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Moldova, regiune importantă a României
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Suprafața 46,200 km

Moldova Romania

2278

Populația 4,3 milioane de 
locuitori

Moldova România



Moldova este predominant rurală



Șapte din cele opt județe ale Moldovei au un   
grad scăzut de dezvoltare



Riscul de sărăcie și excluziune socială este 
dublu față de zona Capitalei



Accesul la utilități este mult scăzut față de 
vestul țării



În Botoșani și Vaslui, satele sunt lipsite de apă 
curentă



Situația drumurilor este dramatică. Studiu de 
caz: județul Iași

Indicatori privind rețeaua de transport rutier
Lungime totală rețea drumuri (km) 2373 12

Densitatea reţelei  de drumuri (km / 100 km
2
) 43.34 9

Densitatea drumurilor modernizate (km / 100 km
2
) 7.49 38

Drumuri modernizate (%) 17.28 41

Drumuri Judeţene şi comunale modernizate 2012 (%) 3.97 38

Evoluţia lungimii drumurilor modernizate 2002-2012 (%) -1.20 40



Cadastrul este ca și inexistent



Ponderea județelor 
Moldovei, în ce privește 
cifra de afaceri, este 
mult diferită de cea 
privind populația. Cazul 
județului Iași: locul 1 ca 
populație și doar locul 
14 ca cifră de afaceri



Moldova este izolată investițional și comercial



Ponderea muncii salariale este relativ redusă

(% din populația regiunii)



Parcurile industriale au un potențial redus



Proiectele firmelor din zona Moldovei beneficiare de ajutor de stat acordat de MFP

Nr. 
crt

Denumire societate Domeniu activitate Locația investiției
Valoarea 

investiţiei*
-mil. euro-

Valoare 
acordată

-mil. euro-

Nr. noi 
locuri de 
muncă

1.
DELPHI DIESEL SYSTEMS 
S.R.L.

Auto/ Pompe  injecție
Comuna Miroslava/                 

Jud. Iași
49,54 24,768 526

2.
ELECTROPUTERE VFU PAŞCANI S.A. (fostă 
REMAR)

Material rulant/ Noi tipuri de vagoane
Pașcani/                                                             
Jud. Iași

13,83 6,639 174

3. TRW AIRBAG SYSTEMS S.R.L. Auto/ Producția de saci pentru airbag-uri
Roman/                                               

Jud. Neamț
13,60 4,74 1.160

4. NESS ROMANIA S.R.L. IT – realizare soft la comandă
Iași/                                    

Jud. Iași
10,87 5,43 200

5. SCC SERVICES ROMANIA S.RL. IT – servicii în tehnologia informației
Bacău/                                          

Jud. Bacău
7,74 3,87 376

6. SCC SERVICES ROMANIA S.R.L.
Alte activități de servicii privind tehnologia 
informației

Bacău/ Jud.Bacău 
Iași/ Jud.Iași

4,59 2,295 306

7. PENTALOG ROMANIA S.R.L. IT – realizare soft la comandă
Iași/                                   

Jud. Iași
5,15 2,57 101

8. ENDAVA ROMANIA S.R.L. IT – realizare soft la comandă
Iași/                                           

Jud. Iași
6,17 3,08 165

11. FIRE CREDIT S.R.L.
Activități ale centrelor de intermediere 
telefonică (call center) 

Iași/                                 
Jud. Iași

3,036 1,518 201

13.
GfK ROMANIA – INSTITUT DE CERCETARE DE 
PIATA S.R.L.

Activități de studiere a pieței și de sondare a 
opiniei publice 

Iași/                                     
Jud. Iași

2,358 1,179 200

16. ORANGE SERVICES S.R.L.
Activități ale centrelor de intermediere 
telefonică  (call center) 

Galați/                             
Jud. Galați

2,595 1,297 210

17. INDUSTRIES YIELD  S.R.L.
Fabricarea  altor articole de îmbrăcăminte 
(exclusiv lenjerie de corp)  

Bacău/                               
Jud. Bacău

7,738 3,869 780

19. CEGEKA ROMÂNIA SRL Activități de realizare a soft-ului la comandă
Iași/                                      

Jud. Iași
2,448 1,224 154

20. PROINVEST GROUP S.R.L Fabricarea uneltelor
Pașcani/                                   
Jud. Iași

3,986 1,993 250

TOTAL MOLDOVA 135,72 65,51 4.988

TOTAL 3,231,000 819,390 26,898



Între 08 și 22.08.2016, au fost înregistrate la Registratura generală a MFP 22 de cereri
în baza cărora s-ar fi putut crea 3,653 de locuri de muncă(repartizate pe regiuni).

Cereri aprobate pentru Regiunea Nord-Est = 0



Educația, la toate nivelurile, este subfinanțată. 
Studiu de caz: Centrul Universitar Iași

• Centrul Universitar Iași, la nivelul fondurilor guvernamentale alocate, se 
situează abia pe locul patru, după București, Cluj-Napoca și Timișoara, deși 
este al doilea ca mărime.

• Acest lucru se datorează nivelului relativ scăzut al fondurilor alocate 
cercetării, al subfinanțării institutelor afiliate, al numărului redus de 
granturi de cercetare câștigate prin competiții etc.

• Centrul Universitar Iași este subreprezentat în forurile guvernamentale 
centrale

• Deși obține cele mai multe premii la Saloanele de inovare, gradul de 
valorificare a inovării este redus

• Indicele Dezvoltării Umane pentru Regiunea Nord-Est este cel mai mic, 
comparativ cu celelalte regiuni ale țării.



Accesul la educație și sănătate în mediul rural 
este precar. Studiu de caz: asistența sanitară

43,25%

56,75%

Populația Moldovei

Urban Rural

92,4%

7,6%

Medici

90,2%

9,8%

Farmaciști

92,9%

7,1%

Asistenți medicali



Prioritatea zero: Scoaterea
Moldovei din starea de
izolare. Crearea unor noi
trasee rutiere(Autostrada
Ungheni-Iași-Tg.Mureș și
Bacău-Brașov) precum și
modernizarea punctelor
de frontieră cu Republica
Moldova și Ucraina ( 5
poduri peste Prut: Albița,
Oancea, Sculeni, Ungheni,
Bumbăta)



Extinderea aeroporturilor prin zone cargo



Fluidizarea circulației în 
interiorul Moldovei (I)

1. Drum expres – Roman- Suceava 
pe DN 2 E 85

2. Drum expres  Botoșani Tg. Frumos 
DN 28B

3. Drum expres Piatra Neamț –
Bacău DN 15

4. Modernizare  drum național  
Tecuci – Galați DN 25



Centurile ocolitoare: Galați, 
Tecuci, Adjud, Bârlad, Huși, Vaslui, 
Piatra Neamț, Roman, Târgu Frumos, 
Podu Iloaiei, Iași, Pașcani, Botoșani, 
Fălticeni, Suceava, Rădăuți, Gura 
Humorului, Câmulung Moldovenesc, 
Vatra Dornei.

Fluidizarea circulației în 
interiorul Moldovei (II)



Pachetul Minim de Confort Rural

• Drumuri asfaltate între localități

• Drumuri pietruite în interiorul 
satelor

• Sediu administrativ funcțional

• Existența unui cămin cultural

• Școală și grădiniță ce întrunesc 
standardele autorizării

• Acces la utilități: curent electric, 
apă, canal - obligatoriu; gaze 
naturale - opțional



Pachetul Minim de Confort Rural. Studiu de 
caz: Centre Medicale Multifuncționale (CMM)
• Un CMM deservește o grupare de comune de cca 25 000 – 30 000 de 

locuitori

• CMM are dotările corespunzătoare pentru exercitarea unui consult de 
specialitate

• Pe baza planificării realizate de medicii de familie, medici specialiști 
din orașe vor asigura consultații pentru pacienții din mediu rural. 

• Fiecare CMM va fi dotat cu un cabinet stomatologic



Harta parcurilor 
industriale (I): Galați, 
Tecuci, Focșani, Adjud, Bârlad, 
Vaslui, Bacău, Moinești, Iași, 
Tg. Frumos, Pașcani, Roman, 
Piatra Neamț, Botoșani, 
Dorohoi, Fălticeni, Suceava, 
Gura Humorului/Vatra Dornei



Harta parcurilor industriale (2) 
Studiu de caz: Polul de creștere 
Iași
• Utilizarea activelor nefolosite ale statului 

pentru crearea de Parcuri tehnologice 
(ex. Fortus Iași)

• Crearea, la nivelul Iașului universitar, a 
unui Centru de Transfer Tehnologic si de 
Inovare Interdisciplinar

• Dezvoltarea unui centru de afaceri în 
punctul de frontieră cu Republica 
Moldova



Agricultura – o resursă importantă pentru 
dezvoltarea Moldovei (I)
• Susținem asocierea fermierilor în Cooperative agricole mari, cu operațiuni integrate. 

Cooperativele agricole nou înființate vor avea, scutire de impozit pe profit timp de cinci ani și 
scutire de impozit pe terenul agricol.

• Terenurile cu destinație agricolă vor putea fi cumpărate numai de fermieri, persoane fizice și 
juridice, cu experiență în domeniu de minim 5 ani (carnet de producător/carnet de comerciant)

• Vom acționa pentru încadrarea unor produse din gospodăriile individuale ca produse tradiționale, 
cu regimul fiscal adecvat produselor tradiționale europene

• Susținem construirea lanțurilor de depozite pentru producția de cereale, legume și struguri cu 
acordarea unor certificate de depozit tranzacționabile pentru produsele fungibile

• Susținem dezvoltarea centrelor de colectare pentru animale în zona de munte precum și pentru 
produsele derivate (lapte, lână, piei)

• Susținem includerea în domeniile susținute prin Programul celor 100 de miliarde de euro, a 
industriilor prelucrătoare de produse agricole (panificație, legume-fructe, lactate, produse 
animale etc.). Situația actuală în care exportăm grâu și importăm făină nu mai poate fi tolerată

• Producția de sere va beneficia de o susținere deosebită, prin acordarea unor ajutoare din partea 
statului. România poate deveni cel mai mare producător de legume din Europa.



Agricultura – o resursă importantă pentru 
dezvoltarea Moldovei (2). Sistemele de irigații și 
amenajările hidroenergetice
• Susținem aplicarea legislației privind extinderea și 

modernizarea sistemelor de irigații. Statul va aloca 
sumele necesare în acest sens. Plata serviciilor de 
irigații se va face prin acordarea unor facilități 
pentru contractele pe termen lung încheiate de 
fermieri

Obiective ce or fi continuate:

1. Canalul Siret-Bărăgan

2. Amenajarea râului Prut 

3. Barajul Lunca Pașcani



Surse de finanțare: Programul celor 100 de 
miliarde de euro
Pârghiile active ale statului în aplicarea Programului sunt:

 Alocările bugetare anuale pentru investiții (cca 6% din PIB)

 Fondurile europene destinate investițiilor și competitivității

 Resursele din privatizare și dividendele participațiilor statului

 Investițiile companiilor cu capital majoritar de stat, cu deosebire ale celor din energie

 Utilizarea fondurilor de garantare și contragarantarea pentru mici întreprinzători și pentru fermieri

 Proiectele de finanțare derulate prin CEC și EXIMBANK

 Înființarea Fondului pentru Investiții și Dezvoltare (FID)

 Primele acordate economisirilor prin băncile de locuințe

 Înființarea Băncii Române pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BROD)

 Activele (terenuri, clădiri) reintroduse în circuitul economic și care pot oferi condiții pentru apariția
clusterelor, parcuri tehnologice

 Emisiunile de titluri de stat destinate susținerii proiectelor de investiții



Componentă esențială a Programului celor 100 de 
miliarde de euro: Fondul pentru Investiții și 
Dezvoltare  (I)
Resursele FID sunt alcătuite din:

Sume rezultate din privatizare

• Companiile cu capital majoritar de stat își vor vinde participațiile până la limita a 49 %,
păstrându-și pachetul majoritar.

• Companiile listate vor utiliza, pentru tranzacționarea acțiunilor, Bursa de Valori București

• Pentru companiile în care statul are o poziție minoritară se va evalua posibilitatea
vinderii, prin aceleași proceduri, a pachetului minoritar

• Dividende ale companiilor la care statul este acționar

• Emisiuni de titluri de stat către populație, în acest scop

• Până în 2020 se estimează că FID ar putea avea o capitalizare de 3-5 miliarde de euro



Componentă esențială a Programului celor 100 de 
miliarde de euro: Fondul pentru Investiții și 
Dezvoltare  (II)
Fondul selectează domeniile în care urmează să investească, după criterii 
cum ar fi:

• Competitivitate ridicată (electronică, electrotehnică, construcții de mașini,
IT etc.)

• Inovare/cercetare (cercetare fundamentală și productivă, biotehnologii,
robotică, fabricație aditivă etc.)

• Utilizarea eficientă a resurselor și creșterea lanțurilor valorice (prelucrarea
minereurilor, fire și fibre naturale, sere, prelucrarea lemnului și produselor
agricole, petrochimie, brand-uri românești, turism etc.)

• Eficiența energetică ( bio-masă, microcentrale de producere a energiei
electrice și termice, reducerea intensității energetice etc)



Banca Română pentru Reconstrucție și Dezvoltare 
(BROD) – sprijin pentru proiectele regionale

• Pe modelul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare 
(BERD), BROD va susține proiecte ale administrațiilor locale

• Proiectele prioritare vor fi destinate modernizării infrastructurii 
(aeriene, rutiere, feroviare, sanitare, școlare, construcțiilor de locuințe 
etc.)

• Capitalizarea inițială a BROD va fi de 200 milioane de lei

• Creditele vor fi rambursabile, iar sursele de rambursare ale creditelor 
vor fi emisiuni de titluri municipale tranzacționabile 



Ajutorul de stat – un instrument strategic de 
politică economică
• Totalul ajutoarelor de stat, derulate prin intermediul Ministerului Finanțelor Publice și Ministerul Economiei se pot 

ridica la cca 2 miliarde de euro.

• Destinațiile ajutorului de stat vor fi:

• Susținerea programului Prima afacere

• Ajutoare regionale

• Ajutoare destinat IMM, sub forma de ajutoare pentru investiții, ajutoare de exploatare și ajutoare pentru accesul 
IMM la finanțare

• Ajutoare pentru protecția mediului

• Ajutoare pentru cercetare, dezvoltare și inovare

• Ajutoare pentru formare

• Ajutoare pentru recrutarea și încadrarea în muncă a lucrătorilor defavorizați și a lucrătorilor cu handicap 

• Ajutoare sociale pentru transportul rezidenților din regiunilor îndepărtate

• Ajutoare pentru infrastructurile sportive și pentru infrastructurile de agrement multifuncționale

• Ajutoare pentru infrastructurile locale

• Destinațiile ajutoarelor de stat vor fi echilibrate, având în vedere că în ultimul deceniu  87% din ajutoarele de stat au fost 
direcționate către companiile străini

• Prin intermediul Ajutorului de stat pot fi atrase, suplimentar, 2-3 miliarde de euro din mediul privat



Construcția de locuințe – obiectiv prioritar al 
Programului celor 100 de miliarde de euro
• Guvernul va susține construirea a 4000 de locuințe în Moldova în perioada 

2016-2020
• Locuințele vor putea fi achitate prin credite de tip ipotecar, iar prețul de 

vânzare al fiecărui metru pătrat de construcție va fi cu maxim 15% mai 
mare decât prețul de construcție

• Prin Buget va fi asigurată prima pentru Băncile de locuințe, potrivit legii, în 
sumă de până la 1 miliard de lei. Aceasta va asigura pentru aceeași 
destinație, potrivit experienței ultimului deceniu, o economisire de până la 
5 miliarde de lei din partea populației

• BROD va contribui la finanțarea, de către administrațiile locale, în mediul 
urban și rural, a locuințelor de serviciu, destinate închirierii pentru 
specialiști, cadre medicale sau didactice care lucrează în localitățile 
respective 



Reducerea efectelor migrației: Înființarea 
Ministerului pentru Repatriere
Românii care au părăsit țara nu se vor reîntoarce convinși de o propagandă patriotardă, ci de oferirea unor perspective concrete
privind deschiderea unei afaceri sau găsirea unui loc de muncă avantajos. Propunem, în acest sens:

 Introducerea în grila privind Ajutorul de stat a unui punctaj suplimentar acordat investitorilor care se repatriază sau asigură locuri
de muncă celor care se reîntorc

 Scutirea de impozit pe salariu pe o perioadă de cinci ani pentru românii repatriați, indiferent de specificul locului de muncă

 Scutirea de impozit pe profit pentru o perioadă de cinci ani firmelor deținute de repatriați

 Facilități privind utilizarea unor active ale statului și accesul la utilități, cu concursul administrației locale

 Crearea, prin intermediul Ministerului Economiei, a unor programe speciale de finanțare, pe bază de proiecte, în sumă de 400 de
milioane de euro în patru ani (cu un plafon de 50 000 de euro/afacere), cu posibilitatea suplimentării acestuia

 Derularea unor programe susținute de CEC și fondurile de garantare și contragarantarea, cu facilități de creditare

Atenție: aceste facilități nu grevează asupra veniturilor bugetare, fiecare român repatriat care deschide o afacere sau își găsește un
loc de muncă reprezintă un câștig pentru economia românească



Susținerea IMM-urilor, a capitalului românesc

Susținerea IMM-urilor, a capitalului românesc, este un obiectiv strategic al ALDE și se va realiza prin:

• Impozit forfetar între 1% și 3% opțional, în funcție de obiectul de activitate pentru toate IMM-urile cu cifră
de afaceri de până la 200.000EUR și simplificarea evidențelor contabile și fiscale ale IMM-urilor,

• Îmbunătățirea accesului acestora la inovare ( facilitarea transferului tehnologic, dezvoltarea serviciilor de
consultanță în afaceri pentru IMM, stimularea creării de clustere inovative etc.

• Facilitarea accesului la piețele externe (crearea de platforme pentru parteneriatul în afaceri, colaborare
transfrontalieră, susținere pentru participare la târguri și expoziții etc)

• Creșterea accesului la finanțare (promovarea instrumentelor financiare inovative, valorificarea
oportunităților de finanțare din Planul Junker, consolidarea instrumentelor de garantare și contragarantarea,
asigurarea unui Fond special pentru finanțarea microîntreprinderilor etc.)

• Stimularea acțiunilor care sporesc productivitatea muncii și înființarea unui Centru Național de
Productivitate

• Dezvoltarea sectorului IMM-urilor în contextul inițiativelor bio-economice ale UE

• Introducerea în grila Ajutorului de stat a criteriului implicării industriilor orizontale autohtone

• FID va contribui la finanțarea IMM, a proiectelor start-up, a schemelor de ajutor de minimis sau pentru co-
investire alături de business angels



Susținem tânăra generație de investitori din 
Moldova și Prima afacere
• In cadrul programelor START Guvernul va aloca ajutoare financiare 

nerambursabile pentru Prima afacere. Suma minimă alocată anual va fi de 
100 de milioane de lei, cu posibilitate de creștere, în funcție de numărul 
aplicaților . Plafonul nerambursabil acordat va fi de până la 200 000 de lei.

• CEC va lansa programe speciale pentru susținerea Primei afaceri

• Prima afacere va fi scutită de impozitul pe venitul salarial și contribuții 
sociale datorate de angajator pentru o perioadă de trei ani

• Autoritățile fiscale și Camerele de Comerț vor oferi consultanță gratuită 
inițiatorilor Primei afaceri. Catalogul instrumentelor de finanțare pentru 
antreprenori va fi un instrument deosebit de util pentru tinerii 
întreprinzători



Obiective asumate – Jud. Bacău

1. Finalizarea lucrărilor la Spitalul 
Municipal Bacău

2. Construirea unui stadion nou

3. Finalizarea lucrărilor la 
aeroportul Bacău

4. Finalizarea bazei de tratament 
din Moinești



Obiective asumate 2016-2020 - Jud. Botoșani

1. Finalizarea lucrărilor la Teatrul 
,,Mihai Eminescu” din municipiul 
Botoșani și reintroducerea sa în 
circuitul cultural-artistic.

2. Modernizarea drumului național 
28B Botoșani-Tg. Frumos.

3. Înființarea unui centru de achiziții, 
sortare și ambalare a produselor 
agricole pentru furnizarea de 
produse românești către marile 
centre comerciale.



Obiective asumate 2016-2020 – jud. Galați

1. Drumul expres Focşani –
Tecuci – Galaţi – Brăila – A2 

2. Centura ocolitoare a 
Municipiului Galați

3. Terminal trimodal Galati care 
vizează construirea unui 
terminal trimodal în Port 
Bazinul Nou 



Obiective asumate 2016-2020 – Jud. Iași

1. Asigurarea unui sediu 
adecvat pentru Filarmonica 
ieșeană

2. Asigurarea unui sediu 
adecvat pentru Opera 
ieșeană

3. Întregirea Șoselei de centură 
a Municipiului Iași

4. Realizarea Spitalului Regional 
Iași



Obiective asumate 2016-2020 – jud. Neamț

1. Drumul expres Piatra Neamț-Bacău.

2. Crearea a două parcuri industriale, 
unul în zona municipiului Piatra 
Neamț și altul în zona municipiului 
Roman.

3. Construirea unui nou Spital Județean 
și modernizarea Spitalului Municipal 
de Urgență Roman.



Obiective asumate 2016-2020 – jud. Suceava

1. Drumul expres Suceava  - Roman și legătura 
cu viitoarea autostradă Iași-Tărgu Mureș;

2. Realizarea noului campus universitar al 
Universității Stefan cel Mare Suceava, pe 
cele 30 hectare din comuna Moara, județul 
Suceava;

3. Centuri ocolitoare pentru 
Suceava, Câmpulung Moldovenesc, 
Rădăuți, Fălticeni, Vatra Dornei si Gura 
Humorului;



Obiective asumate 2016-2020 – jud Vaslui

1. Devierea traficului greu din cele 3 
municipii ale județului (Vaslui, Bârlad, 
Huși) - crearea de variante ocolitoare si 
conectarea acestora cu drumurile expres 
E581 si DN24;

2. Micro-industrializarea Județului Vaslui 
(dezvoltarea industriei agroalimentare); 

3. Susținerea activităților agricole prin 
extinderea și modernizarea sistemelor 
de irigații, procesarea produselor 
agricole 



Obiective asumate 2016 – 2020 – jud. Vrancea

1. Realizarea centurii ocolitoare a 
municipiului Adjud

2. Reabilitarea drumului național 
între localitățile Soveja si Lepșa și 
revigorarea stațiunii Soveja

3. Înființarea de depozite frig pentru 
struguri, legume si fructe, precum 
și crearea unei piețe a vinului



PROMOLD este asumat de către ALDE prin 
Programul de Guvernare

• Anual, în luna iunie, executivul va prezenta, într-o ședință Guvern ce 
va avea loc în Moldova, stadiul îndeplinirii PROMOLD

• Aplicarea PROMOLD va fi, în primul rând, rezultatul solidarității 
Grupului parlamentarilor moldoveni, al activității Camerelor de 
Comerț și a mediului de afaceri, a corpului medical și profesoral,  a 
oamenilor de cultură, a păstrătorilor de tradiții și a iubitorilor de 
natură din Moldova. 

• Prin PROMOLD, ALDE își asumă un parteneriat de lungă durată cu 
dumneavoastră.



Vă mulțumim!


