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“DAS BESTE ODER NICHTS” – Gottlieb DAIMLER

La cei 11 ani de activitate, Zona Economică  
Liberă „Bălți” (ZEL „Bălți”) se poate mândri cu 
rezultate remarcabile, care au un impact major 
asupra economiei naționale. 

Pe această cale doresc să mulțumesc tuturor 
celor care au susținut și au pus umărul la crea-
rea și dezvoltarea ZEL „Bălți”. Sincere mulțumiri 
celor care au venit cu inițiativa și mi-au oferit 
încrederea la sfârșitul anului 2009 să elaborez 
documentația tehnică necesară și elaborarea 
studiului de fezabilitate privind crearea ZEL 
„Bălți”. Ideea și propunerea a venit din par-
tea reprezentanților companiei Draexlmaier,  
Peter HILBERT, Siegfried ANGERER, Karl-Heinz 
ECKERT, Christoph KRIEGL.

Pe parcursul celor 11 ani de activitate, ZEL „Bălți” 
s-a dezvoltat continuu, remarcându-se prin 
inițierea și implementarea unor proiecte de 
importanță strategică pentru țară. Acest lucru 
a fost posibil grație profesionalismului și a efor-
turilor susținute și, nu în ultimul rând, datorită 
capacității de a depăși stereotipurile existen-
te. Prin exemple proprii și rezultate concrete, 
am demonstrat că Republica Moldova poa-
te fi o destinație atractivă pentru Corporațiile 
Transnaționale, cu proiecte investiționale de 
zeci de milioane de dolari. 

Până în momentul de față, am reușit să atra-
gem investiții de peste 220 milioane USD și să 
creăm peste 11 mii locuri de muncă directe. 

Cu respect,  
Marin CIOBANU  

Administrator principal

În pofida faptului că ZEL „Bălți” este cea mai 
„tânără” dintre cele 7 zone economice libere din  
Republica Moldova, aceasta se dezvoltă cel 
mai dinamic, fiind într-o continuă evoluție. 
Menționăm că ZEL „Bălți” își menține poziția de 
lider la toți indicatorii printre zonele economice li-
bere din țară, astfel încât poate fi considerată un 
punct de referință și pentru alte structuri similare, 
prin prisma modului în care a reușit să-și îndepli-
nească misiunea pentru care a fost creată. 

După 11 ani de activitate, putem spune că ZEL 
„Bălți” este un centru de revitalizare industrială 
și dezvoltare regională. Actualmente, ZEL „Bălți” 
administrează 19 subzone, amplasate în 11 raioa-
ne, acoperind toate cele 3 regiuni de dezvoltare 
efectivă ale țării.

Stimați prieteni!
Continuăm să depunem eforturi sporite pen-
tru relansarea potențialului industrial al țării, 
trasându-ne și alte scopuri ambițioase. Ne 
propunem să finalizăm înființarea Parcului de 
Inovare, Cercetare și Dezvoltare în Inginerie  
din Chișinău. O etapă importantă în ceea ce 
privește industrializarea țării, este crearea plat-
formelor multifuncționale pe lângă Zonele  
Economice Libere și Parcurile Industriale.

Sunt convins că experiența acumulată și bunele 
practici implementate, de-a lungul celor 11 ani, 
vor înscrie o nouă pagină în dezvoltarea indus-
trială și economică a țării noastre.
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Rezidenți  
(2020)

78
Investiții totale,  
mil. $ (2020)

222,3
Locuri de muncă  
(2020)

11000
Vânzări producție  
industrială,  
mil. lei (2020)

6900

Vânzări totale,  
mil. lei (2020)

7100
Fondul de salarizare,  
mil. lei (2020)

1003
Salariul mediu,  
lei (2020)

8600
Taxe și impozite  
achitate,  
mil. lei (2020)

430

11 ani ai ZEL „Bălți”:  
rezultate principale

PROIECTE  
MAJORE
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DRÄXLMAIER Automotive
Fabrica DRÄXLMAIER nr. 1, Bălți Fabrica DRÄXLMAIER nr. 2, Bălți  

Companie: DRA 1
Anul fondarii: 2007
Suprafața/m²: 9000
Genul de activitate:  
Producerea cablajelor electrice 
pentru industria automotive
Valaorea investițiilor/USD: 20 mln
Țara de origine: Germania
Locuri de muncă: 1400
Localizare: mun. Bălți

Companie: DRA 2
Anul fondarii: 2011
Suprafața/m²: 13539
Genul de activitate:  
Producerea cablajelor electrice 
pentru industria automotive
Valaorea investițiilor/USD: 35 mln
Țara de origine: Germania
Locuri de muncă: 1300
Localizare: mun. Bălți

Grupul DRÄXLMAIER este furnizor internațional de 
automotive cu mai mult de 60 fabrici în peste 20 țări. 
Fondată în Germania în 1958, compania are mai mult 
de 75.000 angajați în lumea întreagă. Fiind o afacere 
de familie, gândirea responsabilă și cu accent pe viitor 
întotdeauna au stat la baza succesului ei economic. 
Este elementul de bază al strategiei să-și proiecteze 
afacerea și procesul de producție, cât și produsele, 
într-o manieră durabilă, astfel mărind competitivitatea 
companiei pe termen lung.

Fiind membrul Topului 100 de furnizori de automotive, 
printre clienții renumiți ai companiei se numără Audi, 
BMW, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mercedes-Benz, 
MINI, Porsche, VW, precum și producătorii de automo-
bile californiene.
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Extensiunea fabricii DRÄXLMAIER nr. 2, Bălți  DRÄXLMAIER nr. 3, Cahul 

DRÄXLMAIER a deschis prima locație de producere a 
cablajelor electrice în Moldova în 2007 la Bălți. Compa-
nia a găsit aici angajați motivați și dedicați. De atunci, 
compania a continuat să investească în dezvoltare. În 
2011, Grupul DRÄXLMAIER a deschis a doua fabrică la 
Bălți, extinsă în 2017, mărind considerabil numărul de 
angajați.  În decembrie 2017, la Chișinău a fost deschis 
Biroul de Dezvoltare Produs. 

Acesta  contribuie la dezvoltarea componentelor și a 
pieselor de interior pentru industria auto premium, și 
anume concentrându-se pe iluminat ambiental și pie-
se din plastic. În 2019, o fabrică nouă de producere a 
cablajelor electrice a fost inaugurată la Cahul.

Companie: DRA 2
Anul fondarii: 2017
Suprafața/m²: 24822
Genul de activitate:  
Producerea cablajelor electrice 
pentru industria automotive
Valaorea investițiilor/USD: 37 mln
Țara de origine: Germania
Locuri de muncă: 2500
Localizare: mun. Bălți

Companie: DRA 3
Anul fondarii: 2019
Suprafața/m²: 17000
Genul de activitate:  
Producerea cablajelor electrice 
pentru industria automotive
Valaorea investițiilor/USD: 20 mln
Țara de origine: Germania
Locuri de muncă: 800
Localizare: mun. Bălți
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GG CABLES&WIRES
Fabrica GG CABLES&WIRES nr. 1, Bălți Fabrica GG CABLES&WIRES nr. 2, Bălți 

Companie: GG 1
Anul fondarii: 2012
Suprafața/m²: 9200
Genul de activitate:  
Producerea cablurilor cu un singur 
nucleu pentru industria auto
Valaorea investițiilor/USD: 13,9 mln
Țara de origine: Austria
Locuri de muncă: 100
Localizare: mun. Bălți

Companie: GG 2
Anul fondarii: 2017
Suprafața/m²: 12181
Genul de activitate:  
Cablaje auto de putere 
(demaror/alternator)
Valaorea investițiilor/USD: 
20,7 mln.
Țara de origine: Austria
Localizare: mun. Bălți

Compania Gebauer & Griller este producător la scară mon-
dială de soluții tehnologice pentru automobile și ascensoa-
re. Compania reprezintă unul dintre principalii furnizori de 
cabluri electrice și cablaje, fire și aliaje. Având sediul cen-
tral în Austria, cu un renume de peste 75 de ani pe piața 
internațională, business-ul de familie GG are peste 4.500 de 
angajați în întreaga lume.

Recunoscuți ca și experți în industrie, GG dezvoltă soluții inteligen-
te pentru servicii complete pe piețele existente și potențiali clienți. 
Audi, Bentley, BMW, Daimler, Ford, Fiat group, General Motors,  
Jaguar, VW, Porsche sau Rolls Royce, Bosch, Continental, Delphi, 
Draxlmaier, Leoni, Lear, Siemens, Magna, Valeo, Tyco Electronics, 
Sumitomo Electric, Nexans, Erich Laeger sau Kromberg & Schubert, 
se numără printre clienții companiei la nivel global.

În Republica Moldova, Compania își desfașoară activitatea din 
anul 2012, în prezent deținând doua fabrici de producție, ampla-
sate în Zona Economică Liberă „Bălți”.
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SE BORDNETZE (SEBN)
Fabrica SE BORDNETZE, Orhei Fabrica LA TRIVENETA CAVI DEVELOPMENT, Strășeni

LA TRIVENETA  
CAVI DEVELOPMENT

Companie: SUMITOMO
Anul fondarii: 2016
Suprafața/m²: 27000
Genul de activitate:  
Producerea cablajelor electrice 
pentru automobile
Valaorea investițiilor/USD: 23 mln
Țara de origine: Japonia
Locuri de muncă: 4200
Localizare: mun. Orhei

Companie: LA TRIVINETA CAVI
Anul fondarii: 2016
Genul de activitate:  
Producerea cablurilor electrice  
de tensiune medie și joasă
Valaorea investițiilor/USD: 27 mln
Țara de origine: Italia
Locuri de muncă: 130
Localizare: mun. Strășeni

Sumitomo Electric Bordnetze (SEBN) este un producător 
global în domeniul industriei automotive, cu 33 de mii de 
angajați din 15 țări. SEBN este membru al grupului japonez 
Sumitomo Electric Industries, care are o istorie de peste 
400 de ani, cu aproape 400 de filiale în toată lumea. 

Portofoliul producătorului include sisteme de cablaje, com-
ponente electrice și electronice. Clienții Sumitomo Electric 
Bordnetze sunt, în mod special, cei din Grupul Volkswagen 
– mărcile Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Bugatti și Porsche.

Producătorul italian de cablu, La Triveneta Cavi a fost unul din-
tre actorii majori pe piața europeană a cablurilor de tensiune 
medie și joasă pentru diverse sectoare: industrie, uz casnic, 
distribuție de energie, tehnologii regenerabile. Compania și-a 
consolidat poziția în peste 25 de țări din întreaga lume.

Fabrica din Moldova, a produs cabluri de tensiune me-
die și joasă pentru utilizarea în clădiri, procese industriale, 
distribuție de energie, telecomunicații și transmisii de date. 
Capacitatea de producție a fost de 12 000 tone pe an.



– 14 – – 15 –

Fabrica COROPLAST HARNESS TECHNOLOGY, Căușeni Fabrica FRITZMEIER CAHUL, Cahul (proiect)

COROPLAST HARNESS 
TECHNOLOGY

FRITZMEIER  
CAHUL

Compania germană „Coroplast”, este un producător cu 
renume și o istorie de peste 80 ani, specializată în produ-
cerea sistemelor de cablaje auto, electrice și industriale, 
având unități de producere în Polonia, Tunisia, China, Mexic 
și SUA. Coroplast face parte din lista de angajatori de top 
din Germania, având peste șase mii de angajați.
În Moldova, activitatea este axată pe asamblarea de modu-
le de cablaje pentru industria automotive. Produsele sunt 
livrate producătorilor de cablaje din Moldova, cât și celor de 
peste hotare. 

Istoria companiei Germane „Fritzmeier” începe în anul 
1926. Grupul Fritzmeier este prezent în 12 locații, de pe 4 
continente cu peste 2800 angajați. Este lider de piață în 
producția de cabine, având colaborări în Japonia, China, 
Brazilia, SUA și Joint Venture (entități economice) în In-
dia și Rusia. 

Domeniul de activitate în Republica Moldova este în 
prelucrări mecanice, sudură în metal, vopsirea și am-
balarea pieselor.

Companie: COROPLAST
Anul fondarii: 2017
Suprafața/m²: 4200
Genul de activitate:  
Producerea sistemelor de cablaje 
auto, electrice și industriale
Valaorea investițiilor/USD: 20 mln
Țara de origine: Germania
Locuri de muncă: 700
Localizare: mun. Căușeni

Companie: FRITZMEIER CAHUL SRL
Anul fondarii: 2020
Genul de activitate:  
Prelucrări mecanice, sudură în metal, 
vopsirea și ambalarea pieselor
Valaorea investițiilor preconizate/
USD: 21.5 mln
Țara de origine: Germania
Locuri de muncă: 100
Localizare: mun. Cahul
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Compania germană OKW Gehäusesysteme, producător 
industrial cu o experiență de peste 70 de ani în tehnologi-
ile de formare prin injecție, prelucrarea metalelor, a plas-
ticului și unul dintre cei mai importanți producători din 
domeniul tehnologiei de carcase și butoane de reglare de 
tunere din lume, a devenit rezident ZEL ,,Bălți”. În următo-
rii 5 ani, compania urmează să investească peste 4 milioa-
ne Euro și să creeze peste 50 locuri noi de muncă. OKW 
a semnat un acord de parteneriat cu Colegiul de Inginerie 
din Strășeni care prevede școlarizarea internațională a opt 
elevi, înmatriculați în anul de studii 2020 – 2021

MAGNETEC COMPONENTS OKW MTT

Companie: MAGNETEC  
COMPONENTS SRL
Anul fondarii: 2020
Suprafața/m²: 2790
Genul de activitate: Producerea 
bobinelor inductive
Valaorea investițiilor/USD: 5 mln
Țara de origine: Germania
Locuri de muncă: 170
Localizare: mun. Bălți

Companie: OKW MTT
Anul fondarii: 2020
Genul de activitate:  
producerea componentelor din 
plastic prin tehnologia de injecție, 
prelucrarea componentelor din 
metal prin frezare
Valaorea investițiilor/USD: 5 mln
Țara de origine: Germania
Localizare: or. Strășeni

Magnetec este o companie cu renume mondial spe-
cializată în producerea bobinelor inductive pentru in-
dustrii constructoare de mașini, surse regenerabile, 
electrotehnica precum și industria automotive. Printre 
clienții Magnetec se numără companii precum Siemens,  
Aptiv, Bosch, inclusiv și clienți din industria automotive 
cum ar fi Tesla, Volkswagen, Daimler și Ford. Magnetec-  
Gesellschaft für Magnettechnologie mbH are repre-
zentanțe în China, Ungaria, Germania și, mai nou, în  
Republica Moldova. Compania a investit în țara noastră 
peste 5 milioane USD.
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Specialitățile pentru anul de studii 2021-2022:ZEL „Bălți”: investiții în viitorul țării

Statutul: Instituție de învățământ profesional tehnic post 
secundar non terțiar în domeniul ingineriei

Creat prin Hotărârea Guvernului nr. 989 din 10.12.2014 

Sediul: or. Strășeni, str. V. Crăsescu, 1

COLEGIUL DE INGINERIE  
din Strășeni

Cele mai bune condiții pentru studii și trai:

1. Săli de studii renovate și bine echipate

2. Laborator modern (~ 900 m2) înzestrat cu utilaj performant

3. Cămin pentru 40 studenți (2 persoane în cameră)

4. Oficii administrative și pentru personal

5. Cantină (2 mese asigurate pe zi)

1. Utilaj tehnologic industrial și accesorii 2. Mecatronică
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Partenerii Centrului educațional HAAS:

Partenerii Colegiului de Inginerie:

– 20 –– 20 – – 21 –

Primul Centru educațional HAAS în Moldova:
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ASOCIAȚIA PATRONALĂ DIN 
INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
Scopul: Consolidarea eforturilor pentru îmbunătățirea mediului de activitate pentru 

companiile industriale din Republica Moldova

Membrii: 32 companii din industria prelucrătoare și sectoarele conexe, reprezentând  
cca. 12% din totalul angajaților din industrie

Reprezentarea în: 
 Consiliul Economic pe lângă Prim-ministrul RM; 
 Consiliul pentru competitivitate; 
 Comitetul sectorial pentru antreprenoriat al CCI;
 Grupul de lucru coordonator al activităților componentei a III-a „Oportunități de valorificare 

a piețelor interne și externe” din cadrul proiectului UE: „Sprijin pentru Cadrul Infrastructurii 
Calității în contextul DCFTA în Republica Moldova”

Proiecte și activități în derulare:
 Colegiul de Inginerie din Strășeni
 Centrul de inovare și transfer tehnologic din Regiunea de Dezvoltare Nord (Bălți)
 Parcul de inovare, cercetare și dezvoltare în inginerie din Chișinău
 Strategia națională de industrializare a țării până în anul 2030
 Advocacy și lobby pentru  membrii asociației
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Parcul de Inovare, Cercetare  
și Dezvoltare în Inginerie (PICDI)

Activități:
 Realizarea soft-urilor la comandă - software orientat spre client
 Editarea altor produse software
 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
 Cercetare-dezvoltare în nanotehnologie
 Fabricarea componentelor electronice
 Activități de post-producție cinematografică, video și programe de televiziune
 Activități de design specializat

Association of Employers from the Manufacturing Industry
20 Meșterul Manole St., Chișinău, Republic of Moldova, MD-2044

www.apip.md | info@apip.md

Automotive & 
Mechatronic Cluster

Delivering value and driving growth

www.automotive-cluster.md
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Programul de Dezvoltare  
pentru Furnizorii Locali (PDFL)

Obiectivul general al Programului de dezvoltare pentru furnizorii locali (PDFL) îl constituie spori-
rea competitivității furnizorilor din Republica Moldova până la un nivel care i-ar face atractivi în 
calitate de furnizori pentru companiile multinaționale (CMN) investitoare în sectorul automotiv 
din Republica Moldova. 

OBIECTIVE SPECIFICE:

 Îmbunătățirea standardelor organizaționale, operaționale, de calitate etc. ale furnizorilor locali;

 Încurajarea parteneriatelor și legăturilor de afaceri între furnizorii locali și CMN;

 Furnizarea de informații referitoare la furnizorii locali către CMN și alți potențiali clienți.

Evoluția spectaculoasă a ZEL „Bălți” 
remarcată și la nivel internațional

În anul 2018, prestigioasa revistă fDi Intelligence 
care face parte din grupul publicației Financial 
Times, cel mai mare centru de excelență pen-
tru ISD la nivel global, a inclus ZEL „Bălți” în cla-
samentul GLOBAL FREE ZONES OF THE YEAR 
2018. Potrivit clasamentului, ZEL „Bălți” a primit 
premiul editorilor EDITOR`S CHOICE AWARDS.

ZEL „Bălți” a primit alte două distincții în cadrul 
clasamentului anual fDi FREE ZONES OF THE 
YEAR 2019, categoriile Supplier Development și 
Expansions.  ZEL ,,Bălți” se numără printre pri-
mele 75 de Zone Economice Libere ce au fost 
nominalizate de către publicație din numărul 
total de 5383 de identități din întreaga lume.
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ZONA ECONOMICĂ LIBERĂ “BĂLȚI”

Str. Industrială, 4 | Mun. Bălți, MD-3100 | Republica Moldova
www.zelb.md | office@zelb.md; administration@zelb.md


