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Indicele de dezvoltare a mediului de 
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• Evaluarea politicilor de dezvoltare regională  
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     Scopul inițiativei:   

Inițiativa a fost inspirată 
dintr-un proiect similar 
implementat de către 
INEKO, Slovacia în anul 

2011;  

IDIS Viitorul, cu suportul 
tehnic și transferul de 
cunoștințe din partea 
INEKO, a avut ca scop 
evaluarea mediului de 
afaceri la nivel local în 

Moldova; 

Elaborarea unui instrument 
interactiv, care ar putea fi 

utilizat în procesul de 
elaborare a politicilor 
publice orientate spre 
crearea punctelor de 

creștere economică în 
raioanele țării;  



Necesitatea:  
 IDIS Viitorul, prin intermediul 

platformelor de advocacy a 
mediului de afaceri, și anume ANB 
și ALB, a primit constant mesaje cu 

privire la lipsa de convergență 
dintre politicile publice și strategiile 
de dezvoltare regională aprobate de 

stat; 

Mediul de afaceri în raport cu statul 
are calitatea de contribuabil, și nu 

de partener în dezvoltarea 
economică și cea socială a țării; 

De a elabora un instrument 
interactiv, care va putea fi folosit de 

toate părțile interesate, pentru a 
evalua impactul politicilor publice în 

atingerea priorităţilor de 
diversificare economică şi 

dezvoltarea sectorului privat; 



Metodologia: 
• Indicele de dezvoltare a mediului de afaceri raional a fost elaborat 

în baza a 2 tipuri de date: cantitative (BNS) și calitative (sondaj de 
opinie), în total 81 de indicatori, care au fost grupați în 4 sub-indici, 
și 8 grupe. 

• Sub-indicatorul I: Activitatea economică 
• 1. Mediul economic 
• 2. Producția economică 
• Sub-indicatorul II: Administrația publică și legislația 
• 3. Legislația 
• 4. Administrația publică 
• Sub-indicatorul III: Tehnologie și infrastructura 
• 5.Infrastructura 
• 6. Tehnolgia 
• Sub-indicatorul IV: Educație și resurse umane 
• 7. Resurse umane 
• 8. Educație.  

 



Metodologia 
• Datele statistice care stau la baza indicelui acoperă anii 

2012-2015, datele calitative – 766 chestionare – cîte 20 
chestionare din fiecare raion, și 106 chestionare din mun. 
Bălți și Chișinău; Au fost chestionaţi administratorii şi 
proprietarii companiilor medii şi mici, precum şi 
reprezentanţii APL.  

• Indicatorii care stau la baza indicelui au fost identificați de 
către experții IDIS Viitorul și experții INEKO. Indicatorii 
selectaţi sunt relevanți activităţii mediului de afaceri sau 
sunt interdependenți dintre dezvoltarea economică și 
mediul de afaceri; 

• Procesarea, verificarea și evaluarea datelor a fost efectuată 
de experții INEKO, aplicînd un model matematic de 
comparare a datelor. 



 



Unde pot găsi clasamentul raioanelor conform indicelui? 
http://competitiveness.viitorul.org 

 



Clasamentul raioanelor conform indicelui: primele 18 raioane 

 





Clasamentul indicatorilor evaluați în cadrul sondajului 



Indicatorii percepția 
pozitivă: 

Disponibilitatea 
informației despre bunuri 

și servicii 

Cunoașterea limbii de stat 

Disponibilitatea băncilor 

Disponibilitatea forței de 
muncă necalificată 

Comunicarea cu 
autoritățile prin 

intermediul tehnologiilor 

Indicatorii Echilibrul: 

Birocrația 

Corupția 

Protecția drepturilor 
de proprietate 

Percepția taxelor 
locale și îndeplinirea 
obligațiilor pe care le 

au autoritățile  

Încrederea în 
partenerii de afaceri 

Indicatorii percepția 
negativă: 

Disponibilitatea 
resurselor financiare și a 

capitalului 

Aplicarea deciziilor 
sistemului judecătoresc 

Calificarea joasă a celor 
care doresc să se 

angajeze în cîmpul 
muncii 

Impactul economiei 
informale 

Calitatea drumurilor 

Migrația forței calificate 
de muncă 

Șomajul 



Clasamentul raioanelor conform RBEI 

Primele 5 

1. Mun. Chișinău 

2. Mun. Bălți 

3. Ialoveni  

4. Drochia 

5. Rezina 

Ultimele 5 

31. Șoldănești 

32. Cantemir 

33. Basarabeasca 

34. Leova 

35. Telenești 



Diferenţe în dezvoltare 

Factorii de dezvoltare 

Factorii care caracterizează nivelul de dezvoltare a 
raioanelor  

Nivelul de dezvoltare a raioanelor 

Scăzut Mediu Avansat 

Resurse umane: prezenţa forţei de 
muncă necalificată 

VV V VV 

Resurse umane: prezenţa forţei de 
muncă calificată 

  V VVV 

Inovaţii şi tehnologii   V VV 

Gradul de urbanizare V VV 

Investiţiile publice  V VV VVV 



Concluzii: 

Activitatea economică este concentrată în centrul țării și 
anume în mun. Chișinău, dar și în alte zone unde au fost 
create ZEL, ca urmare decalajul în dezvoltarea sectorului 
privat în zona rurală şi cea urbană este unul substanţial; 
Nivelul de urbanizare a RM este relativ scăzut constituind 
aproximativ 39%, pe cînd cel al Slovaciei este de 59%.  

Condițiile actuale în care mediul de afaceri își desfășoară 
activitatea este caracterizat de corupție sistemică, 
calitatea proastă a infrastructurii, costuri de 
tranzacționare mari, concurență neloială, economie 
informală.   



• Problemele în coordonare a procesului:  
În practică, coordonarea financiară, operaţională, şi sectorială dintre 
autorităţile locale şi centrale este insuficientă. În acelaşi timp, nu sunt 
luate în considerare priorităţile şi viziunile tuturor părţilor implicate în 
procesul de dezvoltare a regiunilor, lipsește viziunea comună. 

• Capacitatea redusă a autorităţilor: 
Ineficiența mecanismelor de control din partea statului şi societăţii 
civile, dar şi a transparenţei, diminuează eficienţa politicilor publice 
orientate spre dezvoltarea regională, şi oferă posibilitatea apariţiei 
conflictelor de interese dar şi a grupurilor de interese.  

• Problemele infrastructurii de afaceri: 
Cadrul de reglementare, descentralizarea financiară, sistemul de achiziţii 
publice sunt importante pentru a obţine efectul dorit de la investiţiile în 
dezvoltarea regiunilor. 



Creştere economică fără dezvoltare: modelul actual de 
dezvoltare a economiei este bazat pe deservirea consumului 
intern, care este alimentat în mare măsură de către migraţie 
şi remitenţe. Acest model nu mai este actual pentru RM, dat 
fiind faptul ca remitenţele scad, migraţia se transformă în 
imigraţie cu toate consecinţele de rigoare.  

Moldova are nevoie de schimbarea modelul actual cu altul 
bazat pe creştere economică incluzivă, prin dezvoltarea 
sustenabilă şi uniformă care include toate categoriile de 
populaţie şi acoperă tot teritoriul ţării. 



Recomandări: 

Investiţiile în raioanele sub-dezvoltate trebuie să fie conectate la caracteristicile 
economiei locale dar şi la factorii de creştere economică; 

Crearea cadrului legislativ pentru apariția funcționarului public eficient, care va fi 
promovat nu pe criterii politice ci în baza impactului deciziilor sale asupra 
dezvoltării economice (decizii eficiente); 

Susţinerea şi crearea punctelor de creștere economică (ZEL); 

Investițiile statului în infrastructură trebuie să fie transparente, direct 
proporționale cost/eficiență și nu pe criterii politice; 



Implementarea reformei administrației centrale și locale, cît și a descentralizării 
financiare; 

Administrarea și deetatizarea proprietății publice, prin privatizarea proprietății 
într-un mod transparent; 

Eliminarea barierelor împovărătoare și a costurilor regulatorii exagerate; 

Este necesar ca politicile de dezvoltare regională, la faza de elaborare, să fie 
conectate cu necesităţile şi priorităţile raioanelor, prin prisma cost/eficienţă; 

Să fie elaborate şi implementate instrumente eficiente de coordonare şi 
monitorizare între autorităţile de nivel central şi local(societatea civilă, sau 
platforme de consultare cu implicarea societăţii civile);  



De a evalua impactul şi riscurile pe termen lung a 
investiţiilor publice; 

De a implica părţile interesate în procesul de elaborare, 
implementare şi monitorizare a politicilor publice; 

De a implica sectorul privat prin intermediul 
parteneriatului public privat; 

Creşterea capacităţii şi expertizei a funcţionarilor publici; 

De a elabora un cadru fiscal adaptat la obiectivele 
urmărite politicile de dezvoltare; 



De a asigura transparenţa în utilizarea resurselor 
financiare, în special a celor din domeniul 
achiziţiilor publice la nivel local şi central, prin 
implementarea instrumentelor de e-guvernare, 
acordurile cadru cu societatea civilă, etc.; 

Să fie asigurată calitatea şi coerenţa sistemului de 
reglementare la nivel local şi naţional.  


