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SUMAR EXECUTIV

Zonele economice libere (ZEL) sunt, în 
general, nişte soluţii eficiente pentru crearea 
locurilor noi de muncă, atragerea investiţiilor 
străine şi autohtone, impulsionarea exporturi-
lor, dezvoltare regională, reducerea barierelor 
birocratice pentru afaceri, etc. În acelaşi timp, 
succesul lor nu este unul garantat şi uniform. 
Doar înlesnirile/facilităţile oferite nu sunt în 
stare să îl asigure de unele singure. Acesta mai 
depinde, în mare măsură, de opţiunile alese de 
la început referitoare la forma de organizare şi 
administrare, cadrul de reglementare referitor 
la împuternicirile organului de administraţie, 
procedurile birocratice utilizate, regimul cu 
privire la dreptul de proprietate pe teritoriul 
zonelor, etc. În acelaşi timp, una din cele mai 
importante lecţii pe plan mondial din experi-
enţa funcţionării ZEL, care se regăseşte per-
fect şi în experienţa de până acum de funcţi-
onare a ZEL moldoveneşti, este că acestea nu 
trebuie privite ca soluţie de substituire pentru 
eforturile mai ample de reformare al cadrului 
investiţional, precum şi al mediului de afacere 
a ţării. ZEL reprezintă doar un instrument în-
tr-un cadru mai larg de condiţii şi mecanisme 
pentru crearea locurilor noi de muncă, atra-
gere a investiţiilor, stimulare a exporturilor şi 
a iniţiativei de afaceri, prin intermediul unui 
set de stimulente, proceduri simplificate şi in-
frastructură pusă la dispoziţie. 

ZEL moldoveneşti au avut, până în 
prezent, un impact limitat la nivel de econo-
mie, în ceea ce priveşte crearea locurilor noi 
de muncă,  atragerea investiţiilor străine şi 

autohtone, majorarea producţiei industriale 
fabricate şi stimularea exporturilor şi nu au 
confirmat, în general, scopurile pentru care 
au fost create. Cu toate acestea, aprecierile re-
feritoare la necesitatea existenţei şi susţinerii 
unor astfel de entităţi trebuie făcute prin pris-
ma performanţelor individuale, a tendinţelor 
de evoluţie şi a perspectivelor de dezvoltare. 
Din acest punct de vedere deosebim 3 grupuri 
de ZEL:

•	Primul este constituit din ZEL Ungheni-
Business, ZEL Bălţi şi ZAL Expo-Business-
Chişinău, care din start au beneficiat de 
„avantaje competiţionale” faţă de celelalte 
zone libere din Republica Moldova, avan-
taje care au constat în: crearea lor în baza 
unor întreprinderi funcţionale deja exis-
tente; prezenţa unor investitori strategici; 
infrastructura de transport, de comunica-
ţii, de producţie şi reţelele de utilităţi mai 
dezvoltate; beneficierea la etapa iniţială de 
condiţii speciale, aşa ca permisiunea de a 
desfăşura activitate de comerţ; disponibili-
tatea mai mare a forţei de muncă. Anume 
aceste zone au potenţialul şi capacitatea să-şi 
facă sesizabil impactul la nivelul întregi eco-
nomii, mai ales acest lucru se referă la ZEL 
Ungheni-Business şi ZEL Bălţi, în cazul rea-
lizării proiectelor investiţionale preconizate, 
precum şi a menţinerii tendinţelor curente 
de evoluţie;

•	 Al doilea grup este alcătuită din ZAL 
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Tvardiţa şi ZAL Valcaneş. Aceste zone nu au 
reuşit să se impună şi să îndreptăţească sco-
purile pentru care au fost create. Importanţa 
lor este una limitată şi doar la nivel local. 
Interesul investitorilor este unul redus pen-
tru aceste zone. Planurile investiţionale exis-
tente, de asemenea, nu prevestesc transfor-
marea lor în importante centre industriale 
şi de export în viitorul apropiat, majoritatea 
lor fiind de nivel mic – între 100 şi 500 mii 
dolari SUA. Implementarea lor este capabilă 
să creeze locuri suplimentare de muncă şi să 
aducă venituri adiţionale la bugetele locale, 
fără impact major asupra celorlalte compo-
nente urmărite prin înfiinţarea ZEL-urilor;

•	Cel de-al treilea grup este format din ZAL 
Taraclia şi ZAL Otaci-Business. Acestea nu 
au îndreptăţit scopurile pentru care au fost 
create, având un impact neglijabil chiar şi la 
nivel local. Ponderea producţiei industriale 
este nulă sau infimă la moment, acestea des-
făşoară, în principal, doar activităţi auxiliare 
şi de import-export. Chiar şi la nivel de per-
spective, în prezent, este greu de presupus că 
aceste zone se vor ridica la nivelul aşteptări-
lor investite în momentul creării lor. 

Principalele probleme, care împiedică 
transformarea ZEL moldoveneşti în  ceea ce 
s-a propus prin înfiinţarea lor sunt atât de na-
tură specifică, legate de organizarea şi funcţi-
onarea ZEL, cât şi de natură mai generală, în 
legătură directă cu cadrul general investiţional 
şi de afaceri al ţării. Înlăturarea acestora ar fi în 
stare să impulsioneze dezvoltarea ZEL, pentru 
că acestea să devină nişte platforme de creştere 
economică, dezvoltare regională şi impulsio-
nare a exporturilor, aşa cum s-a intenţionat 
prin crearea lor. Aceste probleme includ:
•	Modul de organizare şi administrarea a ZEL. 

Acesta este bazat pe rolul exclusiv al statului 
în crearea şi administrarea ZEL. În condi-
ţiile în care statul nu dispune de mijloace 
pentru a investi şi a dezvolta zonele libere, 
iar Administraţiile acestora sunt investite 
doar cu funcţii supraveghere şi control, fără 
pârghii reale de gestionare a patrimoniului, 
atragere a fondurilor financiare şi a inves-
titorilor, stimulente pentru promovarea şi 
dezvoltarea zonelor respective, este greu să 
se asigure o înaltă eficienţă a acestora. Şi ex-
perienţa pe plan mondial sugerează că ZEL 
organizate pe principii de antreprenoriat/
comerciale, dezvoltate şi administrate de 
entităţi private sau pe principiul parteneria-
tului public-privat, sunt mai eficiente şi asi-
gură mai bine atingerea scopurilor urmărite 
prin crearea lor;

•	Procedurile de obţinere a dreptului de re-
zident. Acestea sunt destul de complexe şi 
necesită cheltuieli mari de timp. Problema 
dată nu este una crucială, însă utilizarea 
unor principii şi mecanisme care ar mări 
transparenţa, ar elimina birocraţia excesivă 
şi al accelera procesul, ar fi în stare să mă-
rească atractivitatea zonelor libere pentru 
investitori;   

•	Mecanismele de trecere a hotarului zonelor 
şi procedurile vamale.  Procedurile utilizate 
la hotarul ZEL-urilor din Moldova sunt inu-
til de complicate, anevoioase şi costisitoare. 
Acestea reprezintă una din nemulţumirile de 
bază ale rezidenţilor referitor la funcţionarea 
zonelor. Optimizarea procedurilor şi costu-
rilor  vamale ar reprezenta un factor impor-
tant pentru atractivitatea zonelor. 

•	Procedurile anevoioase, complexe şi costisi-
toare de obţinere a autorizaţiilor şi permi-
siunilor secundare. În acelaşi timp, avanta-
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jele tot mai mari al ZEL pe plan regional şi 
mondial se deplasează de la înlesnirile/faci-
lităţile oferite, spre beneficiile de pe urma 
procedurilor birocratice simplificate şi mai 
operative; 

•	Regimul restrictiv cu privire la proprietăţile 
din zonele libere. Rezidenţii zonelor libere 
nu pot, conform legislaţiei cu privire la ZEL 
să privatizeze terenurile, spaţiile de produc-
ţie, de depozitare şi alte proprietăţi imobile 
pe teritoriul ZEL, aflate în proprietate de 
stat, precum nu pot dispune de acestea  nici 
după expirarea contractului de arendă cu 
Administraţia zonei. 

Problemele de natură mai generală, cu 
implicaţii directe asupra ZEL, se referă la:
•	Lipsa forţei de muncă suficient de calificate 

pentru multe din activităţile implementate 
de către investitori;

•	Infrastructura de transport proastă la nivel 
local şi naţional, precum şi inatractivitatea 
localităţilor din afara oraşelor mari ca loc de 
trai. Aceasta împiedică valorificarea avanta-
jelor competitive pe care aceste localităţi le 
au în planul economiei regionale, naţionale 
sau internaţionale; 

•	Infrastructura de utilităţi extrem de inatrac-
tivă pentru investitori, care preferă să mear-
gă spre zone care oferă condiţii mai bune în 
acest sens, sau în alte ţări cu infrastructură 
utilitară mai avansată. Regiunile şi localită-
ţile din Moldova, inclusiv cele în care sunt 
amplasate ZEL, suferă de un deficit cronic 
de investiţii în reţelele de utilităţi (apă, gaz, 
canalizare, gospodărie comunală);

•	Inerţia autorităţile locale, care sunt foarte 
„leneşe” în ceea ce priveşte atragerea inves-
tiţiilor private în localităţile pe care le ad-

ministrează. Predominarea stereotipului că 
guvernul central este cel care trebuie să facă 
mai multe pentru atragerea investiţiilor în 
regiune, localitate sau ZEL;

•	Ignorarea opiniei antreprenorilor la exami-
narea şi adoptarea deciziilor administrative, 
susţinerea insuficientă a business-ului de că-
tre organele administraţiei publice locale şi 
regionale. Business-ul şi autorităţile publice 
continuă să coexiste în „universuri paralele”;

•	Tractarea diferenţiată a legislaţiei şi regle-
mentărilor în vigoare de către organele ale 
administraţiei publice (Serviciul Vamal, 
Inspecţia Ecologică, Inspectoratul Fiscal de 
Stat, Inspectoratul Sanitar de Stat, Centrul 
de Standardizare şi Metrologie ş.a.), birocra-
ţia excesivă şi corupţia în structurile respec-
tive;

•	Neatractivitatea legislaţiei în domeniul for-
ţei de muncă (aspectele privind concedierea, 
concediul de maternitate, litigiile de muncă, 
relaţiile cu sindicatele, etc.), vizelor de afa-
ceri şi permiselor de muncă pentru străini;

•	Avantajele competiţionale de care beneficia-
ză unii producători de produse tradiţionale 
din zonă, în comparaţie cu producătorii ace-
loraşi genuri de producţie din afara zonelor, 
care îi pun pe cei din urmă în condiţii dez-
avantajoase; 

•	Accesul limitat la resurse financiare din cau-
za costului mare al resurselor locale disponi-
bile şi imposibilităţii de a gaja terenurile şi 
spaţiile de producţie din zonă aflate în pro-
prietate publică;

•	Ineficienţa sistemului judecătoresc, inde-
pendenţa limitată a acestuia şi neîncrederea 
investitorilor în justeţea şi transparenţa de-
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ciziilor pronunţate de instanţele de judecată;

•	Instabilitatea politică şi macroeconomică, 
care face ca mulţi investitori să opteze pen-
tru ţări care oferă condiţii mai stabile şi mai 
previzibile din acest punct de vedere; 

Pentru a înlătura probleme din activita-
tea ZEL, precum şi cele de conjunctură, care 
influenţează direct activitatea acestora, sunt 
necesare următoarele măsuri şi acţiuni:   
1. Zonele libere ar trebui să fie create în baza 

unor întreprinderi funcţionale sau cu con-
diţia existenţei unor investitori strategici, 
care ar fi capabili să asigure acestora valori-
ficarea întregului potenţial sub aspect eco-
nomic şi al forţei de muncă;

2. De schimbat modul de abordare cu refe-
rire la organizarea şi administrarea ZEL - 
aceasta ar trebui să se bazeze pe principii 
comerciale/de antreprenoriat sau în baza 
parteneriatului public-privat. Rolul de dez-
voltător şi administrator al zonei ar trebui 
să-l îndeplinească o companie privată,  sau 
o structură formată în baza parteneriatului 
public-privat Atribuţiile, funcţiile şi patri-
moniul acestora ar trebui strict delimita-
te de cele ale autorităţilor publice locale. 
Aceste principii ar trebui aplicate atât la 
crearea unor ZEL noi, cât şi pentru înviora-
rea/revitalizarea celor existente, care nu au 
confirmat până în prezent scopurile pentru 
care au fost constituite. Autorităţilor statu-
lui trebuie să-i revină doar funcţii de elabo-
rare şi asigurare a funcţionalităţii cadrului 
de reglementarea a ZEL;

3. De optimizat procedurile de înregistrare a 
dreptului de rezident. Acestea ar trebui să 
se bazeze pe un sistem mai simplu de înre-
gistrare pe şi pe principiul ghişeului unic;

4. De simplificat procedurile vamale şi forma-
lităţile de trecere a hotarului zonelor libere 
de către rezidenţii zonelor libere;

5. De simplificat şi optimizat regimul de acor-
dare a permisiunilor şi autorizaţiilor secun-
dare pentru rezidenţii zonelor.

6. De facilitat regimul cu privire la proprie-
tăţile din zonele libere. Acesta ar trebui să  
prevadă drepturi şi facilităţi referitoare la 
regimul de proprietate similare celor prevă-
zute în legea cu privire la parcurile indus-
triale pentru rezidenţii parcurilor: dreptul 
de privatizare/cumpărare al terenului şi al 
activelor proprietate publică, aflate în loca-
ţiunea rezidentului, facilităţi la schimbarea 
destinaţiei terenurilor agricole, publice şi 
private, etc.;

7. Trebuie să fie create condiţii avantajoase 
pentru combinarea capitalului cu ceilalţi 
factori de producţie, în primul rând forţa 
de muncă disponibilă şi calificată, precum 
şi o infrastructură corespunzătoare. În acest 
sens;

- este necesar de a permite companiilor să 
instruiască şi să elibereze certificate de 
competenţă profesională sub un anumit 
grad de supervizare din partea statului;

- autorităţile trebuie să depună eforturi 
mai mari pentru dezvoltarea infrastruc-
turii localităţilor în care sunt amplasate 
ZEL-urile;

- este necesar de a atrage sectorul privat, 
inclusiv companii străine, în vederea (re) 
construcţiei şi gestionării drumurilor 
naţionale;

- este necesar de a suplimenta căile ferate 
cu linii pe ecartament îngust, făcând po-
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sibilă libera circulaţie a trenurilor inter-
naţionale pe teritoriul Moldovei;

8. Reformarea în continuare a climatului in-
vestiţional şi de afaceri, aşa cum imaginea 
actuală investiţională şi mediul de afaceri ai 
ţării sunt slab conturate şi neatractive;

9. Statul trebuie să încurajeze dezvoltarea 
parcurilor industriale, a tehnopolisurilor, 
precum şi crearea unor noi ZEL, în baza 
principiilor comerciale-antreprenoriale sau 
al parteneriatului public-privat, cu condi-
ţia acordării aceloraşi facilităţi şi privilegii, 
precum şi evitând dublarea/suprapunerea 
sferelor de activitate ale acestora;

10. Autorităţile statului trebuie să stimuleze 
crearea de zonele libere care să contribuie la 
dezvoltarea unor tipuri de producţie prin-
cipial noi sau care să înlocuiască importuri-
le, nu pur şi simplu a zonelor libere, în care 
se produc aceleaşi tipuri de producţie ca şi 
în afara acestor zone şi care pun în condiţii 
dezavantajoase întreprinderile din afara zo-
nelor respective;

11. Administraţiile ZEL şi autorităţile statului 
trebuie să promoveze mai activ aceste zone 
peste hotare;

12. Autorităţile locale şi cele regionale, în care 
sunt amplasate ZEL-urile să elaboreze per-
spective şi planuri clare şi realiste de dez-
voltare pe termen lung;

13. Autorităţile locale şi cele regionale să fie 
conectate mai activ la fluxurile informaţi-
onale; 

14. De a adopta o lege privind protecţia con-
curenţei în spiritul standardelor europene, 
precum şi de a implementa politici eficien-
te, conforme practicilor europene în dome-
niul protecţiei concurenţei şi creării unui 
mediu concurenţial favorabil.;

15. De a introduce un sistem unic de inter-
pretare al legii pentru toate organele sta-
tale (Serviciul Vamal, Inspecţia Ecologică, 
Inspectoratul Fiscal de Stat, Inspectoratul 
Sanitar de Stat, Centrul de Standardizare şi 
Metrologie ş.a.);

16. De a asigura o stabilitate politică mai 
mare, o previzibilitate şi stabilitate mai 
mare a politicilor macroeconomice;

17. De a reforma sistemul judecătoresc în sco-
pul măririi eficienţei şi independenţei aces-
tuia, eliminării corupţiei, a interferenţelor 
de natură politică şi administrativă în acest 
sistem, a creşterii încrederii în sistemul ju-
diciar.
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Conform estimărilor, în întreaga lume exis-
tă aproximativ 3,000 de zone economice speciale 
(ZES), amplasate în 135 de ţări, care asigură direct 
mai mult de 68 milioane de locuri de muncă şi  cre-
ează valoare adăugată în sumă de peste 500 miliar-
de USD rezultată din vânzările directe1. Aceste ZES 
includ o multitudine de forme (zone economice li-
bere, zone de procesare pentru export, porturi libe-
re, zone antreprenoriale, întreprinderi de procesare 
pentru export, zone industriale, etc.), care sunt greu 
de delimitat strict. Raţionamentul pentru dezvol-
tarea unor astfel de zone diferă în ţările în curs de 
dezvoltare de la cel al ţărilor dezvoltate. 

Pentru ţările în curs de dezvoltare, acestea au 
la bază raţionamente de politici regulatorii şi de in-
frastructură. „Pachetul” tipic de politic regulatorii 
al unor astfel de zone include scutiri de la taxele de 
import şi export, proceduri şi controale administra-
tive şi vamale optimizate, regim valutar liberalizat, 
scutiri de impozitul pe venit - toate acestea cu sco-
pul de a înviora climatul investiţional şi a reduce 
costurile de lansare şi cele operaţionale ale busine-
ss-ului. Zonele orientate la export sunt concepute 
să acorde dreptul de export liber producătorilor, 
permiţându-le să concureze pe pieţele internaţiona-
le. Raţionamentul politicilor de infrastructură este 
destinat să ridice competitivitatea producătorilor şi 
prestatorilor de servicii, precum şi să creeze benefi-
cii din concentrarea industriilor într-o regiune geo-
grafică. Aceste beneficii includ eficienţa mai mare 
a controlului autorităţilor asupra întreprinderilor, 
îmbunătăţirea infrastructurii, mai multe legături de 
afaceri între industrii şi întreprinderi. Acest raţiona-

1 Special Economic Zones: performance, lessons learned and implica�
tions for zone development, FIAS, the World Bank Group, 2008

ment este una din cele mai importante forţe motri-
ce pentru dezvoltarea unor astfel de zone în ţările cu 
infrastructură săracă. 

Raţionamentele pentru dezvoltarea zonelor 
libere în ţările dezvoltate sunt mai variate. Scopul 
programului ZEL în Coreea de Sud şi a celor 22 
de zone străine de acces din Japonia, de exemplu, 
este de a stimula investiţiile străine. Raţionamentul 
principal al ZEL Shannon din Irlanda, în contrast, 
a fost cel de a crea o platformă de creştere pentru 
zona economic depresivă de sud a ţării. Acelaşi ra-
ţionament stă la baza multor asemenea zone din 
Marea Britanie, Franţa sau Statele Unite. Ridicarea 
eficienţei comerţului şi a gradului de competitivita-
te a producătorilor sunt, în general, scopurile de bază 
ale ZEL în ţările industrializate. Detaliind, în ambele 
categorii de ţări, prin activitatea zonelor libere se ur-
măreşte, în principal, a fi realizate următoarele scopuri:
o atragerea investiţiilor autohtone şi străine în 

anumite sectoare de producţie/servicii;
o creşterea economică a regiunilor, în care 

funcţionează zonele libere;
o crearea unui număr mai mare de locuri noi 

de muncă;
o majorarea volumelor impozitelor şi taxelor 

încasate şi reducerea încălcărilor fiscale;
o implementarea tehnicii şi tehnologiilor mo-

derne, experienţei de producţie înaintată şi a 
managementului;

o majorarea volumelor producţiei industriale 
fabricate pentru export;

o reducerea barierelor birocratice pentru a pă-
trunde pe pieţele externe şi pentru practica-
rea activităţii de antreprenoriat;

INTRODUCERE
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o reducerea economiei tenebre.
Procesul de globalizare şi liberalizare al co-

merţului stimulează o viziune mai largă asupra 
ZEL, obiectivelor de dezvoltare ale acestora şi aştep-
tărilor de performanţă. Tot mai mult zonele libere 
sunt privite ca mecanisme de bază de promovare a 
comerţului în două direcţii şi facilitare a liberalizării 
şi modernizării economiei gazdă. Accentul mai nou 
se pune pe integrarea zonelor libere în economia lo-
cală. Această integrare este evidentă sub mai multe 
aspecte - în politicile de reglementarea a ZEL, mo-
dul de abordare faţă de dezvoltarea fizică a acestora, 
administrarea lor, etc. Ţările tot mai mult facilitează 
dezvoltarea zonelor libere pentru a îndeplini obiec-
tive specifice şi a ieşi/concura pe pieţele ţintă.

Multe sectoare ale economiei moldoveneşti 
au nevoie de investiţii semnificative pentru a con-
cura efectiv pe arena internaţională, astfel că imple-
mentarea zonelor libere odată cu începutul proce-
sului de reformare a economiei şi trecerea ei la prin-
cipiile economiei de piaţă a reprezentat un pas logic 
în acest sens. Zonele economice libere din Moldova 
sunt definite2 ca părţi ale teritoriului vamal al Re-
publicii Moldova, separate din punct de vedere 
economic, în care investitorii autohtoni şi străini 
pot desfăşura, în regim preferenţial, activităţii de în-
treprinzător. În conformitate cu Legea nr. 440 din 
27.07.2001 cu privire la zonele economice libere, 
ZEL în Republica Moldova sunt create în scopul 
accelerării dezvoltării social-economice a anumitor 
teritorii şi a ţării în ansamblu prin:
	atragerea investiţiilor autohtone şi străine;

	implementarea tehnicii şi tehnologiilor mo-
derne;

	dezvoltarea producţiei orientate spre export;

	aplicarea experienţei avansate din domeniul 
producţiei şi a managementului;

2  �e�ea nr� ��0 din 2��0��2001 cu privire la zonele econo� �e�ea nr� ��0 din 2��0��2001 cu privire la zonele econo�
mice libere

	crearea locurilor de muncă.

Scopurile determină şi modelul ZEL. În ge-
neral, Republica Moldova a „împrumutat” mode-
lul ZEL de la SUA. Însă datorită specificului ţării, 
care după un şir de parametri, aşa ca teritoriul mic, 
potenţialul redus al pieţei, aşezarea geo-economică, 
lipsa resurselor naturale, disponibilitatea forţei de 
muncă ieftine şi un nivel slab de integrare în sis-
temul relaţiilor economice internaţionale, se deo-
sebeşte semnificativ de SUA şi alte state, care sunt 
atrase în procesul de creare a ZEL, ZEL create în R. 
Moldova, la fel, se deosebesc esenţial de zonele libe-
re din SUA. În SUA sunt create zone de trei tipuri: 
de comerţ liber, ale antreprenoriatului liber (ZAL) 
şi parcuri industriale3. Iniţial, conform primei legi 
cu privire la ZEL, la noi au fost create ZAL, după 
modelul american, dar nu s-a luat în consideraţie 
faptul că în SUA aceste zone au fost create cu sco-
pul de a dezvolta regiuni care din punct de vedere 
economic erau depresive. Pentru SUA aceasta este o 
cale de asigurare a populaţiei cu locuri de muncă şi 
de creştere a nivelului de competitivitate al regiuni-
lor, pe când la noi scopul iniţial a fost unul diferit 
– de a integra economia ţării în cea mondială prin 
atragerea investiţiilor străine în masă şi stimularea 
exporturilor, folosind zonele ca modele. Ulterior, 
făcându-se unele modificări în lege, s-a propus crea-
rea de sub-zone care trebuiau să se afle în jurisdicţia 
unei zone centrale; în strategiile ulterioare şi progra-
mele de activitate ale guvernului deja tot mai des 
se utilizează noţiunea de parc industrial, în intenţia 
autorităţilor de a crea şi dezvolta aceste structuri ca 
soluţii complementare ZEL-urilor în încercarea de 
revitalizare a întreprinderilor industriale de stat, de 
a creştere a ponderea industriei în structura econo-
miei şi de a stimula dezvoltarea la nivel local şi re-
gional. 

Experienţa ZEL-urilor pe plan mondial ara-

3	 	Modelul	organizaţional-instituţional	al	zonelor	economice	
libere,	aliniat	la	condiţiile	Republicii	Moldova,	revista	Economi�
ca, nr� 1 (�1), martie 2010
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tă că, în timp ce acestea, în general, s-au dovedit a 
fi eficiente în atingerea scopurilor de creştere eco-
nomică şi a obiectivelor de dezvoltare, succesul nu 
a fost unul uniform. Într-o mare măsură, soarta 
acestora este determinată de la început de forma de 
organizare, opţiunile alese la elaborarea cadrului de 
reglementare, al pachetului de stimulente şi a altor 
clauze şi proceduri birocratice. Aceiaşi experienţă 
sugerează că maximizarea beneficiilor de la activi-
tatea ZEL depinde de măsura în care acestea sunt 
integrate în economiile în care sunt amplasate şi în 
agenda generală de reformă a cadrului comercial 
şi investiţional al ţării gazdă4. ZEL sunt văzute pe 
plan mondial ca instrumente eficiente de creare a 
locurilor noi de muncă. Aceleaşi evidenţe sugerea-
ză că asemenea zone reprezintă o sursă mult mai 
importantă de creare a locurilor noi de muncă în 
ţările mici, cu populaţie de mai puţin de 5 milioa-
ne (exemple în acest sens  includ insulele Mauriti-
us, Seychelles şi Jamaica), decât în ţările mai mari. 
ZEL sunt, de asemenea, capabile să contribuie la 
stimularea exporturilor, nu doar sub aspectul im-
pulsionării creşterii volumului exporturilor, ci şi sub 
aspect de diversificare a acestora. Acest aspect este, 
în special, important pentru ţările mai sărace în curs 
de dezvoltare sau în tranziţie (din care face parte şi 
Moldova), care se bazează, în principal, pe exportul 
de produse primare. În plus, ZEL pot juca un rol 
important în atragerea investiţiilor străine directe, 
compensând unele aspecte mai puţin favorabile ale 
ţării, aşa ca climatul investiţional mai puţin atractiv, 
oferind facilităţi de nivel internaţional şi cele mai 
bune practici în domeniu.

Crearea unor noi ZEL în Moldova, în 
schimb, este privită sceptic de mai mulţi econo-
mişti. Argumentul de bază este că ZEL din Moldo-
va nu au devenit paradise economice, iar impactul 
lor asupra economiei moldoveneşti este minor. În-
tr-adevăr, în timp ce ca cifră de creştere, rezultatele 
�  Special Economic Zones: performance, lessons learned 
and implications for zone development, FIAS, the World Bank 
Group, 2008

par a fi impresionante (de exemplu, investiţiile atra-
se în zonele economice libere au crescut de aproape 
7 ori comparativ cu anul 2000), ca valoare absolută 
acestea sunt infime. În anul 2008, bunăoară, când 
investiţiile străine directe în economia naţională 
s-au ridicat la un nivel record de peste 700 milioane 
de dolari, în cele şase ZEL existente la acel moment 
au fost investite doar ceva mai mult de 17 milioane  
dolari.    

Orientate, în fond, spre prestarea serviciilor, 
zonele economice libere abia în ultimii ani s-au „re-
profilat" pe industrie, astfel ca în 2010 aceasta să 
atingă o pondere de 80,6%. Însă producţia indus-
trială în aceste zone reprezentă doar circa cinci la 
sută din indicatorul respectiv pe ţară. Din cele şapte 
zone economice libere existente astăzi, două prac-
tic nu funcţionează sau desfăşoară activităţi limitate 
auxiliare şi de import-export. Din acest punct de 
vedere, zonele respective nu corespund scopurilor 
şi intenţiilor care s-au urmărit prin crearea acestora. 
În acest context, ne-am propus în studiul respectiv 
să elucidăm problemele, care împiedică ca zonele li-
bere din Republica Moldova să devine ceea ce aces-
tea ar fi trebui să devină conform scopurilor pentru 
care au fost create: oaze de atragere a investiţiilor 
străine şi locale, centre importante de producţie 
şi export, care ar stimula creşterea economică per 
ansamblu a ţării, ar crea un număr important de 
locuri de muncă, ar contribui semnificativ la supli-
mentarea veniturilor bugetare şi prin aceasta ar im-
pulsiona dezvoltarea locală şi regională. De aseme-
nea, în contextul aprecierilor controversate privind 
rolul şi importanţa acestor zone pentru economie, 
precum şi a oportunităţii, în general, a existenţei 
unor astfel de zone, vom încerca să apreciem care 
sunt perspectivele acestora în raport cu probleme-
le evidenţiate şi cu contextul general al economiei 
Moldovei, precum şi cum se raportează rezultatele 
acestora în raport cu indicatorii similari şi experien-
ţa zonelor economice libere pe plan mondial.
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Organizarea ZAL, iar ulterior ZEL, a 
fost privită, după cum am menţionat deja, 
ca o modalitate de impulsionare a dezvoltării 
economiei, în contextul  crizei profunde eco-
nomice şi sociale, în care se afla ţara odată cu 
demararea procesului de reformare şi tranziţie 
către o economia de piaţă. Aceste consideren-
te au stat la baza adoptării în 1993 a Legii 
cu privire la zonele economice libere, în baza 
căreia peste doi ani au fost create zonele libe-
re Expo-Bussines-Chişinău şi Tvardiţa. Deşi, 
a mai existat un factor important care a in-
fluenţat decizia respectivă – fostul Centru de 
Expoziţii, actualul Moldexpo, ajunsese într-o 
stare de degradare, pentru întreţinerea lui se 
alocau doar 30-50% din mijloacele necesare. 
Ultimele investiţii în acest complex fuseseră 
făcute încă în anul 19845. Din această cauză a 
fost primită decizia de a implementa modelul 
ZAL pe teritoriul respectiv, având în vedere 
şi infrastructura disponibilă existentă. Prima 
sarcină – cea de a opri procesul de degrada-
re pe teritoriul centrului a fost atinsă într-o 
jumătate de an. În continuare, au fost puse 
bazele înfiinţării unui centru de business pe 
teritoriul ZAL. A doua sarcină a fost cea de 
organizare a producerii pe teritoriul ZAL. Or-
ganizarea unei zone economice libere de tip 
clasic necesită la etapa iniţială investiţii seri-
oase în dezvoltarea infrastructurii. Însă, dacă 

5	 	Свободные	экономические	зоны:	сущность,	роль,	
возможности	и	проблемы	становления,	Комарицкий	Р.О.,	
2001

din anumite motive, astfel de investiţii masive 
nu pot fi făcute, se utilizează alte variante de 
organizare a zonei, cu scopul de a crea condiţii 
speciale mai atractive pentru capital. În peri-
oada de iniţiere a zonelor pot fi utilizate şi alte 
genuri de activitate, diferite de cele „clasice”, 
ca, de exemplu, comerţul cu amănuntul. Ast-
fel de zone erau foarte răspândite în America 
Latină. Republica Moldova a ales anume o aşa 
cale de creare a primei ZAL. 

O altă deosebire de schema clasică de or-
ganizare a ZEL a constat în faptul că rezidenţii 
zonei libere trebuiau în mod obligatoriu să de-
vină rezidenţi ai Republicii Moldova. În acest 
fel, aceştia erau integraţi în schema naţională 
de control asupra respectării legislaţiei  în vi-
goare. Administraţiei Zonei libere îi revenea, 
în principal, funcţia de control asupra respec-
tării prevederilor specifice ale legislaţiei cu 
privire la ZAL. În acelaşi timp, statul acorda 
investitorilor garanţii de nemodificare a legis-
laţiei referitoare la zonele libere pe parcursul 
unei perioade de 10 ani. Toate acestea au dat 
un impuls important iniţiativei antreprenori-
ale. Au început să vină investiţiile, ZAL Expo-
Business-Chisinau a devenit o oază de creştere 
economică în condiţiile de depresie generală a 
economiei.

Pe parcursul primilor 2 ani de activitate 
ai zonei, rezidenţi au devenit 64 de companii 
străine din 22 de ţări, se diversificau genuri-
le de activitate. Producerea alcătuia deja 11% 
din rulajul total al zonei libere. A fost iniţia-
tă activitatea de producere a calculatoarelor, 

EVOLUŢIA ŞI SITUAŢIA CURENTĂ 
A ZONELOR ECONOMICE LIBERE
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arzătoarelor electronice cu gaz pentru uscă-
toriile de tutun, televizoarelor, aparatelor de 
casă, etc. Volumul încasărilor în buget de pe 
teritoriul respectiv, s-a majorat de 15 ori. De 
rând cu aceste evoluţii, însă, ZAL au devenit 
ţinta unor atacuri şi critici masive şi din cau-
za învinuirilor de concurenţă neloiale făcută 
companiilor similare din afara ZAL, evaziu-
ne fiscală,  comerţ cu mărfuri contrafăcute, şi 
mai nu au fost lichidate. Acesta a reprezentat 
primul pericol de încetare a activităţii ZAL în 
Republica Moldova.

În rezultat, la 8 august 1998 au fost 
adoptate rectificări la legea bugetului, prin 
care comerţul cu amănuntul pe teritoriul ZAL 
a fost lipsit de înlesnirile fiscale şi vamale, în 
ciuda garanţiilor pe termen de 10 ani acordate 
de legislaţia în domeniu. Au urmat un şir de 
instrucţiuni ale ministerului Finanţelor, la fel 
contrare legislaţiei existente în domeniu.  În 
dezvoltarea ZAL a intervenit o perioadă de re-
cesiune: o mare parte din angajaţii companii-
lor din cadrul ZAL au fost trimişi în concediu 
forţat sau au fost disponibilizaţi, au fost în-
gheţate construcţiile, desfăcute contractele în-
cheiate, au rămas nerambursate creditele ban-
care contractate anterior, au falimentat mulţi 
rezidenţi şi Administraţia zonei. Pe parcursul 
următorilor 2,5 – 3 ani, în rezultatul politicii 
nehotărâte şi de aşteptare a Guvernului, ZAL 
nu s-a dezvoltat, dar nici nu şi-a încetat acti-
vitatea, aşa cum au fost anulate doar înlesniri-
le care se refereau la comerţul cu amănuntul. 
Toate celelalte înlesniri şi facilităţi, acordate 
de Legea cu privire la ZAL  au rămas în vi-
goare. 

O nouă viaţă şi reguli de joc zonele libe-
re au primit odată cu adoptarea Legii nr. 440-
XV din 27.07.2001 „Cu privire la zonele eco-
nomice libere”. Pentru foarte multe zone li-

bere existente la acel moment, deşi nu pentru 
toate, Legea respectivă a constituit un imbold 
calitativ pentru dezvoltare. În linii generale, 
doar începând cu anul 2002 zonele libere din 
Republica Moldova au căpătat esenţa econo-
mică a unor zone economice libere clasice. Cu 
toate acestea, volumul fluxurilor de investiţii 
atrase de către ZEL la moment sunt infime 
încă, luate la scara întregii economii. În Mol-
dova există la moment şapte zone economice 
libere şi două zone cu regim economic special, 
similar zonelor economice libere: ZAL Expo-
Business-Chişinău; ZEL Ungheni-Business; 
ZAL Tvardiţa; ZAL Parcul de Producere (PP) 
Otaci-Business; ZAL PP Valkaneş; ZAL PP 
Taraclia; ZEL Bălţi; Portul Internaţional Li-
ber Giugiuleşti; Aeroportul Internaţional Li-
ber Mărculeşti.
 ZAL Expo-Business-Chişinău este 
constituită din 2 subzone: subzona amplasa-
tă în parcul Valea Morilor (5,8 ha) şi subzo-
na Sud-Est (23,61 ha). În iulie 2002 a fost 
adoptată Legea cu privire la încetarea activi-
tăţii subzonei ZAL Expo-Business-Chişinău 
(Valea Morilor), pe teritoriul căreia în prezent 
activează 13 rezidenţi în cadrul garanţiilor de 
stat. Restul rezidenţilor activează în subzona 
Sud-Est. Volumul total de investiţii în zona 
liberă, de la începutul activităţii acesteia, con-
stituie 49,0 mil. dolari SUA. Volumul total 
al mărfurilor produse şi serviciilor prestate în 
zona liberă în anul 2010 a constituit 464,6 
mil. lei. Volumul vânzărilor nete ale producţi-
ei industriale în anul 2010 s-a majorat până la 
321,4 mil. lei, faţă de  285,4 mil. lei în anul 
2009. Activitatea de producţie a devenit pre-
dominantă printre celelalte genuri de activi-
tăţi desfăşurate de rezidenţii zonei libere. Pon-
derea acestei activităţi în structura genurilor 
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de activitate s-a majorat de la 10,7% în anul 
1999 până la 69,2% în anul 20106. După nu-
mărul rezidenţilor, ZAL Expo-Business-Chi-
şinău este cea mai mare zonă liberă, iar după 
volumul activităţii economice – a doua, după 
ZEL Ungheni-Business. La finele anului 2010 
în zona liberă erau înregistraţi 61 de rezidenţi 
(circa 38% din numărul total al rezidenţilor 
zonelor libere din Republica Moldova), care 
angajau 1011 lucrători. Atragerea noilor rezi-
denţi în zona liberă a devenit problematică. 
În legătură cu încetarea înainte de termen a 
activităţii subzonei "Valea Morilor", legisla-
ţia interzice înregistrarea în subzonă a noilor 
rezidenţi, iar teritoriul subzonei "Sud-Est", 
unde sânt amplasate capacităţile esenţiale de 
producere şi infrastructura acesteia, este prac-
tic valorificat şi nu mai pot fi înregistraţi noi 
rezidenţi.

ZAL Tvardiţa şi-a început activitatea în 
anul 1996. Iniţial, teritoriul zonei libere ocu-
pa 51,1 ha, având în componenţa sa circa 10 
subzone. Însă, din cauza nevalorificării poten-
ţialului acesteia, suprafaţa a fost redusă până la 
3,57 ha. La un moment, a existat chiar perico-
lul închiderii acestei zone libere, din cauza in-
teresului redus al investitorilor. Actualmente, 
în zona liberă sânt înregistraţi 5 rezidenţi. Nu-
mărul total al salariaţilor, la 1 ianuarie 2011, 
a constituit 281 de persoane. De la începutul 
activităţii zonei libere de către Administraţie 
şi rezidenţi au fost investite în fondurile fixe 
ale întreprinderilor şi în dezvoltarea infras-
tructurii zonei libere 12,5 mil. dolari SUA, 
Toate investiţiile au fost efectuate în fabrica-
rea producţiei industriale, care este unicul gen 
de activitate desfăşurat în zona liberă. Volu-
mul vânzărilor producţiei industriale nete în 
2010 a sporit cu 64,3% faţă de anul precedent 

6	 	Raport	privind	activitatea	zonelor	economice	libere	ale	
RM	în	anul	2010,	Ministerul	Economiei

şi a constituit 250,6 mil. lei. Cei mai impor-
tanţi rezidenţi ai zonei libere sânt ÎM "Zolotoi 
Aist" SRL şi ÎCS FVC "Moldavskii Standart" 
SRL. Aceste întreprinderi reprezintă şi agenţii 
economici de bază ai raionului Taraclia.

ZAL Parcul de Producţie Taraclia a fost 
deschisă în anul 1999. Zona liberă este ampla-
sată pe un teritoriu compact cu o suprafaţă 
de 36 ha, mai puţin de jumătate fiind ocupat 
de rezidenţii ce activează. În prezent, în zona 
liberă sânt înregistraţi 13 rezidenţi, dar marea 
majoritate ai acestora nu activează. Numărul 
total al lucrătorilor la finele anului 2010 con-
stituia numai 18 persoane. Volumul total de 
investiţii în zona liberă, de la începutul activi-
tăţii acesteia, constituie 15,1 mil. dolari SUA, 
însă în ultimii ani investiţii practic nu au fost 
efectuate. În anul 2010 producţia industrială 
în zonă a fost stopată în legătură cu falimen-
tul celui mai important rezident - SA Santek, 
(producerea plăcilor din ceramică). La sfârşi-
tul anului 2010 activele şi datoriile întreprin-
derii Santek au fost răscumpărate de către un 
nou rezident, Ispan Lux SRL, în vederea resta-
bilirii producerii plăcilor din ceramică. Însă, 
deocamdată, activitatea nu a fost lansată. În 
cadrul efectuării activităţii comerciale exter-
ne, în anul 2010, volumul vânzărilor nete a 
constituit 105 mil. lei, majorându-se timp de 
un an de 1,9 ori. La fel, rezidenţii au oferit 
diverse servicii cu plată în valoare de 1,1 mil. 
lei7.

ZAL PP Valcaneş a fost deschisă în 
anul 1999. Teritoriul acesteia are o suprafaţă 
de 122,3 ha şi este format din 2 subzone. În 
prezent, numai pe teritoriul unei subzone se 
desfăşoară activitate de antreprenoriat. Subzo-
na are o suprafaţă totală de 44 ha. La sfârşitul 
anului 2010 în zona liberă erau înregistraţi 27 
7	 	Raport	privind	activitatea	zonelor	economice	libere	ale	
RM	în	anul	2010,	Ministerul	Economiei
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de rezidenţi. Numărul mediu scriptic al perso-
nalului la întreprinderile rezidenţilor zonei li-
bere constituia 329 persoane. De la începutul 
activităţii zonei libere au fost atrase investiţii 
în valoare de 11 mil. dolari SUA. Genul de 
activitate prioritar în zona liberă este produc-
ţia industrială (98,5%). În anul 2010 volumul 
vânzărilor nete ale producţiei industriale a 
constituit 208,4 mil. lei, sau cu 75% mai mult 
faţă de anul precedent. Această creştere a fost 
condiţionată de majorarea livrărilor produc-
ţiei vinicole în Federaţia Rusă. Cel mai im-
portant rezident al zonei libere este compania 
vinicolă DK-Intertrade SRL. Toată producţia 
fabricată în zonă este exportată. Actualmente, 
10 rezidenţi deţin autorizaţii vizând efectua-
rea genului de activitate ”sortarea, ambalarea, 
marcarea şi alte operaţiuni faţă de mărfurile 
transportate prin tranzit prin teritoriul Repu-
blicii Moldova”. Volumul vânzărilor nete în 
2010 în această categorie de activitate a con-
stituit 229 mii lei. Volumul serviciilor prestate 
în cadrul altor genuri auxiliare de activitate a 
constituit 0,5 mil. lei. În afară de această, în 
zona liberă se efectuează activitate comercia-
lă externă, volumul căreia a constituit în anul 
2010 2,4 mil. lei.

ZAL Parcul de Producţie Otaci-Busi-
ness a fost deschisă în anul 1999. Începând cu 
anul 2006, suprafaţă zonei libere s-a micşorat 
de la 94,12 ha până la 34,19 ha şi este consti-
tuită din două subzone, din care este utilizată 
numai una. Investiţiile rezidenţilor, de la în-
ceputul activităţii zonei libere, constituie 3,1 
mil. dolari SUA. Volumul total al vânzărilor în 
2010 în zona liberă a constituit circa 20 mil. 
lei sau de 1,7 ori mai mult decât în anul 2009, 
dintre care producţiei industriale îi revenea 
doar 3 mil. lei. Restul vânzărilor au provenit 
din activitatea comercială externă, cota-parte 

a căreia a constituit 82,8%. Partea cea mai în-
semnată a producţiei industriale fabricată în 
zona liberă a fost producerea ambalajului din 
plastic. În afară de aceste activităţi, rezidenţii 
mai efectuează genuri auxiliare de activitate 
(activitate de arendă, servicii comunale), volu-
mul cărora a constituit în anul 2010 circa 0,2 
mil. lei şi, în cadrul garanţiilor de stat, comerţ 
angro în sumă de 0,3 mil. lei. 

Zona Economică Liberă Ungheni-Bu-
siness a fost deschisă în mai 2003. Teritoriul 
acesteia are o suprafaţă de 42,34 ha. La 1 ia-
nuarie 2011, pe teritoriul zonei libere erau 
înregistraţi 34 de rezidenţi, dintre care între-
prinderi cu capital din Italia, Austria, Româ-
nia, Rusia şi Belgia. În cadrul întreprinderilor 
rezidenţi activau 1846 de persoane, iar volu-
mul total de investiţii în zona liberă a atins 
nivelul de 31,4 mil. dolari SUA. Principalul 
gen de activitate al rezidenţilor este produc-
ţia industrială (91,8% din vânzările totale). 
Volumul vânzărilor nete ale producţiei in-
dustriale în anul 2010 a constituit 547,9 mil. 
lei, mai mult cu 32,3% faţă de anul 2009 şi 
cel mai semnificativ dintre toate zonele libe-
re (38,9%). Cea mai mare parte a producţi-
ei industriale, circa 78%, a fost exportată, iar 
pe teritoriul Republicii Moldova a fost livrat 
7%. Totodată, vânzările provenite din activi-
tatea comercială externă s-au majorat de la 12 
mil. lei în 2009 până la 17,8 mil. lei, sau cu 
47,6%, în 2010. Volumul altor genuri auxilia-
re de activitate a constituit 31 mil. lei. 

Zona Economică Liberă Bălţi a fost 
deschisă la 26 mai 2010. Iniţial zona cuprin-
dea două subzone cu suprafeţe de 1,5 ha şi 
respectiv 10,35 ha în care activează reziden-
tul principal - ÎCS “Draexlmaier Automoti-
ve“ SRL. La sfârşitul anului 2010 a fost creată 
subzona nr.3 pentru a spori potenţialul inves-
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tiţional disponibil atât al zonei libere, cât şi 
al municipiului Bălţi în ansamblu. Din cele 
136,4 alocate în acest scop, ha doar 110 ha 
sunt destinate pentru crearea noii subzone. 
Pe teritoriul în afara zonei libere, 26,49 ha, 
se planifică crearea unei infrastructuri socia-
le şi comerciale. Compania Draexlmaier are 
circa 1350 de angajaţi şi fabrică cablaj pentru 
giganţii automobilistici care produc mărci-
le BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, 
Porshe şi Jaguar. Doar 10 la sută din angajaţi 
sunt din localitate, restul fiind aduşi cu trans-
portul companiei din satele şi raioanele înve-
cinate. La 1 ianuarie 2011, pe teritoriul zonei 
libere erau înregistraţi 7 rezidenţi, dintre care 
întreprinderi cu capital din Austria, România 
şi Republica Moldova. La sfârşitul anului cu-
rent, numărul total de angajaţi ai zonei alcătu-
ia 1555 persoane. Volumul total de investiţii 
în zona liberă a constituit 6,7 mil. dolari SUA. 
Principală direcţie a investiţiilor o reprezin-
tă producţia industrială. Volumul vânzărilor 
nete ale producţiei industriale în anul 2010 
a constituit 78,6 mil. lei (79,6% din total). 
Toată producţia industrială a fost exportată. 
Volumul altor genuri auxiliare de activitate 
a constituit 20,2 mil. lei. Acestea includeau: 
construcţii (17,1 mil. lei), alimentaţie publică 
(1,6 mil. lei) şi arendă (0,9 mil. lei)8.

În conformitate cu Legea nr. 440 din 
27.07.2001 cu privire la ZEL, pe teritoriul 
acestora pot fi desfăşurate următoarele genuri 
de activitate:
•	 producţia industrială a mărfurilor de ex-

port, cu excepţia alcoolului etilic şi a pro-
ducţiei alcoolice9; 

•	 sortarea, ambalarea, marcarea şi alte ase-
8	 	Raport	privind	activitatea	zonelor	economice	libere	ale	
RM	în	anul	2010,	Ministerul	Economiei
9	 	Prin	derogare	de	la	prevederile	legii,	rezidenţii	care,	
la	data	punerii	în	aplicare	a	prevederilor	legii	implementau	
proiecte	investiţionale	legate	de	producerea	alcoolului	etilic	
şi	a	producţiei	alcoolice	sânt	în	drept	să	continue		realizarea	
acestora

menea operaţiuni cu mărfurile tranzitate 
prin teritoriul vamal al Republicii Mol-
dova;

•	 genuri auxiliare de activitate, cum ar fi 
serviciile comunale, de depozitare, de con-
strucţii, de alimentaţie publică etc., nece-
sare desfăşurării activităţilor indicate mai 
sus; 

•	 activitate comercială externă – comercia-
lizarea en-gros a mărfurilor importate în 
zona liberă din afara teritoriului vamal al 
RM şi livrate la export;

•	 activitate de transport – transportarea măr-
furilor importate sau exportate prin zona 
liberă cu mijloace de transport aerian sau 
naval.
Atractivitatea principală a ZEL din Repu-

blica Moldova rezidă în înlesnirile şi facilităţile 
acordate companiilor rezidente, garanţiile acor-
date şi regimul special creat în cadrul zonelor 
pentru respectivele companii. Acestea includ:
•	 protecţia juridică a statului pentru investi-

ţiile de pe teritoriul zonelor libere; 
•	 statut juridic al zonelor libere reglemen-

tat prin lege adoptată şi/sau modificată 
doar de Parlament;

•	 posibilitatea de a transfera profitul (divi-
dendele) în străinătate, precum şi sumele 
rezultate din vânzarea bunurilor ori a pa-
chetului de acţiuni (a cotei-părţi) al în-
treprinderii-rezident, sau din lichidarea/
reorganizarea întreprinderii;

•	 regim birocratic şi de control simplificat 
- controalele planificate e către organele 
statului pot fi efectuate nu mai des de o 
dată în decursul unui an calendaristic, de 
către toate organele de control concomi-
tent;

•	 garanţia aplicării timp de 10 ani a legis-
laţiei în vigoare la momentul înregistrării 
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în calitate de rezident al zonei libere;
•	 pentru investiţiile în fonduri fixe mai mari 

de 200 mil. dolari SUA, garanţiile de stat de 
aplicare a legislaţiei în vigoare la momentul 
înregistrării se extind pentru întreaga peri-
oadă de activitate a rezidentului în cadrul 
zonei, dar nu mai mult de 20 de ani;

•	 posibilitatea folosirii infrastructurii existen-
te în zonă; 

•	 imposibilitatea exproprierii, naţionalizării, 
rechiziţionării şi confiscării bunurilor din 
zonele libere, decât doar prin hotărâre ju-
decătorească;

•	 scutire de plata taxelor vamale la import şi 
export;

•	 neaplicarea regimului de contingentare şi 
licenţiere la importul şi exporturilor mărfu-
rilor (serviciilor);

•	 posibilitatea transmiterii mărfurilor (servici-
ilor), aflate în zona liberă, de la un rezident 
la altul fără perfectarea declaraţiei vamale;

•	 posibilitatea de a efectua decontările între 
rezidenţi în valută străină

•	 tratament vamal preferenţial (postul vamal 
situat în cadrul ZEL);

•	 regim fiscal special:
- scutire de 50% din cota impozitului 

pentru venitul obţinut din exportul 

mărfurilor sau serviciilor originare din 
ZEL în afara teritoriului RM şi de 25% 
din alte activităţi decât exportul de 
mărfuri sau servicii;

- scutire totală timp de 3 ani de plata im-
pozitului pe venitul obţinut din expor-
tul mărfurilor sau serviciilor originare 
din ZEL în afara teritoriului RM, ca 
rezultat al investirii în zona liberă a cel 
puţin 1 milion USD şi timp de 5 ani 
drept rezultat al investirii în zona liberă 
a cel puţin 5 milioane USD;

- scutire de TVA sau TVA la cota zero 
pentru toate mărfurile şi serviciile im-
portate/exportate din/pe/în afara te-
ritoriului zonei economice libere (cu 
excepţia exportului din ZEL pe restul 
teritoriului ţării);

- scutire de plata accizelor pentru toate 
mărfurile importate/exportate din/pe/
în afara teritoriului ZEL (cu excepţia 
exportului din ZEL pe restul teritoriu-
lui ţării);

Tabelul 1 de mai jos generalizează in-
formaţia prezentată referitoare la zonele eco-
nomice libere, precum şi prezintă indicato-
rii de bază ai acestora conform situaţiei din 
01.01.2011:

Tabelul 1: Indicatorii de bază ai ZEL la 01.01.2011

Zonele libere Suprafaţa, 
ha

Nr. rezi-
denţilor

Nr. 
angaja-

ţilor

Volumul 
investiţii-
lor, mil. $

Volumul total al 
vânzărilor (2010), 

mil. lei

Volumul vânzării produc-
ţiei industriale (2010), 

mil. lei

Perioada 
de operare

ZA� Expo�
Business-Chişinău 29,�1 61 1011 �9,0 �6�,6 321,� 1995�2025
ZE� Un�heni�
Business �2,3� 3� 18�6 31,� 596,� 5��,9 2002�20��

ZA� PP Taraclia 36,00 13 18 15,1 106,1 0,0 1998�2023

ZAL	Tvardiţa 3,5� 5 281 12,5 250,6 250,6 1995�2025

ZAL	PP	Valkaneş 122,30 2� 303 11,0 211,5 208,� 1998�2023
ZA� PP Otaci�
Business 3�,19 12 163 3,1 20,0 3,0 1999�200�

ZEL	Bălti 121,85 � 1555 6,� 98,8 �8,6 2010�2035
In ansamblu pe 
zone libere 389,66 159 5177 128,8 1748,4 1409,9 x

Sursa: Alcătuit de autor in baza datelor Ministerului Economiei 
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Beneficiile economice de pe urma dez-
voltării ZEL sunt de natură statică şi dinami-
că. Beneficiile statice sunt cele directe şi in-
clud: 
•	 Crearea directă a locurilor de muncă şi a 

veniturilor;
•	 Atragerea de investiţii străine şi autohtone;
•	 Dezvoltarea industrială a ţării;
•	 Creşterea şi diversificarea exporturilor;
•	 Venituri mai mari la bugetul de stat 
•	 Intrări mai mari de valută străină în ţară; 

Beneficiile dinamice sunt mult mai difi-
cil de măsurat, dar sunt de o importanţă mult 
mai mare, ca beneficii pe termen lung de la 
dezvoltarea  ZEL şi includ: 
•	 Crearea indirectă a locurilor de muncă;
•	 Ridicarea calificării personalului angajat;
•	 Transferul de tehnologii;
•	 “Efectul de demonstraţie”, rezultat din 

aplicarea  “celor mai bune practici”;
•	 Dezvoltarea regională

Crearea locurilor de muncă. Numărul 
angajaţilor în cadrul ZEL (5177 persoane) 
constituia 0,5% din numărul total al anga-
jaţilor pe economie (1143,4 mii persoane) la 
sfârşitul anului curent, faţă de 0,3% la sfârşi-
tul anului 2008 (tabelul 2). În ultimii doi ani 
de către ZEL-uri au fost create circa 1600 de 
locuri noi de muncă, aceasta reprezentând o 
creştere de 44,4%, în timp ce la nivelul între-

gii economii numărul populaţiei ocupate s-a 
redus cu 8,6%. Deşi numărul absolut al lo-
curilor de muncă create de către ZEL nu este 
deocamdată foarte impresionant, ritmul de 
creştere al acestora vorbeşte despre potenţialul 
existent în cadrul ZEL de sporire în continua-
te a acestui indicator, astfel că acestea să joace 
în continuare un rol mai important în atinge-
rea unuia dintre scopurile principale atribuite 
ZEL-urilor la momentul creării lor –crearea 
noilor locuri de muncă. Experienţa pe plan 
mondial sugerează, însă, că impactul zonelor 
libere rezultat din crearea directă a locurilor 
de muncă este doar unul marginal. În cele mai 
multe din ţări, zonele nu sunt o sursă majoră 
de locuri de muncă pentru economiile ţărilor 
în care sunt amplasate. Astfel, pe plan mon-
dial ZES deţin 0,21% din forţa de muncă an-
gajată, depăşind 1% doar în America de Nord 
şi de Sud, în Orientul Mijlociu şi Africa de 
Nord. În timp ce impactul de la crearea de că-
tre zonele libere a noilor locuri de muncă este, 
în mediu, unul marginal, efectele sub forma 
creării indirecte de locuri de muncă pot fi sub-
stanţiale. Raportul dintre numărul locurilor 
de muncă create indirect, către cel al locurilor 
de muncă direct create variază de la 0.25 in 
Mauritius, până la 0.7 in Madagascar şi 2.0 
in Honduras. Acest lucru implică că pe plan 
mondial  locurile de muncă create indirect de 
zonele libere poate varia de la 9.6 milioane 

ROLUL ZONELOR ECONOMICE 
LIBERE ÎN ANSAMBLUL 
ECONOMIEI REPUBLICII MOLDOVA
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până la 77 milioane10. Conform estimărilor 
Ministerului Economiei de la noi, fiecare loc 
de muncă creat în ZEL din Moldova generea-
ză cel puţin un loc de muncă în afara lor, însă 
aceste cifre sunt greu de verificat.

Atragerea investiţiilor străine şi au-
tohtone. Privită în ansamblu, contribuţia 
ZEL-lor din Moldova la sporirea investiţiilor 
străine şi locale este una destul de modestă 
până acum, în ciuda intenţiilor iniţiale de a 
transforma aceste zone în principalele platfor-
me de atragere a investiţiilor străine şi creştere 
economică. Astfel, volumul investiţiilor tota-
le în cei circa 15 ani de la formarea primelor 
zone libere a constituit la data de 01.01.2011, 
128,8 milioane dolari SUA, ceea ce reprezintă 
doar 4,5% din soldul la aceiaşi dată a investi-
ţiilor străine directe în economia Republicii 
Moldova, chiar având în vedere că nu toate in-
vestiţiile în zonele respective au fost făcute de 
companii străine. Anul trecut, în cele 7 ZEL 
existente au fost făcute investiţii în valoare de 
12,3 milioane dolari SUA, ceea ce reprezintă 
doar 1,2% din investiţiile totale în capital fix 
realizate în aceiaşi perioadă la scara întregii 
economii (tabelul 2): 

10  Special Economic Zones: performance, lessons learned 
and implications for zone development, FIAS, the World Bank 
Group, 2008

În general, în materie de investiţii cifrele 
nu sunt prea impresionante. În ultimii 2 ani 
investiţiile în ZEL-uri au avansat doar cu 12 
mil. USD, sau cu ceva mai mult de 10%. Rit-
mul de creştere este comparabil cu cel al creş-
terii soldului investiţiilor străine directe (ISD) 
la scara întregii economii, care a avansat cu 
8,8%. În raport cu soldul ISD, după cum am 
menţionat deja, investiţiile în ZEL de la lan-
sarea acestora au constituit doar 4,5%, ceea ce 
nu este un indicator prea impresionant, astfel 
că concluzia care se impune este că ZEL-urile 
nu au reuşit până în prezent să îndeplineas-
că un alt scop de bază care s-au urmărit prin 
crearea lor – atragerea de investiţii străine. Şi 
ca pondere în investiţiile în capital fix, inves-
tiţiile în ZEL au avansat doar cu 0,2 p. p. în 
ultimii 2 ani, de la 1,0% la 1,2%. La fel ca 
întreaga economie, activitatea ZEL în ultimii 
2 ani a fost afectată de criza economică. In-
vestiţiile în 2010 au fost mai mici cu 5,3 mil. 
USD sau 30,1% faţă de investiţiile din 2008. 
Ritmul de scădere al investiţiilor în zonele li-
bere (-30,1%) este comparabil cu cel al inves-
tiţiilor pe economie – 29,1%.11 12

11	 Ca	pondere	în	investiţiile	anuale	în	capital	fix
12	 Ca	pondere	în	soldul	investiţiilor	străine	directe

Tabelul 2: Ponderea unor indicatori ai activităţii ZEL în indicatorii respectivi pe economie

Indicatorii �a 
31�12�10

Ca % din 
indicatorul 

respectiv pe 
economie 

�a 
31�12�08

Ca % din 
indicatorul 

respectiv pe 
economie 

Creşterea,	zone	
libere Creşterea	

pe econ�, %
Abs� %

Nr� de an�ajati 51�� 0,5% 3586 0,3% 1591 ��,� �8,6

Volumul	investiţiilor	anuale,	mil.	$ 12,3 1,2%11 1�,6 1,0% �5,3 �30,1 �29,1

Vânzările	nete	ale	producţiei	
industrialele, mil� lei 1�09,8 5,2% 1226,5 �,1% 183,3 1�,9 �9,8

Volumul total al exporturilor, mil� lei 1236,1 6,�% 8�3,1 5,3% 363,0 �1,6 �0,6%

Volumul	total	al	investiţiilor,	mil.	$ 128,8 �,5%12 116,8 �,5% 12,0 10,3 8,8%

Sursa: Alcătuit de autor în baza datelor Ministerului Economiei şi Biroului Naţional de Statistică 
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Datele disponibile pe plan mondial su-
gerează  că zonele libere reprezintă o desti-
naţie important pentru ISD în unele ţări. În 
Filipine, de exemplu, ponderea fluxurilor ISD 
în ZEL a crescut de la 30% în 1997, până la 
mai mult de 81% în 2000. În Bangladesh, 103 
milioane $ din totalul de 328 milioane $ ISD 
au fost înregistrate în zonele libere. În Mexic, 
ponderea ISD anuale făcute în zone în totalul 
ISD a crescut de la 6% în 1994, până la 23% 
în 2000. În China, zonele libere înregistrea-
ză mai mult de 80% din ISD cumulative. Cu 
toate acestea, în multe alte ţări, zonele au avut 
un rol marginal în atragerea ISD, iar în une-
le ţări majoritatea investiţiilor sunt de origine 
locală.

Vânzările de producţie industrială. 
Nici ponderea vânzărilor nete ale producţiei 
industriale, care reprezintă genul principal 
de activitate în cadrul celor 7 ZEL, în tota-
lul valorii producţiei industriale pe ansamblul 
economiei, nu este una inpresionantă. Această 
cifră alcătuia la aceiaşi dată de 31 decembrie 
a anului trecut doar 5,2%.  Însă, spre deose-
bire de investiţii, dinamica este una pozitivă. 
Astfel, vânzările nete de producţie industrială 
de către rezidenţii ZEL-urilor în anul 2010 
s-au majorat cu peste 183 mil. lei faţă de anul 
2008, sau cu aproape 15%. Tendinţa este cu 
atât mai încurajatoare, cu cât în aceiaşi peri-
oadă valoarea producţiei industriale fabricate 
la scara întregii economii s-a redus cu aproape 
10%. 

Stimularea exporturilor. Ceva mai 
mare este ponderea exporturilor realizate de 
către rezidenţii ZEL în totalul exporturilor pe 
ţară – 6,4% la situaţia din 31.12.2010, faţă 
de 5,3% cu doi ani mai înainte. Însă ritmul 
de creştere al exporturilor efectuate de către 
rezidenţii ZEL este unul impresionant – mai 

mult cu 363 mil. lei sau +41,6% faţă de anul 
2008, în timp ce exporturile totale la nivelul 
întregii economii s-au redus în aceiaşi perioa-
dă cu 0,6%. Sporirea esenţială a exporturilor, 
în condiţiile în care investiţiile nu au avansat 
foarte mult vorbeşte despre creşterea eficienţei 
acestora. ZEL-urile încep tot mai mult să în-
deplinească o altă funcţie importantă care le-a 
fost atribuită la înfiinţare – cea de platforme 
de sporire a exporturilor. Însă această cifră nu 
este una care să satisfacă deocamdată preten-
ţiile de „locomotivă” pentru exportul ţării, 
atribuite ZEL-or la etapa iniţierii primelor 
astfel de entităţi, dar dacă ritmul se menţine 
şi în continuare, nu este exclus ca în câţiva ani 
acestea ponderea ZEL în totalul exporturilor 
să sporească simţitor. 

În contrast cu rolul relativ marginal, pe 
care zonele îl au la crearea locurilor de muncă 
noi, acestea deţin o pondere importantă în to-
talul exporturilor de producţie industrială în 
cea mai mare parte a regiunilor lumii. Pe plan 
mondial această cifră era de 40,8% în anul 
2005. Alte exemple includ13 (2005): 
	America: Nicaragua (79.4%); Republica 

Dominicană (77 %); Panama (67%);
	Asia şi Pacific: Bangladesh (75.6%); Şri-

Lanka (67.1%); Filipine (78.2%); 
Pakistan (50.3%;

	Orientul Mijlociu şi Africa de Nord: Liban 
(36.3%); Bahrain (68.9%); Maroc 
(61%);

	Africa Sub-sahariană: Ghana (22.4%); 
Madagascar (80%); Mauritius (34.4%).

Venituri la bugetul de stat. Unii analişti sus-
ţin că stimulentele şi privilegiile acordate re-
zidenţilor ZEL reprezintă venituri ratate de 
13  Special Economic Zones: performance, lessons learned 
and implications for zone development, FIAS, the World Bank 
Group, 2008
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către autorităţi. Cu toate acestea, întrebarea 
care se impune este dacă fără stimulentele şi 
privilegiile acordate de ZEL investitorii ar fi 
fost dispuşi să investească în cadrul ZEL. Prin-
cipalele câştiguri sub formă de venituri înca-
sate de la ZEL-uri sunt, taxele zonale, plăţile 
pentru arenda spaţiilor din zonă, impozitele 
şi taxele pentru comercializarea mărfurilor pe 
teritoriul vamal al ţării. În comparaţie cu anul 
2003, volumul impozitelor şi taxelor colectate 
de la rezidenţii ZEL a crescut de peste 2 ori 
(tabelul 3):

Priviţi ca tendinţe de evoluţie, precum şi 
pe anumite zone în parte, indicatorii de per-
formanţă ai acestora sunt mai impresionanţi. 
Astfel, volumul investiţiilor în ZEL a crescut 
la sfârşitul anului 2010 faţă de anul 2000 de 
circa 7 ori. Dacă în anul 2003, imediat după 

lansarea celei de-a 6-ea ZEL, Ungheni-Busine-
ss, circa jumătate din investiţiile totale aparţi-
neau ZAL Expo-Business-Chişinău (47,2%), 
la data de 01.01.11 ponderea cea mai mare 
a investiţiilor aparţinea ZEL-urilor din regi-
uni (61,9%), cel mai mare spor al investiţiilor 
înregistrându-l ZEL Ungheni-Business: 31,4 
milioane dolari SUA în cei 8 ani de la fondare, 
faţă de doar 30,0 milioane dolari SUA inves-
tiţi în aceiaşi perioadă în ZAL Expo-Business-
Chişinău. Cu toate acestea, ZAL Expo-Busi-
ness-Chişinău continuă să deţină deocamdată 

cele mai mari investiţii absolute – 49,1 mil. 
USD sau 38,1% din total. Tabelul 4 de mai 
jos prezintă evoluţia investiţiilor în cele 7 
zone libere existente la moment începând cu 
anul 2000, precum şi ponderea fiecărei zone 
în totalul investiţiilor efectuate:

Tabelul 3: Ponderea unor indicatori ai activităţii ZEL în indicatorii respectivi pe economie
Indicatorul 2003 200� 2005 2006 200� 2008 2009 2010

Volumul	impozitelor	şi	taxelor	calculate,	mil.	lei	 6�,0 ��,1 121,9 123,6 123,1 1�5,3 111,6 130,1

Sursa: Ministerul Economiei

Tabelul  4: Investiţiile în zonele economice libere  (cumulativ de la începutul activităţii)
Indicatorii 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Volumul total de investiţii, mil. $ 18,8 33,8 40,8 51,3 60,5 72,1 88,2 100,8 119,9 124,7 128,8
în % faţă de anul precedent x 179,8 120,7 125,7 117,9 119,2 122,3 114,3 118,9 104,0 103,3
sporul	investiţiilor,	mil.	$ x 15,0 �,0 10,5 9,2 11,6 16,1 12,6 19,1 �,8 �,1

Volumul	investiţiilor	pe	fiecare	zonă	în	parte,	mil.	$
ZAL	Expo-Business-Chişinău �,8 16,2 19,1 2�,2 26,� 30,� 3�,� 39,� ��,2 �8,8 �9,1
ZE� Un�heni�Business x х х 0,� 2,0 8,2 19,6 2�,9 3�,2 35,� 31,�
ZA� PP Taraclia 9,5 10,8 13,0 13,5 13,5 13,� 13,5 15,0 15,1 15,1 15,1
ZAL	Tvardiţa 0,9 0,9 0,9 �,2 8,8 10,0 10,5 10,� 11,3 12,3 12,5
ZAL	PP	Valkaneş 0,2 5,5 �,� 8,3 9,1 9,6 9,8 9,8 10,2 10,5 10,9
ZA� PP Otaci�Business 0,3 0,3 0,� 0,� 0,� 0,� 0,� 0,� 1,9 2,6 3,1
ZE� Balti x x x x x x x x x x 6,�

Ponderea  in volumul total de investiţii , %
ZAL Expo-Business-Chişinău 41,7 47,8 46,7 47,2 44,1 42,2 39,0 39,4 39,4 39,1 38,1
ZEL Ungheni-Business x х х 1,4 3,3 11,4 22,2 24,7 28,5 28,4 24,4
ZAL PP Taraclia 50,7 32 31,8 26,3 22,3 18,6 15,3 14,9 12,6 12,1 11,7
ZAL Tvardiţa 5,0 2,8 2,3 8,1 14,6 13,9 11,9 10,6 9,4 9,9 9,7
ZAL PP Valkaneş 0,9 16,4 18,2 16,2 15,1 13,3 11,1 9,7 8,5 8,4 8,5
ZAL PP Otaci-Business 1,7 1,0 1,0 0,8 0,6 0,6 0,5 0,7 1,6 2,1 2,4
ZEL Balti x x x x x x x x x x 5,2

Sursa: Alcătuit de autor în baza datelor Ministerului Economiei
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În ultimii doi ani, sporul investiţiilor în ZEL 
a înregistrat un declin dramatic (de circa 4-5 ori) 
faţă de anul 2008, această situaţie putând fi atri-
buită, crizei economice mondiale. De remarcat 
că în 2010 investiţiile totale au fost de 12,3 mil. 
USD, însă datorită retragerilor de capital sporul 
a constituit doar 4,1 mil. USD. Mai mult de ju-
mătate din investiţiile efectuate în 2010 (6,7 mil. 
USD) au aparţinut ZEL Bălţi, nou create în acelaşi 
an. Datorită investiţiilor ZEL Bălţi s-a şi înregistrat 
sporul modest de investiţii în 2010, pentru că în 4 
alte zone sporul acestora a fost neînsemnat (1,4 mil. 
USD), nu a existat (ZAL Taraclia), sau a fost nega-
tiv (ZEL Ungheni-Business, -4 mil. USD).

Volumul vânzărilor nete ale producţiei in-
dustriale în ZEL a crescut continuu începând cu 
anul de referinţă 2000, cu excepţia anului 2009, 
când acesta s-a redus cu peste 20% din cauza cri-
zei. Anul trecut, per ansamblu, volumul vânzări-
lor nete ale producţiei industriale s-a majorat cu 
aproape 426 mil. lei, sau cu 43,3%. Cel mai mult 
au crescut vânzările ZEL Ungheni-Business, cu 

aproape 133 mil. lei sau 32%, până la 547 mil. 
lei. Vânzările ZAL Tvardiţa s-au majorat cu 98,4 
mil. lei sau cu 65%, până la 250,9 mil. lei, cele ale 
ZAL Valcaneş – cu 89,6 mil. lei sau 75%, până la 
208,7 mil. lei. Vânzările ZAL Expo-Business-Chi-
şinău au crescut cu doar 36,1 mil. lei sau cu 13%, 
până la 321,4 mil. lei, în timp ce 2 zone – Taraclia 
şi Otaci-Business au înregistrat reduceri ale vân-
zărilor. După falimentarea rezidentului principal, 
compania Santek, ZAL Taraclia nu a mai înregis-
trat vânzări de producţie industrială, iar în ZAL 
Otaci-Business acestea s-au redus cu 75%, până 
la doar 2,9 mil. lei. Cea mai mare pondere în vân-
zările cumulative ale ZEL începând cu anul 2006 
o deţine ZEL Ungheni-Business, când aceasta de-
ţinea 52,5% din total. În ultimii 4 ani ponderea 
acestei zone s-a redus până la 38,8%, în special 
datorită creşterii vânzărilor ZAL Tvardiţa şi ZAL 
Valcaneş, precum şi lansării activităţii ZEL Bălţi. 
Deja în primul an de activitate ZEL Bălţi a înre-
gistrat vânzări de 78,9 mil. lei, sau 5,6% din total 
pe toate zonele (tabelul 5):

Tabelul  5: Volumul vânzărilor nete ale producţiei industriale în zonele libere
Indicatorii 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Volumul vânzărilor nete ale 
producţiei industriale în zonele 
libere, mil. lei

91,1 242,4 368,6 536,3 747,0 1021,1 937,8 1162,9 1233,5 983,9 1409,8

în % faţă de anul precedent x 266,1 152,1 145,5 139,3 136,7 91,8 124,0 106,1 79,8 143,3

Volumul	vânzărilor	pe	fiecărei	zonă	liberă,	mil.	lei

ZAL	Expo-Business-Chişinău 69,1 188,6 259,5 289,1 3�5,1 �21,� 252,3 315,1 3�1,3 285,3 321,�

ZE� Un�heni�Business x х x 1,0� 108,3 286,9 �92 601,2 555,1 �1�,2 5��,0

ZA� PP  Taraclia 0,0 2,� 5,2 39,1 ��,8 32,� 2�,2 51,2 3�,0 1,0 0,0

ZAL	Tvardiţa 21,5 35,� 35,8 35,9 56,0 126,6 5�,� 129,1 151,� 152,5 250,9

ZAL	PP	Valkaneş x х 62,3 1�1,1 192,� 153,2 111,6 61,63 112,2 119,1 208,�

ZA� PP Otaci�Business 0,5 15,8 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 �,� 6,2 11,8 2,9

ZE� Balti x х x x x x x x x x �8,9

Ponderea vânzărilor nete ale producţiei industriale pe zone libere, %:

ZAL Expo-Business-Chişinău 75,9 77,8 70,4 53,9 46,2 41,3 26,9 27,1 30,1 29,0 22,8

ZEL Ungheni-Business x х x 0,2 14,5 28,1 52,5 51,7 45,0 42,1 38,8

ZAL PP  Taraclia 0,0 1,1 1,4 7,3 6,0 3,2 2,9 4,4 3,0 0,1 0,0

ZAL Tvardiţa 23,6 14,6 9,7 6,7 7,5 12,4 5,8 11,1 12,3 15,5 17,8

ZAL PP Valkaneş - - 16,9 31,9 25,8 15,0 11,9 5,3 9,1 12,1 14,8

ZAL PP Otaci-Business 0,5 6,5 1,6 - - - - 0,4 0,5 1,2 0,2

ZEL Balti x x x x x x x x x x 5,6

Sursa: Alcătuit în baza datelor Ministerului Economiei 
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Ponderea vânzărilor ZAL Expo-Busine-
ss-Chişinău s-a redus continuu începând cu 
anul 2002, odată cu începutul activităţii ZEL 
Ungheni-Business, de la 77,8% în anul 2001, 
până la 22,8% în anul 2010. Ponderea vân-
zărilor în alte 2 ZAL – Tvardiţa şi Valcaneş a 

avut evoluţii neuniforme în ultimii aproape 9 
ani, acestea înregistrând atât perioade ce creş-
teri, cât şi de scăderi bruşte. Acest lucru este 
explicabil în condiţiile în care numărul rezi-
denţilor acestor 2 zone este în continuare des-
tul de mic, astfel că orice scădere de activitate 
a unuia sau câtorva rezidenţi, sau apariţie/dis-
pariţie a unui rezident mai important, se re-
flectă imediat în rulajul întregii zone. ZAL Ta-
raclia şi ZAL Otaci-Business nu au confirmat 
deocamdată scopul pentru care au fost create. 
În condiţiile în care producătorul plăcilor de 
ceramică Santek şi-a încetat activitatea, ZAL 
Taraclia a înregistrat doar activităţi de re-ex-
port în anul trecut, în sumă de 105 mil. lei 
şi servicii acordate de 1,1 mil. lei.  În ZAL 
Otaci-Business volumul activităţilor este la fel 
extrem de redus, iar pe parcursul a 4 ani, din 
2003 până în 2006 inclusiv, aceasta zonă, ca şi 

ZAL Taraclia astăzi, nu a înregistrat nici un fel 
de vânzări de producţie industrială. În această 
zonă, la fel ca şi cea din Taraclia principala 
activitate este cea de comerţ exterior, însă vo-
lumele acestuia sunt limitate – doar circa 17 
mil. lei în anul trecut (tabelul 6):

Vânzările de producţie industrială re-
prezintă 80,6% din totalul vânzărilor zone-
lor libere. Cu excepţia ZAL Taraclia şi ZAL 
Otaci-Business, acesta este genul prioritar de 
activitate în toate celelalte zone libere. Nive-
lul mai redus al indicatorului respectiv pentru 
ZAL Expo-Business-Chişinău se explică prin 
faptul că mulţi rezidenţi din această zonă ac-
tivează în cadrul garanţiilor de stat de 10 ani, 
putând desfăşura în continuare activităţi de 
comerţ en-gros. 

76,6% din vânzările nete totale ale pro-
ducţiei industriale ale zonelor libere în anul 
trecut au fost destinate exportului. Asta chiar 
în condiţiile în care în iulie anul trecut au fost 
eliminate din Legea cu privire la ZEL preve-
derile prin care cota vânzărilor pe piaţa inter-
nă ale rezidenţilor nu putea depăşi 30% din 
vânzările totale. Prin aceleaşi modificări com-

Tabelul  6: Vânzările totale, nete de producţie industrială şi exporturile zonelor libere

Zonele libere
Volumul total 
al vânzărilor, 

mil. lei

Volumul 
vânzărilor 
producţiei 

industriale, mil. 
lei

Ponderea 
producţiei 

industriale în 
volumul total 
al activităţii 

rezidenţilor, %

Volumul 
vânzărilor la 

export, mil. lei

Ponderea 
producţiei 
industriale 

exportate, in 
volum. total 
al producţiei 

industriale, %
ZA� Expo�Business�
Chişinău �6�,6 321,� 69,2 1�0,2 53,0

ZE� Un�heni�Business 596,� 5��,9 91,8 �65,� �8,0

ZA� PP Taraclia 106,1 0,0 0,0 105,0 0,0

ZAL	Tvardiţa 250,6 250,6 100,0 191,5 �6,�

ZAL	PP	Valkaneş 211,5 208,� 98,5 208,� 100,0

ZA� PP Otaci�Business 20,0 3,0 1�,6 1�,0 98,�

ZE� Balti 98,8 �8,6 �9,6 �8,6 100,0

In ansamblu pe zone libere 1748,4 1409,9 80,6 1236,1 76,6

Sursa: Alcătuit de autor în baza datelor Ministerului Economiei
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paniilor vinicole li s-a prelungit dreptul de a 
beneficia de calitatea de rezidenţi ai ZEL până 
la sfârşitul termenului de funcţionare a respec-

tivelor ZEL. Două dintre zonele libere – ZAL 
Valcaneş şi ZEL Bălţi furnizează întreaga pro-
ducţie industrială fabricată la export.

Tabelul  7: Volumul vânzărilor nete ale producţiei industriale în zonele libere

Indicatorii 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Volumul vânzărilor nete ale 
producţiei industriale în zonele 
libere, mil. lei

91,1 2�2 369 536 ��� 1021 93�,8 1163 123� 98� 1�09,8

Din volumul total al vânzărilor nete ale producţiei industriale:

livrate la export, % ��,9 �1,8 6�,� ��,8 6�,9 61,5 �1,0 �0,8 �0,8 68,3 �6,6

livrate în Republica Moldova, % 22,1 28,2 31,5 2�,3 2�,3 29,2 19,9 19,8 21,� 20,1 1�,5

livrate altor rezidenţi ai zonelor libere, 
% 0,0 0,0 0,8 0,9 �,8 9,3 9,1 9,� �,8 11,6 8,9

Sursa: Ministerul Economiei
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Problemele de natură 
specifică ZEL

•	 Organizarea şi administrarea ZEL. 
Strategia actuală a guvernului Republicii 
Moldova se axează pe dezvoltarea zonelor 
economice libere şi a parcurilor industri-
ale pe suprafeţe nu foarte mari. Conform 
experienţei altor ţări, aceasta este varianta 
optimă, deoarece crearea zonelor pe teri-
torii mari, de tip chinez, necesită inves-
tiţii foarte mari, pe care nici autorităţile 
centrale, nici cele locale nu sunt în stare 
să le asigure. În noile strategii şi progra-
me de activitate ale guvernului, ZEL-urile 
sunt privite deja nu numai ca elemente ale 
politicii externe economice a statului, dar 
şi ca un instrument de politică internă ce 
unifică priorităţile naţionale, ale regiuni-
lor şi ale proiectelor investiţionale de toate 
nivelele. Aşa gen de abordare permite de a 
axa ZEL nu numai pe elementele de politi-
că economică externă, dar de a le utiliza în 
soluţionarea problemelor interne (crearea 
unei infrastructuri decente în oraşe, sate, 
scăderea nivelului de şomaj, stoparea mi-
graţiei etc.).

În acest context, destul de actuală devi-
ne problema organizării şi funcţionării ZEL. 
La moment, în organizarea activităţii ZEL 
predomină metoda administrativă. Se creea-
ză administraţia – un organ de stat care, de 
fapt, nu dispune de nici un fel de pârghii reale 

pentru asigurarea formării şi funcţionării efi-
ciente a zonei. Nu există o delimitare clară a 
drepturilor de proprietate între administraţia 
ZEL şi autorităţile locale, ceea ce duce la ne-
concordanţă de interese. De-asemenea, există 
şi problema organizării dotării cu infrastruc-
tură a ZEL. Varianta administrativă, aleasă în 
practică, nu prea s-a dovedit a fi viabilă (atât 
în experienţa SUA, cât şi în cea mondială). 
Astfel, cea mai importantă tendinţă pe plan 
mondial în dezvoltarea ZEL în ultimii 15 ani 
a fost numărul crescând de zone libere dezvol-
tate şi operate de către entităţi private. Circa 
62% din cele 2301 zone economice speciale 
din ţările în curs de dezvoltare şi în tranzi-
ţie sunt dezvoltate şi operate de către secto-
rul privat14. Acest fapt contrastează mult cu 
anii 1980, când mai puţin de 25% din zone-
le libere pe plan mondial erau gestionate de 
către sectorul privat. Factorul cheie în spatele 
creşterii rolului “zonelor private” îl reprezintă 
realizarea faptului că asemenea facilităţi pot fi 
gestionate profitabil de către dezvoltătorii lor 
şi că povara pe care acestea o pun pe resursele 
de stat poate fi redusă. Formal, parteneriatele 
public-private de asemenea au devenit din ce 
în ce mai populare pe plan mondial, cu un nu-
măr de diferite modele elaborate în acest sens, 
care includ:
•	 Punerea la dispoziţie de către stat a infras-

tructurii şi facilităţilor externe publice (re-
ţele de utilităţi, drumuri, din afara zonei), 

1�  Special Economic Zones: performance, lessons learned 
and implications for zone development, FIAS, the World Bank 
Group, 2008

PROBLEMELE ÎN FUNCŢIONAREA ZEL
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ca stimulente pentru investiţiile private în 
infrastructura şi facilităţile de producţie 
din interiorul zonelor;

•	 Acordarea titlurilor de drept şi drepturilor 
de construcţie pentru terenurile date în 
arendă de către autorităţile statului grupu-
rilor de dezvoltători privaţi, elaborarea unor 
legi şi reglementări mai bune referitoare la 
utilizarea/dreptul de proprietate asupra pă-
mântului şi adoptarea unor planuri realiza-
bile de zonare şi utilizare a terenurilor;

•	 Darea în concesiune a infrastructurii şi fa-
cilităţilor din interiorul şi exteriorul zone-
lor dezvoltătorilor privaţi, cu garanţii şi/
sau suport financiar  din partea guvernului;

•	 Contractarea managementului privat pen-
tru zonele gestionate de către guvern, sau 
darea în arendă a activelor din zonele ope-
rate de guvern operatorilor privaţi (drept 
de beneficiere); 

•	 Prevederea unor aranjamente de modifi-
care a dreptului de deţinere, prin care un 
management privat al unei zone libere pu-
blice poate exercita opţiunea de cumpărare, 
odată ce anumiţi indicatori de performanţă 
pre-definiţi au fost atinşi.

Există diferite opţiuni pentru partici-
parea sectorului privat în dezvoltarea zonelor 
libere, inclusiv acordurile de concesiune, con-
tractele de management, etc. Datele disponi-
bile referitoare la activitatea zonelor libere pe 
plan mondial sugerează că zonele private sunt 
mai puţin costisitoare de dezvoltat şi operat, 
decât cele publice (din perspective ţării gazdă), 
şi generează rezultate economice mai bune. În 
general, zonele operate de entităţi private tind 
să ofere facilităţi şi atractivităţi mai bune, uti-
lizează preţuri mai mari în raport cu arendaşii 

şi atrag activităţi tehnologic mai avansate în 
zonă. În rezultat, zonele private sunt, în gene-
ral, mai profitabile şi au implicaţii sociale mai 
bune decât cele publice.

Încă o tendinţă importantă recentă în 
dezvoltarea ZEL pe plan mondial o reprezintă 
evoluţia în tipologia organelor care dezvoltă, 
administrează, planifică şi promovează zonele, 
pe de o parte, şi cele care reglementează acti-
vitatea zonelor, pe de altă parte. O varietate 
întreagă de forme instituţionale se utilizează 
pentru dezvoltarea, reglementarea şi manage-
mentul ZEL. Acestea includ autorităţi guver-
namentale autonome, departamente speciali-
zate în cadrul ministerelor, consilii de admi-
nistrare a zonelor şi, mai rar, structuri ale orga-
nizaţiilor de promovare a exporturilor. Odată 
cu implicarea sectorului privat în dezvoltarea 
zonelor libere, cele mai multe ţări sau au ales 
calea creării unor agenţii specializate pentru 
dezvoltarea şi managementul ZEL publice, 
sau, din ce în ce mai mult au început să trans-
fere funcţiile de dezvoltare a ZEL sectorului 
privat şi au transformat autorităţile de stat ale 
zonelor în nişte  organe cu funcţii pur regula-
torii, de planificare şi promovare. În alte ţări, 
autorităţile care administrează zonele libere au 
început să includă în componenţa lor repre-
zentanţi ai sectorului privat, la nivel de consilii 
de administraţie/comitete de directori15

Multe dificultăţi legate de formarea ZEL 
pe teritoriul Republicii Moldova au loc din 
lipsa organizării de tip antreprenorial/comer-
cial în dezvoltarea şi administrarea ZEL. Or-
ganizarea administrării ZEL pe principii de 
antreprenoriat ar imprima o notă comercială 
aceasta şi s-ar solda cu multe avantaje16:

15  Special Economic Zones: performance, lessons learned 
and implications for zone development, FIAS, the World Bank 
Group, 2008
16	 	Modelul	organizaţional-instituţional	al	zonelor	economice	
libere,	aliniat	la	condiţiile	Republicii	Moldova,	revista	Economi�
ca, nr� 1 (�1), martie 2010
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1. Pentru dezvoltarea unor aşa tipuri de ZEL, 
de regulă, nu sunt necesare investiţii de 
capital de stat, acestea fiind atrase în baza 
cointeresării agenţilor economici, băncilor 
– atât locale, cât şi străine;

2. Eventualele subvenţii acordate de stat pen-
tru dezvoltarea ZEL sunt repartizate mai 
raţional şi mai responsabil;

3. Se reduc semnificativ cheltuielile de men-
ţinere a infrastructurii din partea statului 
datorită atragerii de capital privat;

4. Autofinanţarea organizaţiei ce administrea-
ză zona o motivează/stimulează să organi-
zeze variaţii posibile în vederea ridicării 
eficienţei ZEL;

5. Organizarea comercială a ZEL o face mai 
accesibilă în regim juridic şi mai atractivă 
pentru investitorii străini;

6. Se măreşte gradul de garantare şi stabilitate 
a condiţiilor de funcţionare a ZEL, respec-
tiv şi atractivitatea pentru investiţiile stră-
ine;

7. Se creează pârghii reale de creştere a res-
ponsabilităţii organelor de administrare 
pentru funcţionarea şi dezvoltarea zonei;

8. Se formează o componenţă stabilă a partici-
panţilor ZEL care, în majoritatea cazurilor, 
sunt fondatorii ei.

În funcţiile companiei administratoare a 
ZEL, în acest caz, intră:
•	 Crearea infrastructurii şi construcţiei teri-

toriale a ZEL;

•	 Gestiunea patrimoniului, darea în arendă şi 
alte operaţiuni cu proprietăţile de pe terito-
riul ZEL;

•	 Mobilizarea resurselor financiare pentru 
dezvoltarea zonei, efectuarea operaţiunilor 
cu hârtiile de valoare, dirijarea cu fondul de 
dezvoltare a ZEL;

•	 Atragerea investitorilor străini şi autohtoni 
în zonă şi organizarea de negocieri cu ei;

•	 Activitatea de intermediere cu scopul asi-
gurării legăturilor economice ale investito-
rilor cu antreprenorii şi organizaţiile locale, 
prestarea de servicii pentru negocierea afa-
cerilor;

•	 Asigurarea selectării, calificării şi instruirea 
cadrelor pentru activitatea în ZEL17.          

 În plus, compania responsabilă de dez-
voltarea ZEL joacă rolul unui intermediar în 
procesul de înregistrare a companiilor în zonă, 
ajutând investitorilor să pregătească toate ac-
tele necesare. În conformitate cu Legea nr. 
440 din 27.07.2001 cu privire la zonele eco-
nomice libere în vigoare, Administraţiile ZEL 
din Republica Moldova au doar funcţii de ad-
ministrare şi de control, fără pârghii reale de 
atragere a investitorilor, mobilizare de resurse 
financiare pentru dezvoltarea zonei  şi stimu-
lente în acest scop. Astfel, în conformitate cu 
legea respectivă, Administraţiile ZEL au doar 
funcţii de: coordonare a activităţii de creare 
a infrastructurii de producţie şi neproductive;  
menţinere în stare de lucru sistemele de aprovi-
zionare cu electricitate, apă şi energie termică; 
organizare a concursurilor de obţinere a drep-
tului de rezident şi înregistrează rezidenţilor, 
eliberare a autorizaţiilor pentru desfăşurarea în 
zona a unor genuri ale activităţii de întreprin-
zător; menţinere în stare bună a îngrăditurilor 
şi construcţiilor din perimetrul zonei libere, 
control asupra respectării sistemului autorizat 
1�	 	Modelul	organizaţional-instituţional	al	zonelor	economice	
libere,	aliniat	la	condiţiile	Republicii	Moldova,	revista	Economi�
ca, nr� 1 (�1), martie 2010
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de trecere a hotarelor zonei libere; elaborare 
a programului de dezvoltare complexă a zo-
nei libere şi de protecţie a mediului; stabilire, 
de comun acord cu Ministerul Economiei, a 
plăţilor şi taxelor zonale; încasare a plăţilor de 
arendă şi a altor plăţi de la rezidenţi; controlul 
modului în care rezidenţii respectă contractele 
cu Administraţia şi legislaţia, normele şi regu-
lile sanitaro-igienice; întreţinerea relaţiilor cu 
Serviciul Vamal cu scopul de a asigura respec-
tarea legislaţiei vamale.

De asemenea, Administraţia determi-
nă modul de dare în arendă a terenurilor, de 
acordare a drepturilor de folosinţă a resurselor 
naturale, a clădirilor, construcţiilor şi fondu-
rilor fixe care aparţin sau care sânt transmise 
în folosinţă Administraţiei. Lipsa unor pârghii 
şi instrumente reale de gestiune a zonelor libe-
re, precum şi a unor stimulente  şi cointeresări 
în dezvoltarea şi promovarea acestora din parte 
organului care este chemat să le gestioneze şi să 
le administreze, reprezintă unul din motivele 
de bază, care împiedică transformarea ZEL în 
platforme investiţionale, de stimulare a exportu-
lui şi dezvoltare regională, aşa cum şi-au propus 
autorităţile de la momentul lansării lor.

•	 Procedurile de obţinere a dreptului de 
rezident. Actualmente, procedura de ob-
ţinere a dreptului de rezident, deşi nu este 
una prea complicată, necesită cheltuieli 
mari de timp şi numeroase aprobări de la 
diferite organe de stat. Este foarte impor-
tant ca aceste proceduri să fie pe cât posibil 
simplificate şi optimizate. Pe plan mondial, 
legislaţia cu privire la ZEL tot mai mult in-
corporează aspecte care măresc transparen-
ţa şi  “automatismul” funcţionării zonelor. 
Mecanismele implicite, care oferă aprobări 
automate într-un cadru predeterminat de 
timp accelerează mult procesul de evaluare 

şi aprobare a cererilor de a deveni rezident 
a ZEL. În multe ţări, procesul de examina-
re a cererilor a fost transformat dintr-unul, 
bazat pe examinarea individuală a pachetu-
lui de documente, într-unul de simplă în-
registrare a pretendenţilor, care întrunesc 
anumite criterii clar definite. Cererile sunt 
aprobate automat, prin simpla verificare a 
listei de activităţi interzise, pentru ca aces-
tea să nu întrunească activităţi din lista ac-
tivităţilor ineligibile. O tendinţă de bază 
pe plan mondial este utilizarea principiu-
lui ghişeului unic pentru colectarea rapidă 
a tuturor aprobărilor de la autorităţile de 
stat. Deşi pentru ZEL-urile din Moldova, 
procedura de înregistrare a dreptului de re-
zident nu este o problemă majoră, utiliza-
rea principiilor şi mecanismelor respective 
ar mări transparenţa, ar elimina birocraţia 
excesivă şi al accelera procesul de acordare 
al dreptului de rezident, iar prin aceasta şi 
atractivitatea zonelor libere pentru inves-
titori.   

•	 Mecanismele de trecere a hotarului zo-
nelor şi procedurile vamale.  Deoarece 
importurile în ZEL sunt delimitate fizic şi 
nu intră în teritoriul vamal al ţării (cu ex-
cepţia cazurilor când sunt vândute pe piaţa 
locală), funcţiile vamale sunt simplificate. 
Acestea nu presupun calculul şi colecta-
rea taxelor vamale şi au ca scop asigurarea 
faptului ca mărfurile nu sunt deviate pe 
teritoriul vamal al ţării. Cu toate acestea, 
procedurile utilizate la hotarul ZEL-urilor 
din Moldova sunt inutil de complicate, 
anevoioase şi costisitoare. Acestea repre-
zintă una din nemulţumirile de bază ale 
rezidenţilor referitor la funcţionarea zone-
lor. Problema respectivă este cu atât mai 
actuală, cu cât majoritatea rezidenţilor zo-
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nelor din Moldova sunt companii nu prea 
mari, care efectuează importuri/exporturi 
de partide relativ mici de mărfuri/produse, 
şi care sunt relativ puternic integrate prin 
procesele tehnologice sau de producţie cu 
companii din afara zonelor. În afara proce-
durilor vamale complicate, pentru fiecare 
ieşire de partidă de produse din zonă este 
necesară obţinerea autorizaţiei, care indi-
ferent de mărimea partidei, costă 200 de 
euro. În condiţiile în care majoritatea ZEL 
nu sunt ocupate nici pe jumătate, aces-
tea ar putea atrage companii de talie mai 
mică, implicate în fabricarea producţiei 
industriale şi export, pentru care zonele 
libere ar putea deveni un mediu propice 
creşterii. Însă din cauza procedurilor va-
male complicate şi costisitoare, acest lucru 
şi-l pot permite doar companiile de talie 
mijlocie şi mare, orientate aproape exclu-
siv la export. Optimizarea procedurilor şi 
costurilor  vamale ar reprezenta un factor 
important pentru atractivitatea zonelor. Pe 
plan mondial, în multe zone se utilizează 
sisteme automatizate şi simplificate de per-
fectare a procedurilor vamale în regim ac-
celerat. Instrumentele pentru un regim va-
mal simplificat se conţin în regulamentele 
Organizaţiei Mondiale a Vămilor (OMV) 
şi variate reguli ale Organizaţiei Mondiale 
a Comerţului (OMC)18.

•	 Procedurile complicate şi anevoioase de 
obţinere a autorizaţiilor şi permisiuni-
lor secundare. Aceste tipuri de permisi-
uni şi autorizaţii includ permisiunile de 
construcţii, de muncă, vizelor de afaceri 
pentru străini, autorizaţii igienice şi sa-

18  Special Economic Zones: performance, lessons learned 
and implications for zone development, FIAS, the World Bank 
Group, 2008

nitare, etc. Procedurile obţinere ale auto-
rizaţiilor şi permisiunilor respective sunt 
foarte anevoioase şi costisitoare. În acelaşi 
timp, avantajul tot mai mare pe plan mon-
dial al ZEL se deplasează de la înlesnirile/
facilităţile oferite, spre beneficiile de pe 
urma procedurilor birocratice simplifica-
te şi mai operative. Autorităţile statului şi 
Administraţiile ZEL ar trebui să liberalize-
ze la maximum astfel de proceduri, pentru 
a beneficia de acest avantaj, în condiţiile 
în care în materie de atractivitate investiţi-
onală ZEL-urile din Moldova nu au avan-
taje competiţional faţă de cele din state-
le vecine şi regiune, ba din contra, pierd 
competiţia, în acest sens.  

•	 Regimul restrictiv cu privire la proprie-
tăţile din zonele libere. Rezidenţii zonelor 
libere nu pot, conform legislaţiei cu privire 
la ZEL să privatizeze terenurile, spaţiile de 
producţie, de depozitare şi alte proprietăţi 
imobile pe teritoriul ZEL, aflate în pro-
prietate de stat. Nu pot dispune de acestea  
nici după expirarea contractului de arendă 
cu Administraţia zonei, astfel că acest lu-
cru descurajează investiţiile în zonele libe-
re, deoarece nu foarte mulţi rezidenţi sunt 
dispuşi să investească pe nişte terenuri şi 
facilităţi de producţie de care nu pot dis-
pune cu drept de proprietate. Această pro-
blemă a fost luată în consideraţie de au-
torităţi la elaborarea noii legi cu privire la 
parcurile industriale, după cum vom vedea 
în continuare. Însă pentru impulsionarea 
dezvoltării zonelor libere, aceleaşi drepturi 
ar trebui acordate şi rezidenţilor ZEL şi 
ZAL. 
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Problemele de conjunctură cu 
implicaţie directă asupra ZEL

 Din păcate, economia Moldovei con-
tinuă să se dezvolte într-un mediu care con-
strânge potenţialul investiţiilor. Factorii ce 
reţin dezvoltarea mai intensă a activităţii in-
vestiţionale sunt:

•	 economia locală mică, care nu per-
mite realizarea economiilor de sca-
ră; 

•	 resursele naturale limitate;
•	 infrastructura subdezvoltată;
•	 climatul de afaceri nefavorabil; 
•	 neîncrederea în justiţie şi corupţia;
•	 conexiunea insuficientă a sistemu-

lui educaţional cu cerinţele pieţii.
Ne vom referi în continuare la proble-

mele legate de cadrul investiţional şi de afa-
ceri mai larg, dar cu implicaţie directă asupra 
ZEL, aşa cum este foarte greu de delimitat 
problemele ZEL de cele cu care se confruntă 
investitorii străini şi autohtoni în general în 
activitatea lor investiţională şi antreprenorială 
în Republica Moldova, ZEL-urile reprezen-
tând doar o opţiune pentru astfel de investiţii. 
Printre acestea se numără:

•	 Lipsa forţei de muncă suficient de califica-
te pentru anumite activităţi implementate 
de către investitori. Pe parcursul ultimilor 
ani, odată cu procesul de migraţie a forţei 
de muncă din RM în alte ţări, se înregis-
trează o descreştere continuă a ofertei de 
forţă de muncă. Dacă în anul 2000 exis-
tenţa braţelor de muncă ieftine şi abun-
dente constituia un argument care atrăgea 
investiţiile străine în RM, în prezent acesta 
este mai mult un contraargument în acest 
sens. Pentru a crea un mecanism eficient 
de circulaţie a forţei de muncă pe piaţă, 

ar trebui să se ofere prerogative spe ciale 
sectorului de afaceri. În majoritatea ţărilor 
dezvoltate, entităţilor de business le este 
permisă eliberarea certificatelor de com-
petenţă specialiştilor care sunt instruiţi 
pentru anumite funcţii. Statul reglemen-
tează, în aceste cazuri, organizarea exame-
nelor şi condiţiile generale ale instruirilor. 
Perspectivele de atragere a investiţiilor 
străine în ZEL-urile din regiuni sunt di-
minuate şi de condiţiile de trai neatractive 
din localităţile respective, care împiedică 
şi vor împiedica şi în continuare aducerea 
specialiştilor străini;

•	 Infrastructura de transport proastă la ni-
vel local şi naţional duce, pe termen lung, 
la degradarea capitalui uman şi productiv. 
Aceasta împiedică valorificarea avantajelor 
competitive pe care aceste localităţi le au 
în planul economiei regionale, naţionale 
sau internaţionale. Din cauza deficienţe-
lor de infrastructură şi a emigrării/migrării 
masive în regiuni mai dezvoltate  a forţei 
de muncă, Republica Moldova oferă unul 
dintre cele mai dezechilibrate modele ge-
ografice de dezvoltare economică19, în 
cadrul căruia capitala şi încă câteva oraşe 
înregistrează creştere economică şi concen-
trează cea mai mare parte a potenţialului 
economic al ţării, în timp ce majoritatea 
regiunilor periferice şi cominităţilor rurale 
rămţn într-o situaţie economică precară. 
Practica de până acum de funcţionare a 
ZEL-urilor în Republica Moldova arată că 
cele mai de succes ZEL sunt cele amplasate 
în localităţile cu o infrastructură mai dez-
voltată, o disponibilitate mai mare a capi-
talului uman, precum şi cu condiţii mai 
bune de trai (Chişinău, Bălţi şi Ungheni); 

19	 	Atractivitatea	investiţională	a	regiunilor	din	Republica	
Moldova, Centrul Analitic Independent Expert�Grup, 2010
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•	 Regiunile şi localităţile din Moldova suferă 
de un deficit cronic de investiţii în reţelele 
de utilităţi (apă, gaz, canalizare, gospodă-
rie comunală), în consecinţă infrastructura 
de utilităţi a acestora este extrem de ina-
tractivă pentru investitori, care preferă să 
meargă spre zone care oferă condiţii mai 
bune în acest sens, sau în alte ţări cu in-
frastructură utilitară mai avansată. Deşi în 
multe cazuri se afirmă contrariul, autori-
tăţile locale deseori dispun de competenţe 
suficiente pentru rezolvarea acestor pro-
bleme şi pentru a exercita presiuni asupra 
guvernului în domenii care nu ţin de com-
petenţa autorităţilor locale; 

•	 Inerţia autorităţile locale, care sunt foarte 
„leneşe” în ceea ce priveşte atragerea in-
vestiţiilor private în localităţile pe care le 
administrează, şi în ZEL de pe teritoriul 
acestora, în particular. Activitatea acestor 
autorităţi este dominată, în general, de ste-
reotipul că guvernul central este cel care 
trebuie să facă mai multe pentru atragerea 
investiţiilor în regiune, localitate sau ZEL 
; 

•	 Ignorarea opiniei antreprenorilor la exa-
minarea şi adoptarea deciziilor administra-
tive, susţinerea insuficientă a business-ului 
de către organele administraţiei publice lo-
cale şi regionale. Business-ul şi autorităţile 
publice continuă să coexiste în „universuri 
paralele”, în ciuda încercărilor timide în 
ultimul timp a autorităţilor centrale de a 
pune în aplicare mecanismul parteneriatu-
lui public-privat. La nivel local, însă, chiar 
şi asemene încercări sunt, practic, inexis-
tente;

•	 Tractarea diferenţiată a legislaţiei şi regle-
mentărilor în vigoare de către organele 

administraţiei publice (Serviciul Vamal, 
Inspecţia Ecologică, Inspectoratul Fiscal de 
Stat, Inspectoratul Sanitar de Stat, Centrul 
de Standardizare şi Metrologie ş.a.), biro-
craţia excesivă şi corupţia în structurile 
respective. La moment aceeaşi lege poate 
fi tratată diferit de organele fiscale şi de 
Serviciul vamal, sau de procuratură şi fisc 
etc.), implicând controale suplimentare, 
birocraţie excesivă şi procese de judeca-
tă cu rezidenţii zonelor (asemenea cazuri 
sunt numeroase);

•	 Neatractivitatea legislaţiei în domeniul 
forţei de muncă (aspectele privind conce-
dierea, concediul de maternitate, litigiile 
de muncă, relaţiile cu sindicatele, etc.)20 
şi migraţiei, atragerii forţei de muncă ca-
lificate, greutăţile în obţinerea vizelor de 
afaceri pentru străini. În special rezidenţii 
străini se confruntă cu dificultăţi în obţi-
nerea permiselor de şedere/drepturilor de 
muncă pe teritoriul Republicii Moldova. 
Prevederile actuale ale legislaţiei respective 
sunt foarte restrictive şi descurajează an-
gajarea specialiştilor străini în zone, chiar 
pentru perioade scurte de timp. În acelaşi 
timp, majoritatea specialiştilor străini în 
zone sunt aduşi pentru activităţi relativ noi 
pentru industria locală, specialişti de înal-
tă calificare, care nu pot fi angajaţi de pe 
piaţa locală a forţei de muncă. Autorităţile 
par să nu înţeleagă beneficiul pe care îl 
aduce în sine angajarea unor astfel de spe-
cialişti pentru economia ţării;

•	 Avantajele concurenţiale create produ-
cătoilor  anumite genuri tradiţionale de 
producţie, în detrimentul celor din afara 
zonelor. Această problemă este cel mai des 

20	 	Problemele	respective	sunt	descrise	în	detaliu	în	„Cartea	
Albă”:	propuneri	pentru	îmbunătăţirea	climatului	investiţional	în	
Moldova, anul 2009
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ridicată de producătorii vinicoli. Cu toate 
că avanajele competiţionale rezultate din 
diferenţele de preţ pe pieţele de desface-
re sunt doar marginale, aşa cum întreaga 
producţie vinicolă fabricată în zonele libe-
re se exportă, scutirile de taxe la importul 
de utilaje şi materiale crează posibilitarea 
rezidenţilor ZEL să ofere preţuri mai bune 
pentru materia primă achiziţionată sau 
condiţii de remunerare pentru angajaţi 
mai avantajoase ca cele oferite de producă-
torii din afara zonelor, ceea ce în condiţiile 
unui deficit de materie primă de calitate şi 
de forţă de muncă calificată în această ra-
mură crează avantaje companiilor din zone 
şi duce la nemulţumirea celor din afara zo-
nelor; 

•	 Accesul limitat la resurse financiare şi cos-
tul mare al resurselor disponibile. Această 
problemă este cu atât mai actuală pentru 
rezidenţii ZEL, cu cât aceştea în multe ca-
zuri au posibilităţi limitate de a oferi gaj 
pentru garantarea creditelor, având în ve-

dere că terenurile şi spaţiile de producţie/
depozitare de pe teritoriul zonelor sunt 
arendate de la Administaţie;

•	 Ineficienţa sistemului judecătoresc, inde-
pendenţa limitată a acestuia şi neîncrede-
rea investitorilor în justeţea şi transparenţa 
deciziilor pronunţate de instanţele de jude-
cată, care îi împiedică pe mulţi în continu-
are să investească în Republica Moldova;

•	 Instabilitatea politică şi economică, care 
face ca mulţi investitori să opteze pen-
tru ţări care oferă condiţii mai stabile şi 
mai previzibile din acest punct de vedere. 
Instabilitatea politică, precum şi imprevi-
zibilitatea şi instabilitatea politicilor ma-
croeconomice sporesc riscurile de afaceri 
ale investitorilor, precum şi împiedică re-
ducerea costurilor resurselor locale de fi-
nanţare, apariţia unor noi instrumente de 
finanţare şi a ofertelor de finanţare pe pe-
rioade mai lungi; 
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Aşa cum este destul de greu de apreciat 
în ansamblu impactul ZEL-urilor pentru eco-
nomia ţării, dată fiind diferenţa evidentă de 
apreciere a gradului de reuşită a fiecărei din 
zonele libere, vom încerca să privim şi la per-
spectivele acestora din aspect individual sau 
grupând acestea după criterii de similitudine. 
Deosebirea principală dintre zonele economi-
ce libere care activează relativ bine  în Moldo-
va faţă de cele care nu au confirmat scopurile 
pentru care au fost create, constă în faptul că 
primele au fost organizate în baza unor între-
prinderi care activau cu succes la momentul 
creării zonelor libere, sau au reuşit să atragă 
investitori strategici, care încep să servească 
drept „locomotive” pentru atragerea de noi re-
zidenţi importanţi: în ZEL Ungheni-Business 
aceasta este corporaţia americană „Lear”, care 
produce huse şi alte articole din textile pentru 
industria de automobile, iar în ZEL Bălţi – 
compania germană Draexlmaier Automotive, 
care produce cablaj pentru aceiaşi industria 
automobilistică transnaţională şi care în trei 
ani a urcat pe locul patru în topul exporta-
torilor din Moldova. În această categorie pu-
tem include şi ZAL Expo-Business-Chişinău, 
care a reuşit să atragă rezidenţi la etapa iniţială 
prin  crearea unor condiţii mai atractive pen-
tru capital, aşa ca permisiunea de a desfăşura 
activităţi de comerţ pe teritoriul zonei. Nu în 
ultimul rând, faptul că astăzi această zonă este 
populată la maxim şi practic nu mai dispune 
de spaţii şi teritorii libere se datorează ampla-
sării acesteia în Chişinău, unde infrastructura, 

reţeaua de utilităţi şi căile de comunicaţii sunt 
mai dezvoltate ca în restul ţării. ZAL Tvar-
diţa, creată practic simultan, şi bucurându-se 
iniţial de aceleaşi drepturi, nu a reuşit să atra-
gă prea mulţi investitori anume din lipsa unor 
asemenea elemente. Dezvoltarea cu succes a 
ZEL Ungheni-Business se datorează mai ales 
proximităţii graniţei cu Uniunea Europeană, 
în care după aderarea României la UE s-au 
stabilit mai multe companii din România, 
UE şi Turcia, în căutare de facilităţi şi forţă de 
muncă mai ieftină. 

Faptul că zona liberă îşi începe activi-
tatea nu cu căutarea investitorilor, ci pe baza 
unei sau câtorva întreprinderi care activează 
deja cu succes reprezintă un avantaj impor-
tant. În primul rând, acest lucru simplifică 
mult procesul de organizare a zonei şi redu-
ce cheltuielile de lansare a activităţii. În al 
doilea rând, aceasta stimulează activitatea de 
mai departe a zonei: contribuţiile rezidenţilor 
sunt îndreptate la dezvoltarea infrastructurii 
şi finanţarea sub-proiectelor, implementate 
în cadrul zonei. Iar prezenţa unor investitori 
strategici facilitează atragerea altor investitori 
importanţi în zonă, în primul rând din partea 
altor companii cu care acestea activează în co-
operare. 

Perspectivele pe termen scurt de dezvol-
tarea ale ZEL în Republica Moldova sunt lega-
te în primul rând de dezvoltarea în continuare 
a acestor 3 zone, menţionate mai sus. În afara 
investiţiilor deja realizate în ZEL Bălţi, pen-
tru luna mai se planifica deschiderea celei de a 

PERSPECTIVELE ZEL
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doua uzine Draexlmaier, cu investiţii de circa 
10 milioane euro. În total, primele proiecte 
atrase în cea de a 3-ea subzonă nouă prevăd 
investiţii de 38 milioane de euro, în principal 
de la companii din Austria şi Germania, care 
activează în cooperare cu Draexlmaier, ceea ce 
ar putea duce la crearea a circa 1000 locuri 
noi de muncă, iar volumul vânzărilor anuale 
de produse şi servicii ale rezidenţilor zonei, 
în cazul realizării proiectelor, ar putea atinge 
suma de 2 miliarde lei, ceea ce ar reprezenta 
circa 7,5% din volumul producţiei industriale 
a Republicii Moldova în anul 2010. 
Investiţiile ”Lear Corporation” în ZEL Un-
gheni-Business se estimează să atingă cifra 
de 3 mil. euro, volumul anual de producţie 
– circa 40 mil. euro, numărul locurilor noi 
de muncă – 750. Alte proiecte investiţiona-
le în această zonă prevăd lansarea unor pro-
ducţii de mobilă cu investiţii totale de circa 
900 mii euro şi vânzări anuale de circa 4 mil. 
euro, producţia de articole textile cu inves-
tiţii de 500 mii USD, vânzări anuale de 4,5 
mil. USD şi 150 locuri noi de muncă create21. 
Unul din cele mai importante proiecte reali-
zate vre-odată în zonele libere din Moldova 
o poate reprezenta construcţia în Ungheni a 
unei centrale electrice cu capacitatea de 350 
MW de către Holding-ul ceh ”J&T Finan-
ce Group”. În acest scop se planifica crearea 
unei noi subzone în cadrul ZEL Ungheni-
Business. Investiţiile în proiectul respectiv 
sunt estimau la circa 600 mil. euro22. În afara 
centralei electrice, se planifica construcţia de 
către investitor  a infrastructurii pentru trans-
portarea energiei electrice, cu posibilităţi de 
atragere a unor investitori pentru organizarea 
de producţii cu utilizarea căldurii generate de 

21	 	Резиденты	ЗСП	пошли	вверх,	Экономическое	
обозрение,	nr.	29	(861),	20	august	2010
22	 	Укрупнение	инвесторов,	Экономическое	обозрение,	
nr� 9 (�93), 13 martie 2009

către centrală. La moment, însă, perspectivele 
acestui proiect sunt incerte. În celelalte ZEL, 
proiectele investiţionale existente la moment 
sunt mai puţin ambiţioase şi se încadrează, în 
general, în valori cuprinse între 100 mii şi 500 
mii dolari SUA.

Un alt stimulent, care a impulsionat ac-
tivitatea ZEL în ultimul an au reprezentat-o 
amendamentele operate în iulie 2010 la legea 
cu privire la ZEL. Acestea au anulat restricţia 
de 30% impusă vânzărilor efectuate pe terito-
riul Republicii Moldova (cu excepţia compa-
niilor vinicole). Cu condiţia achitării tuturor 
taxelor în vigoare, acum rezidenţii ZEL pot re-
aliza întreg volumul de producţie în interiorul 
ţării. Acest aspect este în primul rând impor-
tant pentru zonele mici (Valcaneş, Tvardiţa, 
Otaci-Business, Taraclia), care cu greu reuşesc 
să atragă investitori, cu atât mai mult investi-
tori de talie mare, care să fie orientaţi exclu-
siv spre export. Cu toate acestea, este greu de 
estimat că în viitorul apropiat aceste zone vor 
putea depăşi calitatea de ZEL de importanţă 
locală,  din cauza problemelor existente, de-
scrise în capitolul anterior.

Deficienţele de natură organizatorică re-
feritoare la ZEL, relatate, la fel, în capitolul 
precedent, precum şi tendinţele pe plan mon-
dial, care se orientează spre rolul tot mai mare 
al sectorului privat şi al parteneriatului pu-
blic-privat în dezvoltarea şi gestionarea unor 
astfel de entităţi au fost luate până la urmă în 
consideraţie de autorităţi, însă doar la elabo-
rarea noii legi cu privire la parcurile industri-
ale (Legea Nr. 182 din  15.07.2010). Astfel, 
spre deosebire de Legea abrogată cu privire la 
parcurile industriale (nr. 164-XVI din 13 iulie 
2007), care reglementa modalitatea de con-
stituire şi funcţionare a parcurilor industria-
le, noua lege schimbă abordarea, de la crearea 
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parcului de către stat, spre „oferirea asistenţei 
din partea statului sau/şi a autorităţilor publi-
ce locale” în crearea acestor platforme investi-
ţionale întreprinderilor-administratori şi rezi-
denţilor parcurilor respective. Astfel, în func-
ţie de provenienţa infrastructurii tehnice şi de 
producţie (finanţată din surse publice şi/sau 
private), întreprinderea-administratoare poate 
fi o întreprindere creată sau selectată de auto-
rităţile publice, o întreprindere privată sau o 
întreprindere cu capital public-privat. 

Necesitatea adoptarea noii legi a apărut 
deoarece Legea din 13.07.2007 nu a avut nici 
un efect asupra înfiinţării parcurilor industri-
ale. Deşi în baza legii respective a fost creat de 
jure, un parc industrial în localitatea Căinari, 
aceasta, de facto, nu funcţionează23. Proble-

23  Ghid metodolo�ic pentru analiza ex�ante a impactului 
politicilor	publice,	vol.	II,	Guvernul	RM,	2010

mele legate de legea în cauză erau că legea, 
practic, nu oferea facilităţi în crearea parcuri-
lor industriale pentru sectorul privat, ci doar 
reglementa crearea parcurilor în baza active-
lor proprietate publică. Deşi legea prevedea 
participarea şi investitorilor privaţi la crearea 
parcului, aceasta limita iniţiativa privată şi 
prin urmare descuraja participarea sectorului 
privat. Iar sectorul public, neavând resurse şi 
cunoştinţe suficiente în domeniu, nu era în 
stare să creeze de sine stătător aceste parcuri. 
Mai mult ca atât, legea veche permitea pri-
vatizarea terenului parcului de către rezidenţi 
numai după expirarea termenului de funcţio-
nare a parcului, adică după cel puţin 15 ani. 
Principalele deosebiri dintre legea veche şi cea 
nouă privind parcurile industriale sunt date în 
tabelul de mai jos: 

Tabel 8: Principalele deosebiri dintre Legea nr. 164-XVI din 13 iulie 2007 şi Legea Nr. 182 
din 15.07.2010 privind parcurile industriale
Prevederile Legea veche Legea nouă 
Crearea	şi	lichidarea	parcului	
industrial 

Parcul	industrial	este	creat	prin	hotărâre	de	
Guvern,	atât	în	cazul	terenurilor	şi	activelor	de	
stat	cât	şi	proprietate	a	autorităţilor	publice	locale.	
La	decizia	Guvernului,	parcul	este	lichidat	şi	nu	
este	clar	ce	se	întâmplă	mai	departe	cu	parcul,	
în	afară	de	faptul	că	rezidenţii	parcului	au	dreptul	
prioritar	să	cumpere	terenul.	La	crearea	parcului	
sunt	oferite	facilităţi	prin	lege,	care	sunt	descrise	
mai jos� Parcul este creat pentru un termen de cel 
puţin	15	ani,	cu	posibilitatea	de	extindere.	

Guvernul	nu	creează	parcul	industrial,	
dar atribuie statutul de parc industrial 
întreprinderii-administrator,	care	acordă	
dreptul	de	a	beneficia	de	facilităţile	
prevăzute	în	lege.	Dacă	deţinătorul	
statutului	nu	respectă	prevederile	legii,	
statutul este retras, iar parcul poate 
continua activitatea� Parcul este creat de 
către	proprietarul	sau	deţinătorul	terenului	
şi	activelor.	
Statutul de parc industrial este acordat 
pentru	o	perioadă	de	cel	puţin	15	ani,	cu	
posibilitatea de extindere� 

Terenul	şi	activele	în	baza	
cărora	este	constituit	parcul	
(publice sau private) 

Prevedea	facilităţi	pentru	parcurile	create	doar	în	
baza	terenurilor	şi	activelor	proprietate	publică	

Prevede	facilităţi	pentru	parcurile	create	
în	baza	terenurilor	şi	activelor	private	şi	
publice 

Facilităţile oferite la crearea şi funcţionarea parcului
Schimbarea	destinaţiei	terenului	
a�ricol �ratis 

Prevede	această	facilitate	doar	pentru	terenurile	
proprietate	publică	

Prevede	această	facilitate	atât	pentru	
terenurile	proprietate	publică	cât	şi	privată	

Atribuirea	gratuită	a	activelor	
proprietate	publică	în	folosinţă	
întreprinderii-administrator	

Prevedea	această	facilitate,	dar	fără	dreptul	de	
privatizare	până	la	încetarea	funcţionării	parcului	
(cel	puţin	15	ani)	

Prevede	această	facilitate	cu	dreptul	de	
privatizare	la	momentul	dării	în	exploatare	
a	construcţiilor	conform	destinaţiei	

Acordarea dreptului de 
privatizare a terenului 
proprietate	publică,	aflat	în	
locaţiunea	rezidentului	

Nu	era	permisă	privatizarea	până	la	momentul	
încetării	funcţionării	parcului	(cel	puţin	15	ani)	

Este	permisă	privatizarea	la	momentul	
dării	în	exploatare	a	construcţiilor	conform	
destinaţiei	

Amânarea	plăţii	TVA	la	
materialele	şi	echipamentele	
importate	în	scopul	construirii	
infrastructurii	şi	utilităţilor	
comune 

Nu	era	prevăzut	 Este	prevăzut	
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Din planurile strategice şi programele de 
activitate ale autorităţilor reiese hotărârea aces-
tora de a miza în următorii ani în principal pe 
parcurile industriale ca principale platforme in-
vestiţionale. Aceste documente prevăd24: 

•	 Programul de activitate al Guvernului RM 
„Integrarea Europeană: Libertate, Demo-
craţie, Bunăstare” 2009-2013: 

Susţinerea creării unei reţele de parcuri in-
dustriale sub egida administraţiei publice locale, 
în special în zonele adiacente frontierei pentru 
încurajarea integrării întreprinderilor în lanţurile 
tehnologice internaţionale. 

•	 Programul de stabilizare şi relansare econo-
mică a Republicii Moldova pe anii 2009-
2011: 

La componenta “Îmbunătăţirea climatului 
investiţional”, prevede continuarea dezvoltării 
conceptului de parcuri industriale prin institui-
2�  Ghid metodolo�ic pentru analiza ex�ante a impactului 
politicilor	publice,	vol.	II,	Guvernul	RM,	2010

rea unor unităţi noi, precum şi examinarea po-
sibilităţii extinderii facilităţilor pentru rezidenţii 
acestor parcuri. 

•	 Strategia naţională de dezvoltare pe anii 
2008-2011: 

o La componenta „Atragerea investiţiilor, în 
special a celor străine directe”: promo-
varea oportunităţilor investiţionale prin 
asigurarea accesului investitorilor la zone 
economice libere, parcuri industriale şi 
inovaţionale, etc. 

o La componenta „Promovarea unor instru-
mente eficiente pentru facilitarea conver-
genţei, dezvoltării şi creşterii economice 
a oraşelor, precum şi consolidarea reţelei 
oraşelor mici”: dezvoltarea infrastructurii 
economice (zone economice libere, par-
curi industriale, centre de logistică) în 
localităţile-cheie. 

•	 Planului de acţiuni privind implementa-
rea Strategiei naţionale de dezvoltare pe 

Întreprinderea�administrator 
poate	aplica	coeficientul	de	
micşorare	până	la	0,3	din	tarifele	
stabilite pentru calcularea 
preţului	normativ	al	pământului	
sau din cuantumul minim al 
chiriei	proprietăţii	publice	

Era	prevăzut	 Este	prevăzut	

Facilitarea	creării	parcului	prin	
soluţia	de	ghişeu	unic	

Nu	era	prevăzut	 Este	prevăzut.	În	cazul	în	care	consiliul	
local	a	decis	susţinerea	creării	parcului	
industrial,	acesta	creează	Comisia	cu	
privire	la	susţinerea	procesului	de	creare	
şi	funcţionare	a	parcului	industrial,	care	
coordonează	procedurile	de	obţinere	a 
autorizaţiilor,		vizelor,	coordonărilor	şi	altor	
acte permisive necesare privind terenul, 
infrastructura	şi	construcţiile	destinate	
parcului industrial 

Optimizarea procedurilor 
de	control	asupra	activităţii	
rezidenţilor	parcului	industrial	

Nu	era	prevăzut	 Este	prevăzut.	Controale	planificate	vor	
avea	loc	nu	mai	des	de	o	dată	în	decursul	
unui	an	calendaristic,	conform	graficului	
aprobat	prin	dispoziţia	Guvernului.	

Administrarea parcurilor industriale
Numirea conducerii 
administratorului 

Conducerea	administratorului	era	numită	prin	
hotărâre	de	Guvern	

Guvernul	nu	se	implică	la	numirea	
conducerii administratorului  

Posibilitatea administratorului de 
a	efectua	activitate	în	calitate	de	
rezident 

Nu permitea Permite	desfăşurarea	activităţii	de	rezident.	
Aceasta este binevenit pentru modele 
de parcuri, unde administratorul este o 
companie	care	doreşte	să	desfăşoare	
activitate	industrială	pe	o	parte	din	teren	
şi	să	ofere	în	chirie	restul	terenului	pentru	
companiile sub�contractori� 

Sursa: Ghid metodologic pentru analiza ex-ante a impactului politicilor publice, vol. II, Guvernul RM, 2010
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anii 2008-2011: Înfiinţarea a trei parcuri 
industriale în raza de creştere regională 
până în 2011. 

•	 Strategia de atragere a investiţiilor şi pro-
movare a exporturilor pentru anii 2006-
2015, aprobată prin Hotărârea de Gu-
vern nr. 1288 din 09.11.2006, prevede 
măsuri în vederea creării parcurilor in-
dustriale. 

•	 Strategia de dezvoltare a industriei pe 
perioada până în anul 2015, aprobată 
prin Hotărârea de Guvern nr. 1149 din 
05.10.2006, prevede crearea parcurilor 
industriale şi monitorizarea activităţii lor. 

•	 Planul de Dezvoltare Instituţională a Mi-
nisterului Economiei: 

„Identificarea grupărilor industriale şi 
inovaţionale de cluster existente şi potenţiale, 
perfectarea analizei diagnostic şi elaborarea pro-
gramelor de dezvoltare pentru fiecare cluster. 
Elaborarea documentaţiei tehnice a clusterelor 
şi implementarea acţiunilor de dezvoltare a clus-
terelor şi parcurilor industriale ca element-cheie 
a clusterelor selectate. Modificarea şi completa-
rea strategiilor naţionale în scopul valorificării 
potenţialului acestora de a stimula dezvoltarea 
clusterelor în cadrul domeniilor vizate de strate-
giile sectoriale”. 

 Conform acestor concepţii, în Moldo-
va urmează sa fie deschise 10 parcuri industri-
ale. În acest sens au fost deja realizate 9 studii 
de fezabilitate privind crearea parcurilor indus-
triale in diverse regiuni ale tarii. Parcurile in-
dustriale urmează sa fie deschise in centrele ra-
ionale Edineţ, Hânceşti, Cantemir, Căinari. De 
asemenea, parcuri industriale se intenţionează a 
fi create in baza SA „Răut”, SA „Uzina de ma-
şini de salubritate din Făleşti”, SA „CANN”; SA 
„Tracom”, precum şi in cadrul sub-zonei nr.3 al 

Zonei Economice Libere „Bălti”. Studiile de fe-
zabilitate au fost efectuate cu suportul financiar 
al Băncii Mondiale si al Programului Naţiunilor 
Unite Pentru Dezvoltare. Conform studiilor de 
fezabilitate prezentate, crearea acestor parcuri in-
dustriale urmează să aibă un impact socio-eco-
nomic benefic, cel mai important dintre care 
ţine de crearea a câteva mii de locuri de munca. 
Parcurile industriale, de ademenea, sunt chemate 
să sporească fluxul de investiţii străine si să con-
tribuie la modernizarea infrastructurii regiunilor. 
Cu toate că, după cum arată practica funcţionării 
ZEL, adoptarea doar a legislaţiei în acest sens, 
fie ea şi una bună, nu este o condiţie suficientă 
pentru atragerea investitorilor. Tot atât de impor-
tante, dacă nu chiar mai importante sunt efor-
turile de reformare/creare a unui climat general 
investiţional şi de afaceri atractiv, precum şi cele 
de gestionare eficientă şi promovare a unor astfel 
de entităţi. În acelaşi timp, este greu de crezut că 
în condiţiile lipsei oricăror înlesniri şi facilităţi de 
natură fiscală, aşa cum prevede legislaţia actuală, 
parcurile industriale vor fi în stare să atragă in-
vestiţii importante. Legea cu privire la parcurile 
industriale înlătură unele din deficienţele legis-
laţiei cu privire la ZEL, în primul rând unele de 
natură organizatorică şi restricţiile cu privire la 
proprietăţile pe teritoriul ZEL. Dar experienţa de 
până acum a zonelor indică asupra faptului că 
principala atracţie pentru investitori o reprezintă 
facilităţile şi înlesnirile acordate, precum şi regi-
murile simplificate birocratice pe teritoriul aces-
tora. După cum am văzut, chiar în aceste condiţii 
ZEL reuşesc cu greu să atragă investitori. Nu este 
clar, cum în condiţiile unor facilităţi şi înlesniri 
mai mici, acelaşi lucru îl vor reuşi parcurile in-
dustriale.  

Întrebarea care se impune este: ar trebui 
guvernul să încurajeze dezvoltarea altor tipuri de 
zone, în afara ZEL-urilor, aşa ca parcurile industri-
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ale, cele ştiinţifico-tehnologice, incubatoarelor de 
business, etc.? Practica mondială arată că există o 
diferenţă între beneficiile materiale sub forma in-
frastructurii, a facilităţilor de producţie şi servicii 
puse la dispoziţie de zone şi beneficiile nemateri-
ale, sub formă de stimulente şi privilegii oferite. 
Cu siguranţă, toate tipurile de zone ar trebui per-
mise, ceea ce ar amplifica oferta în materie de in-
frastructură specifică anumitor tipuri de activităţi, 
facilităţi şi servicii adaptate necesităţilor specific 
ale industriilor ce se urmăreşte a fi dezvoltate. Dar 
pe cât posibil, toate tipurile de zone ar trebui să aibă 
un set comun de stimulente şi privilegii/facilităţi, evi-
tând duplicarea şi suprapunerea regimurilor diferitor 
zone, crearea unor condiţii mai avantajoase pentru 
unele, în detrimentul altora.

Avantajele parcurilor industriale, care se 
conturează a fi prioritatea principală pentru au-
torităţile statului în viitorul apropiat, în compa-
raţie cu ZEL constau în faptul că acestea oferă 
infrastructură şi facilităţi de producţie adaptate 
necesităţilor industriilor-ţintă, care se urmăresc 
a fi dezvoltate. În afară de aceasta, existenţa unor 
probleme sistemice, care nu por fi rezolvate decât 
la iniţiativa şi cu concursul direct al Guvernului 
(procedurile complexe de atribuire şi schimbare 
a destinaţiei terenurilor, conectarea la utilităţi şi 
reţele, obţinerea permiselor de construcţie), este 
mai uşor de rezolvat, pe termen scurt, în cadrul 
unor parcuri industriale, în care ar exista toată 
infrastructura tehnică necesară pentru activita-
tea companiilor rezidente, iar construcţia noilor 
facilităţi de producţie şi utilităţi s-ar desfăşura 
într-un cadru mai permisiv, pe terenuri căro-
ra le-a fost deja atribuită destinaţia respectivă25. 
Pentru aceasta, însă, autorităţile centrale şi cele 
locale trebuie să asigure cadrul legislativ necesar, 
să prevadă aceleaşi facilităţi parcurilor industriale 
ca şi cele ale ZEL, să elaboreze planuri de creare 

25	 	Atractivitatea	investiţională	a	regiunilor	din	Republica	
Moldova, Centrul Analitic Independent Expert�Grup, 2010

a parcurilor industriale şi de dezvoltare a activi-
tăţilor optime în cadrul lor, să creeze condiţiile 
pentru constituirea acestora, şi cel mai important 
- să stimuleze prin diferite măsuri de promovare 
atragerea investitorilor.

Răspândirea largă a zonelor libere sub di-
ferite forme în ţările industrializate cu economii 
deschise de asemenea este un argument în favoa-
rea importanţei acestora pentru îmbunătăţirea 
competitivităţii. Statele Unite, cu cele 266 de 
zone libere sunt un exemplu particular în acest 
sens. În afară de facilităţile fiscale oferite, zonele 
libere din SUA au avut un rol critic în imple-
mentarea sistemelor “just-in-time” pentru pro-
ducători. De fapt, cea mai mare parte a automo-
bilelor produse în SUA provin din zonele libere. 
Zonele libere devin chiar mai importante odată 
cu avansarea conceptelor şi practicilor moderne 
de producţie şi logistică, de reducere a cheltuieli-
lor de transportare.

Acestea trebuie să fie susţinute, mai ales 
în contextul actual al integrării globale tot mai 
mari, a regulilor de comerţ internaţional predo-
minante şi a creşterii rolului acordurilor regiona-
le de liber schimb, care este un avantaj important 
pentru Moldova, parte a multor acorduri de liber 
schimb pe plan regional. În acelaşi timp, zonele 
libere nu ar trebui să concureze în baza facilită-
ţilor şi stimulentelor fiscale oferite, ci mai întâi de 
toate să se diferenţieze şi diversifice în funcţie de 
facilităţile de producţie şi servicii oferite, şi cel mai 
important, în materie de proceduri simplificate şi 
tehnologii specifice. Producătorii internaţionali re-
alizează tot mai mult că pot obţine beneficii mai 
mari din reducerea costurilor de logistică, decât 
a celor de producţie. Acest câştig poate fi valo-
rificat prin crearea şi dezvoltarea zonelor libere 
care ar oferi posibilităţi de reducere a în primul 
rând a timpului necesar efectuării tranzacţiilor şi 
procedurilor birocratice.
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Chiar dacă zonele economice libere din 
Republica Moldova au înregistrat anumite suc-
cese în reformarea climatului investiţional, al po-
tenţialului de producţie industrială şi de export a 
ţării, în crearea locurilor noi de muncă şi dezvol-
tare economică la nivel local şi regional, intrările 
de capital sub formă de investiţii, volumele de 
producţie şi export sunt încă destul de modeste, 
iar impactul acestora la nivelul economiei – des-
tul de redus. Iar fără aceasta nu ne putem aştepta 
la o creştere economică durabilă şi transformarea 
ZEL în nişte la platforme de atragere a investiţii-
lor străine şi autohtone, implementare a tehnicii 
şi tehnologiilor moderne, stimulare a exporturi-
lor, creare a locurilor de muncă şi aplicare a ex-
perienţei avansate din domeniul producţiei şi a 
managementului, aşa cum au fost concepute şi 
cum prevede legea cu privire la ZEL. 

Cu toate acestea, evoluţiile ascendente sub 
aspectul vânzărilor şi al exporturilor din ultimii 
ani, apariţia unor investitori strategici şi planuri 
investiţionale în cadrul ZEL deschid noi perspec-
tive acestora. Date fiind, însă, condiţiile diferite 
în care au apărut şi s-au dezvoltat ZEL-urile, dez-
echilibrele majore în modelul geo-economic de 
dezvoltare a ţării, ar fi corect să examinăm şi să 
apreciem rolul, impactul şi perspectivele fiecăreia 
în mod individual. Din acest punct de vedere de-
osebim trei grupuri de zone libere: 
•	 Primul este constituit din ZEL Ungheni-

Business, ZEL Bălţi şi ZAL Expo-Business-
Chişinău, care din start au beneficiat de 
„avantaje competiţionale” faţă de celelalte 
zone libere din Republica Moldova. Aceste 

avantaje au constat în: crearea acestor zone 
libere în baza unor întreprinderi funcţionale 
deja existente; prezenţa în aceste zone a unor 
investitori strategici, care servesc în calitate 
de „locomotive” pentru atragerea de noi in-
vestitori în zonele respective; infrastructura 
de transport, de comunicaţii, de producţie 
şi reţelele de utilităţi mai dezvoltate şi mai 
accesibile; beneficierea la etapa iniţiale de 
condiţii speciale, aşa ca permisiunea de a 
desfăşura activitate de comerţ, disponibilita-
tea mai mare a forţei de muncă. Aceste trei 
zone creează la moment 85% din numărul 
total al locurilor de muncă al zonelor libere, 
concentrează 68% din volumul total de in-
vestiţii şi 66-67% din volumul total al vân-
zărilor de mărfuri şi servicii şi vânzărilor nete 
de producţie industrială ale ZEL. Anume 
aceste zone au potenţialul şi capacitatea 
să-şi lase impactul la nivelul întregi econo-
mii, mai ales acest lucru se referă la ZEL 
Ungheni-Business şi ZEL Bălţi, care dispun 
de suprafeţe şi capacităţi de producţie încă 
nevalorificate, precum şi de planuri investi-
ţionale ambiţioase. Potenţialul de producere 
al ZAL Expo-Business-Chişinău este limitat 
sub aspect extensiv, de aceea este greu de cre-
zut că aceasta va fi capabilă să mai crească ca 
pondere în totalul zonelor libere şi ca impact 
la nivelul întregii economii. Însă primele 
două zone deja la etapa actuală îndreptăţesc 
scopurile pentru care au fost înfiinţate, iar în 
cazul realizării planurile investiţionale exis-
tente în aceste zone, se va putea vorbi despre 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
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un impact mai sesizabil la nivelul întregii 
economii;

•	 Al doilea grup de zone libere este alcătui-
tă din ZAL Tvardiţa şi ZAL Valcaneş. Aceste 
zone nu au reuşit să se impună şi să îndreptă-
ţească scopurile pentru care au fost înfiinţate, 
până în prezent. Importanţa lor nu depăşeşte 
cadrul local, la nivel de impact. Deşi dispun 
sau dispuneau de teritorii vaste, acestea au fost 
ulterior reduse sau nu se utilizează, din cauza 
interesului redus al investitorilor. Planurile in-
vestiţionale existente la moment de asemenea 
nu prevestesc transformarea lor în importante 
centre industriale şi de export în viitorul apro-
piat, majoritatea lor fiind de nivel mic – între 
100 şi 500 mii dolari SUA. Implementarea lor 
este capabilă să creeze locuri suplimentare de 
muncă şi să aducă venituri adiţionale la buge-
tele locale, fără impact major asupra celorlalte 
componente urmărite prin înfiinţarea ZEL-
urilor;

•	Cel de-al treilea grup este format din ZAL 
Taraclia şi ZAL Otaci-Business. Acestea nu au 
îndreptăţit scopurile pentru care au fost create, 
având un impact neglijabil chiar şi la nivel lo-
cal. Ponderea producţiei industriale este nulă 
sau infimă la moment, acestea desfăşoară, în 
principal, doar activităţi auxiliare şi de import-
export. Nici la nivel de crearea a locurilor de 
muncă acestea nu au un impact semnificativ 
pentru localităţile în care sunt amplasate. Este 
greu de presupus că aceste zone se vor ridica 
cândva la nivelul aşteptărilor investite în mo-
mentul creării lor. 

Una din cele mai importante lecţii pe 
plan mondial învăţate din experienţa funcţi-
onării ZEL este că acestea nu trebuie privite 
ca soluţie de substituire pentru eforturile mai 
ample de reformare a cadrului comercial şi in-

vestiţional al ţării. ZEL reprezintă doar un in-
strument într-un cadru mai larg de mecanisme 
utilizate de obicei pentru crearea locurilor noi 
de muncă, stimularea exporturilor şi atragerea 
investiţiilor străine, prin intermediul unui set 
de stimulente, proceduri simplificate şi infra-
structură specială. Însă maximizarea beneficii-
lor zonelor depinde de măsura în care acestea 
sunt integrate în economiile locale. Impacturi-
le statice şi dinamice ale zonelor libere sunt su-
primate când acestea funcţionează ca enclave. 
În schimb, impacturile benefice sunt multipli-
cate când dezvoltarea zonelor este însoţită de 
politici economice şi reforme structurale care 
să mărească competitivitatea întreprinderilor 
locale şi să faciliteze formarea de legături pe 
orizontală în cadrul mai larg al economiei lo-
cale. După cum am menţionat deja în capito-
lele precedente, lipsa unor pârghii şi instrumen-
te reale de gestiune a zonelor libere, precum şi 
a unor stimulente  în dezvoltarea şi promovarea 
acestora din parte organelor de stat care în pre-
zent le administrează, alături de problemele mai 
generale de politici economice şi structurale, care 
împiedică atragerea investiţiilor în economie şi 
impulsionarea mediului de afaceri reprezintă 
motivele de bază, care împiedică transformarea 
ZEL în platforme investiţionale, de stimulare a 
exportului şi dezvoltare regională, aşa cum şi-au 
propus autorităţile de la momentul lansării lor.

Pentru ca zonele economice libere din Re-
publica Moldova să se ridice la un nivel calitativ 
nou, să aibă un rol mai important în angrenajul 
economic al ţării şi să-şi îndreptăţească scopurile 
pentru care au fost create sunt necesare modifica-
rea abordărilor cu privire la ZEL, implementarea 
unor măsuri specifice ZEL precum şi cu caracter 
mai larg, la nivel de politici economice şi reforme 
ale cadrului investiţional şi îmbunătăţire a me-
diului de afaceri: 
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1. Ţinând cont de experienţa funcţionării de 
până acum a zonelor libere în Republica 
Moldova, acestea ar trebui să fie create în 
baza unor întreprinderi funcţionale sau cu 
condiţia existenţei unor investitori strate-
gici, care ar fi capabili să asigure acestora va-
lorificarea întregului potenţial sub aspect eco-
nomic şi al forţei de muncă;

2. Pentru funcţionarea eficientă a ZEL, este 
necesar de schimbat modul de abordare 
cu referire la organizarea şi administrarea 
ZEL - aceasta ar trebui să se bazeze pe prin-
cipii comerciale/de antreprenoriat sau în 
baza parteneriatului public-privat. Statul 
ar trebui să dezvolte ZEL private, alături 
de cele publice, prin concesionarea şi darea 
în gestiune a acestora unor structuri priva-
te. Rolul de administrator al zonei ar tre-
bui să-l îndeplinească o companie privată,  
sau o structură formată în baza parteneri-
atului public-privat care în afară de funcţii 
pur administrative şi de control ar dispune 
de pârghii şi stimulente reale pentru atrage-
rea investitorilor în zonă, a finanţărilor pentru 
dezvoltarea zonei şi mecanisme reale de ges-
tiune a patrimoniului. Atribuţiile, funcţiile şi 
patrimoniul acestora ar trebui strict delimitate 
de cele ale autorităţilor publice locale. Aceste 
principii ar trebui aplicate atât la crearea 
unor ZEL noi, cât şi pentru înviorarea/revi-
talizarea celor existente, care nu au confir-
mat până în prezent scopurile pentru care 
au fost constituite. Statului urmează să-i 
revină doar funcţii de elaborare şi asigurare 
a funcţionalităţii cadrului de reglementarea 
a unor asemenea zone ;

3. Optimizarea procedurilor de înregistrare 
a dreptului de rezident. Acestea ar trebui să 
se bazeze pe un sistem simplu de înregistrare 

pe baza confruntării cu nişte criterii clar de-
finite cu lista de activităţi permise/ineligibile 
şi pe principiul ghişeului unic. Elementele 
cheie ale unui asemenea sistem optimizat de 
aprobare ar trebui să includă: un singur oficiu 
care să colecteze cererile de acordare a dreptu-
lui de rezident; definirea clară a unei liste de 
activităţi permise/interzise pe teritoriul ZEL, 
precum şi a unor criterii explicite care trebuie 
îndeplinite pentru a obţine dreptul respectiv; 
prevederea unor limite rezonabile de timp 
pentru examinarea cererilor şi eliberarea au-
torizaţiilor;

4. Simplificarea procedurilor vamale şi a for-
malităţilor de trecere a hotarului zonelor 
libere de către rezidenţi. Principiile vamale 
de bază pentru ZEL ar trebui să fie: transferul 
fizic rapid al mărfurilor, documentaţie sim-
plificată şi controale fizice flexibile. La modul 
general, acestea sunt asigurate prin utilizarea 
unui formular unic de declaraţie vamală; in-
specţiile de o singură dată pe teren a impor-
turilor şi exporturilor din/în zonă, pentru a 
evita inspecţiile multiple; controlul la depo-
zit şi nu la trecerea hotarului zonei; utilizarea 
unui registru de evidenţă a trecerilor peste ho-
tarul zonei în locul procedurilor complicate; 
utilizarea unor instrumente îmbunătăţite de 
efectuare a controalelor vamale, în conformi-
tate cu prevederile pentru procedurile vamale 
simplificate ale OMV şi OMC;

5. Facilitarea regimului de acordare a permi-
siunilor şi autorizaţiilor secundare pentru 
rezidenţii zonelor. Facilitarea acordării lor 
poate fi realizată prin investirea autorităţii 
zonelor cu dreptul de a elibera astfel de per-
misiuni şi autorizaţii, care trebuie să dispună 
de oficii pentru astfel de servicii în fiecare din 
zonele libere;
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6. Facilitarea regimului cu privire la propri-
etăţile din zonele libere. Acesta ar trebui să  
prevadă drepturi şi facilităţi referitoare la regi-
mul de proprietate similare celor prevăzute în 
legea cu privire la parcurile industriale pentru 
rezidenţii parcurilor: dreptul de privatizare/
cumpărare al terenului şi al activelor proprie-
tate publică, aflate în locaţiunea rezidentului, 
facilităţi la schimbarea destinaţiei terenurilor 
agricole, publice şi private, etc.;

7. Pe lângă facilităţile acordate zonelor econo-
mice libere, trebuie să existe condiţii avan-
tajoase pentru combinarea capitalului cu 
ceilalţi factori de producţie, în primul rând 
forţa de muncă disponibilă şi calificată, 
precum şi o infrastructură corespunzătoare. 
Accesul liber al mărfurilor în zonă împreună 
cu regimul mai liberal al impozitelor şi taxelor 
reprezintă nişte premise destul de favorabile 
pentru atragerea de capital străin şi autohton 
în zonă, dar toate acestea nu sunt suficiente 
pentru stimularea investiţiilor şi pentru o mai 
bună dezvoltare economică, în lipsa forţei de 
muncă disponibile şi calificate, precum şi a 
infrastructurii corespunzătoare. Doar toţi fac-
torii daţi luaţi împreună pot asigura atingerea 
scopurilor care sunt chemate să le îndeplineas-
că ZEL. Pentru aceasta este necesar:

- de a permite companiilor să instruiască şi 
să elibereze certificate de competenţă pro-
fesională sub un anumit grad de supervi-
zare din partea statului. Este raţională re-
ducerea gradului de centralizare a sistemului 
educaţiei formale şi a instruirii continue, 
pentru a lăsa autorităţilor locale şi compani-
ilor private anumite instrumente de politică 
prin care acestea să poată să influenţeze pia-
ţa muncii şi dezvoltarea resurselor umane la 
nivel local şi regional. În cadrul proiectului 

Suport pentru serviciile de instruire profesi-
onală”, finanţat de Sida/ASDI, experţii in-
ternaţionali au recomandat  crearea unui sis-
tem unitar de instruire profesională iniţială 
şi continuă, inclusiv educaţia non-formală, 
bazat pe următoarele principii26 : 1) raţiona-
lizarea reţelei de instruire prin crearea unui 
număr limitat de centre regionale de instru-
ire; 2) descentralizarea sistemului şi asigura-
rea autonomiei manageriale şi financiare la 
nivelul centrelor regionale; 3) flexibilizarea 
instruirii prin constituirea instituţiilor mul-
tidisciplinare de instruire şi implicarea sec-
torului privat în efectuarea practicii de pro-
ducere; 4) implicarea partenerilor sociali în 
proiectarea, furnizarea şi evaluarea instruirii 
profesionale. Prognoza naţională pe termen 
mediu şi lung a forţei de muncă ar trebui să  
se bazeze strict pe estimările care pornesc de 
la nivel local şi care se bazează pe planurile 
investiţionale şi de afaceri a întreprinderilor 
la nivel local;

- autorităţile trebuie să depună eforturi mai 
mari pentru dezvoltarea infrastructurii 
localităţilor în care sunt amplasate ZEL-
urile. Practica arată că un nivel mai înalt al 
cheltuielilor curente şi de investiţii pentru 
infrastructura-cheie (gospodăria comunală, 
utilităţi, reţele) încurajează mai multe inves-
tiţii din partea investitorilor străini şi celor lo-
cali privaţi, inclusiv în ZEL. Ţinând cont de 
constrângerile bugetare existente, autorităţile 
publice locale ar trebui să dea prioritate chel-
tuielilor şi tipurilor respective de investiţii, în 
defavoarea altor proiecte de investiţii cu rol 
secundar în dezvoltarea locală şi regională;

- de a atrage sectorul privat, inclusiv com-
panii străine, în vederea (re) construcţiei 

26	 	Atractivitatea	investiţională	a	regiunilor	din	Republica	
Moldova, Centrul Analitic Independent Expert�Grup, 2010
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şi gestionării drumurilor naţionale, în 
condiţiile în care posibilităţile statului sunt 
limitate în acest sens. Investiţiile în (re) con-
strucţia drumurilor naţionale şi locale sunt 
un element foarte important în atragerea 
investiţiilor străine, în general, şi a celor 
în ZEL, în particular, aşa cum ZEL-urile 
sunt mai integrate în circuitele economice 
internaţionale decât restul teritoriului ţării. 
Totodată, pentru autorităţile centrale este 
important să facă progrese constante în im-
plementarea Strategiei infrastructurii trans-
portului terestru pentru anii 2008-2017, în 
special în partea care ţine de căile de trans-
port rutiere;

- în acelaşi context, al dezvoltării infras-
tructurii de transport, este necesar de a 
suplimenta căile ferate cu linii pe ecarta-
ment îngust, făcând posibilă libera circula-
ţie a trenurilor internaţionale pe teritoriul 
Moldovei;

8. Problemele principale care necesită soluţiona-
re în Republica Moldova ţin de ameliorarea 
calităţii creşterii economice, reducerea migra-
ţiei masive a forţei de muncă, crearea unui 
mediu atractiv pentru antreprenoriat şi atra-
gerea investiţiilor străine. Pentru aceasta este 
necesară reformarea în continuare a clima-
tului investiţional şi de afaceri, pentru in-
vestitori fiind importante cerinţele de intrare, 
stimulentele, politica fiscală şi condiţiile de fi-
nanţare, legile proprietăţii asupra pământului, 
accesul la vize şi permise de muncă, legislaţia 
muncii, accesul şi disponibilitatea infrastruc-
turii fizice, drepturile de repatriere şi expro-
priere etc. Chiar dacă ZEL-urile din Moldova 
sunt percepute ca oferind investitorilor un 
grad mai mare de protecţie şi libertate econo-
mică comparativ cu restul teritoriului şi alte 

state, acestea nu pot funcţiona izolat de restul 
contextului ţării, iar imaginea investiţională şi 
mediul de afaceri ai Moldovei sunt încă slab 
conturate şi neatractive;

9. Vorbind despre oportunităţile în atragerea in-
vestiţiilor străine directe, principalele avantaje 
ale Moldovei constau în amplasarea strategică, 
determinată de poziţia geografică reuşită; in-
vestitorii încă mai pot beneficia de avantajul 
forţei de muncă ieftine. Din cauza lipsei resur-
selor minerale utile, modelul geo-economic al 
relaţiilor externe trebuie să aibă în calitate de 
element central atragerea investiţiilor pentru 
crearea şi dezvoltarea industriilor tehnologic 
avansate şi a serviciilor. În acest context, sta-
tul trebuie să încurajeze dezvoltarea par-
curilor industriale, a tehnopolisurilor  şi 
crearea unor noi ZEL, în baza abordărilor 
expuse mai sus, cu condiţia acordării acelo-
raşi facilităţi şi privilegii, precum şi evitând 
dublarea/suprapunerea sferelor de activita-
te ale acestora;

10. Autorităţile statului trebuie să stimule-
ze, în primul rând, crearea de zonele libere 
care să contribuie la dezvoltarea unor tipuri 
de producţie principial noi sau care să în-
locuiască importurile, nu pur şi simplu de a 
zonelor libere, în care se produc aceleaşi tipuri 
de producţie ca şi în afara acestor zone şi care 
pun în condiţii dezavantajoase întreprinderile 
din afara zonelor respective;

11. Administraţiile ZEL şi autorităţile statului 
trebuie să promoveze mai activ aceste zone 
peste hotare – prin intermediul misiunilor 
diplomatice, mijloacelor mass-media, pagini-
lor web, prezentărilor, meselor rotunde, etc., 
care să prezinte avantajele investirii în ZEL, 
contextul investiţional al ţării şi al zonelor, 
să propună business planuri concrete de ac-
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tivităţi în cadrul ZEL-urilor. În primul rând, 
administraţiile ZEL trebuie să deschidă pagini 
Internet pentru toate ZEL-urile existente, 
acestea ar trebui să fie funcţionale, multilin-
gve şi să ofere, în afară de informaţii despre 
facilităţile oferite, informaţii referitoare la as-
pectele care sunt primordiale pentru potenţi-
alii investitori: disponibilitatea şi specializarea 
forţei de muncă, calitatea infrastructurii de 
acces, disponibilitatea spaţiilor pentru aren-
dă, parametrii tehnici ai reţelelor şi utilităţilor 
disponibile;

12. Este necesar ca autorităţile locale şi cele 
regionale, în care sunt amplasate ZEL-urile 
să elaboreze perspective şi planuri clare şi 
realiste de dezvoltare pe termen lung. La 
moment, puţine din localităţile în care func-
ţionează ZEL dispun de strategii credibile de 
dezvoltare, şi autorităţile locale şi regionale, 
dacă şi fac ceva la modul practic pentru atra-
gerea investiţiilor în ZEL, acţionează în mod 
haotic şi diletant. În acelaşi timp, este impor-
tant ca procesul de elaborare a documentelor 
respective să nu fie bazate doar pe ipoteze, ste-
reotipuri şi interese electorale ale administra-
ţiei, dar pe planuri şi idei concrete ale compa-
niilor. În caz contrar, planurile administraţiei 
şi cele ale companiilor căreia activează în ZEL 
sau intenţionează să investească în regiunile 
respective riscă să coexiste în universuri para-
lele;

13. Este necesar ca autorităţile locale şi cele 
regionale să fie conectate mai activ la flu-
xurile informaţionale, pentru a fi la curent 
cu evoluţiile, intenţiile şi interesele investito-
rilor, pentru ca aceste autorităţi să joace un rol 
mai activ la atragerea investiţiilor în regiunile 
lor şi în ZEL, în particular, să poată elabora 
propuneri concrete de investiţii şi să ia în con-

siderare interesele investitorilor la elaborarea 
planurilor strategice la nivel local şi regional; 

14. Este necesar de a adopta o lege privind 
protecţia concurenţei în spiritul standar-
delor europene, precum şi de a implementa 
politici eficiente, conforme practicilor eu-
ropene în domeniul protecţiei concurenţei 
şi creării unui mediu concurenţial favora-
bil. Sunt necesare acţiuni în vederea demono-
polizării economiei, pentru că preţurile exage-
rate la resursele energetice şi alte inputuri duc 
la costuri finite mai mari pentru producţia 
fabricată şi respectiv, o face neconcurenţială în 
plan regional şi internaţional;

15. Este necesară introducerea unui sistem 
unic de interpretare al legii pentru toate 
organele statale (Serviciul Vamal, Inspecţia 
Ecologică, Inspectoratul Fiscal de Stat, 
Inspectoratul Sanitar de Stat, Centrul de 
Standardizare şi Metrologie ş.a.);

16. Este necesară asigurarea unei stabilităţi po-
litice şi macroeconomice mai mari, pentru 
reducerea riscurilor investiţionale şi o siguran-
ţă mai mare pentru investitori. Totodată, po-
liticile macroeconomice trebuie fie îndreptate 
spre asigurarea unei stabilităţi şi previzibilităţi 
mai mari la acest nivel (inflaţie redusă, curs 
de schimb relativ stabil, dobânzi accesibile), 
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de afaceri şi 
de finanţare şi diversificarea instrumentelor de 
finanţare pentru business;

17. Este necesară reformarea sistemului ju-
decătoresc în scopul măririi eficienţei şi in-
dependenţei acestuia, eliminării corupţiei, a 
interferenţelor de natură politică şi adminis-
trativă în acest sistem, a creşterii încrederii în 
sistemul judiciar.
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