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Remitenţele - capital de lansare în afaceri pentru emigranţii moldoveni 

 

În condiţiile în care Republica Moldova este puternic afectată de migraţie şi de sărăcie, pentru mulţi 

dintre moldoveni şansa de a se autodepăşi şi de a se bucura de succes în afaceri a venit odată cu 

lansarea proiectului „Încurajarea Utilizării Inovatoare a Remitenţelor în Investiţiile Rurale Productive”. 

Proiectul, realizat de Business Consulting Institute, în parteneriat cu ProRural Invest (Republica 

Moldova) şi Fundaţia pentru Dezvoltare Economică şi Integrare Europeană Iaşi, a oferit sprijin 

persoanelor care au plecat pentru a munci în străinătate, oferindu-le posibilitatea, atât lor, cât şi 

familiilor acestora, de a investi banii câştigaţi într-o afacere aici acasă, în Republica Moldova. 

Date recente arată că peste 800 mii de cetăţeni au părăsit, în ultimii ani, ţara în căutarea unui loc de 

muncă mai bine plătit. Potrivit Băncii Naţionale, remitenţele emigranţilor (adică banii trimişi de către 

aceştia acasă) depăşesc 1 miliard de dolari pe an. Conform unui raport al Băncii Mondiale, la capitolul 

remitenţe Republica Moldova este pe primul loc în Europa şi pe locul trei în lume.  

Remitenţele joacă un rol esenţial în economia ţării, generând circa 1/3 din PIB-ul naţional, în timp ce 

în mediul rural ponderea lor este mult mai mare. În acelaşi timp, doar 7% din banii remişi sunt 

investiţi în afaceri generatoare de noi venituri. 

Proiectul „Încurajarea Utilizării Inovatoare a Remitenţelor în Investiţiile Rurale Productive” şi-a 

propus să dezvolte capacităţile de manager ale emigranţilor reveniţi în ţară, precum şi ale 

persoanelor care beneficiază de aceste remitenţe, pentru ca prin educaţia antreprenorială să devină 

capabili să investească banii câştigaţi prin muncă în ceva profitabil, care să le aducă un venit constant. 

Un alt obiectiv al proiectului a fost să încetinească exodul intelectual al ţării. 

Proiectul, lansat în iulie 2010, a avut un buget de peste 300 mii de dolari, destinaţi regiunii de centru 

a Republicii Moldova şi anume raioanelor Ungheni, Hânceşti, Anenii Noi, Ialoveni, Străşeni, Călăraşi, 

Nisporeni, Teleneşti, Criuleni, Rezina, Şoldăneşti şi Dubăsari. Finanţarea a fost oferită de Fondul 

Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD). 

Activităţile au inclus cursuri de educaţie antreprenorială organizate în fiecare raion; asistenţă 

acordată în lansarea noilor afaceri şi după crearea acestora; sensibilizarea cu privire la efectele pe 

termen lung ale investiţiilor în regiune şi preluarea experienţei româneşti în investirea remitenţelor în 

cadrul unor vizite de studiu în România. 

Proiectul s-a bucurat de rezultate palpabile: Studiul „Oportunităţi de afaceri pentru beneficiarii de 

remitenţe” şi Ghidul practic pentru antreprenori „Cum să-ţi înfiinţezi o afacere”, elaborate de experţi 

în domeniu. Sesiunile de instruire, organizate în fiecare centru raional, au fost frecventate de circa 

500 de persoane. Drept rezultat, au fost înregistrate şi lansate 95 de afaceri noi, pentru fiecare din 

acestea fiind elaborate planuri de afaceri. 

Un alt rezultat al proiectului este cartea „Bune practici antreprenoriale”, care prezintă poveştile de 

succes ale antreprenorilor care şi-au investit remitenţele în afaceri proprii. Broşura prezintă ideile 

inovatoare ale acestora, oferind sfaturi utile pentru cei care intenţionează să lanseze o afacere. 
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„Niciodată nu am avut păreri de rău că am participat la acest curs. A fost ca o rafală de vânt proaspăt 

pentru mine. Am obţinut nu numai cunoştinţe şi deprinderi, dar şi foarte multă informaţie utilă şi 

multe idei noi pentru afacerea mea. Am reuşit să-mi îmbogăţesc cunoştinţele în domeniul gestiunii 

afacerii şi sunt ferm convinsă că afacerea mea va fi cea mai profitabilă în condiţiile economice 

instabile din ţară. Şi lucrul acesta este minunat. Chiar dacă mi-a venit o singură idee, timpul şi banii 

cheltuiţi vor fi cea mai bună investiţie a mea” - acestea sunt, generic vorbind, gândurile 

participanţilor la seminar, exprimate de doamna Veronica Grati, din satul Negreşti, raionul Străşeni, 

după ce a participat la activităţile organizate. 

Proiectul s-a încheiat în iunie 2012. Mai multe informaţii găsiţi pe pagina www.bci.md. 
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