colegii existente în teritoriu este o altă 
variabilă care pare să aibă o influenţă pozitivă asupra investiţiilor private. În unităţile 
regionale unde există mai multe instituţii educaţionale nivelul mai înalt al investiţiilor ar 
putea fi explicat prin existenţa unui capital uman mai bine pregătit care poate fi implicat 
în procesul economic. Totuși, asemenea instituţii există numai în 13 unităţi regionale 
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observate, de aceea este dificil de afirmat că această influenţă ar fi semnificativă, iar dacă 
eliminăm municipiile Chișinău și Bălţi, în general dispare orice efect.

Parametrii geografici (suprafaţa, numărul de localităţi în unitatea regională respectivă) 
nu are o influenţă majoră asupra investiţiilor realizate. Numărul populaţiei însă are o 
influenţă pozitivă, lucru pe care îl explicăm prin economiile / beneficiile de scară atinse 
prin efectuarea unei investiţii într-o regiune mai mare, precum și prin faptul că unităţilor 
regionale formate din localităţi mai mari le este specifică o viaţă economică mai intensă.

În final, ţinând cont de datele statistice disponibile, nivelul mediu al investiţiilor la nivel 
de raioane/municipii/UTA Găgăuzia în perioada 2003-2008 este explicat cel mai bine de 
următoarele două modele liniare: 

1) av_inv_priv_cap= 91,7*dens_com + 0,187 * av_fin_demand+0,327*av_cheltinfr04_08_cap
 R2=0,97   (2,9)  (3,7)   (1,7) 

2) av_inv_priv_cap= 0,294 * av_fin_demand+0,530*av_cheltinfr04_08_cap 
 R2=0,96   (7,7)  (2,7)

(R2 indică a câta parte din variaţia investiţiilor este explicată de factorii din model, în paranteze 
sunt indicate erorile standard pentru coeficienţii variabilelor),

unde: 
av_inv_priv_cap – valoarea medie a investiţiilor private per cap de locuitor în perioada 2003-2008 
în unitatea administrativ-teritorială;

densit_compan – densitatea medie a companiilor în unitatea administrativ-teritorială respectivă 
(unităţi/1000 persoane de vârstă economic activă) în aceeași perioadă; 

av_fin_demand – valoarea medie a cererii finale de consum de bunuri și servicii (suma dintre vo-
lumul vânzărilor cu amănuntul și a serviciilor prestate populaţiei) pe cap de locuitor în aceeași 
perioadă;

av_cheltinfr04_08_cap – valoarea medie a cheltuielilor pentru infrastructură realizate din bugetul 
unităţii administrativ-teritoriale respective (lei / cap de locuitor) în aceeași perioadă;

În primul model, semnul coeficientului primei variabile este cel așteptat, confirmând un adevăr aproape 
evident: mai multe întreprinderi, mai multe investiţii per cap de locuitor. Aceasta contrazice unele argu-
mente auzite de autorii acestui studiu în timpul efectuării interviurilor pe teren și care au fost lansate din 
partea unor autorităţi locale de nivel raional precum că în raioanele respective ar fi „suficiente întreprin-
deri” și că „statul este cel care trebuie să deschidă mai multe întreprinderi”.

Cheltuielile publice pentru infrastructură (în special pentru drumuri și servicii comunale) influenţează po-
zitiv nivelul investiţiilor în unitatea administrativ-teritorială (coeficientul respectiv în primul model este 
semnificativ la nivelul de semnificaţie statistică de 90%, în al doilea fiind semnificativ la 95%). Este interesant 
că spre deosebire de cheltuielile publice pentru infrastructură, cheltuielile publice cu destinaţie economică 
(agricultură, industrie, servicii) corelează negativ cu investiţiile private, ceea ce sugerează un posibil fenomen 
de eliminare a investiţiilor private atunci când statul este prezent pe piaţă mai mult decât necesar.

În sfârșit, cererea finală de consum este cu semn pozitiv și semnificativă la nivelul de 95% în ambele 
modele, demonstrând că cu cât populaţia locală consumă mai mult, cu atât mai înclinate sunt companiile 
locale să investească în dezvoltarea și extinderea producţiei lor.  
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Metodologia ratingului

Analiza datelor statistice arată că fenomenul investiţional la nivel regional în Moldova este unul com-
plex şi instabil. Din această cauză, un singur indicator luat în parte - cum ar fi volumul investiţiilor pe 
cap de locuitor într-un anumit moment de timp - nu este suficient pentru a identifica cele mai perfor-
mante regiuni. Într-adevăr, ratingul regiunilor după valoarea investiţiilor private pe cap de locuitor 
din anul 2003 s-a schimbat radical în următorii 5 ani, unele regiuni avansând puternic în rating, altele 
– din contra – regresând. Figura 6 arată, spre exemplu, că raionul Basarabeasca, care în anul 2003 era 
pe locul 3 pe ţară ca volum de investiţii pe cap de locuitor, a pierdut 34 de poziţii, coborând până în 
anul 2008 pe locul 37. Raionul Cantemir este o altă regiune care a pierdut un număr impresionant 
de 22 poziţii în numai 5 ani. Municipiul Chişinău şi raioanele Leova şi Dubăsari erau şi în 2003, şi în 
2008 pe aceleaşi poziţii în rating după volumul de investiţii pe cap de locuitori. În schimb alte regiuni 
au avansat considerabil în top, cele mai multe poziţii fiind acumulate de raioanele Anenii-Noi (23) şi 
Ungheni (21).

Pentru a ilustra mai bine fenomenul investiţional în profil regional, Expert-Grup a elaborat un Rating al 
Performanţei Investiţionale pentru regiunile din Moldova pe care intenţionează sa-l actualizeze periodic 
(o dată la 2 ani) pentru a observa și compara evoluţia acestei performanţe. Unităţile observate au fost cele 
38 raioane/municipii/regiuni de dezvoltare (toate numite în continuare regiuni) pentru care există date 
statistice. Indicatorul care a stat la baza ratingului este volumul investiţiilor private pe cap de locuitor 
realizat într-o regiune dată. Din păcate, au fost disponibile date statistice pentru valoarea investiţiilor ex-
primate numai în preţuri curente. Aceasta însă probabil nu creează distorsiuni majore, deoarece indicele 
preţurilor investiţiilor nu are discrepanţe esenţiale la nivelul regiunilor analizate. Perioada observaţiilor 
sunt anii 2003-2008. 

Deoarece performanţa investiţională este un fenomen multilateral şi dinamic, autorii au decis ca în scopul 
elaborării Ratingului Performanţei Investiţionale Regionale (în continuare RAPIR) să analizeze patru la-
turi esenţiale ale acestui fenomen: 

1. „Performanţa Investiţională Curentă”, estimată prin volumul de investiţii private pe cap de 
locuitor în anul 2008 – ultimul pentru care au existat date statistice și care nu a fost afectat 
puternic de criza financiară globală.

Ratingul performanţei investiţionale 
a regiunilor din Moldova
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2. „Dinamica Performanţei Investiţionale”, estimată prin rata medie anuală de creştere a volu-
mului de investiţii private pe cap de locuitor în perioada 2004-2008.

3. „Stabilitatea Investiţională”, estimată prin suma ratelor creşterilor negative a investiţiilor 
private pe cap de locuitor (exprimate în %) pentru episoadele de scădere anuală a volumului 
investiţiilor în perioada 2004-2008. Cu cât această sumă este mai mică, cu atât procesul in-
vestiţional este mai stabil.

Figura 6 Schimbarea rangului regiunilor în anul 2008 comparativ cu anul 2003, poziţii

Sursa: calculele autorilor pe baza datelor BNS;
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4. „Diversificarea Investiţională”, estimată prin media indicelui de concentrare Hirshman-
Herfindahl  a investiţiilor pe sectoarele de activitate în anii 2004-2008. Sectoarele ana-
lizate la nivel de regiune au fost: 1) agricultura; 2) pescuitul; 3) industria extractivă; 4) 
industria prelucrătoare; 5) energia energetică, gaze şi apa; 6) construcţii; 7) comerţ cu 
ridicata şi cu amănuntul şi servicii prestate populaţiei; 8) hoteluri şi restaurante; 9) trans-
porturi şi comunicaţii; 10) activităţi financiare; şi 11) tranzacţii imobiliare, închirieri şi 
alte servicii prestate întreprinderilor. Sectoarele de administraţie publică, sănătate şi edu-
caţie au fost eliminate din analiză pentru a elimina distorsiunile cauzate de faptul că in-
vestiţiile în aceste domenii sunt practic integral finanţate din resurse publice şi nu din cele 
private.

Pentru fiecare din cele patru aspecte analizate a fost elaborat un sub-rating, fiecărei regiuni fiind-i atri-
buit un rang de la 1 la 38. Rangurile finale ale regiunilor pentru RAPIR au fost determinate ca sume a 
rangurilor obţinute de regiuni în cadrul celor patru sub-ratinguri şi normalizate din nou de la 1 la 38. 
Rezultatele acestui exerciţiu sunt expuse în următoarea secţiune.

Sub-ratingul Performanţei Investiţionale Curente 

Conform datelor statistice, în anul 2008 între cele 38 de regiuni analizate existau discrepanţe majore în 
ceea ce priveşte volumul de investiţii private pe cap de locuitor, dar în general, se poate afirmă că investi-
ţiile în capital fix realizate în regiuni sunt foarte mici. În anul 2008 valoarea indicatorului varia între 717 
lei/capita în raionul Teleneşti şi 12888 lei/capita în municipiul Chişinău (Figura 7), media pe cele 38 de 
regiuni fiind de 2157 lei/capita sau 1867 lei/capita fără municipiul Chişinău. Alte două regiuni care s-au 
făcut remarcate pozitiv sunt raionul Rezina cu un nivel al investiţiilor de 4170 lei/capita şi municipiul 
Bălţi cu 5706 lei/capita. Dacă în primul caz nivelul înalt de investiţii este explicat prin prezenţa unui colos 
industrial – Uzina de Ciment de la Rezina – atunci în cazul municipiului Bălţi aceasta este explicat de den-
sitatea înaltă a întreprinderilor care investesc.

Alături de raionul Teleneşti, la extremitatea inferioară a topului pentru anul 2008 cu investiţii sub 1000 
lei/capita se mai aflau raioanele Basarabeasca (834 lei/capita), Leova (839), Nisporeni (902) şi Dubă-
sari (957). Să menţionăm că din 2003 încoace, raioanele Teleneşti şi Dubăsari practic au fost constant în 
coada clasamentului regiunilor după nivelul de investiţii private.

Dacă lăsăm la o parte municipiul Chişinău - care se distanţează net de toate celelalte regiuni ale ţării - se 
poate constată că la nivel de regiuni de dezvoltare, cea mai performantă este RD Nord cu investiţii private 
de 2102 lei/capita, după care în mod surprinzător urmează UTA Găgăuzia (2006), și abia pe urmă RD 
Centru (1661) şi RD Sud (1329). Surprinzător este faptul că dacă în anii 1990 și în anii 2000-2002 UTA 
Găgăuzia nu se deosebea esenţial de RD Sud, în ultimii ani se observă o dezvoltare accelerată a investiţi-
ilor în regiunea respectivă.
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Figura 7 Volumul de investiţii private pe cap de locuitor în regiunile din Moldova, lei, anul 2008

Surse: calculele autorilor pe baza datelor BNS;

Sub-ratingul Dinamicei Performanţei Investiţionale 

Procesul investiţional este unul care se desfăşoară în timp, de aceea, pe lângă situaţia la zi trebuie ana-
lizată şi dinamica sa. Pentru aceasta, am introdus în rating indicele Performanţei Investiţionale Istorice. 
După cum am menţionat anterior, Performanţa Investiţională Istorică a fost estimată de noi prin rata 
medie anuală de creştere a volumului de investiţii private pe cap de locuitor în perioada 2004-2008. 
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Rezultatele acestei analize sunt cât se poate de interesante. Astfel, în perioada anilor 2004-2008 cea mai 
înaltă rată medie de creştere a investiţiilor private pe cap de locuitor a fost realizată în raionul Rezina 
(84,3% anual), după care, în mod neaşteptat, urmează raionul Leova cu 81,4% (Figura 7). Municipiul 
Chişinău se află abia pe locul 14, cu o rată medie de creştere a investiţiilor de 41% anual, iar municipiul 
Bălţi  - pe locul 19. Pe ultimul loc după rata creşterii investiţiilor private este raionul Basarabeasca (unde 
creşterea medie a fost negativă chiar şi în preţuri curente, -2,5%), precedat de raionul Floreşti (+8,8%) şi 
Cantemir (+11,8%). RD Sud în ansamblu este rău poziţionată din punct de vedere a creşterii investiţiilor 
private, deţinând locul 35.

Figura 8 Rata medie anuală de creştere a volumului de investiţii private/capita în anii 2004-2008, %

Sursa: calculele autorilor pe baza datelor BNS;
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Sub-ratingul Stabilităţii Investiţionale

Faptul că unele regiuni analizate au demonstrat o rată medie înaltă de creştere a investiţiilor în perioada 
analizată încă nu înseamnă că această creştere a fost stabilă. În general, numărul entităţilor investiţionale la 
nivel raional este destul de mic, de aceea volumul investiţiilor variază mult de la un an la altul. De exemplu, în 
cazul raionului Leova rata medie înaltă pentru anii 2004-2008 (locul 2, după raionul Rezina) a fost integral 
determinată de faptul că în anul 2004 volumul investiţiilor private a crescut de 4 ori faţă de anul 2003, după 
care au urmat două episoade de scădere a volumului de investiţii (2005, 2008) şi două episoade de creştere 
moderată (2006-2007). În perioada 2004-2008 numai în opt regiuni volumul anual de investiţii nu a înre-
gistrat regrese. Pentru a ţine cont de aceste aspecte, a fost elaborat un sub-rating al Stabilităţii Investiţionale, 
prin simpla cumulare aritmetică a ratelor de creştere negativă a investiţiilor pentru perioada observaţiilor 
(Figura 9). Spre exemplu, în raionul Nisporeni în perioada analizată au fost trei episoade de scădere a investi-
ţiilor, cumulând -24%. În raionul Basarabeasca au fost două episoade, dar cumulând -101%. Cele opt regiuni 
unde nu au fost înregistrare regrese a fluxurilor investiţionale au primit toate rangul 1 în acest sub-rating.

Figura 9 Sub-ratingul Stabilităţii Investiţionale a regiunilor din Moldova, perioada 2004-2008

Surse: calculele autorilor pe baza datelor BNS;
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Sub-ratingul Diversifi cării Investiţionale

Pentru o analiză concludentă a fenomenului investiţional la nivel regional trebuie de ţinut cont şi de as-
pectul diversificării investiţiilor realizate. De exemplu, raionul Rezina este printre regiunile-campioane ca 
nivel al investiţiilor pe cap de locuitor realizat în anul 2008 şi ca rată medie de creştere a acestor investiţii 
în perioada 2004-2008. Dar în ambele cazuri această performanţă este integral datorată unei singure în-
treprinderi - Uzinei de Ciment – care a realizat investiţii colosale într-un singur sector, în timp ce alte com-
panii din raion au fost mult mai puţin active din punct de vedere investiţional. Pentru a ţine cont de acest 
aspect, în rating s-a ţinut cont şi de concentrarea sectorială a investiţiilor, calculată cu ajutorul indicelui 
de concentrare Hirshman-Herfindahl. Datele existente nu au permis analiza concentrării doar a investiţi-
ilor finanţate din resurse private. Acest neajuns al datelor statistice fost parţial înlăturat prin eliminarea 
sectoarelor,investiţiile în care sunt integral finanţate din resurse publice - administraţia publică, sănătate, 
educaţia şi serviciile colective. Cuvântul „parţial” are în vedere faptul că în unele sectoare economice – cum 
ar fi transportul şi telecomunicaţiile – investiţiile finanţate din resurse publice au un rol important.

Figura 10 Sub-ratingul regiunilor după indicele Hirshman-Herfindahl de concentrare a investiţi-
ilor pe sectoare economice, media pentru anii 2004-2008

Surse: calculele autorilor pe baza datelor BNS;
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În alte condiţii egale, un grad mai mic de concentrare a investiţiilor în sectoarele economice (adică un in-
dice Hirshman-Herfindahl mai mic) denotă o situaţie mai bună, semnificând o distribuire mai uniformă a 
resurselor investiţionale pe sectoarele economice. Figura 10 ilustrează ratingul regiunilor după nivelul de 
concentrare, începând cu regiunile unde investiţiile sunt mai uniform distribuite pe sectoare de activitate 
(raionul Străşeni, UTA Găgăuzia, raionul Ocniţa) şi terminând cu cele unde investiţiile sunt concentrate 
într-un număr relativ mic de sectoare economice (raioanele Dubăsari, Cahul, dar mai ales Rezina).

Sinteza rezultatelor în Ratingul Performanţei Investiţionale 
a Regiunilor

Ratingul general al Performanţei Investiţionale a Regiunilor (RAPIR) condensează într-un singur indice 
sintetic toate cele patru sub-ratinguri elucidate mai sus: al Performanţei Investiţionale Curente (PIC), al 
Dinamicei Performanţei Investiţionale (DPI), al Stabilităţii Investiţionale (SI) şi al Diversificării Investiţi-
onale (DI). Ratingul general şi cele patru sub-ratinguri sunt ilustrate în Tabelul 11.

Deloc surprinzător, municipiul Chişinău este pe primul loc în rating, demonstrând cel mai înalt nivel al 
investiţiilor pe cap de locuitor în comparaţie cu toate celelalte regiuni. În acelaşi timp, municipiul Chi-
şinău a primit, alături de alte 7 regiuni, rangul 1 pentru stabilitatea investiţiilor. Însă din punct de vedere 
a dinamicii şi diversificării investiţionale, municipiul se află cam la mijlocul grupului. Pe locurile 2, 4 şi 6 
se poziţionează trei raioane – Anenii Noi, Străşeni şi Criuleni – care aparent sunt favorizate investiţional 
de amplasarea în imediata vecinătate a municipiului Chişinău.

Municipiul Bălţi este pe locul 5 în top, fiind avantajat practic numai de volumul înalt al investiţiilor pe cap 
de locuitor. Poziţionarea bună a raioanelor Sângerei şi Glodeni aparent reflectă amplasarea geografică 
avantajoasă în apropiere de municipiul Bălţi, deși conform relatărilor autorităţilor locale municipiul Bălţi 
deviază către sine o bună parte din investiţiile care ar fi putut fi alocate în cele două raioane. Raionul Bri-
ceni este pe locul 3, iar Regiunea de Dezvoltare Nord în general este bine plasată în RAPIR (locul 9, ca şi 
raionul Edineţ în parte).

Raioanele „mari” din punct de vedere demografic şi economic – Ialoveni, Hânceşti, Soroca, Ungheni şi Orhei 
– urmează unul după altul în mijlocul ratingului (de la locul 12 până la 17, Soroca şi Unghenii cumulând 
acelaşi rang 15). Raionul Rezina, deşi este avantajat de un nivel înalt al investiţiilor per capita şi de o creş-
tere puternică a acestora, nu este foarte sus în top din cauza faptului că aceste investiţii sunt practic integral 
datorate unei singure companii. Raionul Rezina este pe locul 19, pe care îl împarte cu raionul Donduşeni.

UTA Găgăuzia este pe locul 21, singurul avantaj al regiunii fiind diversificarea destul de bună a investiţi-
ilor realizate în economie. Nivelul de investiţii pe cap de locuitor realizat în 2008 este destul de înalt, mai 
mare decât în medie pe raioane şi puţin sub media naţională care include şi municipiul Chişinău. Însă în 
ultimii ani UTA Găgăuzia a demonstrat o dinamică investiţională foarte bună, de aceea nu excludem că ur-
mătoarea evaluare (2012) va demonstra un salt foarte puternic al performanţei investiţionale a regiunii.

Regiunea de Dezvoltare Centru este destul de rău în rating (locul 26), fiind „trasă în jos” de raioanele Şol-
dăneşti (locul 28), Teleneşti şi Dubăsari (ambele pe locul 33) şi Nisporeni (locul 36). 

Cel mai rău în RAPIR sunt poziţionate raioanele Cantemir (locul 37) şi Basarabeasca (locul 38). În am-
bele raioane nivelul de investiţii curent este foarte scăzut şi destul de puţin diversificat la nivel de sec-

31



toare economice (predomină agricultura, plus ceva investiţii publice în transporturi şi telecomunicaţii). 
În ultimii cinci ani nu s-a observat nici o dinamică pozitivă în aceste raioane, din contra, au fost câteva 
episoade de scădere a fluxului anual de investiţii de capital. Anume aceste două raioane cel mai mult trag 
în jos întreaga Regiunea de Dezvoltare Sud (35). În acelaşi timp, trebuie de spus că toate raioanele din 
Regiunea de Dezvoltare Sud demonstrează o performanţă investiţională inferioară mediei: Leova este pe 
locul 23, Taraclia - 25, Căuşeni –27, Ştefan Vodă – 28, Cimişlia – 31.

Tabelul 11 Ratingul Performanţei Investiţionale Regionale şi sub-ratingurile de bază

regiunea PIC DPI SI DI RAPIR
Mun. Chişinău 1 16 1 16 1
R. Anenii Noi 8 4 1 23 2
R. Briceni 15 13 11 6 3
R. Străşeni 10 34 1 1 4
Mun. Bălţi 2 19 9 20 5
R. Criuleni 30 12 1 8 6
R. Sîngerei 24 18 1 12 7
R. Glodeni 29 11 14 5 8
RD Nord 13 31 1 15 9
R. Edineţ 11 14 1 34 9
R. Calaraşi 27 7 24 4 11
R. Ocniţa 20 27 13 3 12
R. Ialoveni 7 8 21 27 12
R. Hînceşti 25 26 1 13 14
R. Soroca 4 25 19 18 15
R. Ungheni 6 3 25 32 15
R. Orhei 12 20 17 19 17
R. Rîşcani 23 29 12 9 18
R. Donduşeni 16 9 16 33 19
R. Rezina 3 1 32 38 19
UTA Găgăuzia 14 33 27 2 21
R. Drochia 18 17 36 7 22
R. Leova 36 2 33 11 23
R. Cahul 5 30 10 37 23
R. Taraclia 9 28 20 26 25
RD. Centru 19 24 15 30 26
R. Căuşeni 22 10 31 28 27
R. Şoldăneşti 33 15 30 14 28
R. Ştefan Vodă 21 32 18 21 28
R. Fălesti 31 23 22 17 30
R. Floreşti 17 37 37 10 31
R. Cimislia 32 5 29 35 31
R. Teleneşti 38 22 26 24 33
R. Dubăsari 34 6 34 36 33
RD Sud 26 35 23 29 35
R. Nisporeni 35 21 28 31 36
R. Cantemir 28 36 35 22 37
R. Basarabeasca 37 38 38 25 38

Surse: calculele autorilor pe baza datelor BNS;
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Evoluţii majore în politica regională şi descentralizare

Politica regionala în Moldova a cunoscut evoluţii contradictorii pe parcursul ultimilor două decenii, dar 
în linii mari se poate spune că a predominat abordarea de dezvoltare regională coordonată de la centru. 
Această abordare este firească ţinând cont de lipsa oricăror tradiţii continue în acest sens, dificultăţile 
tranziţiei economice şi politice care au predominat în Moldova. Gradual guvernul a preluat de la autori-
tăţile locale mai multe competenţe, cea mai recentă fiind transmiterea digurilor de protecţie contra inun-
daţiilor de la balanţa autorităţilor locale la balanţa Agenţiei de Stat „Apele Moldovei”. Totodată, asemenea 
abordare a făcut ca astăzi autorităţile publice locale să fie foarte slabe din punct de vedere al bazei fiscale, 
capacităţilor umane și instituţionale, toate acestea reflectându-se și în (in)capacitatea acestor autorităţi 
de a promova investiţiile la nivel local și, în general, într-un grad redus de responsabilitate pentru situaţia 
economică la nivel local și regional.

În prezent, pe harta administrativă a ţării există doua 3 regiuni propriu-zise, adică care nu sunt doar 
nişte unităţi statistico-geografice, ci reprezintă niște regiuni ce dispun de organe administrative care pot 
dirija dezvoltarea lor economică şi socială. Municipiul Chişinău este capitala care tradiţional are rolul eco-
nomic, politic şi administrativ determinant pentru întreaga ţară. UTA Găgăuzia este o unitate teritorială 
autonomă formată în baza principiului etnic, ceea ce asigură o identitate a zonei şi permite delimitarea 
ei geografică clară în raport cu restul ţării. Aceasta se bucură de un nivel de autonomie foarte înalt, care 
i-a permis să realizeze un progres economic mai bun decât raioanele din sudul ţării și pe termen lung 
decalajul se poate accentua. Transnistria (Unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului, inclusiv 
municipiile Tiraspol şi Bender) este şi ea o regiune distinctă din punct de vedere etnic, geografic şi eco-
nomic (ceea ce, evident, în nici un fel nu poate îndreptăţi pretenţiile sale separatiste).

Celelalte 33 de unităţi administrativ teritoriale (32 de raioane şi municipiul Bălţi) nu pot fi considerate 
regiuni propriu-zise din cauza dimensiunilor teritoriale, demografice şi economice minuscule şi defici-
tului de resurse umane şi financiare, care nu permit planificarea şi dezvoltare strategică la nivel regional1. 
Configuraţia teritorială şi dimensiunile acestora sunt în mare măsură rezultatul unor decizii arbitrare şi 
tradiţiilor moştenite din perioada sovietică și nu a unor analize economice și geografice riguroase. Reu-
nirea lor în 3 regiuni de dezvoltare (Nord, Centru şi Sud), este şi ea în mare măsură o decizie arbitrară, 

1 MacNeill, Campbell şi Şalari, „Raportul cu privire la dezvoltarea economică”, publicat în cadrul proiectului „Moldova: cooperare în dez-
voltarea regională”, fi nanţat de DFID şi SIDA (data publicaţiei nu este cunoscută). 

Analiza cadrului de politici de atragere
a investiţiilor la nivel regional
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deoarece criteriile care au stat la baza definirii celor 3 regiuni şi arondării regionale a unităţilor adminis-
trativ-teritoriale nu sunt nici pe departe clare. 

În mod cert, reformele locale trebuie să complementeze reformele naţionale, orientate spre rezolvarea 
problemelor care nu ţin de competenţa autorităţilor locale şi nu pot fi controlate la nivel de localitate. În 
continuarea acestui capitol, vor fi analizate competenţele şi realităţile la nivel local şi raional, precum şi 
modul de interacţiune între autorităţile publice de toate nivelele în domeniul dezvoltării economice. În 
special, vor fi analizate competentele autorităţilor locale în îmbunătăţirea cadrului de reglementare local 
şi consolidarea factorilor de producere (infrastructură, instruirea forţei de muncă2). Dar mai întâi, ce se 
poate spune despre cooperarea dintre autorităţile centrale și cele locale în materie de atragere a investi-
ţiilor și dezvoltare economică locală?

Conform articolului 3 al Legii cu privire la autorităţile publice locale, autorităţile administraţiei publice 
locale beneficiază de autonomie decizională, organizaţională, gestionară şi financiară, au dreptul la iniţia-
tivă în tot ceea ce priveşte administrarea treburilor publice locale, exercitându-şi, în condiţiile legii, auto-
ritatea în limitele teritoriului administrat. Articolul 6 al aceleaşi legi prevede că între autorităţile centrale 
şi cele locale, între autorităţile publice de nivelul întâi şi cele de nivelul al doilea nu există raporturi de 
subordonare, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. Cu toate acestea, calitatea cooperării cu anumite 
organe la nivel central este crucială pentru exercitarea de facto a prerogativelor stabilite prin lege.  

În asemenea circumstanţe, calitatea actului de guvernare şi principiile pe baza cărora autorităţile publice 
centrale îşi bazează relaţia cu autorităţile publice locale influenţează în mod direct performanţele autori-
tăţilor publice locale în îmbunătăţirea infrastructurii, creşterea calităţii serviciilor publice şi gestionarea 
treburilor publice locale.

Mărturiile autorităţilor publice, atât centrale, cât şi locale, precum şi a reprezentanţilor societăţii civile 
indică asupra faptului că în ultimii câţiva ani, calitatea cooperării interguvernamentale a scăzut. Auto-
rităţile publice locale nu sunt consultate, sau sunt consultate în mod sporadic sau formal în contextul 
elaborării unor documente de politici sau gestionării implementării unor activităţi şi proiecte. Chiar şi în 
procesul elaborării Strategiei Naţionale de Dezvoltare pentru anii 2008-2011, autorităţile publice locale 
au fost consultate doar post-factum în cadrul a 9 discuţii tematice la nivel regional, opiniile participan-
ţilor fiind luate în consideraţie la discreţia autorităţilor publice centrale de specialitate. Mai mult ca atât, 
introducerea unor reforme fiscale neavenite care au redus impozitul pe venitul reinvestit la cota zero 
(„liberalizarea fiscală” din 2007), a afectat în mod substanţial capacitatea autorităţilor publice locale de a 
colecta venituri proprii. Consultările vizavi de această reformă au inclus în mare parte autorităţile publice 
la nivel naţional şi organizaţiile financiare internaţionale, în special Fondul Monetar Internaţional, vocea 
colectivităţilor locale fiind foarte slabă, dacă în general auzită.

Un exemplu negativ cum „lipsa cooperării” (ca să nu spunem ingerinţe politice sau administrative bru-
tale) poate să compromită eforturile autorităţilor locale de a atrage investiţiile este următorul. La înce-
putul anului 2008, autorităţile locale şi raionale din Teleneşti au identificat un potenţial investitor din 
Belgia cu reşedinţa în România, care s-a arătat disponibil să deschidă o fabrică de textile în or. Teleneşti şi 
să creeze circa 300 locuri de muncă noi. În scopul valorificării acestei oportunităţi şi facilitării investiţi-
ilor, autorităţile publice raionale au creat un grup de lucru compus din circa 12 reprezentanţi ai adminis-

2  Accesul la capitalul fi nanciar ca factor de producţie nu este analizat în prezentul studiu, pentru că reglementarea pieţei de capital ţine 
de competenţa autorităţilor naţionale.
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traţiei publice locale şi raionale. Grupul de lucru a oferit investitorului suport informaţional şi logistic, a 
identificat un spaţiu neutilizat, a efectuat toate procedurile legale necesare pentru a asigura posibilitatea 
utilizării spaţiului în scopuri de producere şi a identificat circa 200 potenţiali angajaţi instruiţi în dome-
niul confecţiilor și textilelor.

În pofida eforturilor depuse de autorităţile publice locale şi raionale, care au corespuns celor mai bune 
practici europene, investiţia nu s-a realizat. La etapa desfăşurării licitaţiei, au apărut interferenţe atât din 
partea unor persoane fizice cu conexiuni politice, cât şi din partea unor subdiviziuni ai MAI, care au ve-
rificat şi interogat toţi membrii grupului de lucru. Conform spuselor investitorului, oficiali reprezentând 
autorităţile publice centrale au solicitat plata unei sume impunătoare pentru facilitarea investiţiei, iar 
interferenţele au urmat după refuzul investitorului de a efectua o asemenea plată. Autorităţile publice 
locale presupun că un alt motiv al interferenţelor ar putea fi apartenenţa politică a unor persoane din 
grupul de lucru la (pe atunci) unele partide de opoziţie. 

Competenţele autorităţilor publice locale: cadrul de reglementare

Cadrul de reglementare naţional în domeniul gestionării afacerii (crearea afacerii, licenţierea activităţilor, 
politica fiscală, etc.) joacă un rol primordial în crearea unui mediu favorabil investiţiilor. Totuşi, un cadrul 
de reglementare deficient la nivel local măreşte povara administrativă asupra investitorilor şi poate mo-
difica deciziile investiţionale. 

Conform articolului 14 al Legii cu privire la administraţia publică locală3, consiliul local are drept de ini-
ţiativă şi decide, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care ţin de com-
petenţa altor autorităţi publice. În acest context, pe lângă un şir de alte atribuţii, consiliile locale decid 
asupra următoarelor aspecte care au un rol critic în climatul investiţional la nivel local: 

punerea în aplicare a impozitelor şi taxelor locale, a modului şi termenilor de plată a 
acestor, precum şi acordarea de facilităţi pe parcursul anului bugetar; 

darea în administrare, concesionarea, darea în arendă ori în locaţiune a bunurilor dome-
niului public al localităţii, precum şi a serviciilor publice de interes local; 

înfiinţarea întreprinderilor municipale şi societăţilor comerciale sau participarea la capi-
talul statutar al societăţii comerciale; 

vânzarea, privatizarea, concesionarea sau darea în arendă ori în locaţiune a bunurilor 
domeniului privat al localităţii; 

atribuirea şi propunerea schimbării destinaţiei terenurilor proprietate a localităţii; 

aprobarea planurilor urbanistice şi de amenajare a teritoriului a localităţii; 

aprobarea normelor specifice şi tarife pentru instituţiile publice şi serviciile publice de 
interes local din subordine.

 Primarul, care exercită puterea executivă la nivel local:

3 Legea Nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, cu modifi cările şi completările ulterioare.
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elaborează şi propune consiliului local pentru aprobare bugetul local;

elaborează și propune consiliului local pentru aprobare planul general de urbanism şi a 
documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului; 

asigură executarea deciziilor consiliului local; 

conduce, coordonează şi controlează activitatea serviciilor publice locale; 

eliberează autorizaţiile şi licenţele prevăzute de lege; 

reprezintă colectivitatea locală în relaţiile cu alte autorităţi publice, persoane fizice sau 
juridice din ţară sau din străinătate.

Conform Articolului 41 al Legii cu privire la administraţia publică locală, consiliul raional este autoritatea 
reprezentativă a populaţiei raionului. Pe lângă un şir de alte competenţe, consiliul raional exercită urmă-
toarele atribuţii în domeniul dezvoltării economice: 

aprobă bugetul raional, contul de încheiere a exerciţiului bugetar, precum şi modul de 
utilizare a fondurilor speciale; 

decide privind administrarea bunurilor domeniilor public şi privat al raionului; 

decide privind darea în administrare, concesionarea, darea în arendă ori în locaţiune a 
bunurilor domeniului public al raionului, precum şi a serviciilor publice de interes ra-
ional; 

decide vânzarea, privatizarea, concesionarea, darea în arendă ori locaţiune a bunurilor 
domeniului privat al raionului; 

decide organizarea serviciilor publice de interes raional şi aprobă tarifele serviciilor cu 
plată, prestate de acestea; 

aprobă strategii, prognoze, planuri şi programe de dezvoltare social-economică a raio-
nului, programe de refacere şi protecţie a mediului înconjurător, programe de utilizare a 
forţei de muncă în teritoriu şi monitorizează realizarea acestora; 

decide sau, după caz, propune înfiinţarea de instituţii publice şi întreprinderi de interes 
raional, precum şi participarea la fondarea societăţilor comerciale; 

decide asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, inclusiv cooperarea 
transfrontalieră, pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes public, promovarea şi 
protejarea intereselor autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi colaborarea 
cu agenţi economici şi asociaţii obşteşti din ţară şi din străinătate, în scopul realizării 
unor acţiuni sau lucrări de interes comun.

Preşedintele raionului, care exercită puterea executivă la nivel raional şi reprezintă raionul în raporturile 
cu Guvernul, cu alte autorităţi publice centrale, cu persoane fizice şi juridice din străinătate, precum şi în 
instanţe judecătoreşti:

elaborează şi propune spre aprobare consiliului raional bugetul raional; 

asigură executarea deciziilor consiliului raional; 

coordonează serviciile publice descentralizate din cadrul raionului; 

asigură colaborarea raionului cu alte unităţi administrativ-teritoriale, inclusiv din alte 
ţări.
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Astfel, autorităţile locale de nivelul 1 şi 2 deţin competenţe importante în gestionarea treburilor la nivel 
local, iar deciziile acestor autorităţi complementează cadrul de reglementare naţional şi pot influenţa me-
diul de afaceri în localitatea respectivă. Deşi studierea detaliată şi compararea cadrului de reglementare 
în diverse localităţi a fost în afara limitelor prezentului proiect, sondajul efectuat în rândul celor mai mari 
întreprinderi din cadrul fiecărui raion arată că conducătorii acestora nici pe departe nu sunt satisfăcuţi 
de climatul de afaceri din regiune (Figura 11). Mai mult decât atât, mărturiile oamenilor de afaceri şi 
reprezentanţilor autorităţilor din mai multe localităţi indică asupra faptului că impunerea unor regle-
mentări complexe poate genera corupţie şi reduce din atractivitatea investiţională a localităţii. Asemenea 
reglementări abuzive ţin, în special de: 1) eliberarea certificatelor de funcţionare a unităţilor comerciale, 
2) eliberarea autorizaţiilor în domeniul construcţiilor, certificatelor de urbanism, și 3) darea în arendă a 
terenurilor.

Figura 11 Nivelul de satisfacţie al companiilor faţă de climatul de afaceri din regiune (pe scala de 
la -2 „absolut nemulţumit” la +2 „absolut mulţumit”)

Notă: Nivelul de satisfacţie a fost calculat pe baza răspunsurilor la întrebarea „Cât de satisfăcut sunteţi de climatul de 
afaceri din regiunea Dumneavoastră?” adresată principalelor 10 companii din regiunea respectivă. Răspunsului „foarte 

nemulţumit” i-a fost atribuit valoarea minus 2, „mai degrabă nemulţumit” –minus 1, „nici mulţumit, nici nemulţumit” – 0, 
„mai degrabă mulţumit” – plus 1, „foarte mulţumit” – plus 2. Nivelul mediu de satisfacţie a fost calculat ca medie simplă a 

răspunsurilor date de companiile intervievate.

Surse: calculele autorilor pe baza sondajului regional cu companiile;
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Conform studiului Doing Business, realizat anual de către Banca Mondială, în anul 2009, Moldova a avut 
cel mai prost clasament la capitolul emiterii autorizaţiilor în construcţii (poziţia 161 din 183 ţări incluse 
în studiu, cu două poziţii mai jos decât în 2008). Pentru a construi un depozit în municipiul Chişinău, un 
antreprenor trebuie să urmeze 30 proceduri (în comparaţie cu media de 15,1 proceduri în ţările OECD 
și 22,6 în ţările din Europa de Est și Asia Centrală), pentru care sunt necesare 292 zile (în comparaţie cu 
media de 157 zile în ţările OECD și 264 în Europa de Est și Asia Centrală). Aceste proceduri includ ob-
ţinerea permisiunilor din partea unor instituţii publice subordonate autorităţilor publice centrale, cum 
ar fi Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, sau Centrul de Medicină Preventivă, precum şi 
conectarea la utilităţile publice. 
În acelaşi context, pentru obţinerea autorizaţiei de construire propriu-zise din partea municipalităţii, 
este necesară prezentarea următoarelor acte4:

Certificatul de urbanism pentru proiectare;

Actele de autentificare a dreptului deţinătorului de teren;

Actele de autentificare a dreptului deţinătorului de imobil (în cazul reconstrucţiilor, mo-
dificărilor construcţiilor existente, etc.);

Expertiza tehnică pentru obiectivele supuse reconstruirii, modernizării, etc.

Acordul gestionarului, vecinilor sau coproprietarilor autentificată notarial (după caz); 

Proiectul de execuţie (inclusiv costul estimativ al obiectului) elaborat, avizat, verificat şi 
aprobat în modul stabilit;

Actul trasării hotarelor terenului şi axelor obiectului în natură eliberat de Direcţia arhi-
tectură, urbanism şi relaţii funciare;

Copia contractului de antrepriză;

Certificat de atestare – diriginte de şantier;

Certificat de atestare – responsabil tehnic;

Registrul de execuţie al lucrărilor (forma stabilită);

Autorizaţia de desfiinţare (după caz).

Deşi actele necesare pentru autorizare sunt prevăzute în Regulamentul privind certificatul de urbanism 
şi autorizarea construirii sau desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor5, aprobat prin Hotărâre de Gu-
vern, primăria îşi rezervă dreptul să solicite şi alte acte, fără ca acestea să fie specificate în vreo decizie 
a autorităţilor naţionale sau locale. Mai mult ca atât, deşi regulamentul prevede eliberarea autorizării în 
decurs de 30 zile, în practică această procedură durează în medie 45 zile6. Tărăgănarea neîntemeiată a 
procedurii de eliberare a autorizaţiilor, cu încălcarea termenelor stabilite, figurează printre cele mai mari 
deficienţe reclamate de companiile din domeniul construcţiilor. Interviurile realizate arată că în alte loca-
lităţi decât în municipiul Chișinău, procedurile poate să dureze și mai mult, solicitanţii suferind de multe 
ori din cauza faptului că le sunt estorcate mijloace bănești pentru prestarea unui serviciu la care oricum 
au dreptul.

4 Pagina ofi cială a Primăriei Chişinău, http://www.chisinau.md/Acte_necesare
5 Hotărârea Guvernului Nr. 360 din 18.04.1997
6 Banca Mondială, „Doing Business 2008”, http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/DealingLicenses/Details.aspx?economyid=129#17 
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Pe lângă prevederile stabilite prin acte normative adoptate la nivel central, consiliile locale deseori ad-
optă prevederi ce introduc complexităţi adiţionale în cadrul de reglementare şi afectează în mod advers 
mediul de afaceri local. Această practică poate fi exemplificat prin Regulamentul privind eliberarea au-
torizaţiilor de funcţionare a unităţilor comerciale şi de prestare a serviciilor sociale pe teritoriul munici-
piului Chişinău, aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 13/4 din 27.12.20077, care pre-
scrie prezentarea unui şir de acte pentru diverse unităţi comerciale. Dacă în cazul municipiului Chişinău, 
informaţia privind actele necesare este plasată pe pagina oficială a municipiului, în cazul altor localităţi, 
această informaţie nu este uşor disponibilă prin surse electronice, fie din cauză că primăria nu dispune 
de pagină Internet, fie din cauză că pagina nu include informaţie cu privire la actele necesare pentru ob-
ţinerea diverselor certificate şi autorizaţii8. 

Odată cu demararea reformei cadrului de reglementare la nivel naţional, raioanele au preluat unele prac-
tici pozitive menite să faciliteze interacţiunea antreprenorilor cu autorităţile administraţiei publice lo-
cale. Un exemplu relevant este introducerea ghişeelor unice la eliberarea unor acte sau autorizaţii. La 
Ungheni, pe lângă biroul de arhitectura a fost creat un ghişeu unic pentru eliberarea certificatelor de ur-
banism și autorizaţiilor de construcţii. La Teleneşti, prin intermediul ghişeului unic, Centrul de Medicină 
Preventivă organizează şi dirijează activitatea practică, organizatorică în probleme de expertiză igienică 
a produselor şi mărfurilor, avizare sanitaro-epidemiologică a funcţionării unităţilor economice, asigură 
relaţiile cu publicul în probleme de expertize igienice.  Practica de introducere a ghişeelor unice are însă 
rezultate mixte. În unele cazuri, oamenii de afaceri nu sunt mulţumiţi de prestaţia ghişeelor unice, mo-
tivând că durata eliberării actelor şi costurile pentru acestea s-au mărit. Totuşi, ghişeele unice pot servi 
drept un instrument important în reducerea oportunităţilor de corupţie.

Competenţele autorităţilor publice locale: infrastructura

Conform Articolului 14 al Legii cu privire la autorităţile publice locale, consiliile locale decid asupra lu-
crărilor de proiectare, construcţie, întreţinere şi modernizare a drumurilor, podurilor, fondului locativ, 
precum şi a întregii infrastructuri economice, sociale şi de agrement de interes local. Conform Articolului 
43 al Legii, consiliile raionale au aceleaşi competenţe în privinţa obiectivelor de infrastructură de interes 
raional. Astfel, conform prevederilor legislaţiei, autorităţile locale de nivelul 1 şi 2 nu doar că au posibili-
tatea, dar şi obligaţia, de a efectua reparaţia şi reconstrucţia drumurilor, sistemelor de apă şi canalizare, 
reţelelor de gaze, aflate la balanţa autorităţii.

În realitate, nici o autoritate publică locală nu are suficiente resurse pentru a efectua lucrări de infrastruc-
tură, care sunt deosebit de costisitoare. Veniturile proprii ale autorităţilor publice locale reprezintă o 
cotă foarte mică din bugetul localităţii, cu excepţia municipiilor Chişinău şi Bălţi și UTA Găgăuzia, cealaltă 
parte fiind finanţată prin transferuri din bugetul de stat (vedeţi o informaţie detaliată asupra veniturilor 
locale la nivel de raioane/municipii/UTA Găgăuzia în Anexa 2).  

După estimarea veniturilor proprii, care provin din administrarea impozitelor, taxelor şi încasărilor pre-
văzute în Articolele 4 şi 5 ale Legii cu privire la finanţele publice locale (LFPL), şi a cheltuielilor publice 

7 Pagina ofi cială a Primăriei Chişinău, http://www.chisinau.md/Sites/chisinau_md/Uploads/Autorizatie_comert_prestari_servicii.7FBB544
A9CBA47938733A5D898F2B948.doc 
8 Vezi, de exemplu, pagina ofi ciala a primăriei Soroca, http://www.primsoroca.md/ 
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ce revin în medie la un locuitor, se creează o necesitate de finanţare, care este acoperită din bugetul de 
stat. Conform Articolului 10 al LFPL, cheltuielile bugetare medii pentru un locuitor se calculează anual 
pentru fiecare grupă de cheltuieli la etapa elaborării prognozei macroeconomice pe anul viitor.  Astfel, 
necesităţile autorităţilor publice locale sunt calculate conform unor norme metodologice stabilite de Mi-
nisterul Finanţelor şi verificate prin direcţiile finanţe ale unităţilor administrative de nivelul doi, adică de 
autorităţile raionale.  

Finanţarea investiţiilor şi reparaţiilor capitale este efectuată prin alocarea veniturilor proprii, deseori 
insuficiente pentru proiectele costisitoare de infrastructură, sau prin transferuri cu destinaţie specială. 
Obiectele de reparaţii capitale şi investiţii capitale în construcţii sunt incluse într-o listă anexată la Legea 
bugetului de stat, care conţine beneficiarii şi obiectivele, precum şi suma totală de finanţare, inclusiv chel-
tuieli de bază şi mijloace speciale. Autorităţile publice locale prezintă anual propuneri pentru finanţarea 
investiţiilor şi reparaţiilor capitale, inclusiv estimări pe termen mediu (3 ani). Conform normelor meto-
dologice elaborate de Ministerul Finanţelor pentru elaborarea bugetului pe anul 20099, principiul de se-
lectare a obiectivelor ce urmau să fie incluse în proiectul programului investiţiilor capitale pe anul 2009 a 
fost realizarea unor Hotărâri de Guvern considerate prioritare, cum ar fi Hotărârea Guvernului nr.242 din 
1 martie  2005 cu privire la aprobarea Programului Naţional „Satul Moldovenesc”, Hotărârea Guvernului 
nr. 1406 din 30 decembrie 2005 cu privire la aprobarea programului de alimentare cu apă şi canalizare 
a localităţilor din Republica Moldova până în anul 2015, etc. Este de menţionat că hotărârile de Guvern 
menţionate reprezintă „priorităţile locale” văzute din perspective autorităţilor publice centrale de spe-
cialitate care au elaborat documentele de politici respective. Participarea autorităţilor publice locale la 
elaborarea documentelor de politici este de cele mai multe ori limitată, şi are doar caracter consultativ.

Mai mult ca atât, conform prevederilor normelor metodologice, propunerile organelor publice referitor 
la proiectele listelor obiectelor pentru investiţii capitale şi reparaţii capitale supuse finanţării din bugetul 
de stat pe anul 2009, care nu corespundeau principiilor enumerate în normele metodologice, nu erau 
luate în consideraţie la determinarea cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2009. Astfel, obţinerea finan-
ţării pentru investiţii de infrastructură depinde în mare măsură de capacitatea autorităţilor publice locale 
de a-şi argumenta şi loba interesele la nivel central, iar acest fapt creează posibilităţi de trafic de influenţă, 
inclusiv interferenţă pe principii politice, şi corupţie.

Pentru finanţarea investiţiilor în infrastructură, autorităţile publice locale au de asemenea posibilitatea 
de a contracta împrumuturi pentru cheltuieli de capital sau a atrage surse de asistenţă externă acordate 
de guverne străine. Conform Articolului 14 al LFPL, autorităţile executive ale unităţilor administrativ-
teritoriale atât de nivelul întâi, cât şi de nivelul al doilea, în baza deciziilor autorităţilor reprezentative şi 
deliberative respective, au dreptul să contracteze împrumuturi pe termen scurt şi pe termen lung pentru 
cheltuieli de capital de la instituţiile financiare şi de la alţi creditori atât din ţară, cât şi de peste hotare. 
În caz de contractare a unor asemenea împrumuturi, atât autoritatea executivă, cât şi autoritatea repre-
zentativă şi deliberativă respectivă se obligă să ramburseze împrumutul, să plătească dobânzile aferente 
acestui împrumut şi să onoreze garanţia acordată numai din veniturile bugetului respectiv, altfel con-
tractele de perfectare a creditelor se consideră nule. Mai mult ca atât, suma totală a datoriilor bugetelor 
corespunzătoare la împrumuturile deja contractate sau garantate, la împrumuturile care urmează să fie 

9 Ministerul Finanţelor, „Norme metodologice privind elaborarea şi prezentarea de către autorităţile publice centrale a propunerilor la 
proiectul bugetului de stat pe anul 2009”, http://www.mf.gov.md/common/actnorm/budget/notemetods/NORME_metodologice_la_
proiect_buget_2009.doc 
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contractate şi la dobânzile aferente acestora, nu poate depăşi 20% din totalul veniturilor anuale ale bu-
getelor respective.

În condiţiile în care veniturile proprii ale autorităţilor publice locale sunt foarte mici în comparaţie cu ne-
cesităţile de investiţii, acestea se confrunta cu probleme în accesarea unor împrumuturi. Pentru a putea 
rambursa împrumuturi pentru renovarea infrastructurii, chiar şi împrumuturi obţinute în condiţii conce-
sionale, autorităţile publice locale ar fi nevoite să crească taxele şi impozitele locale, sau tarifele la servicii, 
cum ar fi tarifele la transport, apă, etc. Ambele opţiuni sunt nepopulare din punct de vedere politic şi dificil 
de realizat în practică. Chiar şi atunci când împrumutul este contractat de Guvern, iar autorităţile publice 
locale trebuie să ramburseze doar o parte din credit, sau să asigure costurile de menţinere a obiectului 
de infrastructură, cum ar fi în cazul proiectului Băncii Mondiale de aprovizionare cu apă şi canalizare10, în 
cadrul căruia una din condiţiile de participare este majorarea tarifului la apă pentru a acoperi costurile de 
menţinere a sistemelor renovate, autorităţile publice locale sunt reticente să acopere astfel de cheltuieli 
şi se adresează la autorităţile publice centrale pentru finanţare.

Sistemul actual al finanţelor publice locale creează hazard moral, pentru că autorităţile publice locale 
nu au nici un stimul să lărgească baza de impozitare şi să crească cota veniturilor proprii. Mai mult ca 
atât, conform mărturiilor autorităţilor publice locale, atragerea investiţiilor în localităţi deseori nu con-
tribuie în mod semnificativ sau direct la mărirea bazei de impozitare, deoarece companiile preferă să-şi 
înregistreze afacerea în Chişinău, chiar şi atunci când îşi desfăşoară activitatea de bază într-o anumită 
localitate. 

Pe lângă aceasta, conform articolului 3 al Legii cu privire la finanţele publice locale, suma veniturilor 
prognozate şi neîncasate în bugetul raional, precum şi cheltuielile efectuate suplimentar nu se recupe-
rează de la bugetul de alt nivel, pe când veniturile încasate suplimentar şi economiile de cheltuieli (cu 
excepţiile prevăzute de lege) rămân la dispoziţia autorităţii respective. Astfel, autorităţile publice locale 
sunt avantajate de subestimarea prognozelor (ascunderea) veniturilor proprii, pentru a acumula resurse 
adiţionale pe parcursul anului bugetar.

Competenţele autorităţilor publice locale: educaţia

Unul din principalii factori care determină decizia companiilor de a investi este disponibilitatea forţei 
de muncă calificate. Datele statistice sugerează că în raioanele unde există mai multe școli profesionale 
și colegii, companiile sunt tentate să investească mai mult. Totuși, pentru a asigura necesarul de forţă de 
muncă calificată cu competenţe relevante pentru companii, este nevoie de un sistem educaţional complex, 
care ar include şi politici de învăţare pe tot parcursul vieţii în corelare cu evoluţiile pieţei muncii, prin 
larga consultare a partenerilor sociali, a mediului de afaceri, a celorlalte instituţii/organizaţii implicate în 
sistem. Din perspectiva dezvoltării economice la nivel local, sunt deosebit de importante două elemente 
ale sistemului educaţional: (i) învăţământul secundar profesional (vocaţional), care asigură pregătirea 
într-o meserie şi perfecţionarea şi recalificarea muncitorilor calificaţi şi a persoanelor disponibilizate 

10 Banca Mondială, Proiectul de aprovizionare cu apă şi canalizare,  http://www-wds.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64
193027&piPK=64187937&theSitePK=523679&menuPK=64187510&searchMenuPK=64187283&siteName=WDS&entityID=000334955_
20080425080712 
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şi (ii) sistemul de formare profesională continuă, care ţinteşte dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor 
profesionale, adaptarea lor la condiţiile social-economice în permanentă schimbare.

La începutul anului de studii 2009/10, reţeaua învăţământului secundar profesional cuprindea 75 uni-
tăţi, dintre care 2 unităţi (şcoli de meserii) aparţineau sectorului privat. Această reţea este formată din 
23 şcoli de meserii (inclusiv 6 unităţi pe lângă instituţiile penitenciare), 50 şcoli profesionale şi 2 licee 
profesionale, cu un număr total de 24,7 mii elevi11.

Instituţiile din învăţământul secundar profesional de stat sunt subordonate Ministerului Educaţiei şi ges-
tionate prin direcţiile raionale de învăţământ. Odată cu implementarea reformei administrativ-teritoriale 
din 1998, a fost făcută încercarea de a trece instituţiile de învăţământ secundar profesional la balanţa şi 
în gestiunea autorităţilor publice locale de nivelul 2 (judeţene), însă acest transfer nu a fost realizat pe 
deplin înainte de reforma administrativ-teritorială din anul 2002.  

Instituţiile de învăţământ secundar profesional de stat sunt finanţate din bugetele raionale, necesităţile 
de cheltuieli ale acestora fiind calculate conform normelor metodologice emise de către Ministerul Finan-
ţelor şi asigurate prin transferuri de la bugetul de stat. Conform Articolului 61 al Legii învăţământului, 
unităţile de învăţământ profesional de stat pot beneficia de finanţare din contul mijloacelor alocate de 
agenţii economici, precum şi din surse nebugetare şi surse private. Alocaţiile nebugetare, indiferent de 
mărimea acestora, nu pot condiţiona reducerea mijloacelor bugetare alocate pentru învăţământul profe-
sional.

De asemenea, pot fi create şi instituţii secundar profesionale private. Conform articolului 8 al Legii pri-
vind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător12, activitatea instituţiilor de învăţământ 
privat de toate nivelurile, treptele şi formele, precum și învăţământul complementar (extraşcolar) şi/sau 
pentru adulţi, cu excepţia celui finanţat de la bugetul public naţional se supune licenţierii. Pentru a ob-
ţine licenţă în domeniul învăţământului, atât pentru învăţământul de bază, cât şi pentru învăţământul 
extra-şcolar, este nevoie de aprobarea planurilor de învăţământ din partea Ministerul Educaţiei13. Con-
form Articolului 38 al Legii învăţământului, planurile de învăţământ şi programele de studii pentru în-
văţământul secundar profesional se elaborează de Ministerul Educaţiei împreună cu alte ministere şi 
departamente, ţinându-se seama de propunerile instituţiilor de învăţământ secundar profesional şi ale 
factorilor interesaţi, şi se aprobă de Ministerul Educaţiei, indiferent de subordonarea instituţiilor de 
învăţământ.  

Conform articolului 401 al Legii învăţământului, autorităţile administraţiei publice locale de nivelul doi 
fac propuneri de înfiinţare, reorganizare sau lichidare a instituţiilor de stat de învăţământ secundar pro-
fesional şi le înaintează spre examinare Ministerului Educaţiei. Ministerul, la rândul său, oferă avizul cu 
privire la propunerea autorităţilor publice locale şi prezintă propunerea spre examinare şi decizie Guver-
nului. Conform informaţiei neoficiale oferite de reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, în ultimii câţiva 
ani, autorităţile publice locale nu au venit cu iniţiative în acest sens.

11 Biroul Naţional de Statistică, “Activitatea instituţiilor de învăţământ secundar profesional şi mediu de specialitate la începutul anului de 
studii 2009/10”, http://www.statistica.md.
12 Legea Nr. 451 din  30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, publicată la 18.02.2005 în Monitorul 
Ofi cial Nr. 26-28 
13 Camera de Licenţiere, Ghidul de licenţiere, http://www.licentiere.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=82&id=138
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Doar aproximativ jumătate din absolvenţii şcolilor profesionale/vocaţionale şi o treime din absolvenţii 
colegiilor îşi pot găsi un loc de muncă după absolvire14.  Aceasta contribuie la faptul, că instruirea profe-
sională/vocaţională este privită ca o opţiune inferioară care nu sporeşte accesul la piaţa forţei de muncă 
şi un loc de muncă decent15. Conform Articolului 21 al Legii învăţământului, nomenclatorul de meserii în 
care se efectuează pregătirea profesională se aprobă de către Guvern, la propunerea Ministerului Eco-
nomiei, a Ministerului Sănătăţii, a Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului şi a Ministerului 
Educaţiei, în comun cu alte ministere şi departamente. Legea nu prevede obligativitatea consultării no-
menclatorului de meserii cu partenerii sociali sau implicarea acestora în altă modalitate.

Sistemul de învăţământ secundar profesional în Republica Moldova este învechit şi răspunde într-o mă-
sură redusă cerinţelor pieţei şi necesităţilor locale. Proiectarea, furnizarea şi evaluarea instruirii profe-
sionale este înalt centralizată, iar competenţele autorităţilor publice locale în acest domeniu sunt foarte 
limitate. Deşi companiile pot încheia contracte cu instituţiile de învăţământ profesional pentru pregă-
tirea specialiștilor, programele de instruire oricum sunt aprobate la nivel central. Guvernul a adoptat în 
2004 Concepţia dezvoltării profesionale continue16, care prevede flexibilizarea sistemului de învăţământ 
profesional, creşterea rolului companiilor şi altor parteneri sociali în gestionarea instituţiilor de învăţă-
mânt profesional, sporirea gradului de transparenţă a deciziilor în cadrul acestui sistem, dar prevederile 
acestei Concepţii rămân a fi încă declarative. În anul 2008, câţiva donatori, inclusiv Agenţia Elveţiană 
pentru Dezvoltare, şi-au retras înainte de termen asistenţa oferită pentru dezvoltarea învăţământului vo-
caţional, invocând o relaţie de lucru dificilă cu autorităţile publice centrale, precum şi lipsa unei clarităţi 
cu privire la politicile în domeniu17.

Sistemul de formare profesională continuă este mai puţin reglementat şi mai flexibil. Conform Hotărârii 
Guvernului Nr. 1224 din 09.11.2004 cu privire la organizarea formării profesionale continue, formarea 
profesională continuă semnifică orice proces de instruire în cadrul căruia o persoană, având o calificare 
ori o profesie, îşi asigură completarea şi dezvoltarea competenţelor deja dobândite sau dobândirea de 
noi competenţe, iar activităţile de formare profesională continuă se desfăşoară în condiţiile liberei cereri 
şi oferte. Formarea profesională continuă se realizează în instituţii educaţionale de formare profesională 
continuă specializate şi în alte tipuri de instituţii de învăţământ de stat ori privat, care sunt supuse acre-
ditării academice sau care activează în bază de licenţă şi sunt abilitate pentru această activitate în con-
formitate cu legislaţia în vigoare. Finanţarea formării profesionale continue poate fi realizată din diverse 
surse, inclusiv din surse bugetare prevăzute pentru formarea profesională continuă, din surse bugetare 
din fondul de şomaj, din sursele financiare alocate de agenţii economici, din sursele financiare proprii ale 
solicitanţilor de asemenea servicii, din mijloace provenite din proiecte internaţionale și din alte surse de 
finanţare prevăzute de legislaţia în vigoare.

La nivel naţional, instituţia principală care organizează programe de instruire profesională continuă este 
Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă (ANOFM). ANOFM oferă un şir de cursuri gratuite cu 
durata de la 0,5 până la 6 luni, inclusiv înafara municipiului Chişinău, pentru recalificarea şomerilor şi 
instruirea într-o meserie. În anul 2009 ANOFM a asigurat instruirea profesională pentru 4452 şomeri. 

14 European Training Foundation (2007), “Migration Patterns and Human Resource Development Issues in Moldova”, citat în Japanese Social 
Development Fund: Youth Program and Youth Institutions Evaluation Project, “Phase II Report: Youth Needs Assessment and Evaluation of 
Youth Institutions/Culture Houses”, mimeo, septembrie 2008
15 Japanese Social Development Fund: Youth Program and Youth Institutions Evaluation Project, “Phase II Report: Youth Needs Assessment 
and Evaluation of Youth Institutions/Culture Houses”, mimeo, septembrie 2008
16 Hotărîrea Guvernului nr.1334 din 3 decembrie 2004.
17 Swisscontact, Annual Report 2008, http://www.swisscontact.ch/any/resources/pdf/SwisscontactAnnualReport2008.pdf 
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Totuși, potenţialul pieţei de instruire continuă este mult mai mare, la fel ca și necesităţile companiilor și 
angajaţilor.

Atât autorităţile publice locale (din contul resurselor proprii), cât şi companiile private, pot organiza 
şi finanţa cursuri de formare profesională continuă în cadrul oricărei instituţii de învăţământ acredi-
tate.  Totuşi, cerinţa de aprobare a programelor de învăţământ de către Ministerul Educaţiei se aplică 
şi în domeniul formării profesionale continue. Aprobarea programelor de învăţământ se efectuează în 
conformitate cu Normele metodologice de elaborare şi aplicare a standardelor Programelor de formare 
continuă, aprobate prin ordinul Ministrului Educaţiei Nr. 549 din 16.11.2005. Normele metodologice re-
glementează în mod detaliat tipurile-standard de programe de formare profesională continuă, numărul 
de ore pentru realizarea acestora, cerinţele de practică pentru participanţi la programele respective, etc. 
Autorii programelor trebuie să prezinte informaţii detaliate cu privire la program, inclusiv disciplinele 
predate, numărul de ore, forma de evaluare, graficul procesului de studii, durata practicii, baza didactică, 
cadrele care participă la procesul de instruire, asigurarea tehnico-materială, etc.  Legislaţia nu prevede o 
altă modalitate de atac al deciziilor Ministerului Educaţiei cu privire la aprobarea programelor de studii 
decât procedura prevăzută de contenciosul administrativ. 

Acest nivel de supra-reglementare a educaţiei formale și a instruirii continue practic lasă autorităţile pu-
blice locale fără nici un instrument de politică prin intermediul căruia să poată influenţa situaţia pe piaţa 
muncă la nivel local și regional.

Asistenţa externă în dezvoltare la nivel local

În perioada 2000-2008, Guvernul Republicii Moldova a contractat proiecte de asistenţă externă în dez-
voltare în mărime de circa 1.359 milioane dolari SUA, dintre care 964,2 milioane dolari SUA în formă de 
granturi (asistenţă financiară şi tehnică nerambursabilă şi 394,8 milioane dolari SUA în formă de cre-
dite18. Peste 80% din împrumuturile contractate au fost îndreptate pentru implementarea proiectelor 
investiţionale în domeniul aprovizionării cu apă potabilă şi canalizare, reabilitarea infrastructurii sociale, 
reabilitarea drumurilor în sectorul energetic, procurarea de utilaj de producere, lansarea programelor de 
finanţare a afacerilor în zonele rurale, dotarea laboratoarelor de certificare etc. Astfel, asistenţa externă 
este o sursă importantă de finanţare a dezvoltării economice, atât la nivel naţional, cât şi la nivel local.

Deşi procedurile de acordare a asistenţei oficiale în dezvoltare variază de la donator la donator, marea 
majoritate a acestora trec prin aceleaşi etape de identificare a domeniilor de intervenţie, a instituţiilor 
partenere şi a categoriilor de beneficiari.  În primul rând, donatorii încheie acorduri-cadru de colaborare 
cu Republica Moldova, care prevăd condiţiile principale de acordare a asistenţei externe, drepturile şi 
obligaţiile părţilor, etc.  Deoarece asistenţa oficială externă este acordată din bugetul ţării donatoare, 
adică de contribuabilii acestei ţări, una din condiţiile de acordare a asistenţei este scutirea acesteia de 
orice tip de impozite şi taxe în ţara beneficiară.  Astfel, acordurile-cadru de colaborare conţin în mod obiş-
nuit clauze referitor la acordarea facilităţilor fiscale şi vamale asistenţei externe şi sunt ratificate de Par-
lament conform Legii cu privire la tratatele internaţionale. Tocmai în virtutea existenţei unor asemenea 
acorduri interstatale, autorităţile publice centrale în mod inevitabil au un rol important în relaţia dintre 
donatori și autorităţile locale. 

18 Calculele Direcţiei de coordonare a politicilor şi asistenţei externe din cadrul Aparatului Guvernului.
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Practic fiecare donator elaborează strategii regionale de acordare a asistenţei externe pe termen mediu 
şi scurt, în baza cărora sunt elaborate strategiile pe ţară, care conţin analiza situaţiei în ţara recipientă, 
identificarea şi argumentarea domeniilor în care va fi acordată asistenţa, modalităţile de colaborare cu 
instituţiile şi organizaţiile din ţară şi, în unele cazuri, bugetul pe perioadă medie.  

Următoarea etapă este elaborarea unui program anual şi/sau identificarea proiectelor specifice de asis-
tenţă externă. Conform Hotărârii de Guvern Nr. 838 din 09.07.2008 privind instituirea Comitetului inter-
ministerial pentru planificarea strategică, atribuţiile Comitetului includ asigurarea corelării programelor 
de asistenţă externă cu priorităţile strategice identificate şi monitorizarea realizării programelor de asis-
tenţă externă şi acordurilor semnate în numele Guvernului Republicii Moldova cu instituţiile financiare 
internaţionale şi instituţiile/ţările - partenere de dezvoltare. Astfel, Comitetul poate decide şi distribuirea 
geografică a asistenţei, în special atunci când este vorba despre investiţii semnificative în infrastructură, 
cum ar fi reconstrucţia drumurilor, sistemelor energetice, etc.

Identificarea proiectelor, stabilirea componentelor proiectelor şi elaborarea documentaţiei de proiect 
sunt de regulă efectuate într-un proces iterativ de consultare între donator şi autoritatea centrală de 
specialitate responsabilă de domeniul ales, în baza strategiilor sectoriale şi studiilor de prefezabilitate şi 
fezabilitate. Dacă proiectele sau activităţile proiectelor au o componentă locală (aprovizionarea cu apă şi 
canalizare a anumitor raioane sau localităţi, construcţia unui anumit drum, reconstrucţia instituţiilor de 
menire socială în anumite localităţi, asigurarea cu echipament a unor anumite gospodării), în procesul 
de consultare sunt de regulă incluşi şi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale sau beneficiarilor lo-
cali. Deşi opinia autorităţilor publice locale are doar un caracter consultativ, sentimentul de apartenenţă 
și participare locală este deseori foarte important pentru asigurarea succesului proiectului, de aceea 
această opinie este ascultată şi luată în considerare, în special de către donator. În aceste condiţii, capaci-
tatea autorităţilor publice locale de a-şi argumenta necesităţile şi politicile sale, de a asigura acces la date 
şi informaţie, poate juca un rol determinant în decizia de acordare a asistenţei externe.

În procesul de gestionare şi monitorizare a procesului de implementare a proiectelor, de obicei sunt 
create Comitete de Supraveghere, compuse din reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale de specia-
litate, ai donatorilor, ai autorităţilor publice locale relevante şi ai organizaţiilor societăţii civile active în 
domeniu. Comitetele de supraveghere se întâlnesc, de regulă, trimestrial, şi decid asupra principalelor 
direcţii de activitate a proiectului respectiv. Participarea la şedinţele comitetelor reprezintă o altă posibi-
litate pentru autorităţile publice locale de a influenţa deciziile de alocare a resurselor. 

Unii donatori pot decide să ofere asistenţă externă autorităţilor locale în mod direct, fără consultarea 
detaliată sau aprobarea formală a Guvernului. Aceasta decizie poate fi dictată atât de lipsa încrederii în 
procesul decizional sau sistemele naţionale de management, cât şi de procedurile şi cerinţele interne ale 
donatorului. În asemenea cazuri, componentele şi activităţile proiectului sunt bazate într-o măsură mai 
mare pe analizele proprii ale donatorului, iar consultările sunt purtate direct cu grupurile de beneficiari.

Însă chiar şi în cazurile când donatorul oferă asistenţă direct autorităţilor publice locale, cu consultarea 
limitată sau fără consultarea autorităţilor centrale ale ţării recipiente, autorităţile locale nu pot opera 
în izolare şi în mod inevitabil intră în contact cu autorităţile publice centrale în procesul de implemen-
tare a proiectului. Spre exemplu, facilităţile fiscale şi vamale sunt acordate în mod practic prin actuali-
zarea trimestrială a listei proiectelor de asistenţă externă incluse în Hotărârea Guvernului Nr. 1357 din 
06.12.2007 cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe 
teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică externă 
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în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. Plus la 
aceasta, aprobarea unor documente sau efectuarea unor lucrări care trebui sa fie conforme unor norme 
sau standarde naţionale (construcţia drumurilor, aprovizionarea cu apă şi canalizare, reconstrucţia unor 
grădiniţe) implică cooperarea cu autorităţile publice centrale de specialitate.

Unii donatori, în rezultatul analizei necesităţilor şi consultărilor cu autorităţile publice naţionale, locale 
şi societatea civilă, decid să implementeze proiecte principalul beneficiar al cărora este administraţia 
publică locală sau comunitatea. Un exemplu ar fi Programul de Dezvoltare Locală Integrată implementat 
de Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), unul din scopurile căruia19 este dezvoltarea 
capacităţilor autorităţilor locale să planifice, implementeze, monitorizeze şi evalueze activităţi de dezvol-
tare economică, socială şi de mediu. 

La moment, cea mai reală posibilitate a autorităţilor publice locale de a atrage fonduri de asistenţă ex-
ternă pentru dezvoltare sunt programele de cooperare transfrontalieră sau programele tematice finan-
ţate de Uniunea Europeană, în cadrul cărora autorităţile publice locale pot aplica cu propuneri de proiecte 
în mod direct. La moment, Moldova este eligibilă pentru două programe: Programul de cooperare trans-
frontalieră Moldova-România-Ucraina 2007-2013 și Programul de cooperare trans-frontalieră Marea 
Neagră 2007-2013. Aceste programe sunt menite să susţină măsurile transfrontaliere de cooperare pe 
ambele părţi ale frontierei externe a Uniunii Europene pentru dezvoltarea infrastructurii fizice şi de afa-
ceri, îmbunătăţirea serviciilor de educaţie şi sociale, protecţia mediului înconjurător. 

Practici pozitive în atragerea investiţiilor

În contextul concurenţei acerbe pentru investiţii la nivel global, guvernele naţionale şi locale întreprind 
acţiuni pro-active pentru a atrage şi a menţine investiţiile din partea companiilor internaţionale prin 
creşterea valorii şi numărului de stimuli fiscali şi financiari, astfel ca firmele să investească pe teritoriul 
lor. Stimulii fiscali pentru investiţii la nivel regional şi local pot fi în formă de scutiri de impozite locale, ta-
rife reduse la servicii, etc. Stimulii financiari se exprimă în acordarea şi pregătirea spaţiilor de producere, 
îmbunătăţirea infrastructurii locale, sau crearea condiţiilor pentru instruirea forţei de muncă. Guvernele 
sunt în special interesate de investiţii în sectorul de producere, care de regulă generează un număr im-
punător de locuri de muncă. Pentru a atrage astfel de investiţii, atât guvernele naţionale, cât şi guvernele 
locale oferă seturi de stimuli de o valoare impunătoare.  

Însă acordarea unor asemenea stimuli poate avea un cost mai mare decât beneficiile aduse şi redirecţi-
onează resursele de la alte bunuri publice, cum ar fi educaţia sau infrastructura. Există opinii că, de fapt, 
trebuie limitate posibilităţile guvernelor subnaţionale de a oferi stimuli pentru investiţii, deoarece con-
curenţa între autorităţile regionale sau locale pentru investiţiile care oricum vin în ţară reduce beneficiile 
totale pe care le-ar putea primi ţara de la aceste investiţii20. Astfel, în Canada, spre exemplu, practic toate 
din cele 10 provincii interzic oraşelor din cadrul provinciei să ofere orice tip de stimuli pentru investiţii.  

19 PNUD Moldova, Programul de Dezvoltare Locală Integrată, http://www.undp.md/projects/ILDP.shtml 
20 Weber, R. and D Santacroce (2007), “The Ideal Deal: How Local Governments Can Get More for Their Economic Development Dollar”, 
Washington and Chicago: Good Jobs First and University of Illinois at Chicago Centre for Urban Economic Development, http://www.goodj-
obsfi rst.org/pdf/idealdeal.pdf.  
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Acest argument, totuşi, este mai relevant pentru ţări mari şi eterogene, cum ar fi Brazilia, China, sau 
India, unde diferenţele regionale şi locale pot fi semnificative. Pentru ţările mai mici, cum este Moldova, 
competiţia pentru investiţii are loc între ţările din regiune sau ţările cu caracteristici similare, iar calitatea 
cadrului de reglementare la nivel local poate spori sau diminua determinarea investitorului de a-şi aduce 
afacerea în ţară. Mai mult ca atît, în ţările în tranziţie, condiţiile de infrastructură şi forţă de muncă sunt 
tot atît, sau poate chiar mai importante decât cadrul de reglementare.

Studiile empirice21 indică asupra faptului că stimulii fiscali şi financiari oferiţi de autorităţile unei ţări 
joacă un rol limitat în decizia de a investi într-o ţară, dacă comparăm asemenea investiţii cu alţi factori. Cu 
toate acestea, stimulii joacă un rol semnificativ atunci cînd alţi factori sunt mai mult sau mai puţin iden-
tici, sau atunci când un investitor studiază posibilitatea de a investi într-o regiune unde diferite ţări oferă 
aceleaşi oportunităţi de investiţii. Astfel, deşi stimulii oferiţi de autorităţi nu sunt consideraţi semnifica-
tivi în decizia de a investi în Europa Centrală şi de Est, acordurile individuale între investitor şi autorităţi 
au jucat un rol important pentru decizia unor anumite grupuri de investitori de a investi într-o anumită 
ţară. Această concluzie este în special adevărată în cazul României, Ungariei, Bulgariei. 

Atragerea investiţiilor companiei Nokia în România

La 26 martie 2007, reprezentanţii Consiliului Judeţean Cluj, România şi ai companiei finlandeze Nokia, 
unul din cei mai mari producători de telefoane mobile din lume, au semnat un memorandum de înţe-
legere cu privire la deschiderea unei uzine de telefoane mobile şi a unui centru de cercetare, investiţie 
estimată la 60 milioane Euro22. Uzina Nokia din localitatea Jucu a fost deschisă la începutul anului 2008, 
oferind iniţial circa 500 locuri de muncă, numărul angajaţilor urmând să crească la 3500 până la sfârşitul 
anului 201023. 

Însă primele contacte între autorităţile judeţului Cluj şi compania Nokia au avut loc în toamna anului 2005. 
Conducerea companiei au investigat mai multe alternative de plasare a noii uzine de producere a telefoa-
nelor mobile, inclusiv în câteva ţări europene, printre care şi Polonia, şi alte 4 oraşe din România. Negoci-
erile cu autorităţile naţionale şi judeţene au fost păstrate în secret până la începutul anului 2006, atunci 
când Nokia a luat decizia de a-şi plasa investiţia în Cluj. Unul din motivele principale a acestei decizii a fost 
proximitatea unei universităţi tehnice bune şi disponibilitatea absolvenţilor facultăţii de inginerie de a 
lucra pentru un salariu considerabil mai mic decât în Europa de Vest24. Totuşi, şi facilităţile oferite de gu-
vernul naţional şi autorităţile judeţene, au jucat un rol important în alegerea locaţiei pentru uzină.

Conform memorandumului de înţelegere, investiţia Nokia este realizată în Parcul Industrial Tetracom 3, 
administrat de firma Tetarom SA, ai cărei acţionari sunt Consiliul Judeţean Cluj (cu peste 98%) și consi-
liile locale ale celor cinci municipii din judeţ: Cluj-Napoca, Turda, Câmpia Turzii, Dej, Gherla și a orașului 
Huedin. Parcul industrial este amplasat pe un teren de 159 hectare, 90 de hectare fiind acordate com-

21 UNCTAD, World Investment Report 2006; Banacek, V., M. Gonicki, D. Holland, M. Sass, 2000, “The Determinants and Impact of Foreign 
Direct Investment in Central and Eastern Europe: A comparison of survey and econometric evidence”, Transnational Corporations, Jour-
nal of United Nations, 9: 163-212, citat în Bitzenis, A., “Did Financial Incentives Aff ect Foreign Direct Investment (FDI) Infl ows in Bulgaria, 
http://www.asecu.gr/Seeje/issue01/bitzenis.pdf 
22 Ziua de Cluj, Nr. 978 din 12 februarie 2008, http://www.ziuadecj.ro/action/article?ID=8798 
23 BusinessWeek, „Nokias New Home in Romania”, 17 ianuarie 2008, http://www.businessweek.com/magazine/content/08_04/
b4068040079155_page_2.htm 
24 BusinessWeek, „Nokias New Home in Romania”, 17 ianuarie 2008, http://www.businessweek.com/magazine/content/08_04/
b4068040079155_page_2.htm 
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paniei Nokia de către autorităţile judeţene cu titlu gratuit25. Compania finlandeza, precum şi ceilalţi re-
zidenţi ai parcului industrial, beneficiază de facilităţi fiscale în formă de scutiri de impozitul pe teren şi 
impozitul pe clădiri. Pentru introducerea utilităţilor necesare pe terenul parcului au fost necesare 33 
milioane euro, din care 10 milioane Euro asigurate de autorităţile judeţene și locale, iar restul sumei din 
fonduri guvernamentale. Autorităţile judeţene vor finanţa şi construcţia unei linii de cale ferată până la 
„Nokia Village”.

Adiţional, pentru a îmbunătăţi căile de acces, Consiliul Judeţean a contractat un împrumut pentru dez-
voltarea aeroportului din Cluj-Napoca, inclusiv extinderea pistei de decolare şi implementarea activităţii 
de cargo, care ar permite transportarea pieselor componente pentru producerea telefoanelor mobile din 
Asia şi alte locaţii26. Guvernul naţional complementează eforturile autorităţilor judeţene şi locale prin 
finanţarea, prin intermediul Fondului Naţional de Dezvoltare, a unei porţiuni din autostrada Transilvania, 
care va permite reducerea în jumătate a timpului de călătorie până în Ungaria către anul 2011.

Conform unor estimări, în urma venirii la Cluj a companiei finlandeze urmau să fie create, in total, aproxi-
mativ 15000 de locuri de muncă, investiţia realizată în parcul industrial creat ridicându-se la 200 de mili-
oane de Euro. De asemenea, înaintea crizei financiare se estima că în anul 2010 sumele care se vor aduna 
doar din taxele salariale ale angajaţilor Nokia si ale firmelor conexe vor fi de 59 de milioane de euro27.

Atragerea investiţiilor companiei Daimler în Ungaria

La 23 iulie 2008, reprezentanţii companiei germane Daimler AG, ai Guvernului Ungariei şi ai autorităţilor 
locale din localitatea Kecskemet au semnat un memorandum de înţelegere cu privire la construcţia unei 
uzine de producere a automobilelor Mercedes-Benz în Kecskemet, investiţie estimată la 800 milioane 
Euro, care urmează să creeze circa 2500 locuri de muncă28. Decizia companiei germane a fost surprinză-
toare, deoarece analiştii se aşteptau ca prima uzină a companiei în Europa Centrală şi de Est să fie ampla-
sată în România sau Polonia, deşi negocieri au fost purtate şi cu Ungaria şi Serbia29. Ungaria, unde ratele 
de impozitare şi costurile forţei de muncă sunt mai înalte decât în România sau Polonia, şi care nu reuşise 
să atragă investiţii străine în sectorul de producere din anul 2005, nu era privită în calitate de alternativă 
viabilă pentru compania germană.

Unul din motivele alegerii oraşului maghiar Kecskemet menţionat de oficialii companiei Daimler a fost ca-
lificarea înaltă a forţei de muncă în Ungaria30. Totuşi, toate ţările cu care a negociat compania germană, au 
oferit pachete de stimuli în valoare de 147 milioane Euro, valoare maximă permisă de legislaţia europeană.

25 Ziarul Financiar din 23 martie2007, „Nokia semneaza saptamana viitoare contractul pentru investitia de la Cluj”, http://www.zf.ro/zf-24/no-
kia-semneaza-saptamana-viitoare-contractul-pentru-investitia-de-la-cluj-3039516/ 
26 Cetăţeanul Clujean, Nr. 90, Anul III, 7-13 iulie 2009, „Aeroportul, faultat de politica”, http://www.cetateanulclujean.ro/articol.
php?id=844 
27 Portalul România Online, “15.000 de locuri de munca. “Scandalul” Nokia favorizeaza Romania”, http://business.rol.ro/content/
view/57611/2/ 
28 Pagina ofi cială a companiei Deimler, “Memorandum of Understanding Signed for Construction of Mercedes-Benz Plant in Hungary”, http://
www.daimler.com/dccom/0-5-7145-1-1110064-1-0-0-0-0-0-11979-0-0-0-0-0-0-0-0.html 
29 Financial Times din 18 iunie 2008, “Daimler Picks Hungary for East Europe Factory”, http://www.ft.com/cms/s/0/7a10a714-3d1b-11dd-bbb5-
0000779fd2ac.html?nclick_check=1 
30 Deutsche Welle din 18 iunie 2008, “Carmaker Daimler Sets Up Mercedes Plant in Low-Cost Hungary”, http://www.dw-world.de/dw/arti-
cle/0,,3422157,00.html 

48



Astfel, autorităţile naţionale au căzut de acord să urgenteze procedura de licenţiere şi să finanţeze o parte 
din facilităţile financiare.  Autorităţile locale din oraşul Kecskemet au facilitat identificarea unui teren de 
aproximativ 400 de hectare pentru uzină şi s-au angajat să ofere o nouă linie de cale ferată până la uzină, 
precum şi un drum de acces până la autostrada M5, care străbate Ungaria de la Nord la Sud. Adiţional, 
compania a primit facilităţi fiscale şi regulatorii. 

Astfel, atragerea investiţiei companiei Daimler in Ungaria, care avea o performanţă macroeconomică mo-
destă chiar şi înaintea crizei financiare mondiale, se datorează colaborării dintre guvernul naţional şi 
autorităţile locale care, deşi reprezentau partide diferite, au întreprins eforturi coordonate şi pro-active 
pentru a convinge investitorul să aleagă Ungaria înaintea celorlalte ţări.

Atragerea investiţiilor în sectorul auto din Brazilia

În unele ţări, dorinţa autorităţile publice locale de a atrage investitori mari în sectorul de producere a 
generat o adevărată luptă pentru investiţii. Experienţa Braziliei în acest sens a fost studiată de câţiva 
cercetători pentru a determina costurile şi beneficiile atragerii unor asemenea investiţii la nivel local şi 
naţional.

De exemplu, pentru a atrage investiţii din partea companiei Volkswagen, care a căzut de acord să creeze 
circa 1800 locuri de muncă, autorităţile statului Rio de Janeiro au acordat un set de stimuli financiari în 
valoare de circa 14 milioane dolari SUA, în formă de investiţii în infrastructura necesară pentru deschi-
derea uzinei, precum şi stimuli fiscali în valoare de între 83 şi 155 milioane dolari SUA31. Astfel, pentru 
fiecare loc de muncă creat direct de companie, autorităţile au plătit un cost de între 54000 şi 94000 dolari 
SUA.

Eforturi comparabile au fost întreprinse de autorităţile statului Parana pentru a atrage compania Renault 
şi autorităţile statului Minas Gerais pentru a atrage compania Mercedes. În primul caz, autorităţile muni-
cipalităţii Sao Jose dos Pinhais au oferit companiei Renault un teren de 250 ha, asigurarea tuturor reţe-
lelor de infrastructură necesare, o contribuţie de capital în valoare de 300 milioane dolari SUA şi o serie 
de scutiri de impozite locale în schimbul unei investiţii care a creat circa 1500 locuri de muncă. Compania 
Mercedes-Benz a primit din partea autorităţilor municipale ale oraşului Juiz da Fora un set de stimuli la 
fel de impresionant, care a inclus acordarea unui teren, construcţia drumurilor de acces şi a unei linii de 
cale ferată spre uzină, asigurarea tuturor utilităţilor (apă, electricitate, telecomunicaţii), precum şi scutiri 
de impozite şi granturi.

Deşi lupta pentru investiţii între municipalităţi şi state a generat eventual controverse de ordin politic şi 
nemulţumirea populaţiei, care a considerat că investiţia nu justifică valoarea stimulilor oferiţi, investiţiile 
crescânde au consolidat forţele de piaţă şi au contribuit la modernizarea sectorului public.  Acest con-
text exercită presiuni pentru ca guvernele locale să se modernizeze şi să-şi organizeze activitatea într-un 
mod mai raţional pentru a spori competitivitatea locală.  În prezent, autorităţile locale învaţă nu doar să 
negocieze diverşi stimuli cu investitorii, dar şi să le ajute investitorilor să identifice noi oportunităţi de 
investiţii, să identifice noi potenţiali investitori şi să-şi coordoneze acţiunile cu alte autorităţi publice, fie 
naţionale, fie locale.

31 Oman, C. „Policy Competition for Foreign Direct Investment”, Organization for Economic Cooperation and Development Development 
Centre. 
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Concluziile esenţiale

Moldova este o ţară mică ca dimensiune geografică, iar distanţele dintre comunităţile 
teritoriale şi regionale sunt de-a dreptul minore. Însă aceste distanţe mici nu au nici un 
rol benefic pentru a consolida integrarea economică a ţării atâta timp cât unele comu-
nităţi la modul practic sunt izolate unele de altele din cauza infrastructurii de transport 
proaste şi din cauza că aceste comunităţi nu sunt atractive ca loc de trai, ceea ce duce, 
pe termen lung, la deprecierea capitalului uman și productiv. Aceasta împiedică valori-
ficarea avantajelor comparative pe care aceste localităţi le au în cadrul economiei regio-
nale, naţionale ș internaţionale. În același timp, datele statistice sugerează că rezolvarea 
problemei drumurilor într-o localitate în parte nu va face această localitate mult mai 
atractivă pe plan investiţional dacă în restul ţării drumurile vor rămâne în starea în care 
sunt astăzi.

Din cauza deficienţelor infrastructurale și abandonării comunităţilor rurale și regionale 
de către forţa de muncă, Moldova se caracterizează prin unul dintre cele mai inegale din 
punct de vedere geografic modele de dezvoltare economică, model în cadrul căruia ca-
pitala și alte câteva orașe mai mici înregistrează o creștere economică puternică, în timp 
ce majoritatea regiunilor periferice și comunităţilor rurale rămân într-o stare economică 
precară. Ţinând cont de tendinţele economice și de urbanizare, se poate constata că, din 
păcate, unele din comunităţile rurale mici din Moldova în decurs de câteva generaţii vor 
degrada până la depopularea completă. Soluţii rapide - și economic raţionale, în același 
timp - pentru ranversarea acestor tendinţe practic nu există, din cauza că tendinţele de 
emigrare către localităţile urbane și peste hotare sunt imposibil de oprit. Dilema funda-
mentală care stă în faţa guvernului este că realizarea de investiţii publice majore în toate 
aceste localităţi este dificilă din cauza costurilor, dar nici abandonarea acestora nu este 
politic fezabilă și moral îndreptăţită. 

Din punct de vedere structural, economia moldovenească se caracterizează printr-un 
număr foarte mare de întreprinderi foarte mici. Aceasta înseamnă că și pe viitor, inves-
tiţiile străine care vor veni în ţară vor fi compuse dintr-un număr relativ mare de fluxuri 
relativ mici de capital. Implicaţia de politică este că autorităţile centrale și locale ar trebui 
să se axeze mai degrabă pe crearea unor condiţii „orizontale” pentru toţi micii investi-
tori potenţial interesaţi de deschiderea unor subsidiare în Moldova, decât să se angajeze 
în mod prioritar în negocieri strategice cu marii investitori internaţionali, pentru care 

Concluzii şi 
recomandări de politici

50



Moldova, din păcate, nu reprezintă tocmai o destinaţie atractivă. Evident aceasta nu în-
seamnă că dacă un mare investitor va dori să vină în Moldova, guvernul poate să-l ignore. 
Totuși, guvernul în ansamblu și agenţiile specializate (MIEPO) trebuie să fie mult mai 
angajaţi în promovarea micilor oportunităţi investiţionale care există la nivel regional și 
local. Această dimensiune a activităţii de atragere a investiţiilor este în prezent redusă la 
minimum.

Dacă la începutul perioadei de tranziţie contribuţia municipiului Chișinău la produsul 
intern brut și la mobilizarea factorilor de producţie – investiţii și resurse de muncă - era 
mai mult sau mai puţin comparabilă cu ponderea acestuia în totalul populaţiei, în prezent 
capitala atrage circa 70% din fluxurile totale de investiţii finanţate din resurse private, 
aproape 65% din numărul total de întreprinderi, 56% din salariaţi, generează aproape 
70% din totalul vânzărilor pe ţară. Densitatea întreprinderilor în Chișinău este în prezent 
de circa 47 unităţi/1000 persoane în vârstă aptă de muncă, pentru o medie naţională de 
18 unităţi. Și mai grav este că dispersia regională a densităţii întreprinderilor a crescut 
puternic din 2003 (4,3) până în 2008 (5,7). Or, Chișinăul oferă ceea ce companiile caută 
în primul rând pentru a realiza investiţii: o piaţă cu un potenţial mare și infrastructură de 
o calitate mai înaltă decât în alte zone ale ţării.

În jumătate din raioanele ţării densitatea întreprinderilor este mai mică de 10 uni-
tăţi/1000 persoane în vârstă aptă de muncă. Decalajele în densitatea întreprinderilor 
rezultă și într-o polarizare puternică a investiţiilor private, ceea ce la rândul său am-
plifică și mai mult decalajul în standardele de viaţă și inhibă dezvoltarea competitivă 
a companiilor. O altă consecinţă a investiţiilor scăzute este îngustarea bazei fiscale 
locale, în timp ce necesarul de cheltuială publică doar a crescut în ultimul deceniu. 
Alţi doi factori esenţiali care determină nivelul mic de investiţii în regiuni sunt ni-
velul scăzut al consumului populaţiei și nivelul scăzut de investiţii publice în infra-
structură. Deși adeseori consideră contrariul, autorităţile locale dispun de suficiente 
competenţe pentru a aborda în mod hotărâtor rezolvarea acestor probleme și pentru 
a exercita presiuni benefice asupra guvernului în domenii care nu ţin de competenţa 
autorităţilor locale.

Totodată, regiunile din Moldova au suferit un deficit cronic de investiţii inclusiv din 
cauza faptului că autorităţile publice locale nu s-au învăţat să atragă şi să menţină in-
vestitorii străini şi naţionali în teritoriile lor. În raioane, în general, sunt foarte puţine 
companii care ar avea în capitalul lor investiţii străine, iar cele care dispun de ase-
menea investiţii, de fapt nu se pot mândri cu investiţii foarte generoase. Din multe ra-
ioane, investitorii străini fug, în loc să atragă mai mulţi investitori. Cu excepţia munici-
piului Chișinău, nici un alt municipiu sau raion din ţară nu dispune de o pagină Internet 
funcţională și care ar conţine informaţii despre potenţialul economic al localităţii sau al 
regiunii, informaţii care ar fi relevante pentru investitori. Unele autorităţi regionale au 
elaborat programe de atragere a investiţiilor care se bazează pe o estimare supra-op-
timistă a avantajelor competitive ale comunităţilor locale și regionale. În același timp, 
este clar că majoritatea localităţilor din Moldova în viitorul apropiat au şanse să atragă 
numai investiţii pentru producţii la un nivel iniţial sau mediu de avansare tehnologică, 
deoarece singurul aspect competitiv al raioanelor din Moldova este preţul mult mai 
scăzut al forţei de muncă. Însă pe termen lung importanţa acestui factor va scădea tot 
mai mult, inclusiv din cauza că: 1) emigrarea va duce la creșterea accelerată a salariilor; 
și 2) nivelul de salarizare cerut de salariaţi tot mai puţin va corespunde nivelului de 
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pregătire profesională demonstrat. De asemenea, perspectivele de atragere a investi-
ţiilor sunt adumbrite şi de lipsa condiţiilor de trai pentru necesare pentru „aducerea” 
specialiştilor străini. 

Majoritatea companiilor locale se plâng de relaţii nu tocmai bune cu autorităţile lo-
cale. Aceste autorităţi, pe lângă faptul că deseori reţin în mod ilegal eliberarea docu-
mentelor necesare pentru începerea activităţilor de producţie și nu oferă în condiţii 
transparente și echitabile accesul la proprietăţile publice, mai impun companiilor şi 
obligaţii sociale suplimentare. Multe companii nu ezită să-şi asume responsabilităţi 
sociale în comunităţile unde activează, dar ele doresc să facă acest lucru în mod be-
nevol şi în cadrul de resurse asupra cărora ele însele ar decide. Totodată, companiile 
trebuie să înţeleagă că investirea în programe de dezvoltare a comunităţii pe termen 
lung este economic mult mai raţională decât investirea în obiective de menire cultu-
rală sau religioasă, acestea predominând în sfera de responsabilitate socială a compa-
niilor la nivel local.

Autorităţile locale sunt foarte inerte în ceea ce privește atragerea investiţiilor private în 
localităţile pe care le administrează, activitatea lor fiind în mare măsură influenţată de 
unele stereotipuri (de genul că „statul, nu noi trebuie să ne ocupăm de atragerea inves-
tiţiilor”). Aceste autorităţi adeseori au mari rezerve în modificarea destinaţiei clădirilor 
şi terenurilor pe care le deţin, consideră că agricultura este principala lor ramură eco-
nomică şi că guvernul central ar trebui să facă mai multe pentru a aduce investiţii în 
localitate sau regiune. 

Recomandările de politici

Recomandările de mai jos sunt axate atât pe promovarea integrării economice a ţării la baza căreia să 
se afle mobilitatea oamenilor, produselor și ideilor, cât și pentru stimularea activităţii investiţionale mai 
intense la nivel local și regional. Recomandările sunt adresate către cei doi actori importanţi care influen-
ţează calitatea climatului investiţional la nivel local: guvernul central și autorităţile publice locale.

Recomandări Guvernului Republicii Moldova

Guvernul poate să întreprindă multe măsuri pentru a îmbunătăţi performanţele econo-
mice și investiţionale la nivel regional. Prioritară rămâne simplificarea maximal posibilă 
a cadrului regulator al businessului, în special în ceea ce ţine de eliberarea autorizaţiilor 
și altor documente cu caracter permisiv. În pofida progreselor realizate în 2009-2010, 
mai sunt încă foarte multe de făcut în această privinţă: în ratingul Ease of Doing Business 
2010, Moldova se califică pe locul 22 din cele 27 de ţări în tranziţie care au fost evaluate 
de Banca Mondială.

Există o serie de probleme sistemice care nu pot fi rezolvate decât la iniţiativa și cu con-
cursul direct al Guvernului (procedurile complexe de atribuire și schimbare a destina-
ţiei terenurilor, conectarea la utilităţi și reţele, obţinerea permiselor de construcţie). Pe 
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termen scurt, rezolvarea acestor probleme este posibilă în cadrul unor parcuri indus-
triale, în care ar exista toată infrastructura tehnică necesară pentru activitatea compa-
niilor-rezidente, iar construcţia facilităţilor de producţie ar avea loc într-un cadru mai 
permisiv, pe terenuri cărora deja le-a fost atribuită destinaţia respectivă. Estimările arată 
că parcuri industriale, de diferite mărimi, au șanse să bune de activitate eficientă în ma-
joritate raioanelor și municipiilor. Pentru aceasta, este necesară accelerarea elaborării 
cadrului legislativ aferent parcurilor industriale, pentru ca autorităţile locale să poată 
dezvolta parcuri industriale în condiţii de certitudine legislativă. În același timp, este im-
portant ca și autorităţile centrale, și cele locale să nu considere parcurile industriale ca 
panacee pentru problema subdezvoltării economice locale, deoarece întreprinderile au 
nevoie de condiţii normale de activitate indiferent dacă sunt sau nu rezidenţi ai unor 
asemenea obiecte economice.

Este necesară modificarea esenţială a sistemului finanţelor publice locale, în vederea 
reducerii hazardului moral al autorităţilor publice locale care se bazează prea mult pe 
transferuri și în vederea majorării rolului veniturilor proprii în finanţarea cheltuielilor 
investiţionale locale. Autorităţile publice, în primul rând cele centrale, cu susţinerea do-
natorilor, ar trebui să promoveze descentralizarea fiscală în practică, şi nu doar în mod 
declarativ.  Este important ca noul proiect al Legii cu privire la finanţele publice locale să 
fie supus unor consultări cât mai largi, cu implicarea plenară a autorităţilor publice lo-
cale de nivelul unu și doi, precum şi a societăţii civile. Modul de acordare a transferurilor 
trebuie să încurajeze, şi nu să inhibe, sporirea veniturilor proprii. Mai mult ca atât, modul 
de acumulare a veniturilor bugetare şi distribuirea acestora între bugetul de stat şi buge-
tele autorităţilor publice locale ar trebui să fie revizuit pentru a asigura o distribuire mai 
balansată. Astfel, o anumită proporţie din impozitele indirecte, în special TVA, ar putea fi 
vărsată automat în bugetul autorităţii publice locale unde sunt comercializate bunurile 
şi serviciile impozabile. Evoluţia economică și investiţională bună a UTA Găgăuzia suge-
rează ideea că Guvernul ar trebui să majoreze nivelul de descentralizare fiscală și auto-
nomie financiară a raioanelor și municipiilor până la nivelul de care se bucură Găgăuzia. 
În același timp, trebuie introduse și unele modificări legislative pentru ca sediul juridic 
al oricărei companii să fie considerată localitatea unde aceasta își desfășoară principala 
parte a activităţii sale economice. Aceasta va permite colectarea impozitelor pe venit și 
altor taxe și impozite relevante anume în localitate, resursele căreia și sunt exploatate în 
activitatea economică.

În mod tradiţional, Guvernul la selectarea obiectivelor locale și regionale ce urmează a 
fi incluse în programul investiţiilor capitale ţinea cont exclusiv de priorităţile stabilite în 
programele și strategiile de dezvoltare naţionale (adică adoptate tot de către guvern). În 
2010 asemenea alocaţii nu au fost prevăzute, iar pentru 2011 la selectarea obiectivelor 
investiţionale se va pune accentul pe concentrarea resurselor financiare în scopul fina-
lizării și dării în exploatare a obiectivelor tranzitorii din anul 2010 și continuarea lucră-
rilor la cele cu un grad înalt de avansare. Ca soluţie intermediară după o criză financiară, 
această decizie este una logică. Totuși, pe termen lung guvernul trebuie să adopte o abor-
dare mai balansată în selecţia obiectivelor pentru investiţii capitale, astfel încât să ţină 
cont și de priorităţile de dezvoltare reflectate în strategiile și programele locale și regio-
nale de dezvoltare. Evident, aceste priorităţi locale și regionale trebuie să fie reflectate de 
către autorităţile locale relevante în documente de politici mai calitative și mai realiste. 
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Ministerul Educaţiei, Ministerul Economiei și Ministerul Protecţiei Sociale, ar trebui să 
acorde o atenţie mai mare priorităţilor și opiniilor locale în ceea ce ţine de prognoza 
evoluţiei forţei de muncă, aprobarea planurilor de învăţământ pentru instituţiile din 
învăţământul secundar profesional, consultarea nomenclatorului de meserii,etc. În ge-
neral, este raţională reducerea gradului de centralizare a sistemului educaţiei formale și 
a instruirii continue, pentru a lăsa și autorităţilor locale anumite instrumente de politică 
prin care acestea să poată influenţa piaţa muncii și dezvoltarea resurselor umane la nivel 
local și regional. În cadrul proiectului „Suport pentru serviciile de instruire profesio-
nală”, finanţat de SIDA/ASDI, experţii internaţionali au recomandat crearea unui sistem 
unitar de instruire profesională iniţială şi continuă, în cadrul căruia furnizorii instruirii 
publice şi-ar asuma răspunderea pentru instruirea profesională primară iar furnizorii 
instruirii private, întreprinderile private – de instruirea profesională continuă, inclusiv 
educaţia non-formală. Sistemul unitar ar trebui să fie bazat pe următoarele principii: 
1) raţionalizarea reţelei de instruire prin crearea unui număr limitat de centre regio-
nale de instruire; 2) descentralizarea sistemului şi asigurarea autonomiei manageriale 
şi financiare la nivelul centrelor regionale; 3) flexibilizarea instruirii prin constituirea 
instituţiilor multidisciplinare de instruire şi implicarea sectorului privat în efectuarea 
practicii de producere; 4) implicarea partenerilor sociali în proiectarea, furnizarea şi 
evaluarea instruirii profesionale. De asemenea, prognoza naţională pe termen mediu și 
lung a forţei de muncă ar trebui să se bazeze strict pe estimările care pornesc de la nivel 
local și care să se bazeze și pe planurile investiţionale și de afaceri ale întreprinderilor 
locale. 

În scopul accesării fondurilor europene destinate localităţilor şi regiunilor, conducerea 
politică şi autorităţile publice centrale trebuie să faciliteze şi să susţină autorităţile 
publice locale în aplicarea pentru finanţare din programele de cooperare transfron-
talieră.  Autorităţile publice locale (precum şi alţi actori la nivel local) pot solicita 
finanţare pentru un proiect din programul trilateral România-Moldova-Ucraina doar 
daca acesta este implementat cu un partener din UE, în acest caz România, Moldova 
concurând, de fapt, cu Ucraina pentru finanţare. Guvernul ar trebui să mărească nu-
mărul de personal şi capacităţile secţiei pentru coordonarea asistenţei externe din 
cadrul Aparatului Guvernului („national coordination unit”), pentru ca angajaţii sec-
ţiei să poată acorda asistenţă consultativă şi operaţională aplicanţilor la programele 
transfrontalieră şi instrumentele tematice. În alte ţări, precum Serbia, Macedonia, 
Albania, numărul de personal care coordonează în exclusivitate programele de coo-
perare transfrontalieră ajunge la 50, pe când în Moldova în secţia care coordonează 
toate activităţile legate de atragerea şi gestionarea asistenţei externe sunt angajate 
doar 7 persoane.  Donatorii, la rândul lor, ar trebui să extindă numărul de programe şi 
volumul de finanţare în cadrul unor instrumente la care autorităţile publice locale ar 
putea aplica în mod direct.

Reformarea cadrului de reglementare şi implementarea unor legi de „ghilotină” au un 
efect redus atunci când autorităţile publice continuă să adopte decizii care înrăutăţesc 
mediul de afaceri şi/sau rezultă în risipa banilor publici. Pentru a îmbunătăţi calitatea 
guvernării şi adopta decizii mai echitabile, autorităţile publice centrale trebuie să con-
tinue reformarea procesului decizional, în special prin efectuarea analizei impactului de 
reglementare înainte de adoptarea legilor şi hotărârilor care reglementează activitatea 
de întreprinzător, precum şi prin introducerea treptată a obligativităţii de efectuare a 
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analizei ex-ante a impactului pentru toate deciziile autorităţilor publice. În cadrul re-
formei administraţiei publice centrale a fost deja elaborat un proiect de regulament care 
prevede introducerea analizei ex-ante a impactului, precum şi un ghid pentru funcţio-
narii publici. Conducerea politică ar trebui să promoveze această reformă şi să atragă 
atenţie la sporirea capacităţilor funcţionarilor publici pentru ca această reformă să fie 
implementată eficient.

Recomandări autorităţilor publice locale

Din moment ce un investitor internaţional a analizat mai multe destinaţii posibile 
pentru investiţia sa și a ales Moldova, colectivităţile teritoriale din ţară inevitabil vor 
intra în concurenţă între ele pentru a oferi locaţia perfectă pentru investiţie. Pentru 
a participa cu succes la această competiţie, autorităţile publice locale în primul rând 
trebuie să fie „conectaţi” la fluxurile informaţionale pentru a fi la curent cu evoluţiile, 
intenţiile și interesele investitorilor străini. Deși interesele și necesităţilor investito-
rilor pot varia, este clar că unele elemente sunt dorite de toţi investitorii: lipsa aranja-
mentelor corupte, proceduri clare de obţinere a permiselor de construcţie, autorizaţi-
ilor, certificatelor de urbanism, terenuri disponibile pentru construcţie, infrastructură 
comunală de bază. 

Autorităţile publice locale trebuie să asigure un nivel maximal posibil de dialog cu com-
paniile locale și transparenţă în exercitarea funcţiunilor și competenţelor atribuite prin 
lege și care au implicaţie majoră pentru deciziile investiţionale ale acestor companii, 
cum ar fi: stabilirea impozitelor și taxelor locale; administrarea și gestionarea (vânzarea, 
arendarea, concesionarea) bunurilor aflate în domeniul public al localităţii sau raionului; 
atribuirea și schimbarea destinaţiei terenurilor proprietate a localităţii; aprobarea pla-
nurilor urbanistice și de dezvoltare economică; eliberarea permiselor și autorizaţiilor 
prevăzute de lege. În exercitarea acestor atribuţii, autorităţile locale nu trebuie să exce-
leze în solicitarea unor documente suplimentare, ci să urmeze strict litera legii. În măsura 
posibilităţilor, autorităţile locale ar trebui să preia practica analizei ex-ante a impactului 
deciziilor pe care le adoptă.

Este necesar ca colectivităţile locale și regionale să-și elaboreze perspective clare și rea-
liste de dezvoltare economică pe termen lung. La moment, puţine din raioanele şi locali-
tăţile din Moldova au strategii credibile de dezvoltare și autorităţile respective, dacă și fac 
ceva la modul practic pentru atragerea investiţiilor, acţionează în mod haotic și diletant. 
În același timp, este foarte important ca procesul de elaborare a documentelor de politici 
locale (cum ar fi cele de dezvoltare a infrastructurii, de utilizare a forţei de muncă, de 
dezvoltare social-economică) să nu fie unul bazat doar pe stereotipurile, ipotezele și in-
teresele electorale ale administraţiei, dar pe planurile și ideile concrete ale companiilor. 
Altfel, se va menţine situaţia de azi, când planurile autorităţilor și cele ale companiilor 
coexistă în universuri paralele.

La nivel local, autorităţile publice raionale și municipale ar trebui să examineze activi-
tatea subdiviziunilor sale şi să prioritizeze activitatea cu impact maxim asupra dezvol-
tării raionului, discutând cu autorităţile publice centrale sarcinile impuse de la nivel naţi-
onal care aduc beneficii reduse la nivel raional şi local (în special colectarea informaţiilor, 
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rapoartelor, etc.). Secţiile și direcţiile economice raionale trebuie să fie reformate pentru 
ca acestea să aibă un impact real asupra dezvoltării raioanelor/municipiilor. Autorităţile 
publice locale ar trebui să se implice activ în elaborarea unor politici realiste de dezvol-
tare a comunităţii/raionului şi să sporească capacitatea diferitor actori la nivel locali de 
implementare a acestor politici (prin organizarea schimbului de experienţă cu alte loca-
lităţi, utilizarea instrumentelor metodologice oferite la nivel naţional, etc.).

Companiile la nivel local și regional de cele mai dese ori nu sunt mulţumite de ceea 
ce fac autorităţile locale pentru a îmbunătăţi climatul investiţional la nivel local. În 
același timp, analizele demonstrează că în ultimă instanţă întreprinderile nu sunt sa-
tisfăcute de calitatea dialogului și transparenţa interacţiunilor cu administraţia pu-
blică locale de ambele nivele. Prin urmare, punerea la punct a unui dialog între cele 
două părţi – eventual în cadrul unor consilii economice create pe lângă președintele 
raionului – ar îmbunătăţi și percepţiile companiilor faţă de acţiunile și programele 
autorităţilor locale.

Autorităţile publice locale trebuie să încurajeze cât de mult posibil spiritul de iniţiativă 
antreprenorială din partea populaţiei locale, deoarece acesta este factorul primordial 
care determină un nivel înalt de investiţii, iar prin aceasta, se reflectă și asupra bunăs-
tării populaţiei și performanţei întreprinderilor la nivel local. Mai mult decât atât, analiza 
decalajelor demonstrează că un anumit nivel de investiţii odată atins, acesta tinde să 
genereze noi investiţii din partea firmelor locale. Cu alte cuvinte, merită ca autorităţile să 
dedice timp și eforturi pentru atragerea investiţiilor mai ales în zonele unde există deficit 
acut de investiţii private.

Autorităţile trebuie să încurajeze un consum mai înalt din partea populaţiei locale, in-
clusiv prin politici de asistenţă socială mai bine calibrate pe necesităţile reale ale po-
pulaţiei, dar, în măsura competenţelor, și prin înlăturarea factorilor anti-competitivi de 
pe piaţă care restrâng consumul populaţiei. Reducerea sărăciei și creșterea consumului 
din partea populaţiei au o mare importanţă pentru a spori atractivitatea investiţională a 
localităţilor și regiunilor. 

Rezultatele econometrice demonstrează că un nivel mai înalt de cheltuieli curente și in-
vestiţionale pentru infrastructura-cheie (în special pentru gospodărie comunală, utili-
tăţi, reţele) încurajează mai multe investiţii și din partea sectorului privat. Prin urmare, 
ţinând cont de constrângerile bugetare existente, autorităţile publice locale ar trebui să 
dea prioritate anume cheltuielilor pentru aceste tipuri de investiţii, dacă doresc să rupă 
cercul vicios al subdezvoltării economice la nivel local. Este important de pus accentul 
anume pe infrastructura-cheie pentru dezvoltarea economică și de amânat pentru vre-
muri mai bune investiţiile în proiecte care au rol secundar în dezvoltarea economică lo-
cală și regională. 

Evident, investiţiile în reabilitarea drumurilor locale și naţionale este foarte impor-
tantă. Dar aceste investiţii vor începe să se îndreptăţească numai după ce va fi trecut 
un anumit punct-critic. Or, reabilitarea infrastructurii de transport într-o localitate sau 
regiune luată în parte are șanse modeste să genereze efecte pozitive dacă în restul ţării 
această infrastructură rămâne neschimbată. Pentru autorităţile publice centrale este 
foarte important să avanseze în mod sistematic în implementarea Strategiei infrastruc-
turii transportului terestru pentru anii 2008-2017 (în special în partea care ţine de dru-
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murile rutiere), iar autorităţile locale relevante trebuie să monitorizeze atent ca intere-
sele localităţilor și regiunilor pe care le reprezintă să nu fie încălcate în implementarea 
Strategiei.

Analiza datelor statistice sugerează că autorităţile publice locale ar trebui mai puţin 
să se preocupe de dezvoltarea staţiilor de mașini agricole și mai degrabă să încurajeze 
investiţii relativ mici, dar financiar accesibile pentru fermieri, investiţii care ar avea 
efect direct asupra recoltelor culturilor agricole. Printre asemenea investiţii, cu im-
pact imediat asupra recoltelor, se numără sistemele de irigaţie de scară mică, plasele 
anti-grindină pentru protecţia culturilor vegetale și plantaţiilor pomicole și viticole, 
instalaţiile fumigene care ar proteja plantaţiile contra îngheţurilor timpurii sau târzii 
și altele de acest gen. Din păcate, autorităţile pun accentul pe reabilitarea marilor 
sisteme de irigaţie, refacerea staţiilor de mașini și tractoare și instalaţiile rachetare 
anti-grindină, toate costisitoare din punct de vedere financiar și cu efect economic 
îndoielnic. 

Autorităţile locale și regionale trebuie să fie mai active în promovarea imaginii și 
atractivităţii investiţionale a colectivităţilor pe care le reprezintă și în atragerea inves-
tiţiilor străine. Pentru aceasta, autorităţile respective trebuie să înţeleagă că primul 
pas pe care îl va face potenţialul investitor pentru a face cunoștinţă cu localitatea este 
o căutare în Internet. Prin urmare, autorităţile respective trebuie să pună la punct 
pagini Internet funcţionale, informative și multilingve, pentru a descrie aspectele de 
care sunt în primul rând sunt interesaţi investitorii: mărimea și specializarea forţei de 
muncă, calitatea infrastructurii de acces, disponibilitatea spaţiilor industriale pentru 
arendă și privatizare, parametrii tehnici ai reţelelor și utilităţilor publice disponibile 
etc. Autorităţile ar trebui să fie precaute în utilizarea argumentului forţei de muncă 
ieftine, pentru ca investitorul să nu înţeleagă prin aceasta o forţă de muncă de califi-
care redusă.

De asemenea, autorităţile publice locale ar trebui să fie şi ele preocupate de îmbună-
tăţirea calităţii guvernării prin promovarea guvernării electronice. Pe lângă informarea 
potenţialilor investitori străini, paginile web ar trebui să servească și pentru informarea 
publicului local, pentru plasarea documentelor de politici, deciziilor şi ordinilor adoptate, 
precum şi prin comunicarea cu publicul prin intermediul poştei electronice. Pe termen 
mediu şi lung, autorităţile publice locale ar putea lucra asupra acordarea serviciilor pu-
blice în mod electronic, fapt ce ar eficientiza lucrul autorităţile publice, dar şi ar reduce 
stimulii pentru corupţie.

Autorităţile locale ar trebui să fie precaute în acordarea unor stimuli fiscali pentru 
a atrage companiile naţionale sau străine în localitate/regiune. De cele mai dese ori, 
taxele și impozitele locale în Moldova sunt foarte mici și nu reprezintă o problemă 
pentru companiile internaţionale sau naţionale care au în vedere deschiderea unei 
subsidiare regionale. Pe de altă parte, dacă lipsesc utilizările alternative, autorităţile 
respective ar putea să ofere acces în condiţii avantajoase acestor companii la infra-
structură, clădiri, echipamente etc., cu condiţia ca pierderile suportate să fie îndreptă-
ţite de un flux mai mare de venituri în viitor și/sau de crearea unor număr mai mare 
de locuri de muncă.
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Donatorii pot oferi importante resurse pentru dezvoltarea economică a localităţilor și 
pentru sporirea atractivităţii investiţionale a acestora. Însă, în interacţiunea cu donatorii, 
autorităţile locale relevante trebuie să-și construiască argumentele și proiectele în așa fel 
încât ele să fie în convergenţă și cu priorităţile donatorului, care de cele mai dese nu pot 
fi schimbate pe termen scurt în virtutea unor factori externi. Pentru aceasta, autorităţile 
locale trebuie să fie mereu „conectate” la fluxurile informaţionale relevante, să consulte 
listele de proiecte care deja au fost aprobate de respectivul finanţator și, în general, să fie 
un partener activ și cu iniţiativă. De multe ori aplicaţiile pentru obţinerea unor granturi 
de la donatorii internaţionali sunt complexe și solicită experienţă și deprinderi avansate, 
inclusiv abilităţi lingvistice. Aceasta este relevant mai ales în cazul proiectelor finanţate 
din programele europene. Pentru depășirea acestor dificultăţi autorităţile locale fie vor 
trebui să se angajeze în parteneriate cu firmele de consultanţă specializate, fie să se anga-
jeze într-un proces de încercări și erori pe risc și cont propriu, însă ambele abordări în ul-
timă instanţă trebuie să rezulte fie în transfer, fie în acumulare individuală de experienţă. 
Or, aceasta presupune stabilitatea în funcţie și buna remunerare a funcţionarilor publici 
locali responsabili de identificarea resurselor de finanţare și promovarea proiectelor.
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Anexa 1 Distribuţia şi densitatea întreprinderilor la nivelul raioanelor/municipiilor/regiunilor de 
dezvoltare

micro mici medii mari total
Total întreprinderi 

/1000 populaţie 
vârsta aptă de muncă

total întreprinderi 31095 8329 1685 1012 42121 17,7
Mun. Chișinău 21034 5104 880 675 27693 47,0
RD Nord 3668 1252 327 138 5385 8,5
  Mun. Bălţi 1321 419 60 48 1848 17,8
  R-nul Briceni 265 87 16 6 374 8,3
  R-nul Donduşeni 176 42 9 5 232 8,8
  R-nul Drochia 264 75 29 14 382 7,1
  R-nul Edineţ 216 93 26 11 346 6,9
  R-nul Făleşti 148 81 34 8 271 4,7
  R-nul Floreşti 130 71 22 11 234 4,1
  R-nul Glodeni 170 49 25 6 250 6,5
  R-nul Ocniţa 206 61 20 2 289 8,1
  R-nul Râșcani 254 73 24 7 358 8,5
  R-nul Sângerei 159 80 34 4 277 4,8
  R-nul Soroca 359 121 28 16 524 8,2
RD Centru 4182 1185 262 109 5738 8,2
  R-nul Anenii-Noi 393 129 22 16 560 10,0
  R-nul Călăraşi 239 66 13 8 326 6,4
  R-nul Criuleni 265 72 11 6 354 7,3
  R-nul Dubăsari 131 31 11 2 175 7,5
  R-nul Hâncești 327 121 29 12 489 6,1
  R-nul Ialoveni 564 129 28 14 735 11,1
  R-nul Nisporeni 158 53 10 5 226 5,2
  R-nul Orhei 697 160 36 14 907 10,9
  R-nul Rezina 189 68 18 3 278 8,0
  R-nul Străşeni 439 131 29 11 610 10,1
  R-nul Şoldăneşti 104 33 10 1 148 5,5
  R-nul Teleneşti 99 56 17 3 175 3,7
  R-nul Ungheni 577 136 28 14 755 10,0
RD Sud 1450 538 144 63 2195 6,2
  R-nul Basarabeasca 95 36 6 3 140 7,1
  R-nul Cahul 382 163 43 18 606 7,5
  R-nul Cantemir 34 29 11 6 80 2,0
  R-nul Căuşeni 309 82 19 8 418 7,0
  R-nul Cimişlia 163 64 24 6 257 6,3
  R-nul Leova 57 38 13 0 108 3,1
  R-nul Ştefan-Vodă 200 58 13 10 281 6,1
  R-nul Taraclia 210 68 15 12 305 10,6
UTA Găgăuzia 761 250 72 27 1110 10,5

Surse: BNS şi calculele autorilor; 

Anexe
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Anexa 2 Ponderea veniturilor curente în total venituri ale bugetelor raioanelor/municipiilor/
UTA Găgăuzia, % din total

2004 2005 2006 2007 2008
2009 

planificat
executat ianuarie-

iulie 2009
media naţională, 
neponderată

52,4 44,7 39,5 35,0 29,3 24,4 24,7

Mun. Chișinău 95,6 85,3 80,5 92,6 92,7 91,6 90,8
RD Nord
  Mun. Bălţi 94,2 86,7 80,4 87,1 54,5 56,7 57,9
  R-nul Briceni 53,8 41,5 40,2 40,3 33,1 21,5 20,2
  R-nul Donduşeni 56,6 50,8 39,5 32,7 29,5 19,4 19,4
  R-nul Drochia 55,7 47,2 45,1 33,4 32,0 23,3 25,5
  R-nul Edineţ 62,1 55,7 50,2 41,1 32,0 24,6 23,6
  R-nul Făleşti 51,0 44,0 33,8 27,8 24,5 19,2 18,8
  R-nul Floreşti 52,1 47,3 43,4 33,6 32,0 24,5 25,1
  R-nul Glodeni 52,4 44,8 33,3 32,3 22,6 20,1 19,7
  R-nul Ocniţa 51,3 41,4 35,5 26,1 27,7 19,8 18,3
  R-nul Râșcani 56,0 47,9 38,1 31,4 30,1 23,5 23,6
  R-nul Sângerei 36,1 32,5 28,2 24,1 20,4 15,6 15,3
  R-nul Soroca 59,1 31,7 46,0 37,2 32,1 27,2 26,3
RD Centru
  R-nul Anenii-Noi 49,9 51,3 45,4 38,0 30,8 24,1 23,7
  R-nul Călăraşi 35,5 32,0 24,2 25,4 18,0 16,5 17,4
  R-nul Criuleni 48,1 30,3 29,6 27,6 22,9 17,8 19,7
  R-nul Dubăsari 24,5 23,2 19,3 18,0 12,1 12,1 13,2
  R-nul Hâncești 49,8 43,6 36,7 31,2 26,1 20,1 18,9
  R-nul Ialoveni 65,1 48,8 34,5 28,2 25,1 18,9 25,5
  R-nul Nisporeni 24,1 21,5 23,9 18,6 14,7 13,2 13,4
  R-nul Orhei 55,9 50,0 43,2 37,5 30,1 24,2 24,0
  R-nul Rezina 51,0 50,7 46,2 41,4 37,0 34,1 52,6
  R-nul Străşeni 39,6 42,7 35,4 31,1 25,3 20,2 21,3
  R-nul Şoldăneşti 37,2 33,5 26,8 22,2 18,8 15,3 15,1
  R-nul Teleneşti 31,7 27,8 26,0 19,9 16,7 14,0 13,3
  R-nul Ungheni 47,8 32,7 39,1 33,8 24,5 22,8 20,0
RD Sud
  R-nul Basarabeasca 73,7 67,4 49,9 41,7 31,0 23,0 18,2
  R-nul Cahul 69,8 53,9 50,4 42,4 36,2 30,8 29,3
  R-nul Cantemir 37,6 31,4 25,6 20,6 18,3 13,5 15,1
  R-nul Căuşeni 51,5 42,9 35,1 30,3 23,8 20,8 20,2
  R-nul Cimişlia 49,9 40,1 33,5 27,3 24,2 20,6 19,9
  R-nul Leova 27,4 24,1 29,3 25,0 21,9 17,4 17,0
  R-nul Ştefan-Vodă 44,0 33,4 33,6 28,4 27,1 21,9 21,1
  R-nul Taraclia 65,0 53,5 43,3 40,3 32,3 24,5 20,9
UTA Gagauzia 80,0 71,8 58,0 57,7 47,0 40,6 41,1

Sursa: Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi calculele autorilor;
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Anexa 3 Distribuţia numărului de salariaţi pe tipuri de întreprinderi în profil teritorial, mii 
oameni

micro mici medii mari total
Total 82,3 120,2 125,5 244,1 572,1
Mun. Chişinău 54,0 66,0 55,4 147,2 322,5
RD Nord 11,0 21,6 29,3 48,3 110,3
  Mun. Bălţi 4,0 6,1 4,8 21,3 36,2
  R-nul Briceni 0,8 1,6 1,1 1,1 4,7
  R-nul Dondușeni 0,4 0,7 0,8 1,9 3,9
  R-nul Drochia 0,8 1,3 3,1 4,6 9,8
  R-nul Edineţ 0,7 1,8 1,9 3,1 7,5
  R-nul Fălești 0,5 1,5 3,3 1,7 6,9
  R-nul Florești 0,5 1,3 2,3 3,9 7,9
  R-nul Glodeni 0,5 1,2 2,2 1,9 5,8
  R-nul Ocniţa 0,6 1,1 2,0 0,6 4,2
  R-nul Râșcani 0,7 1,5 2,6 1,4 6,2
  R-nul Sângerei 0,5 1,6 2,8 1,8 6,8
  R-nul Soroca 1,0 2,0 2,4 5,0 10,4
RD Centru 10,7 18,9 22,0 23,9 75,5
  R-nul Anenii-Noi 1,1 2,2 1,8 2,8 7,8
  R-nul Călărași 0,7 1,2 1,1 2,0 4,9
  R-nul Criuleni 0,7 1,3 0,8 1,4 4,2
  R-nul Dubăsari 0,3 0,5 1,0 0,6 2,5
  R-nul Hâncești 0,9 1,9 2,7 3,5 8,9
  R-nul Ialoveni 1,4 1,8 2,4 2,9 8,4
  R-nul Nisporeni 0,5 0,8 0,8 1,1 3,1
  R-nul Orhei 1,5 2,6 2,7 3,4 10,1
  R-nul Rezina 0,5 1,2 1,6 0,5 3,8
  R-nul Strășeni 1,1 1,8 1,9 2,1 6,9
  R-nul Șoldănești 0,4 0,6 1,1 0,3 2,3
  R-nul Telenești 0,3 1,2 1,6 0,8 4,0
  R-nul Ungheni 1,4 2,0 2,5 2,6 8,4
RD Sud 4,5 9,8 12,6 16,9 43,8
  R-nul Basarabeasca 0,3 0,7 0,5 0,5 2,0
  R-nul Cahul 1,4 2,8 3,1 5,2 12,5
  R-nul  Cantemir 0,1 0,7 1,1 2,4 4,3
  R-nul Căușeni 0,9 1,3 1,3 1,8 5,3
  R-nul Cimișlia 0,5 1,3 2,1 1,2 5,1
  R-nul Leova 0,2 0,7 1,4 0,0 2,4
  R-nul Ștefan-Vodă 0,5 1,1 1,4 2,7 5,7
  R-nul Taraclia 0,6 1,2 1,7 3,1 6,6
UTA Găgăuzia                       2,2 3,9 6,2 7,7 20,0

Sursa: BNS;
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Anexa 4 Evoluţia investiţiilor finanţate din surse private, lei/cap de locuitor

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Mun. Chişinău 2294,8 3350,0 5115,8 7122,8 10611,4 12877,8 5585,1
RD Nord 684,6 782,0 1071,0 1666,8 1935,3 2102,2 1412,9
  Mun. Bălţi 1302,0 2252,5 2648,2 4848,4 4835,2 5706,1 3010,8
  R-nul Briceni 327,3 545,1 1102,6 1087,0 1419,1 1982,9 938,3
  R-nul Dondușeni 263,7 548,9 504,3 639,7 1247,8 1928,3 1589,1
  R-nul Drochia 518,5 374,9 818,9 1598,5 1226,2 1756,3 1384,2
  R-nul Edineţ 390,2 395,8 648,6 1154,0 1923,7 2227,8 847,7
  R-nul Fălești 397,5 338,6 941,7 944,9 939,1 1125,4 799,6
  R-nul Florești 1828,0 1001,1 803,0 1425,0 1698,4 1912,1 1561,5
  R-nul Glodeni 222,7 266,0 707,5 1020,4 1246,4 1170,9 979,2
  R-nul Ocniţa 465,8 511,8 734,4 701,0 1281,7 1652,5 1196,8
  R-nul Râșcani 435,1 545,8 521,7 769,4 1030,9 1512,0 1260,9
  R-nul Sângerei 297,3 504,2 725,1 813,3 1123,5 1498,9 1143,9
  R-nul Soroca 827,0 733,1 1080,6 1581,4 2373,4 3452,0 1020,8
RD Centru 391,1 576,5 891,6 1221,4 1785,5 1661,3 1065,0
  R-nul Anenii-Noi 261,6 609,6 1334,1 1733,2 2351,4 2447,7 1803,9
  R-nul Călărași 175,9 410,9 788,6 1399,8 1131,9 1311,5 876,4
  R-nul Criuleni 208,8 524,7 677,6 773,7 843,4 1169,0 921,7
  R-nul Dubăsari 220,7 853,9 565,0 505,6 747,2 957,4 451,7
  R-nul Hâncești 388,3 671,9 738,2 1237,3 1386,2 1438,0 900,2
  R-nul Ialoveni 385,7 739,0 1275,6 1305,6 3014,3 2599,8 2182,3
  R-nul Nisporeni 308,5 846,9 725,5 995,6 961,4 902,1 756,7
  R-nul Orhei 576,1 526,6 1077,2 1118,5 2085,8 2128,1 976,9
  R-nul Rezina 571,4 641,8 589,9 1565,5 5986,8 4169,5 907,7
  R-nul Strășeni 913,8 970,6 1259,0 1685,2 1900,5 2238,5 714,4
  R-nul Șoldănești 277,2 400,9 300,4 414,8 1059,0 1022,8 676,5
  R-nul Telenești 241,8 187,6 497,4 531,7 544,7 717,0 811,7
  R-nul Ungheni 298,5 263,6 948,0 1619,8 1461,6 2668,9 1102,4
RD Sud 640,1 903,2 1296,6 1429,4 1583,1 1328,6 1256,0
  R-nul Basarabeasca 1702,7 646,5 945,9 1040,5 1383,1 833,9 745,8
  R-nul Cahul 886,6 882,4 1406,5 2091,1 2321,5 2752,2 2021,0
  R-nul  Cantemir 911,8 1172,4 1610,2 1058,2 935,3 1300,2 1113,7
  R-nul Căușeni 338,7 935,9 1928,3 1486,1 1301,4 1521,0 663,4
  R-nul Cimișlia 126,3 293,2 628,5 981,2 1407,0 1054,3 1226,8
  R-nul Leova 184,0 937,7 811,0 985,3 1139,1 838,6 838,6
  R-nul Ștefan-Vodă 641,8 1096,6 1190,7 1666,2 1511,7 1554,5 1259,3
  R-nul Taraclia 778,8 1197,3 1180,4 1053,5 2074,0 2440,4 1438,2
UTA Găgăuzia                       888,4 999,4 1723,3 1325,4 1501,6 2006,3 1460,9

Sursa: BNS şi calculele autorilor;

62



Anexa 5 Indicatori ai investiţiilor străine în profil teritorial, anul 2008

 Numărul 
întreprinderilor cu 

capital străin

Capital social al 
întreprinderilor cu 

capital străin, mii lei

Fluxul net de 
investiţii străine 

totale, mii lei

Stocul de 
investiţii străine 

totale, mii lei 
Total 3072 10269508 3154051 14821435
Mun. Chişinău 2594 6096225 2972959 12789943
RD Nord 145 389401 40712 593913
  Mun. Bălţi 67 170995 35976 254872
  R-nul Briceni 2 7 0 7
  R-nul Dondușeni 3 8 -184 1107
  R-nul Drochia 7 72683 -6168 166961
  R-nul Edineţ 1 3648 0 3648
  R-nul Fălești 9 8982 1211 20149
  R-nul Florești 8 49842 5 50605
  R-nul Glodeni 10 338 -62 338
  R-nul Ocniţa 5 12184 0 12184
  R-nul Râșcani 6 5862 2480 9777
  R-nul Sângerei 6 6867 2782 16279
  R-nul Soroca 21 57987 4671 57987
RD Centru 222 457294 89392 849735
  R-nul Anenii-Noi 19 12408 -4529 27779
  R-nul Călărași 11 47479 12090 259132
  R-nul Criuleni 8 11839 1867 14344
  R-nul Dubăsari 1 3 3 3
  R-nul Hâncești 18 15218 11140 37411
  R-nul Ialoveni 31 11574 -691 28523
  R-nul Nisporeni 5 5485 5028 5485
  R-nul Orhei 21 15116 -1136 15116
  R-nul Rezina 11 278979 33446 313325
  R-nul Strășeni 31 1450 -3361 33843
  R-nul Șoldănești 2 1092 1782 3495
  R-nul Telenești 3 402 5 402
  R-nul Ungheni 61 56248 33749 110877
RD Sud 66 355636 39238 445807
  R-nul Basarabeasca 3 1206 -430 5681
  R-nul Cahul 20 256746 -6956 276504
  R-nul  Cantemir 4 1934 0 1934
  R-nul Căușeni 15 40229 30841 96716
  R-nul Cimișlia 5 1379 608 1379
  R-nul Leova 4 154 112 154
  R-nul Ștefan-Vodă 2 37500 16100 37500
  R-nul Taraclia 13 16490 -1036 25940
UTA Găgăuzia 45 107556 11750 142038

Sursa: BNS;
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Anexa 6 Investiţii regionale finanţate din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, lei/capita

2003 2004 2005 2006 2007 2008
Total 34,7 80,1 98,6 164,6 114,5 158,9
Mun. Chişinău 106,0 221,1 241,4 479,0 162,7 108,4
RD Nord 21,0 43,4 45,6 85,4 105,3 134,5
  Mun. Bălţi 48,3 70,5 97,9 114,9 117,5 67,6
  R-nul Briceni 23,1 94,1 15,6 146,8 133,2 136,5
  R-nul Dondușeni 16,9 38,3 42,9 132,2 71,1 106,5
  R-nul Drochia 8,5 12,8 23,6 58,4 122,4 142,7
  R-nul Edineţ 4,6 76,1 10,6 13,0 16,7 36,0
  R-nul Fălești 12,5 40,8 22,2 66,7 28,8 75,0
  R-nul Florești 12,8 61,2 107,1 364,1 200,0 193,4
  R-nul Glodeni 4,7 17,2 39,3 86,5 95,4 118,2
  R-nul Ocniţa 1,8 7,2 19,6 33,2 114,4 138,3
  R-nul Râșcani 11,0 44,4 75,5 75,0 77,1 104,4
  R-nul Sângerei 48,9 17,8 42,0 89,7 127,8 195,1
  R-nul Soroca 23,5 13,7 8,8 6,9 126,1 277,9
RD Centru 10,5 43,8 76,9 74,5 119,3 159,6
  R-nul Anenii-Noi 0,0 7,2 42,1 81,7 202,2 190,1
  R-nul Călărași 16,0 38,4 21,1 43,6 56,5 152,6
  R-nul Criuleni 2,7 4,1 13,7 13,7 82,4 229,4
  R-nul Dubăsari 0,0 8,4 87,6 39,5 79,5 411,9
  R-nul Hâncești 29,2 73,5 90,2 194,7 210,5 336,6
  R-nul Ialoveni 0,0 4,2 2,1 20,5 60,2 228,1
  R-nul Nisporeni 16,1 236,2 233,6 94,4 151,3 262,6
  R-nul Orhei 11,5 9,2 6,2 13,4 54,8 34,2
  R-nul Rezina 7,4 37,3 26,2 82,4 214,3 184,6
  R-nul Strășeni 21,8 73,1 31,7 8,7 16,4 105,0
  R-nul Șoldănești 17,7 2,2 38,1 80,7 113,4 148,1
  R-nul Telenești 5,3 88,5 17,2 41,0 97,5 178,9
  R-nul Ungheni 0,0 2,5 317,7 175,6 209,0 168,1
RD Sud 21,9 35,2 57,9 61,9 75,3 163,0
  R-nul Basarabeasca 27,0 26,9 74,3 118,2 108,5 125,4
  R-nul Cahul 16,7 64,4 117,7 40,3 43,6 201,0
  R-nul  Cantemir 77,4 17,1 14,0 44,0 64,7 145,3
  R-nul Căușeni 26,8 12,8 36,4 90,8 99,0 180,2
  R-nul Cimișlia 0,0 30,9 43,3 65,8 112,9 228,4
  R-nul Leova 1,8 64,1 27,5 62,4 63,1 181,8
  R-nul Ștefan-Vodă 2,7 24,5 73,6 51,8 97,9 114,5
  R-nul Taraclia 31,0 20,0 20,0 60,1 31,4 36,0
UTA Găgăuzia 14,5 28,3 28,3 83,9 52,0 55,7

Sursa: calculele autorilor pe baza datelor BNS;
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Anexa 7. Investiţii regionale finanţate din bugetul de stat, lei/capita

2003 2004 2005 2006 2007 2008
Total 21,0 42,7 115,2 238,3 445,4 565,9
Mun. Chişinău 22,2 46,7 149,3 539,9 258,2 523,9
RD Nord 12,7 32,1 122,4 99,4 197,2 209,0
  Mun. Bălţi 10,1 22,2 58,1 109,4 60,8 570,3
  R-nul Briceni 27,0 135,3 576,6 254,5 180,2 137,8
  R-nul Dondușeni 6,3 0,0 36,5 138,6 200,4 128,3
  R-nul Drochia 5,3 7,5 33,2 45,5 160,7 112,0
  R-nul Edineţ 4,6 74,9 24,8 20,1 35,8 134,3
  R-nul Fălești 7,3 24,0 13,8 136,7 151,7 58,9
  R-nul Florești 9,6 22,6 76,8 91,3 310,4 106,6
  R-nul Glodeni 14,0 23,5 44,0 47,2 270,3 193,3
  R-nul Ocniţa 23,4 12,7 158,6 213,3 475,4 205,7
  R-nul Râșcani 22,1 44,4 29,4 33,3 157,1 376,6
  R-nul Sângerei 10,4 16,8 28,3 63,3 141,6 56,5
  R-nul Soroca 18,6 7,8 399,2 85,9 393,1 186,0
RD Centru 29,4 37,5 78,6 228,5 719,6 487,7
  R-nul Anenii-Noi 7,2 10,8 38,5 307,7 2446,5 386,3
  R-nul Călărași 46,7 55,7 111,9 171,9 392,0 504,4
  R-nul Criuleni 17,9 38,4 245,5 226,3 201,9 89,3
  R-nul Dubăsari 352,0 81,5 115,8 460,5 1744,3 3250,0
  R-nul Hâncești 13,4 46,6 114,9 94,9 1135,2 334,1
  R-nul Ialoveni 11,6 13,6 34,2 657,4 172,4 118,1
  R-nul Nisporeni 11,7 1,5 2,9 185,8 1439,2 393,2
  R-nul Orhei 2,3 33,1 29,3 269,4 208,1 1109,8
  R-nul Rezina 98,3 85,8 35,6 112,4 274,4 165,7
  R-nul Strășeni 17,4 51,3 72,1 161,7 1363,9 507,7
  R-nul Șoldănești 20,0 37,9 112,1 219,7 247,2 195,9
  R-nul Telenești 3,9 80,6 34,4 58,2 93,5 289,7
  R-nul Ungheni 12,5 5,9 105,6 126,2 163,8 190,3
RD Sud 14,8 75,6 86,1 103,2 720,1 935,9
  R-nul Basarabeasca 3,4 64,0 81,1 290,5 118,6 200,0
  R-nul Cahul 14,3 35,0 81,1 41,9 1189,0 2641,6
  R-nul  Cantemir 20,1 184,8 88,5 152,5 247,6 71,1
  R-nul Căușeni 6,4 13,9 39,6 102,6 146,4 487,6
  R-nul Cimișlia 7,7 20,1 18,6 109,7 1944,4 512,8
  R-nul Leova 5,5 238,1 45,9 84,4 304,3 118,7
  R-nul Ștefan-Vodă 6,8 80,3 233,0 84,5 866,2 1104,8
  R-nul Taraclia 68,6 44,3 102,4 124,7 222,0 148,3
UTA Găgăuzia                       34,7 12,6 248,4 217,8 218,5 611,6

Sursa: calculele autorilor pe baza datelor BNS;
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Expert-Grup este un centru analitic independent din Republica Moldova, care lucrează activ începând cu 
anul 2005. Misiunea sa instituţională este de a contribui la dezvoltarea economică, politică şi socială a 
Republicii Moldova şi de a susţine consolidarea competitivităţii internaţionale a ţării. Expert-Grup urmă-
reşte să-şi îndeplinească această misiune prin prestarea unor servicii analitice de cea mai înaltă calitate şi 
prin promovarea unor modele eficiente, transparente şi inovatoare în politicile economice şi sociale. 

Expert-Grup este parte a reţelei PASOS ce reuneşte circa 40 de centre analitice din peste 20 de state eu-
ropene. 

Ca parte a activităţii sale permanente, Expert Grup oferă opiniei publice analize relevante şi operative 
asupra politicilor economice şi sociale, asistă procesul decizional şi cel de elaborare a politicilor şi pro-
movează modele de dezvoltare inovatoare. Expert-Grup dispune de cunoştinţe avansate şi expertiză vastă 
în următoarele domenii: strategii de dezvoltare; macroeconomie şi sisteme economice; economia globală 
şi relaţii economice internaţionale; economia integrării europene; politici monetare şi fiscale; economia 
muncii, management şi cultura de afaceri; comportamentul consumatorului; economia sectorială şi eco-
nomia educaţiei şi a sănătăţii.
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