
” Evoluția 
microbusinessului

în Republica Moldova
și necesitățile de

dezvoltare
durabilă a țării ” 



CAPITOLUL 10, POLITICA 
INDUSTRIALĂ ȘI ANTREPRENORIALĂ, 

ARTICOLUL 62 ( DCFTA )

Părțile își dezvoltă și își consolidează cooperarea 
privind politica industrială și antreprenorială,
îmbunătățind astfel mediul de afaceri pentru toți 
operatorii economici, dar cu un accent deosebit 
pe întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). 
Cooperarea sporită ar trebui să îmbunătățească 
cadrul administrativ și de reglementare atât pentru
întreprinderile din UE, cât și pentru cele din 
Republica Moldova care funcționează în UE și în 
Republica Moldova, și ar trebui să fie 
întemeiată pe politicile industriale și pe
politicile privind IMM-urile ale UE, ținând
seama de principiile și de practicile recunoscute la 
nivel internațional în acest domeniu.



… Părțile cooperează pentru:
a pune în aplicare strategii destinate 

dezvoltării IMM-urilor, bazate pe principiile 
inițiativei în favoarea întreprinderilor mici
(„Small Business Act” pentru Europa) și a 
monitoriza procesul de punere în aplicare 
prin dialog și raportare periodică. Această 
cooperare se axează, de asemenea, pe 
microîntreprinderi, care sunt extrem de 
importante, atât pentru economia UE, 
cât și pentru cea a Republicii Moldova;

ARTICOLUL 63
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CîS Moldova
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a) întreprindere micro – întreprindere care are cel
mult 9 salariaţi, realizează o cifră anuală de afaceri
de pînă la 9 milioane de lei sau deţine active totale
de pînă la 9 milioane de lei;

( L E G E cu privire la întreprinderile mici şi mijloci
nr. 179 din 21.07.2016 )

•Strategia de susţinere a sectorului întreprinderilor
mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020
•Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei
de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi
mijlocii pentru anii 2015–2017
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Principalele genuri de activitate ale 

întreprinderilor

2016

Mii unități

ÎMM -

total

din care:

întreprinderi

mijlocii

întreprinderi

mici

întreprinderi

micro

Total 51.6 1.3 5.8 44.5

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 

întreținerea și repararea autvehiculelor 

și a motocicletelor

20.3 0.3 1.7 18.3

Activități profesionale, științifice și 

tehnice
4.4 0.0 0.2 4.2

Industria prelucrătoare 4.4 0.2 0.8 3.4

Tranzacţii imobiliare 3.3 0.0 0.3 3.0

Agricultura, silvicultura și pescuit 3.4 0.2 0.7 2.5

Construcţii 3.0 0.1 0.5 2.4

Transport și depozitare 2.7 0.1 0.5 2.1

Informații și comunicații 2.0 0.0 0.2 1.8



Suma profitului/pierderilor pînă la impozitare ale ÎMM în anul 2016 pe genuri principale de 

activitate ale întreprinderilor

Principalele genuri de activitate ale 

întreprinderilor

2016   (  mil lei )

ÎMM - total din care:

întreprinderi

mijlocii

întreprinderi

mici

întreprinderi

micro

Total 5,878.5 2,101.3 2,229.8 1,547.4

Activități profesionale, științifice și 

tehnice
670.9 8.8 233.7 428.3

Tranzacţii imobiliare 674.0 107.8 188.0 378.2

Comerţ cu ridicata şi cu 

amănuntul; întreținerea și 

repararea autvehiculelor și a 

motocicletelor

1,589.7 789.4 548.7 251.5

Agricultura, silvicultura și pescuit 1,017.0 302.4 478.9 235.7

Informații și comunicații 180.8 79.7 -39.8 140.9/
1,8 mii unități

Construcţii 542.3 237.4 239.3 65.6

Transport și depozitare 341.9 42.6 250.4 49.0

Industria prelucrătoare 658.3 486.4 193.0 -21.1
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

74,8 75,5 75,6 75,5 75,6 74,5 85,1

Ponderea în total pe republică   număr unități microîntreprinderi   %

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

19,6 18,9 18,9 18,9 18,8 19,5 11,0

Ponderea în total pe republică număr unități  întreprinderi mici %

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

3,4 3,1 3,0 3,0 3,0 3,2 2,5

Ponderea în total pe republică  număr unități întreprinderi  mijlocii   % 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

79,7 86,9 90,4 88,0 86,6 83,9 104,8

Număr salariați mii persoane din microîntreprinderi 
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 Microbussinessul soluționează probleme sociale

 Pentru inițiativa privată  microîntreprinderile oferă 
posbilități de manifestare în afaceri și creștere a 
sustenabilității reformelor

 Microîntreprinderile formează o clasă aparte   a 
businessmanilor care doresc să dezvolte o afacere cu 
număr minimal de angajați.

 Microîntreprnderile sunt un incubator al business-ideilor noi

 Funcția socială a microîntreprinderilor este în absorbirea 
persoanelor fără lucru și în posibilitatea  destinderii sociale, 
microîntreprinderile  soluționează probleme sociale

 Pentru a amplifica aspectele sociale și  de sustenabilitate 
ale microîntreprnderilor este nevoie de a implementa un 
microimpozit  sau al unui impozit forfetar

 Microîntreprinderile sunt o cale de diminuare a economiei 
tenebre-este elocventă experiența Letoniei în domeniul 
diminuării economiei tenebre pe această cale


