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Stimați prieteni!

În luna martie 2010, cu 8 ani în urmă, am reușit să creăm și să lansăm activitatea Zonei Economice Libere 
„Bălți”. Pe parcursul celor 8 ani de activitate ZEL „Bălți” a cunoscut  o dezvoltare continuă și dinamică, marcată 
de realizarea unor proiecte de importanță strategică pentru țară. Acest lucru a fost posibil atât grație eforturilor 
depuse, cât și datorită depășirii, de multe ori, a stereotipurilor existente. Prin exemple proprii și rezultate am 
demonstrat că Moldova poate fi o locație atractivă pentru Corporațiile Transnaționale, cu proiecte investiționale 
de zeci de milioane de $. Pentru aceasta, este important să înțelegem așteptările și necesitățile investitorilor, 
dar și să depunem toate eforturile pentru a corespunde și depăși aceste așteptări. Urmând o astfel de strategie, 
am reușit să atragem până în prezent în Moldova investiții de peste 160 milioane de $ și să creăm peste 6 mii 
locuri de muncă directe. Cel mai important este, însă, că ZEL „Bălți” continuă să se dezvolte, potențialul său 
nefiind încă pe deplin valorificat. 

În pofida faptului că ZEL „Bălți” este cea mai „tânără” dintre cele 7 zone economice libere din Moldova, 
aceasta se dezvoltă cel mai dinamic. În același timp, ZEL „Bălți” poate fi considerată un model de referință 
pentru celelalte structuri similare, care și-a îndreptățit pe deplin scopul pentru care a fost creată. În 8 ani de 
activitate, ZEL „Bălți” a reușit să devină un centru de revitalizare industrială și dezvoltare regională. ZEL „Bălți” 
administrează în prezent 11 subzone, amplasate în 5 raioane cuprinzând toate cele 3 regiuni de dezvoltare efec-
tive ale țării. 

Depunem, în continuare, eforturi sporite pentru relansarea potențialului industrial al țării, trasându-ne și 
alte scopuri ambițioase. Aceste eforturi se materializează în rezultate și proiecte noi de succes. În anul curent, 
au fost puse bazele unor noi proiecte de anvergură în cadrul ZEL „Bălți” cu investiții de peste 110 milioane de $, 
care vor rezulta în alte peste 8 mii locuri noi de muncă. Iar acestea vor genera, la rândul lor, alte 16 mii locuri de 
muncă indirecte în afara teritoriului zonei libere.

În această ediție specială, cu prilejul împlinirii a 8 ani de activitate a Zonei Economice Libere „Bălți”, sunt 
reflectate cele mai importante etape în dezvoltarea zonei libere, asociate cu proiectele de importanță națională 
și regională realizate în perioada respectivă. 

Sunt convins că experiența pozitivă acumulată ca rezultat al muncii echipei ZEL „Bălți” va putea sta la 
temelia unei noi pagini în dezvoltarea industrială și economică a țării per ansamblu. 

Cu stimă,
Marin Ciobanu
Administrator principal 
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Strategia de atragere a investițiilor în Zona Economică Liberă „Bălți”, bazată pe identificarea proac-
tivă a investitorilor, întreținerea unui contact permanent cu rezidenții zonei și preocuparea pentru 
crearea și menținerea unor condiții de activitate prielnice a dat rezultate remarcabile. 

8 ani ai ZEL „Bălți”: rezultate obținute

În cei 8 ani de activitate, numărul rezidenților ZEL „Bălți” a 
crescut de aproape 8 ori: de la 7 rezidenți în anul 2010, până la 
55 la sfârșitul anului 2017.

În aceiași perioadă, investițiile totale s-au majorat de mai 
mult de 24 ori: de la 6,7 milioane $ până la 161,8 milioane $. 
În medie, investițiile în ZEL „Bălți  au crescut anual cu peste 20 
milioane $.

De către rezidenții zonei au fost create în 8 ani 6238 locuri de 
muncă. În medie, numărul locurilor de muncă create anual a 
fost de 618.

Vânzările nete ale producției industriale au crescut de aproape 
35 ori, până la cca. 2,75 miliarde lei. Ponderea medie a pro-
ducției industriale în totalul vânzărilor rezidenților ZEL a consti-
tuit în toți acești ani 77%.

Salariul mediu al angajaților rezidenţilor ZEL „Bălți” a crescut 
de cca. 2,6 ori: de la 4470 lei în 2010 până la 11600 lei în 2017. 
Volumul taxelor și impozitelor calculate și achitate de către 
rezidenții ZEL „Bălți” s-a majorat de mai mult de 8 ori: de la 
18,2 mil. lei în 2010 până la 146,8 mil. lei în 2017.
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13 Februarie – Guvernul aprobă proiectul de lege 
privind ZEL „Bălţi”

4 Martie – Parlamentul adoptă Legea privind ZEL 
„Bălţi” (nr. 26 din 04.03.2010). Inițial, în com-
ponența ZEL „Bălți” intrau terenul cu suprafața de 
1,5 ha din str. Dovator nr. 86, mun. Bălți (subzona 
nr. 1) și terenul cu suprafața de 10,35 ha, amplasat 
pe str. Industrială nr. 4, mun. Bălți (subzona nr. 2).

23 Martie – Legea nr. 26 din 04.03.2010 privind 
ZEL „Bălţi” este publicată în Monitorul Oficial (nr. 
39-40). Tot în aceiași zi, Guvernul RM numește în 
funcția de Administrator principal al ZEL „Bălţi” pe 
dl. Marin CIOBANU (HG nr.214 din 23 martie 2010).

6 Mai – Guvernul aprobă Regulamentul cu privire la 
ZEL „Bălţi”

17 mai – Administrația ZEL „Bălți” desfăşoară prim-
ul concurs de selectare a rezidenţilor. Conform re-
zultatelor concursului, învingătoare au fost decla-
rate companiile ICS „DRAEXLMAIER AUTOMOTIVE” 
SRL și „CLARITATE” SA, amplasate în subzona nr. 1 
din or. Bălți.

24 septembrie – Prin Legea Parlamentului nr. 243 
din 24.09.2010, în componența ZEL „Bălți” a fost in-
clus terenul cu suprafața de 110,00 ha, amplasat pe 
str. Aerodromului nr. 1, mun. Bălți (subzona nr. 3).

La 26 mai 2010 a avut 
loc deschiderea oficială 
a Zonei Economice 
Libere „Bălți”. Panglica 
a fost tăiată de către 
dl. Siegfried ANGERER 
(Directorul general al 
locațiilor concernului 
DRÄXLMAIER GROUP
din Europa de Est și 
China) și dl. Valeriu LAZĂR 
(Prim-viceprim-ministru, 
Ministru al Economiei). 

Evenimente majore 2010

Subzona nr. 3

110 ha
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În data de 10 mai 2011, în cadrul Zonei Economice 
Libere “Bălți”, subzona nr. 2 din or. Bălți, a fost lan-
sată cea de-a doua fabrică a concernului german 
DRÄXLMAIER GROUP

05.10.2012 – Are loc extinderea ZEL „Bălți” în or. 
Strășeni. În conformitate cu Legea Parlamentului 
Nr. 193 din 05.10.2012, în componența ZEL „Bălți” 
a fost inclus terenul cu suprafața de 12,00 hа, am-
plasat pe str. V. Crăsescu nr. 1, or. Străşeni (subzo-
na nr. 4). Totodată, supradața subzonei nr. 1 din or. 
Bălți a fost extinsă până la 2,02 ha.

În luna mai 2012, în cadrul ZEL „Bălți”, subzona nr. 
2 din or Bălți, a demarat construcția fabricii de pro-
ducere a cablajelor industriale de către compania 
austriacă „Gebauer & Griller Cables & Wires EE”.

2011

2012

Evenimente majore
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La 24 octombrie 2013 în rezultatul concursului pen-
tru obţinerea statutului de rezident al zonei libere, 
întreprinderea cu capital italian ÎCS „La Triveneta 
Cavi Development” SRL a devenit rezident al ZEL 
„Bălți”, demarând construcția unei fabrici pentru 
producerea cablajului electric de tensiune medie și 
joasă.

06 decembie 2013 – ZEL „Bălți” inițiază, împreună cu câteva 
companii industriale-rezidente dar și din afara zonei, crear-
ea Asociației Patronale din Industria Prelucrătoare (APIP). 
Aceasta este înregistrată la 17 ianuarie 2014. La sfârşitul an-
ului 2017, APIP reunea în jur de 30 de membri, printre care 
nume cunoscute în industria națională precum: „Zorile”, 
„Moldagrotehnica”, „Introscop”, „Răut”, etc., alături de 
companii şi investitori cu renume la nivel internațional, așa 
ca: „Draexlmaier Automotive”, „Gebauer&Griller”, „Lear 
Corporation”, „La Triveneta Cavi Development”, „Sumitomo 
Electric (SE) Bordnetze”, „Coroplast Harness Technology”, 
„Strabag”, etc. Scopul principal al APIP este să susțină și să 
promoveze interesele membrilor săi, în special în relația cu 
autoritățile statului, dar și pe plan internațional.

Aprilie 2013 – Au fost puse bazele parteneriatului 
dintre ZEL „Bălți” și Universitătea Tehnică din 
Ilmenau (Thüringen, Germania) pentru crearea 
Centrului de Instruire Tehnică Activă (Colegiului de 
Inginerie din Strășeni). Clădirea Colegiului a fost 
renovată capital.

2013Evenimente majore
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3 aprilie 2014 – compania austriacă „Gebauer 
&Griller Cables&Wires EE” a pus în funcţiune în 
Zona Economică Liberă Bălţi, subzona nr. 2 din or. 
Bălți, prima sa fabrică de producere a cablurilor 
electrice pentru industria auto, în care a investit cir-
ca 28 milioane $ și a creat 100 locuri noi de muncă 
directe.

La 04 noiembrie 2014 rezidenți ai Zonei Economice 
Libere „Bălţi” au devenit întreprinderile cu capital 
străin ÎCS „BLACKSEA-EMS” SRL și ÎCS „EMIPANEL” 
SRL (subzona nr. 4, or. Strășeni). EMIPANEL SRL a 
investit cca. $5 mil. în producerea panourilor sand-
wich cu umplutură de poliuretan, creând peste 30 
locuri noi de muncă. Investițiile BLACKSEA-EMS în 
producerea echipamentului de control pentru siste-
mele de iluminare cu becuri LED vor constitui cca. 
1,5 milioane $, urmând să fie create cca. 40 locuri 
de muncă.

La 31.07.2015 Parlamentul a adoptat extinderea ZEL 
Bălți la Strășeni și Căușeni. Prin Legea nr. 169, în 
componența ZEL „Bălți” au fost incluse: 

a) un teren cu suprafața de 15,15 ha (subzona nr. 
9) și terenul de 10,25 ha, din str. Alexei Mateevi-
ci nr. 49, or. Străşeni (subzona nr. 5);

2014

2015

Evenimente majore



7

20.11.2015 – În cadrul ședinței Parlamentului Re-
publicii Molodva din 20 noiembrie 2015 a fost 
adoptată Legea nr. 203 privind completarea art. 
1 din Legea nr. 26 din 4 martie 2010 privind ZEL 
„Bălți”, care prevede extinderea ZEL Bălți în orașele 
Cahul și Orhei:

b) terenul cu suprafața de 2,79 ha, din str. Miron 
Costin nr. 2, or. Străşeni (subzona nr. 8);

c) terenul cu suprafața de 8,5 ha, amplasat pe 
str. Alba Iulia, or. Căuşeni (subzona nr. 7).

a) pe terenul cu suprafața de 23,00 hа din extra-
vilanul s. Crihana Veche, r. Cahul (subzona nr. 10);

b) pe terenul cu suprafața de 17,00 ha din str. Muncii 
nr. 4 și nr. 4/1, or. Cahul (subzona nr. 11);

c) pe terenul cu suprafața de 8,00 ha din or. Orhei (subzona nr. 6). Decizia de creare a subzonei din or. Orhei a avut 
la bază scrisoarea de intenție a companiei Sumitomo Electric Bordnetze (SEBN).

2015Evenimente majore

23 ha
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06.02.2016 – Unul dintre cei mai importanți pro-
ducători de sisteme de cablaje pentru industria 
auto mondială, compania germană DRÄXLMAIER 
GROUP, a dat start unei noi mari investiții în Re-
publica Moldova. Construcția cele de-a treia fabri-
ci (extensiunea fabricii nr. 2) cu suprafața de pro-
ducţie de 27.000 de m2 și investiții de circa 35 de 
milioane de euro a demarat la 1 martie 2016 în sub-
zona nr. 2 din or. Bălți.

La 08 iunie 2016 rezident al ZEL „Bălţi” a devenit 
întreprinderea „Sumitomo Electric Bordnetze” SRL 
(SEBN MD). În luna august a aceluiași an SEBN MD a 
demarat construcția unei fabrici pentru producerea 
cablajelor electrice pentru automobile cu suprafața 
de 27 mii m2, pe terenul greenfield al subzonei nr. 
6 din or. Orhei. 

15 octombrie 2016 – În subzona nr. 5 din or. Strășe-
ni a ZEL”Bălți” a fost deschisă fabrica de cablaje 
a companiei italiene ,,La Triveneta Cavi Develop-
ment”. Pentru construcția și amenajarea infrastruc-
turii fabricii au fost investite circa 24 milioane de 
euro și create cca. 400 locuri de muncă.

2016Evenimente majore
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Pe 19 ianuarie 2017 compania „Coroplast Harness 
Technology” SRL a devenit rezident al subzonei nr. 
7 din or. Căușeni a Zonei Economice Libere „Bălți”, 
intenționând să investească aproximativ $20 milio-
ane în construcția unei fabrici pe terenul greenfield 
al subzonei și să creeze în jur de 600 locuri noi de 
muncă.

Septembrie 2017 – DRÄXLMAIER GROUP a început 
producția la cea de-a treia fabrică din Zona Eco-
nomică Liberă „Bălți”, subzona nr. 2 (extensiunea 
fabricii nr. 2). Noua fabrică va angaja circa 2.500 de 
muncitori. În urma investiţiei vor fi create alte 6.250 
de locuri de muncă indirecte. 

30.10.2017 – Compania japonezo-germană Sumito-
mo Electric Bordnetze SE (SEBN) și-a deschis oficial 
filiala de producție SE Bordnetze SRL (SEBN MD) în 
subzona nr. 6 a ZEL „Bălți” din or. Orhei. Investițiile 
totale ale SEBN MD se estimează să ajungă la circa 
40 milioane $, compania propunându-și să creeze 
până la 2500 locuri noi de muncă.

2017Evenimente majore
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Septembrie 2017 – „Gebauer & Griller Cables & 
Wires” își extinde activitatea în cadrul ZEL „Bălți”, 
construind pe 5 ha din terenul greenfield al subzonei 
nr. 3 din or. Bălți o nouă fabrică de producere a cablu-
rilor electrice. Lucrările la această nouă fabrică au în-
ceput în martie 2017, iar deja în luna septembrie 2017 
a fost instalat utilajul și demarat procesul de anga-
jare și pregătire a personalului. Investițiile „G&G Ca-
bles&Wires” în fabrica nr.2 constituie cca. 20 milioane 
$ și vor fi create cca. 600 noi locuri de muncă. 

6 decembrie 2017 – Grupul DRÄXLMAIER a deschis 
o nouă locaţie în Moldova – Biroul de Dezvoltare 
Produs din Chişinău. Festivitatea de deschidere a 
avut loc la sediul locaţiei, pe adresa str. Studenţilor 
9/21, lângă campusul Universităţii Tehnice a Mold-
ovei. 

7 decembrie 2017 – La Adunarea Generală a 
Asociației Patronale din Industria Prelucrătoare 
(APIP) au fost puse bazele creării primului cluster din 
domeniul automotiv: „Automotive Cluster Moldova”. 
Printre companiile care au aderat la iniţiativă 
sunt marii jucători din domeniul automobilistic al 
Republicii Moldova „Draexlmaier Automotive”, „G&G 
Cables&Wires”, „Sumitomo Electric Bordnetze”, 
„La Triveneta Cavi Development”, „Introscop”, „Lear 
Corporation”, „Elektromanufacturing”, „Coroplast” 
etc. ZEL „Bălţi”, alături de parcurile industriale „CAAN” 
şi „Răut”, în calitate de structuri de stat, constituie o 
categorie separată a clusterului, menită să coaguleze 
și să stimuleze dezvoltarea sectorului.

2017Evenimente majore
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13 decembrie 2017 – DRÄXLMAIER GROUP anunță 
decizia de a deschide o nouă fabrică de producere a 
componentelor electrice și a cablajelor din Republica 
Moldova – în sudul ţării, la Cahul. Fabrica se va spe-
cializa în producerea componentelor şi cablajelor 
electrice pentru industria automotivă. Noua fabrică va 
avea o suprafață de cca. 20 mii m2, iar investiția este 
de cca. 15 milioane $. Conform planului de investiţii, 
până la finele anului 2018 la noua fabrică vor fi anga-
jate 1500 de persoane. 

2017Evenimente majore
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ZEL „Bălți” în comparație cu alte ZEL din Moldova
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