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Doing 
Business în 
Europa de 
sud-est 2011: 
Rezumat

Este o chestiune de conjunctură faptul că 
economiile Europei de sud-est reprezintă 
o regiune unică. Cu siguranţă, aceasta este 
regiunea care a fost istoric modelată mai 
mult de politică şi de interesele puterilor 
străine decât de forţe economice. Totuşi, 
anumite forţe economice, în particular 
cele asociate cu tranziţia şi integrarea, 
la fel ca şi reformele profunde necesare 
pentru trecerea de la o economie planifi-
cată la una de piaţă, au fost cele care s-au 
impus şi au influenţat direcţia politicilor 
publice recente din regiune. Deşi regiu-
nea a inspirat cândva apariţia termenului 
“balcanizare”, care descria dezintegrarea 
unui stat în părţi mai mici antagoniste, 
trecutul recent, în pofida crizei economice 
globale, vorbeşte despre o intensificare a 
cooperării, creştere economică şi prezenţa 
investiţiilor străine. Pe parcursul ultimului 
deceniu, regiunea a devenit treptat o zonă 
mai stabilă şi mai dezvoltată din punct de 
vedere economic, în vecinătatea Uniunii 
Europene (UE). 

În pofida percepţiilor, regiunea 
este destul de diversă, fapt reflectat şi 
de schimbările intervenite de la lansarea 
raportul Doing Business în Europa de sud-
est din 2008. Unele ţări au înregistrat un 
progres mai mare la capitolul tranziţie, 
în timp ce altele mai au de parcurs un 
drum lung. Unele sunt pe cale de a se 
asocia Uniunii Europene, în timp ce altele 
urmează să obţină statutul de “candidat”. 
Croaţia, fiind in etapa finală a negocieri-
lor de aderare cu Uniunea Europeană, nu 
mai este inclusă în acest raport regional. 

In schimb, a fost inclusă Republica Mol-
dova – o economie aflată in plin proces 
de reformare. Unele economii se con-
fruntă cu probleme politice care rămân 
în continuare nesoluţionate. În general, 
totuşi, stabilitatea politică ce rezultă din 
progresul economic a fost o lecţie însuşită 
de către guvernele din regiune. Există un 
permanent impuls pentru competitivitate 
în aceste state. Economiile competitive 
nu pot supravieţui in izolare, ci sunt 
obligate să dezvolte relaţii reciproce cu 
ţările din vecinătate şi cu cele mai înde-
părtate. Drept urmare, forţele economice 
îşi afirmă superioritatea în regiune. Chiar 
acolo unde a existat cândva dezintegrare 
politică, forţele de piaţă favorizează in 
prezent investiţii şi legături comerciale 
care nu ţin cont de graniţe.  

Nu există tipare pentru creştere eco-
nomică şi prosperitate, însă un factor 

important îl constituie asigurarea unui 
climat investiţional favorabil pentru în-
ceperea şi gestionarea unei afaceri, în 
care respectarea reglementărilor legale 
să genereze mai multe beneficii decât 
obligaţii. In situaţii de criză economică 
– bugete de austeritate şi şomaj ridicat  
– reformele ce facilitează desfăşurarea 
afacerilor sunt mai importante ca ori-
când. Acestea ajută la crearea locurilor 
de muncă şi stimulează creşterea econo-
mică fără mari cheltuieli pentru guverne. 
Acest raport dovedeşte că economiile 
din Europa de sud-est au continuat să 
implementeze reforme microeconomice 
în pofida crizei financiare mondiale. De 
asemenea, raportul indică că rezultatele 
reformelor recente pot fi deja sesizate 
la nivel de municipii. Impreună cu alţi 
factori, precum existenţa unei forţe de 
muncă calificate, ameliorarea mediului 

Tabelul 1.1 
Oraşe din FRI Macedonia, Muntenegru, Republica Moldova şi Serbia se clasează în 
fruntea clasamentelor la cele 4 seturi de indicatori Doing Business

Clasament (1-22)

Economia Oraşul

Facilitatea 
iniţierii unei 

afaceri

Facilitatea 
obţinerii 

autorizaţiilor de 
construcţie

Facilitatea 
transferului 
titlurilor de 
proprietate

Facilitatea 
soluţionării 

litigiilor  
comerciale 

Albania

Durres* 9 11 13 14

Shkodra 8 3 9 11

Tirana 10 LipSa praCTiCii 16 18

Vlora 7 9 10 10

Bosnia şi 
Herţegovina

Banja Luka 18 3 21 15

Mostar 20 13 22 20

Sarajevo 19 9 19 19

Kosovo
pristina 22 17 18 21

prizren 21 6 14 22

FRI Macedonia

Bitola 2 12 3 5

Skopje 1 2 15 9

Tetovo* 3 3 6 3

Republica Moldova
Bălţi* 13 8 1 4

Chişinău* 17 19 1 2

Muntenegru

Niksic 5 1 6 17

pljevlja 4 6 4 7

podgorica 6 18 20 16

Serbia

Belgrad 11 21 16 11

Krusevac 16 20 10 11

Uzice 12 16 10 6

Vranje 14 13 5 7

Zrenjanin 14 13 6 1
Notă: Clasamentul pentru fiecare categorie se bazează pe media aritmetică a clasamentelor procentuale a indicatorilor componenţi. 
* Oraşe care nu au fost incluse în raportul Doing Business în Europa de sud-est din anul 2008.
Sursa: Baza de date Doing Business.
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de afaceri la nivel municipal va continua 
să exercite un impact pozitiv.        

Doing Business examinează ca-
drul legal de desfăşurare a afacerilor 
din perspectiva companiilor autohtone 
mici şi mijlocii. In raportul anual Doing 
Business, care compară cadrul legal de 
reglementare a afacerilor in 183 de eco-
nomii, se regăsesc economiile Europei de 
sud-est reprezentate de oraşele-capitale. 
Totuşi, în cadrul fiecărei economii, an-
treprenorii se confruntă cu reglementări 
şi practici locale, care variază de la oraş la 
oraş. Doing Business în Europa de sud-est 
2008 a fost primul raport care a analizat 
alte 15 oraşe, in afara capitalelor, din 
Albania, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, 
Kosovo, FRI Macedonia, Muntenegru şi 
Serbia. Raportul de faţă  actualizează in-
formaţia prezentată în anul 2008 pentru 
6 economii (toate cele de mai sus, cu ex-
cepţia Croaţiei) şi monitorizează progre-
sul realizat de acestea în implementarea 
reformelor din domeniul afacerilor. Ra-
portul de anul acesta include o nouă ţară 
(Republica Moldova) şi 4 oraşe noi: Bălţi 
(Moldova), Chişinău (Moldova), Durres 
(Albania) şi Tetovo (FRI Macedonia). Re-
zultatele acestei noi analize comparative 
asupra a 22 de oraşe din 7 economii sunt 
prezentate aici (tabelul 1.1). 

În regiune, este cel mai simplu de 
iniţiat o afacere în Skopje (FRI Macedo-
nia), cel mai uşor de obţinut o autorizaţie 
de construcţie în Niksic (Muntenegru), 
cel mai simplu de transferat un titlu de 

proprietate în Bălţi şi Chişinău (Moldova) 
şi cel mai uşor de soluţionat un litigiu 
comercial în Zrenjanin (Serbia). Cel mai 
dificil de iniţiat o afacere este în Pristina 
(Kosovo), de înregistrat o proprietate 
în Mostar (Bosnia şi Herţegovina) şi de 
soluţionat un litigiu comercial în Prizren 
(Kosovo). Este cel mai anevoios de obţi-
nut autorizaţii de construcţie în Belgrad 
(Serbia), în timp ce în Tirana (Albania) 
n-a mai fost emisă nici o autorizaţie de 
construcţie din anul 2009.

Se evidenţiază două observaţii. In 
primul rand, nici un oraş nu se clasează 
in top in toţi cei 4 indicatori. De exemplu, 
oraşul Chişinău (Moldova) este clasat în 
frunte sau printre liderii clasamentului 
vis-à-vis de uşurinţa transferului unui 
titlu de properietate şi soluţionarea liti-
giilor comerciale, însă rămâne în urmă la 
celelalte 2 categorii examinate. În timp ce 
Skopje (FRI Macedonia), care este lider 
la capitolul uşurinţei iniţierii unei afaceri 
şi obţinerii autorizaţiilor de construcţie, 
poate învăţa de la Bitola (FRI Macedo-
nia) sau de la oraşele Moldovei cum să 
faciliteze transferul unui titlu de propri-
etate. In al doilea rând, există o variaţie 
mare în performanţa pe indicatori chiar 
şi între oraşele din aceeaşi economie, cu 
excepţia iniţierii unei afaceri, unde toate 
cele 3 oraşe macedonene sunt în frunte. 
De exemplu, în Muntenegru, Podgorica 
şi Pljevlja ar putea învăţa de la Niksic 
obţinerea mai eficientă a autorizaţiilor 
de construcţie. La rândul său, Zrenjanin 

ar putea servi drept exemplu pentru alte 
oraşe din Serbia la capitolul soluţionării 
litigiilor comerciale.

Comparând rezultatele din 2011 cu 
cele din 2008, se observă anumite ten-
dinţe. În primul rând, oraşele perfor-
mante rămân printre liderii clasamentu-
lui. De exemplu, Bitola (FRI Macedonia) 
s-a mentinut in top la majoritatea indi-
catorilor analizaţi. Alte oraşe, cum ar fi 
Krusevac (Serbia), au pierdut poziţia în 
clasament în raport cu alte oraşe. Unele 
modificări apărute în clasament pot fi 
datorate adăugării celor 4 oraşe noi, unele 
dintre ele dispunând de un cadru de re-
glementare a afacerilor competitiv. De 
exemplu, Bălţi (Moldova) este în fruntea 
clasamentului la capitolul transferului 
unui titlu de prorietate. Tetovo (FRI Ma-
cedonia) este unul din cele mai eficiente 
oraşe la soluţionarea litigiilor comerciale. 
Pe de altă parte, oraşele in care a fost 
imbunătăţit cel mai mult cadrul legal de 
afaceri în ultimii 3 ani, cum ar fi Skopje 
(FRI Macedonia) şi Banja Luka (Bosnia 
şi Herţegovina), şi-au întrecut omologii. 

RITM INTENS DE REFORMă 
INREGISTRAT ÎN EUROPA DE 
SUD-EST

In ultimii ani, au avut loc multe schim-
bări, regiunea fiind foarte activă în îm-
bunătăţirea reglementărilor de afaceri, 
deseori ca răspuns la circumstanţe ex-
terne, cum ar fi, de exemplu, perspec-
tiva aderării la UE sau confruntarea cu 
criza financiară mondială. Unele din 
economiile regiunii, reprezentate de ca-
pitale, s-au numarat printre primii 10 
reformatori Doing Business la nivel glo-
bal in ultimii 5 ani: FRI Macedonia în 
2006/2007, Albania în 2007/2008 şi (din 
nou) FRI Macedonia, la fel ca şi Moldova 
în 2008/2009. În particular, FRI Mace-
donia a implementat 17 reforme ale me-
diului de afaceri. În cel mai recent raport 
Doing Business 2011, FRI Macedonia era 
poziţionată în clasament pe locul 38 din 
183 de economii — o îmbunătăţire cu 37 
de poziţii în ultimii 5 ani (figura 1.1). 

Doing Business în Europa de sud-
est 2008 a identificat practicile bune, a 

* Të përfaqësuara nga kryeqytetet.
Burimi: Baza e të dhënave të Të Bërit Biznes.

FIGURA 1.1
Disa nga vendet* e rajonit kanë bërë hapa të mëdhenjë në drejtim të përmirësimit 
të regulloreve tregtare

1831 10 20 30 40 50 60 70 80 90 130120110100 140 150 160 170

Mali i Zi
NGA VENDI 81 NË VENDIN 66
7 REFORMA

Shqipëria
NGA VENDI 136 NË VENDIN 82
9 REFORMA

Progresi në renditjen globale të të bërit biznes: Të Bërit Biznes 2008 – 2011

Republika Ish-Jugosllave e Maqedonisë 
NGA VENDI 75 NË VENDIN 38
17 REFORMA

Moldavia
NGA VENDI 92 NË VENDIN 90
6 REFORMA

117
AZIA 
JUGORE

37
BASHKIMI 
EUROPIAN

87
AZIA LINDORE 
DHE OQEANIA

 96
AMERIKA LATINE 
DHE ISHUJT 
KARAIBE, LINDJA E 
MESME DHE 
AFRICA VERIORE

137
AFRIKA 
SUB 
SAHARIANE

MESATARE NЁ
LEHTЁSINЁ E TЁ 

BЁRIT BIZNES
NE VITIN 2011

ALBANIAN

* Zastupljene putem svojih glavnih gradova.
Izvor: Doing Business baza podataka.

SLIKA 1.1
Privrede regiona* napravile su veliki pomak u unapređenju poslovne regulative

1831 10 20 30 40 50 60 70 80 90 130120110100 140 150 160 170

Crna Gora
SA 81. NA 66.
7 REFORMI

Albanija
SA 136. NA 82.
9 REFORMI

Poboljšanje u rangu u pogledu lakoće poslovanja, Doing Business izvještaji za godine 2008.–2011

BJR Makedonija
SA 75. NA 38. 
17 REFORMI

Moldavija
SA 92. NA 90. 
6 REFORMI

117
JUŽNA
AZIJA

37
EVROPSKA
UNIJA 

87
ISTOČNA

AZIJA I
PACIFIK

 96
LATINSKA 
AMERIKA
I KARIBI,
BLISKI ISTOK I
SJEVERNA AFRIKA
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SUB
SAHARSKA
AFRIKA

U POGLEDU 
LAKOĆE

POSLOVANJA,
DB ZA 2011

BOSNIAN

* Zastupljene putem svojih glavnih gradova.
Izvor: Doing Business baza podataka.

SLIKA 1.1
Privrede regiona* napravile su veliki pomak u unapređenju poslovne regulative

1831 10 20 30 40 50 60 70 80 90 130120110100 140 150 160 170

Crna Gora
81 NA 66
7 REFORMI

Albanija
136 NA 82
9 REFORMI

Poboljšano rangiranje u pogledu lakoće poslovanja, Poslovanje 2008.-2010.

BJR Makedonija
75 NA 38 
17 REFORMI

Moldavija
92 NA 90
6 REFORMI
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POSLOVANJA, DOING 
BUSINESS 2011

SERBIAN, MONTENEGRIAN

* Reprezentate de orasele-capitale.
Sursa: Baza de date Doing Business.

FIGURA 1.1
Economiile* din regiune au făcut progrese mari în vederea îmbunătăţirii 
reglementărilor comerciale

1831 10 20 30 40 50 60 70 80 90 130120110100 140 150 160 170

Montenegro
81 TO 66
7 REFORE

Albania
136 TO 82
9 REFORME

Ameliorarea clasamentului  de facilitate în desfăşurarea afacerilor, Doing Business 2008–2011

FRI Macedonia
75 TO 38 
17 REFORME

Moldova
92 TO 90
6 REFORME
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ASIA DE 
SUD
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AFACERILOR

ROMANIAN

* Претставени од нивните главни градови.
Извор: базата на податоци на Doing Business.

СЛИКА 1.1
Економиите во регионот* направија големи чекори во унапредувањето на 
стопанската регулатива

1831 10 20 30 40 50 60 70 80 90 130120110100 140 150 160 170

Црна Гора
81 НА 66
 7 РЕФОРМИ

Албанија
136 НА 82 
9 РЕФОРМИ

Подобрување во рангирањето според едноставноста на деловното работење, 
Doing Business 2008-2011

ПЈР Македонија
75 НА 38 
17 РЕФОРМИ

Молдавија
92 НА 90
6 РЕФОРМИ
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elucidat constrângerile şi a oferit reco-
mandări pentru reformarea afacerilor în 
afara oraşelor-capitale din regiune. Trei 
ani mai târziu, raportul de faţă monitori-
zează progresul realizat. Rezultatele im-
presionează. Toate cele 19 oraşe analizate 
a doua oară indică o îmbunătăţire a situ-
aţiei în cel puţin unul din cei 4 indicatori 
examinaţi (tabelul 1.2). Majoritatea ora-
şelor au beneficiat de reforme adoptate 
la nivel naţional, rezumatul cărora este 
prezentat în continuare, deşi implemen-
tarea acestora în teritorii diferă. 

În cadrul economiilor din regiune, 2 
oraşe ies în evidenţă: Skopje (FRI Mace-
donia) şi Banja Luka (Bosnia şi Herţego-
vina) au realizat cele mai mari progrese 
comparativ cu anul 2008. Reforma afa-
cerilor a fost implementată în toate cele 
4 domenii examinate, soldându-se cu 
beneficii considerabile pentru întreprin-
zători sub formă de timp şi economii 
materiale realizate. 

Deschiderea unui ghişeu unic în 
Skopje (FRI Macedonia) a micşorat tim-

pul necesar pentru iniţierea unei afaceri 
de la 12 zile în anul 2008 la doar 3 zile în 
prezent, prin eliminarea a 5 proceduri. 
Ghişeului unic le oferă antreprenorilor 
un spectru de servicii, inclusiv înregis-
trarea noii afaceri la autorităţile fiscale 
şi statistice, obţinerea licenţei de comerţ, 
publicarea avizului de încorporare şi în-
rolarea angajaţilor în asigurările de să-
nătate şi pensie.1 Între timp, noua Lege 
privind construcţiile din FRI Macedonia 
a transferat responsabilitatea pentru su-
pravegherea şi inspecţia edificiilor de la 
agenţiile publice la profesioniştii licen-
ţiaţi. Ca rezultat, timpul necesar pentru 
obţinerea autorizaţiilor de construcţie în 
Skopje s-a micşorat cu mai mult de 2 luni, 
eliminându-se 6 proceduri. In plus, odată 
cu majorarea efectivului de cadre la ofi-
ciul de cadastru din Skopje, timpul nece-
sar pentru înregistrarea unei proprietăţi 
s-a micşorat cu mai mult de o lună, de la 
98 de zile în anul 2008 la doar 58 de zile 
în 2011. Totodată, tribunalul comercial 
din Skopje, dotat cu un sistem electronic 

de gestionare a cazurilor, a devenit func-
ţional în anul 2008, facilitând rezolvarea  
eficientă a litigiilor comerciale.  

In Banja Luka (Bosnia şi Herţego-
vina), autorizaţia de funcţionare nu mai 
este necesară pentru toate întreprinde-
rile. In plus, un tribunal comercial spe-
cializat a preluat funcţia de înregistrare 
a afacerilor în anul 2010. Ca urmare, 
timpul necesar pentru iniţierea unei afa-
ceri s-a micşorat cu mai mult de o lună. 
Legea privind construcţiile şi planifi-
carea urbană din Republica Srpska din 
2010, a permis companiilor private să 
perfecteze anumite acte aferente con-
strucţiilor, făcând procesul de obţinere 
a aprobării urbanistice mai eficient. In 
plus, peste 80% din registrele cadastrale 
şi 90% din registrele funciare în prezent 
sunt disponibile în formă electronică. Ca 
urmare, timpul necesar pentru obţinerea 
autorizaţiilor de construcţie s-a micşorat 
de la un 1 an în 2008 la 8 luni în prezent. 
În acelaşi timp, timpul necesar pentru în-
registrarea proprietăţii a scăzut cu 3 luni 
graţie abrogării a 4 proceduri, inclusiv 
a condiţiei de autorizare a semnatarilor, 
aprobării fiscale şi a evaluării bunurilor 
imobiliare la faţa locului. Totodată, Legea 
privind amendamentele la Legea cu pri-
vire la instanţele judecătoreşti, adoptată 
în luna mai 2010, a conferit unui tribunal 
specializat din Banja Luka jurisdicţie 
asupra litigiilor comerciale, micşorând 
timpul necesar pentru prezentarea unei 
reclamaţii în faţa curţii de la 6 luni în 
2008 la 46 de zile în anul 2011. În acelaşi 
timp, timpul necesar pentru executarea 
hotărârilor judecătoreşti s-a micşorat cu 
mai mult de 200 zile. 

Toate cele 19 oraşe analizate în 
2008, şi din nou în 2010,  au simplificat 
procedura de iniţiere a unei afaceri. Cea 
mai populară reformă aferentă iniţierii 
afacerilor a fost constituirea sau îmbu-
nătăţirea ghişeelor unice, fapt remarcat 
în 10 oraşe. De exemplu, în Belgrad 
(Serbia), înregistrarea la diverse agenţii 
se realizează acum intr-un singur oficiu. 
Obţinerea certificatului de înregistrare 
a afacerilor, numărului de identificare 
fiscală, înrolarea în fondul de pensii şi 
în fondul de sănătate, toate sunt posibile 

Tabelul 1.2 
În prezent este mai uşor să faci afaceri în toate cele 19 oraşe analizate în anul 2008

Oraşul, economia
Iniţierea unei 

afaceri

Obţinerea 
autorizaţiilor de 

construcţie

Transferul unui 
titlu de  

proprietate

Soluţionarea 
litigiilor  

comerciale
Skopje, FRI Macedonia 4 4 4 4

Banja Luka, Bosnia şi Herţegovina 4 4 4 4

Vranje, Serbia 4 4 4  7 4 

Niksic, Muntenegru 4 4

podgorica, Muntenegru 4 4

Uzice, Serbia 4 4 4

Sarajevo, Bosnia şi Herţegovina 4 4 4

Bitola, FRI Macedonia 4 4 4

Vlora, Albania 4 4 4

Mostar, Bosnia şi Herţegovina 4 4 4

pljevlja, Muntenegru 4 4

Chişinău, Moldova 4 4 4

Tirana, Albania 4 4 4

Belgrad, Serbia 4 7 4

Shkodra, Albania 4 4

Zrenjanin, Serbia 4 4

prizren, Kosovo  7 4 

pristina, Kosovo  7 4 

Krusevac, Serbia 4 7

4 Reforma Doing Business care a uşurat desfăşurarea afacerilor 

7 Reforma Doing Business care a complicat desfăşurarea afacerilor 
Notă: Cele 19 oraşe analizate în anul 2008 sunt clasate pe baza numărului de reforme şi a impactului exercitat de acestea. în vârful cla-
samentului se regăsesc oraşele cu cele mai multe reforme ce au favorizat desfăşurarea afacerilor, implementate între lunile ianuarie 2008 
şi ianuarie 2011 şi care s-au soldat cu cele mai mari îmbunătăţiri ale clasamentului la cei 4 indicatori Doing Business.
Sursa: Baza de date Doing Business.
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în prezent pe parcursul unei singure 
vizite la Agenţia Registrelor de Afaceri. 
În acelaşi timp, celelalte oraşe din Serbia 
continuă să lucreze la implementarea 
completă a ghişeelor unice, în particular, 
înrolările în fondul de pensii şi fondul 
de sănătate, care continuă să fie obţinute 
separat. Cu toate acestea, timpul necesar 
pentru iniţierea unei afaceri s-a redus 
considerabil în toate oraşele din Serbia. 
De exemplu, în Zrenjanin, timpul dat s-a 
micşorat de la 37 de zile în 2008 la 17 zile 
în 2011. În Chişinău şi Bălţi (Moldova) 
consolidarea înregistrării unei afaceri 
cu alte proceduri este încă în curs de 
desfăşurare. Cu toate acestea, au fost 
întreprinse măsuri pozitive în vederea 
reducerii timpului total pentru iniţierea 
afacerilor, inclusiv stabilirea de termene-
limită de timp şi introducerea opţiunii 
de urgentare a înregistrării afacerilor. Ca 
urmare, timpul necesar pentru obţinerea 
unui certificat de înregistrare s-a mic-
şorat de la 15 zile în 2008 la doar 1 zi în 
prezent. Alte reforme populare aferente 
iniţierii afacerilor au constat în reduce-
rea cerinţelor de licenţiere şi a taxelor 
percepute la nivel local. De exemplu, 
oraşele din Albania au anulat condiţia în-
registrării la camerele locale de comerţ. 
Oraşele din Muntenegru au renunţat la 
licenţele municipale. Atât Pristina, cât şi 
Prizren, din Kosovo, au micşorat cu 50% 
taxele percepute pentru autorizaţiile mu-
nicipale, de la 1.000 euro la 525 de euro 
şi 400 de euro, respectiv. 

În sectorul autorizaţiilor de con-
strucţie, 9 din cele 19 oraşe examinate 
atât în anul 2008, cât şi în 2011, au 
beneficiat de reforme precum ar fi digi-
talizarea registrelor cadastrale, adopta-
rea de noi legi cu privire la construcţii 
şi optimizarea inspecţiilor. De exemplu, 
Muntenegru a introdus aprobări pentru 
construcţii pe principiul riscului, atfel 
încât proiectele cu risc redus şi de an-
vergură mică sunt analizate şi aprobate 
de municipalităţi şi nu de autorităţile 
centrale. În Serbia, Legea cu privire la 
urbanizare şi construcţii din anul 2009 
a simplificat procedurile de eliberare a 
autorizaţiilor de construcţie şi le-a făcut 
transferabile între investitori pe durata 

construcţiei. Impactul exercitat de noua 
lege variază între oraşe. În Vranje, în 
prezent permisul de construcţie poate fi 
obţinut in timp de 6 luni, adică cu 3 luni 
mai repede decât în anul 2008. Pe de altă 
parte, în Belgrad acelaşi proces durează 
acum aproape un an – cu 5 luni mai 
mult decât în anul 2008. Cel mai mare 
obstacol în implementarea acestei legi 
este aplicarea prevederilor referitoare la 
convertirea “drepturilor de uzufruct” în 
drepturi de proprietate. Între timp, Par-
lamentul din Albania a adoptat Legea 
cu privire la amenajarea teritoriului din 
anul 2009. Odată pusă în aplicare, se 
aşteaptă ca această lege nouă să profesi-
onalizeze structura Consiliului de ame-
najare a teritoriului (CAT) — autoritatea 
responsabilă de eliberarea autorizaţiilor 
de construcţie din Tirana. Incepând cu 
anul 2009 şi până în  ianuarie 2011, n-a 
fost eliberată nici o autorizaţie de con-
strucţie. Aceasta se datorează compozi-
ţiei CAT format din membrii partidelor 
politice rivale, fapt ce nu a permis luarea 
nici unei decizii prin consens. Noua Lege 
privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţie, adoptată de Parlamentul 
Republicii Moldova în luna iulie 2010, 
stabileşte termene-limită de timp pen-
tru aprobarea proiectelor şi consolidează 
autorizaţiile necesare pentru construcţii. 
Se aşteaptă ca procesul ulterior de im-
plementare să sporească eficienţa sec-
torului autorizaţiilor de construcţie din 
Moldova.

Reforme în domeniul înregistrării 
proprietăţii s-au soldat cu beneficii pen-
tru întreprinzători sub formă de timp şi 
economii materiale realizate în 12 din 
cele 19 oraşe examinate atât în anul 2008, 
cât şi în 2011. Guvernele multor ţări din 
regiune digitalizează registrele funciare 
si  sporesc eficienţa registrelor funciare 
prin reforme legislative şi administra-
tive. Prin urmare, timpul mediu necesar 
pentru înregistrarea proprietăţii în ora-
şele din Europa de sud-est s-a micşorat 
cu mai mult de o lună în comparaţie 
cu anul 2008. De exemplu, în Sarajevo 
(Bosnia şi Herţegovina), unde toate re-
gistrele funciare şi cadastrale în prezent 
sunt disponibile în format digital, timpul 

necesar pentru înregistrarea proprietăţii 
reprezintă doar o-zecime din cel din 
2008. Astfel, acesta s-a micşorat de la 331 
zile în anul 2008 până la doar 33 zile în 
2011. În Mostar (Bosnia şi Herţegovina), 
unde 95% din registrele cadastrale sunt 
în prezent în format digital, timpul ne-
cesar pentru înregistrarea proprietăţii 
s-a micşorat cu o lună — de la 145 zile 
în anul 2008 la 117 zile în 2011. Între 
timp, Moldova şi FRI Macedonia sunt în 
proces de digitalizare a registrelor funci-
are şi cadastrale. Printre alte eforturi de 
reformare întreprinse de guvernele din 
regiune în ultimii trei ani se numără şi 
introducerea termenelor-limită de timp, 
eliminarea certificatelor predecesoare 
vânzărilor de teren, şi reducerea taxelor 
de transfer a bunurilor imobiliare. De 
exemplu, în Moldova nu se mai cere 
prezentarea planului cadastral pentru 
proprietăţile deja înregistrate la cadastru, 
micşorând astfel timpul total pentru în-
registrarea unui teren de la 48 zile în anul 
2008 la numai 5 zile în 2011. În Albania, 
termenul-limită de timp nou-introdus a 
scurtat întârzierea în înregistrarea la Ofi-
ciul de înregistrarea a bunurilor imobile 
cu 9 zile în Tirana şi cu 12 zile în Vlora. 
În FRI Macedonia, datele cu privire la în-
datorarea funciară au fost transferate de 
la curţile judecătoreşti de primă instanţă 
la cadastru, astfel încât în prezent atât 
titlul de proprietate, cât şi certificatul de 
neîndatorare, pot fi obţinute de la una şi 
aceiaşi instituţie. Eforturi similare sunt 
depuse în Serbia. Impreună cu digitali-
zarea hărţilor cadastrale, aceste eforturi 
de reformare au micşorat timpul necesar 
pentru înregistrarea proprietăţii cu 30 
de zile în Zrenjanin, cu 25 de zile în 
Vranje, cu 20 zile în Belgrad şi cu 17 zile 
în Uzice. 

Rezolvarea unui litigiu comercial 
a devenit mai rapidă, mai ieftină şi mai 
puţin anevoioasă în cazul a 8 din cele 
19 oraşe examinate atât în anul 2008, 
cât şi în 2011. Instanţele judecătoreşti 
din aceste oraşe au implementat reforme 
administrative sau legale pentru a reduce 
timpul sau costul de soluţionare a litigii-
lor comerciale. În Vranje (Serbia), regis-
trele instanţelor judecătoreşti păstrate 
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manual şi fişierele pe suport de hârtie au 
fost substituite prin fişiere electronice, 
care pot fi accesate online. Mai mult 
ca atât, un sistem computerizat atribuie 
aleatoriu judecătorilor cazurile exami-
nate de instanţele judecătoreşti, astfel 
eliminând oportunităţile de neglijare sau 
corupţie. Ca urmare, perioada emiterii 
hotărârilor judecătoreşti în Vranje s-a 
micşorat de la 495 de zile în anul 2008 
la 135 de zile în 2011. În Albania, un 
decret prezidenţial a mărit numărul de 
judecători din instanţele judecătoreşti. 
Dispunând de mai mult personal la locul 
de muncă, timpul necesar pentru emite-
rea hotărârilor judecătoreşti s-a micşorat 
cu peste 40 de zile în Shkodra şi Vlora. 
În prezent instanţele judecătoreşti din 
aceste oraşe emit hotărâri în puţin mai 
mult de 4 luni. In plus, tarifele execu-
torilor judecătoreşti au fost reduse de 
la 7% din valoarea revendicării până la 
2%. Între timp, FRI Macedonia a efici-
entizat rezolvarea litigiilor comerciale 
prin stabilirea termenelor-limită pentru 
achitarea taxelor judecătoreşti, ajustarea 
pragurile monetare pentru atribuirea ju-
risdicţiei cazurilor şi introducerea tribu-
nalului pentru reclamaţiile mici.

COMPARAREA REGLEMENTăRILOR
DE AFACERI ÎN 22 DE ORAşE DIN
EUROPA DE SUD-EST

InIţIerea uneI afacerI

Skopje (FRI Macedonia) este pe locul 5 în 
clasamentul mondial în acest domeniu. 
Tot ce are de făcut un antreprenor este 
să dedice 3 zile şi să cheltuiască aproxi-
mativ 100 de dolari pentru a iniţia o afa-
cere aici. Precum Skopje, oraşele în care 
ghişeul unic a fost creat şi funcţionează 
adecvat, iniţierea unei afaceri poate fi 
realizată rapid şi eficient. Pe de altă parte, 
procesul este considerabil mai lent în 
oraşele în care antreprenorul trebuie să 
se înregistreze separat la serviciul fiscal, 
oficiul de pensii, asigurarea medicală şi 
autoritatea municipală. Astfel stau lucru-
rile în Pristina (Kosovo), unde iniţierea 
unei afaceri durează aproximativ 2 luni. 
În Mostar (Bosnia şi Herţegovina), unde 
instanţele judecătoreşti sunt responsabile 

pentru înregistrarea afacerilor şi unde 
e necesar să se efectueze 8 înregistrări 
post-încorporare, iniţierea unei afaceri 
poate dura până la 50 de zile. Diferenţele 
de cost din regiune sunt şi ele considera-
bile. Costul începerii unei afaceri variază 
de la 1,5% din venitul pe cap de locuitor 
în Niksic şi Pljevlja (Muntenegru), simi-
lar Finlandei, până la 31,4% în Tirana 
(Albania), care este de 5 ori mai mare ca 
media UE. Variaţiile sunt determinate de 
taxele diferite percepute de autorităţile 
municipale. În unele oraşe, precum Pris-
tina şi Prizren (Kosovo), se percep 525 
euro şi 400 euro, respectiv, doar pentru 
autorizaţia municipală. În 12 din cele 22 
de oraşe examinate, antreprenorii mai 
trebuie să pună deoparte o sumă minimă 
de capital. FRI Macedonia este unica 
economie care a anulat complet condiţia 
capitalului minim, în timp ce Albania şi 
Muntenegru percept doar sume simbo-
lice (echivalent cu 1 dolar).

ObţInerea autOrIzaţIIlOr de  
cOnstrucţIe

Obţinerea autorizaţiilor de construcţie 
este dificilă şi costisitoare în Europa de 
sud-est. În medie, o companie de con-
strucţie trebuie să dedice 223 de zile şi 
să cheltuiască mai mult de 1.100%  din 
venitul mediu pe cap de locuitor pentru 
a se conforma tuturor cerinţelor pentru 
construcţia unui depozit. Prin compa-
raţie, în UE, o companie de construcţie 
dedică cu o lună mai puţin şi cheltuieşte 
doar 77% din venitul mediu pe cap de 
locuitor. Chiar dacă autorităţile naţionale 
au puterea să reglementeze domeniul 
construcţiilor, implementarea reglemen-
tărilor la nivel local variază considerabil. 
Autorităţile locale au responsabilitatea 
administrării câtorva proceduri şi perce-
perii taxelor şi plăţilor aferente. Numărul 
procedurilor pentru obţinerea autoriza-
ţiilor de construcţie variază de la 15 
în Skopje (FRI Macedonia) şi Pljevlja 
(Muntenegru) până la 30 în Chişinău 
(Moldova). În Chişinău, antreprenorul 
este nevoit să se conformeze la nu mai 
puţin de 18 condiţii predecesoare con-
strucţiei, cum ar fi aprobarea locaţiei şi 
evaluările tehnice. Obţinerea autoriza-

ţiilor de construcţie este cea mai rapidă 
în Bitola (FRI Macedonia) — în doar 3 
luni. Aceasta este cea mai lentă în Mos-
tar (Bosnia şi Herţegovina) — 1,5 ani. 
Costul variază de la 110% din venitul 
pe cap de locuitor (echivalentul a 1.752 
dolari) în Bălţi (Moldova) până la valoa-
rea prohibitivă de 2.132% din venitul pe 
cap de locuitor (echivalentul a 139.650 
dolari) în Podgorica (Muntenegru). În 
majoritatea economiilor, cea mai mare 
parte a costului total este cheltuită pen-
tru plăţile asociate obţinerii autorizaţiei 
de construcţie. În oraşele din Serbia, 
obţinerea unei autorizaţii de construcţie 
reprezintă, în medie, 76% din costul total 
(echivalentul sumei de 83.278 dolari). 
Aceeaşi autorizaţie de construcţie costă 
considerabil mai puţin în Bălţi (Mol-
dova), unde aceasta reprezintă 28% din 
costul total (echivalentul sumei de 439 
dolari). În Podgorica (Muntenegru), in-
vestitorii trebuie să achite o taxă de dez-
voltare urbană, care reprezintă aproape 
trei-sferturi din costul total (echivalentul 
sumei de 100.221 dolari).

ÎnregIstrarea prOprIetăţII

În cele 22 de oraşe, antreprenorul ar 
trebui să se conformeze, în medie, la 
6 proceduri, să aştepte 48 de zile şi să 
achite 2,85% din valoarea proprietăţii 
pentru transferul unui titlu de proprie-
tate. În regiune, timpul, costul şi cerinţele 
diferă considerabil. Trasferul unui titlu 
de proprietate este cel mai facil în Bălţi 
şi Chişinău (Moldova), unde constă din 
5 proceduri, durează 5 zile şi costă 0,9% 
din valoarea proprietăţii. Prin contrast, 
acelaşi proces constă din 8 proceduri în 
Pristina (Kosovo) şi aproape 4 luni în 
Mostar (Bosnia şi Herţegovina). Diferen-
ţele se manifestă preponderent la etapa 
anterioară înregistrării. De exemplu, în 
Mostar şi Sarajevo (Bosnia şi Herţego-
vina), ambele părţi sunt nevoite să obţină 
un extras de la instanţa judecătorească 
care ar autoriza semnatarul să acţioneze 
în numele companiei. În Pristina (Ko-
sovo), suplimentar titlului de proprietate, 
părţile sunt obligate să obţină şi să pre-
zinte copii notarizate ale certificatelor de 
înregistare ale companiilor şi scrisorile 
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de la autorităţile fiscale, care ar confirma 
faptul că toate impozitele pe proprietate 
au fost achitate anterior ca juristul să 
întocmească acordul de vânzare şi achi-
ziţionare. Variaţiile de timp în rândul 
oraşelor din regiune sunt determinate 
preponderent de eficienţa înregistrării 
funciare la înregistrarea noului proprietar 
al bunului imobiliar. Aceasta variază de la 
1 zi în oraşele din Moldova (la utilizarea 
opţiunii de urgentare) până la 85 de zile 
în Belgrad (Serbia). Impozitele aferente 
transferului proprietăţii variază conside-
rabil între cele 22 de oraşe examinate — 
de la suma fixă de 150 euro (echivalentul 
a 220 dolari) în Pristina (Kosovo) la 5% 
din valoarea proprietăţii în Mostar şi Sa-
rajevo (Bosnia şi Herţegovina). 

sOluţIOnarea lItIgIIlOr  
cOMercIale

Instanţa judecătorească cea mai eficientă 
pentru soluţionarea litigiilor comerciale 
din regiune este în Zrenjanin (Serbia). La 
doar 10 luni, procesul este la fel de rapid 
ca şi în Statele Unite. În Zrenjanin se face 
uz de tehnologia informaţiei, care ajută 
judecătorii la înregistrarea cazurilor şi 
gestionarea acestora în instanţa judecă-
torească. Deasemenea, antreprenorii au 

opţiunea alegerii unui sistem alternativ 
de gestionare a litigiilor (AGL), care a 
redus numărul de cazuri neexaminate în 
instituţiile judecătoreşti comerciale din 
Serbia. Între timp, în Mostar (Bosnia şi 
Herţegovina), antreprenorul trebuie să 
aştepte mai mult de 4 ani pentru rezol-
varea unui litigiu comercial în instanţa 
judecătorească — similar celor mai lente 
instanţe judecătoreşti din lume. Tergi-
versările sunt cauzate de acumularea de 
cazuri neexaminate şi de numărul insu-
ficient de judecători. În privinţa cheltuie-
lilor de judecată, un litigiu în Europa de 
sud-est costă în medie 32% din valoarea 
reclamaţiei — cu o-treime mai scump 
decât media UE. În regiune, majoritatea 
costurilor de litigiu sunt reglementate 
prin lege şi planul tarifar. Costul execu-
tării unui contract variază de la 21% din 
valoarea reclamaţiei în Chişinău (Mol-
dova) — similar Australiei — până la 
61% în Pristina şi Prizren (Kosovo). 

SCHIMBUL DE EXPERIENŢă

Deşi cooperarea şi partajarea experien-
ţelor cu privire la reforme nu a fost 
o prioritate pentru economiile regiunii 
acum un deceniu, în prezent acestea sunt 

normă. Indubitabil, forţa motrice iniţială 
a fost perspectiva aderării la UE. Chiar 
dacă acest fapt mai este valabil, realităţile 
pieţei tot mai mult ridică cooperarea la 
un nivel nou. De exemplu, concomitent 
cu întocmirea acestui studiu, la finele 
anului 2010, companiile feroviare din 
Croaţia, Slovenia şi Serbia au format o 
nouă societate pe acţiuni pentru deser-
virea traseului de marfă al coridorului 
European 10 la Istanbul, care, ulterior 
deschiderii tunelului Bosfor, va lega Eu-
ropa cu China. În alte sectoare există 
de asemenea oportunităţi pentru for-
tificarea poziţiei economiilor naţionale 
prin creşterea competitivităţii regionale. 
Acest gen de cooperare economică s-ar 
putea să nu atragă acelaşi nivel de interes 
din partea mijloacelor de comunicare în 
masă ca evenimentele din anii 1990, însă 
este de bun augur pentru un viitor mai 
prosper şi stabil în Europa de sud-est. 

Studiile comparative, precum Doing 
Business, inspiră autorităţile la reforma-
rea reglementărilor comerciale. Aceste 
studii identifică obstacolele şi practicile 
bune la care factorii de decizie pot lua 
aminte. Comparaţiile între oraşe dintr-o 
singură economie sau regiune sunt forţe 
motivaţionale şi mai puternice, deoarece 

Tabelul 1.3 
Cele mai bune practici din Europa de sud-est, comparate internaţional

Cel mai performant oraş  
din Europa de sud-est (ESE) Performanţa 

Clasamentul global  
(183 de economii)

Cum s-ar clasa oraşele din 
ESE la nivel global

Zile pentru iniţierea unei afaceri Skopje (Fri Macedonia) 3 zile 3

Numărul de proceduri pentru iniţierea unei afaceri Skopje (Fri Macedonia) 3 proceduri 8

Zile pentru transferul unui titlu de proprietate Bălţi şi Chişinău (Moldova) 5 zile 10

Zile pentru rezolvarea unui litigiu comercial Tetovo (Fri Macedonia) 290 zile 18

Costul iniţierii unei afaceri Niksic şi pljevlja (Muntenegru) 1,5% din venitul pe cap de 
locuitor 18

Costul transferului unui titlu de proprietate prizren (Kosovo) 0,5% din valoarea 
proprietăţii 19

Zile pentru obţinerea autorizaţiilor de construcţie Bitola (Fri Macedonia) 96 zile 27

Costul rezolvării unui litigiu comercial Chişinău (Moldova) 20,9% din valoarea 
reclamaţiei 48

Numărul de proceduri pentru transferul unui titlu de 
proprietate

Bălţi şi Chişinău (Moldova)
Bitola, Skopje, Tetovo (Fri Macedonia)

5 proceduri 50

Numărul de proceduri pentru obţinerea autorizaţiilor 
de construcţie

Skopje (Fri Macedonia)
pljevlja (Muntenegru)

15 proceduri 67

Costul obţinerii autorizaţiilor de construcţie Bălţi (Moldova) 110,2% din venitul pe cap 
de locuitor 74

  Cele mai bune practici pentru cei 4 indicatori examinaţi 
  Oraş ipotetic din Europa de sud-est

6

Sursa: Baza de date Doing Business.
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autorităţile au dificultăţi în a explica de 
ce mediul de afaceri în oraşul pe care-l 
reprezintă este mai anevoios decât în 
localităţile vecine. Partea bună este că 
partajarea unui cadru legal similar faci-
litează implementarea bunelor practici 
existente în regiune. Autorităţile centrale 
ar putea de asemenea utiliza datele Doing 
Business pentru monitorizarea modului 
în care reglementările naţionale sunt im-
plementate de autorităţile locale. Într-o 
lume în care localităţile concurează una 
cu alta pentru atragerea investiţiilor, stu-
diile locale şi regionale Doing Business 
permit autorităţilor locale să analizeze 
condiţiile cu care se confruntă antrepre-
norii în oraşele proprii şi să le compare 
cu alte oraşe din regiune şi din lume. 
Pînă în prezent, studii locale şi regionale 
Doing Business au fost efectuate pentru 
mai mult de 300 de oraşe din 38 de eco-
nomii din toată lumea.

Guvernele interesate de reforme pot 
utiliza indicatorii Doing Business pentru 
a motiva şi susţine eforturile de refor-
mare a afacerilor. Nu este nevoie de 
re-inventat roata: este suficient să se în-
ceapă cu adoptarea reformelor mediului 
de afaceri care au fost implementate cu 
succes în alte părţi. De fapt, oraşele din 
Europa de sud-est au multe de câştigat de 
pe urma adoptării celor mai bune regle-
mentări şi practici, care şi-au demonstrat 
funcţionalitatea în alte părţi din regiune. 
Un oraş ipotetic, care ar adopta cele mai 
bune practici identificate în prezentul 
raport, s-ar poziţiona pe locul 6 într-un 
clasament al 183 de economii la nivel 
global, similar Danemarcei sau Canadei 
(tabelul 1.3).

Dacă cele mai bune practici din 
regiune sunt adoptate, iniţierea unei afa-
ceri ar dura doar 3 zile, precum în Skopje 
(FRI Macedonia) şi Suedia. Cele mai 
bune practici din regiune ar însemna 
că pentru transferul unui titlu de pro-
prietate e nevoie doar de 5 proceduri 
cu o durată de 5 zile, după cum e cazul 
în Moldova şi Australia. Cele mai bune 
practici din regiune pentru obţinerea 
autorizaţiilor de construcţie ar necesita 
doar 96 de zile — după cum e cazul în 
Bitola (FRI Macedonia) şi în Regatul 

Unit. În cele din urmă, soluţionarea unui 
litigiu comercial în acest oraş ipotetic “cu 
cele mai bune practici” din Europa de 
sud-est ar costa tot atât cât media UE, în 
timp ce durata sa ar fi cu 100 de zile mai 
repede decât cea din Germania.

Efectul reformării mediului de 
afaceri poate fi considerabil. Deseori, 
economiile de timp şi bani sunt be-
neficiile imediate pentru companii. De 
exemplu, în Georgia un studiu realizat 
în anul 2009 a constatat că noul centru 
de servicii pentru iniţierea afacerilor a 
ajutat antreprenorii să economisească în 
medie 3,25% din profituri — şi aceasta 
doar din serviciile de înregistrare. Pentru 
toate companiile deservite, economiile 
directe şi indirecte s-au ridicat la suma 
de 7,2 milioane dolari.2 În Mexic, ghişe-
ele unice locale (SARE) au redus timpul 
necesar pentru iniţierea unei afaceri de 
la 58 până la 13 zile. Un studiu recent 
raportează câştigurile: numărul afaceri-
lor înregistrate în Mexic s-a mărit cu 5%, 
ocuparea forţei de muncă s-a majorat 
cu 2,8%, iar preţurile s-au diminuat cu 
aproape 1%, graţie concurenţei din par-
tea companiilor nou-intrate pe piaţă.3

Reformatorii perseverenţi urmează 
o agendă de lungă durată şi presează con-
tinuu înainte. Economia aflată în fruntea 
clasamentului la capitolul uşurinţa me-
diului de afaceri – Singapore – introduce 
reforme ale mediului de afaceri în fiecare 
an. Reformele cumulative ale mediu-
lui de afaceri pe câteva domenii conco-
mitent produc cele mai bune rezultate. 
Pentru un spectru vast de reforme este 
necesară cooperarea între diverse părţi 
ale birocraţiei, atât la nivel local, cât şi 
la cel naţional. Angajamentul şi viziunea 
politică determinată de campionul refor-
mării — fie acesta prim-ministru, minis-
tru sau primar – sunt importante pentru 
succesul reformei. Mai mult ca atât, re-
formatorii perseverenţi sunt inclusivi — 
implicând toate părţile relevante şi insti-
tuţionalizând eforturilor de reformare. Ei 
sunt deasemenea consecvenţi, stabilind 
obiective clare de urmat şi monitorizând 
cu regularitate progresul realizat. 

1.  Proiectul ghişeului unic din FRI Macedo-
nia este la etapa a doua, care se axează pe 
unificarea înregistrării afacerilor şi înro-
lării angajaţilor pentru primele sociale. 
Etapa a doua este deja în implementare 
prin intermediul unui proiect-pilot în 
Skopje şi se aşteaptă să acopere întreaga 
ţară către finele anului 2011.

2.  Banca Mondială 2010. Doing Business 
2011: schimbarea situaţiei pentru antre-
prenori. Washington, D.C: Grupul Băncii 
Mondiale.

3.  Bruhn, Miriam. 2008. “Licenţă pentru 
vânzare: efectul reformării înregistrării 
afacerilor asupra activităţii de antrepre-
nor în Mexic”. Document de lucru pentru 
studii în materie de politici 4538. Wa-
shington, D.C.: Banca Mondială. 
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