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Rezumat

Pandemia COVID-19 a scos în evidență 
problemele structurale și limitările care 
există în sectorul de textile, îmbrăcăminte, 
încălțăminte și articole din piele din 
Moldova (TAFL). Companiile nu au reușit 
să reacționeze rapid la provocările apărute 
în pandemie, dar și la oportunitățile 
semnificative pentru care pandemia a 
acționat ca și catalizator (cum ar fi 
c r e ș t e r e a  c o m e r ț u l u i  e l e c t r o n i c , 
proximitatea serviciilor de fabricare și 
livrare, aprovizionarea durabilă și noile 
modele de afaceri circulare). Sectorul se 
confruntă cu o lipsă semnificativă de forță 
de muncă, cu un sistem bancar instabil, 
precum și cu o lipsă cronică de investiții în 
industrie.
Sectorul depinde în mare măsură de 
prestarea servicii lor în regim CMT, 
preponderent pentru piețele italiană și 
germană. Totodată, piața europeană 
reprezintă oportunități mai extinse de 
creștere. O nouă politică europeană pentru 

industria textilă și de îmbrăcăminte (T&C), 
care va fi publicată în al treilea trimestru al 
a n u l u i  2 0 2 1 ,  s e  v a  c o n c e n t ra  p e 
dezvoltarea de modele de afaceri durabile 
și circulare, digitalizare și transparența 
lanțului de aprovizionare. Astfel se va 
deschide calea noilor posibilități de afaceri 
pentru companii și țări care se vor adapta 
corespunzător. Moldova, ca țară membră 
la Convenția Pan-Euro-Mediteraneană, 
este bine poziționată pentru a profita de 
aceste oportunități pentru a-și consolida 
poziția de partener pentru jucătorii din 
industria europeană.
Succesu l  rap id  dep inde  to tuș i  de 
disponibilitatea companiilor moldovenești 
de a adopta o abordare colectivă a unei 
game de activități, inclusiv consolidarea și 
promovarea capacităţilor, îmbunătăţirea 
abilităților, pătrunderea pe noi piețe, 
accesarea finanțării pentru investiții și 
negocierea condițiilor de cumpărare cu 
furnizorii.

Acest document de politici constituie o foaie de parcurs pentru transformarea industriei 
TAFL din Moldova în conformitate cu așteptările pieței UE și include recomandări 
strategice și tactice în cinci domenii cheie:

Durabilitate şi

circularitate

Digitalizare, 

automatizare şi 

productivitate

Servicii cu valoare adăugată 

înaltă, inclusiv vânzări şi 

marketing

Forţă de muncă

competitivă şi

abilităţi compatibile

cu viitorul 

Marketing colectiv şi

branding naţional
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Crearea unui program național pentru 
îmbunătățirea conformității sociale și de 
mediu la cerințele cu sau fără caracter 
legislativ ale UE.

Dezvoltarea unei strategii colective de 
aprovizionare, axată pe propuneri durabile.

Trecerea de la modelul de afaceri CMT 
la modelul FOB bazat pe capacități în 
design și durabilitate.

Atragerea investițiilor în promovare 
online,vânzări și oportunități pentru mărci 
proprii atât pe plan intern, cât și regional.

Atragerea investițiilor în activități de 
market ing ,  resurse umane pentru 
recrutarea tinerelor talente.

Atragerea investițiilor într-un centru 
centralizat de cercetare, dezvoltare și 
inovare, cu accent pe circularitate.

Admin is t rarea  programelor  de 
instruire în strategie de vânzări și 
market ing ,  precum și  dezvol tarea 
abilităților pentru a permite industriei să se 
orienteze în mod activ și eficient către noi 
piețe.

Recomandările cheie includ:

Asociația APIUS și Centrul de Excelență și 

Accelerare în Design și Tehnologii ZIPHOUSE, 

susținute strategic de către Proiectul de 

Competitivitate din Moldova finanțat de USAID, 

Suedia și Marea Britanie, joacă un rol crucial în 

dezvoltarea și implementarea planurilor de acțiune 

menite să îmbunătățească semnificativ 

perspectivele industriei TAFL din Moldova în ceea 

ce privește creșterea exporturilor către UE.



Foaie de parcurs pentru sectorul 

T&C moldovenesc 

Creșterea industriei ușoare din Moldova în 2030: 

obiectivele Guvernului 

Recomandările strategice și tactice prezentate în această secțiune sunt menite 
să ajute sectorul T&C din Moldova să își sporească competitivitatea, să își 
construiască cota de piață și să își consolideze poziția de producător cu valoare 
adăugată pentru piața UE, în conformitate cu obiectivele Guvernului 
moldovenesc pentru creșterea industriei ușoare.  

Creșterea 
exporturilor 
la 500 milioane 
dolari SUA  

Creșterea 
costului pe minut 
la 0,15€

Creșterea salariilor
medii până la   
500€ pe lună

Menținerea 
numărului de angajați la 
26,000 persoane

Creșterea valorii adăugate 
prin inovare în design 
și eforturi de durabilitate 

Transformarea digitală 
la nivel de industrie și
durabilitate ca etos
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Structura economiei 

Republicii Moldova şi impactul 

său asupra industriei TAFL

Moldova este o țară fără ieșire la mare, situată în partea de est a Europei și învecinată cu 
Ucraina, precum și Uniunea Europeană prin hotarul cu România.

Poziția sa geografică, precum și aspectele istorice și lingvistice, situează Moldova între 
două zone de influență.

Ca parte a Acordului de asociere Moldova-UE, a fost creată o Zonă de Liber Schimb 
Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) între UE și Moldova. Acordul DCFTA, care anulează 
până la 99% din taxele vamale dintre părți și reduce alte bariere netarifare, a intrat oficial în 
vigoare în iulie 2016. DCFTA poziționează Republica Moldova, alături de Georgia și 
Ucraina, care au acorduri similare cu UE, drept un partener comercial strategic pentru UE.

În comparație cu majoritatea țărilor europene, Moldova are un PIB scăzut (clasat pe locul 
136 la nivel global în 2019, conform prognozelor FMI), precum și un salariu mediu relativ 
scăzut (în medie 330 Euro net)/pe lună. Economia sa depinde în mare măsură de 
agricultură și industria ușoară, sectoare care suferă de probleme structurale profunde, 
inclusiv lipsa forței de muncă, investiții industriale insuficiente, corupție, economie 
tenebră și instabilitatea sectorului bancar. Problema deficitului de forță de muncă în 
sectorul de textile și  îmbrăcăminte este cauzată de lipsa de atractivitate a sectorului, de 
nivelul ridicat de emigrația în rândul populației mai tinere și de dezvoltarea sectorului 
terțiar (de servicii).

Sectorul terțiar, bazat pe sectoarele de asigurări, TIC, consultanță juridică și 
telecomunicații, reprezintă astăzi aproape 54,1% din PIB și angajează un pic mai puțin de 
jumătate din forța de muncă (47,5%).



Punctele slabe ale 

structurii economiei Republicii Moldova: 

Lipsa forței de muncă disponibile

Costul forței de muncă este printre
cele mai mici din Europa 
(330 Euro net)/pe lună

Economia suferă de multe 
probleme structurale

Tinerii părăsesc sectorul de producere 
pentru a lucra în sectorul de servicii

Emigrația continuă să aibă un impact 
negativ asupra economiei 



Industria TAFL din Moldova 

1.  Prezentare generală

Industria fabricării de textile, îmbrăcăminte, încălțăminte și articole din piele (TAFL) din 
Moldova are o istorie de peste 100 de ani. 
Menținând o creștere constantă, industria TAFL este considerată a fi unul dintre cele mai 
rezistente sectoare ale țării la schimbările politice. Uniunea Europeană a fost și rămâne cel 
mai important partener comercial al sectorului. Potrivit Ministerului Economiei și 
Infrastructurii din Moldova, sectorul TAFL din Moldova cuprinde aproximativ 540 de 
întreprinderi active de diferite dimensiuni.

Din perspectiva modelului de afaceri, există două tipuri principale de companii, după cum 
urmează:  

Deși companiile mai mari, mai orientate spre export, au 
acumulat experiență în exportul de îmbrăcăminte, 
majoritatea prestează servicii CMT, ceea ce înseamnă că 
marjele sunt extrem de scăzute, iar activitatea este 
orientată spre muncă intensă, oferind puține oportunități 
pentru dezvoltarea unei cariere atrăgătoare pentru tineri, 
mai ales dacă compania produce pentru branduri de mass 
market. Majoritatea acestor companii se preocupă foarte 
puțin de identificarea și atragerea de clienți noi, bazându-
se doar pe câțiva clienți existenți.
Industria în ansamblu suferă de investiții insuficiente 
cronice. În medie, mai puțin de 5% din cifra de afaceri 
totală a companiilor mari este reinvestită. 

Companii micro și mici, 

cu specializare internă

 

Companii mijlocii și mari, 

cu specializare regională 

și/sau internațională
66% din toate companiile din sector

produc îndeosebi pentru piața internă

Mărci proprii sau branduri locale

Unele mărci de designer

Materialele și finisajele sunt mai cu seamă 

de origine locală.

Suficient de mari pentru a presta servicii

pentru export

Branduri proprii exportate uneori în țări 

vecine, cum ar fi România

Modelul de servicii de export CMT vs FOB

INDUSTRIA TAFL DIN MOLDOVA,

privire generala, pe dimensiune

companii 

Micro întreprinderi  
până la 10 persoane 

Întreprinderi mici 
10-49 persoane

Întreprinderi medii
50-249 persoane

Întreprinderi mari 
peste 250 persoane

66%

19%

10%

5%



1.  Export și comerț
Reprezentând aproape 20% din totalul exporturilor în 2017, sectorul TAFL constituie o parte 
importantă a economiei Republicii Moldova, în special în ceea ce privește comerțul internațional. În 
2020, exporturile au atins cifra de 329 milioane dolari SUA, iar industria s-a clasat pe locul 3 la nivel 
național.
Exporturile din industrie au înregistrat o creștere continuă în mediu cu cca. 9% anual în perioada 
anilor 2015-2018. Exporturile pre-COVID constituind în medie 380 milioane dolari SUA, în anul 2019 
au înregistrat o scădere cu 11% față de anul 2018 și alte 13% în 2020 în comparație cu anul 2019 ca 
urmare a pandemiei COVID-19.

Principalele piețe de export includ Italia, Germania, România, Austria, Franța, SUA, Marea 
Britanie, Belgia, Bulgaria, Olanda, Polonia, Grecia, precum și CSI (Comunitatea Statelor 
Independente). UE rămâne cea mai importantă piață pentru industria TAFL din Moldova, 
reprezentând 90% din totalul exporturilor. Italia este cea mai mare piață de export din 
cadrul UE pentru industria TAFL din Moldova.

Această mare dependență de piața italiană este rezultatul, inclusiv, al fluxului de imigranți 
moldoveni și apropierii relative a Moldovei de Italia. Cele două țări împărtășesc o istorie 
bogată în fabricarea de textile și îmbrăcăminte, iar acești imigranți au reușit să creeze o 
punte între cele două economii, care a susținut relațiile de afaceri pe termen lung în cadrul 
sectorului. Mai mult, dimensiunea și structura afacerilor de export TAFL ale Republicii 
Moldova  susține fabricarea de produse de calitate în condiții MOQ relativ scăzute.

Exporturile Republicii Moldova: distribuirea pe țări



Datele privind exporturile arată că, între anii 2018 și 2019, exporturile de produse textile și 
îmbrăcăminte au rămas în mare măsură stabile în majoritatea categoriilor, în special 
exporturile de articole de îmbrăcăminte și accesorii vestimentare. Principalele categorii 
de produse de export sunt următoarele:

Din păcate, datele disponibile nu indică principalele categorii de articole vestimentare pe 
care Moldova le exportă și nici țările de destinație.

Exporturile Republicii Moldova: 

distribuirea pe produse, 2018-2019

EXPORTURI UE-MOLDOVA(VALOARE ȘI RATĂ DE CREȘTERE 2019/2018)

DEFALCARE PE PRODUS 
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3.  Responsabilitate socială 
    corporativă„ și politici 
    de dezvoltare durabilă 
Politicile de CSR și durabilitate nu sunt nici bine dezvoltate, 
nici clar definite în cadrul industriei TAFL din Moldova. Pentru 
a dezvolta în continuare comerțul la nivel internațional și în 
mod special cu Uniunea Europeană, este nevoie de o 
prioritizare  strategică, atât la nivel guvernamental, cât și la 
nivel de afaceri a elaborării unui cadru de politici și 
monitorizare, care să ajute producătorii să îndeplinească 
standardele UE și internaționale.
Creșterea reglementării guvernamentale, inclusiv un sistem 
de monitorizare, ar contribui, de asemenea, la o atenuare a 
problemei actuale a deficitului de forță de muncă prin 
îmbunătățirea standardelor la locul de muncă și a condițiilor 
de muncă.
Colaborarea sectoarelor public-privat este esențială pentru 
dezvoltarea unei politici standard care poate fi implementată 
în mod constant.



4.  Rolul entităților instituționale interesate în 
stimularea și susținerea progresului sectorial 

Ecosistemul TAFL din Moldova este susținut de mai multe organizații internaționale de 
dezvoltare, printre care USAID, Suedia, Marea Britanie, CBI și ITC. Cele trei universități din 
Republica Moldova oferă studii în subiecte privind designul, proiectarea și tehnologia 
fabricării de îmbrăcăminte și încălțăminte și au un rol important în reducerea decalajului 
dintre mediul academic și industrie în diferite proiecte și programe.

Împreună, acestea au adus o contribuție semnificativă pentru a ajuta sectorul TAFL din 
Moldova să facă față provocărilor din industrie, să deschidă căi și să sporească 
competitivitatea prin proiecte, inițiative, granturi și parteneriate în următoarele domenii:

Cu toate acestea, se cere mai multă muncă pentru a profita pe deplin de oportunitățile 
oferite de piața UE.
În 2021, părțile interesate din industrie, APIUS și MCP, cu sprijinul EURATEX, au inițiat 
un plan de recuperare post-COVID al industriei ușoare din Moldova pe termen mediu, 
incluzând și o foaie de parcurs de perspectivă, care va alinia Republica Moldova la 
tendințele de digitalizare, durabilitate și comerț echitabil, modelând dezvoltarea 
industriei ușoare prin alinierea la lanțurile globale de aprovizionare.

Comerțul 

electronic

Creșterea 

productivității 

Crearea politicilor 

de creștere a 

competitivității 

și de dezvoltare

Conformitate 

socială, 

durabilitate 

și circularitate

Conceptualizarea 

produsului și Design

Aprovizionare

Coaching 

privind piața 

de export

Tehnologie și 

transformare digitală

Creșterea 

salarială

Trecerea la modele de 

afaceri cu valoare 

adăugată/servicii mai înaltă

Dezvoltarea 

brandurilor proprii 



Proiecte cheie și parteneri

Alte
Alți donatori au început să acorde atenție industriei ușoare din Moldova, cu programe 
recente de sprijin la scară mică prin ITC (implementate de CBI) pentru coaching privind 
piața de export, subvenții mici pentru comerțul cu UE prin EU4Business (implementat de 
PNUD) și sprijin și consiliere în comerțul electronic pentru întreprinderile mici prin BERD.  



Asociaţia patronală din 

industria uşoară din Moldova

Scopul principal al asociației APIUS este 
de a oferi membrilor asistență în domeniul 
dezvoltării durabile și  advocacy. Înființată 
în 2005 de către o echipă de conducere și 
executivă puternică, APIUS și-a extins 
numărul  de membri  la  peste 100, 
majoritatea fiind IMM-uri (un sfert din 
I M M - u r i l e  a c t i v e  d i n  i n d u s t r i e ) . 
Capacitatea sa instituțională a fost 
sprijinită strategic de proiecte precum 
CEED, CEED II, MCP și ITC, Asociația 
implementând granturi în valoare de 
aproape 1 mil ion de dolari  pentru 
programe de calitate, vânzări locale și 
sprijin comercial internațional. APIUS a 
preluat poziția de lider în marketingul 
colectiv (prin sprijinul său la crearea și 
promovarea identităț i i  naț ionale a 
brandulu i  „DININIMA”) ,  precum ș i 
d e z vo l t a re a  u n e i  b a ze  d e  d a t e  a 
producătorilor. Asociația a deschis calea 
proiectelor de comerț electronic și vânzări 
digitale și co-organizează în mod regulat 
„Moldova Fashion Days” pentru a spori 
credibilitatea brandurilor locale și pentru a 
dezvolta în continuare piața internă. În 
timpul pandemiei COVID-19, APIUS a 
purtat un dialog constant cu guvernul în 
ceea ce privește continuitatea muncii în 
fabrici ,  problemele de sănătate și 
securitate ale forței de muncă și a motivat 
întreprinderile să producă măști medicale 
și EPI pentru lucrătorii din prima linie.



Proiectul de Competivitate din Moldova (MCP)

USAID este un partener strategic de dezvoltare al industriei în ultimii 15 ani, oferind sprijin 
prin proiecte de finanțare precum CEED, CEED II și Proiectul de Competitivitate din 
Moldova. Asistența tehnică a USAID acordată industriei ușoare a Moldovei în perioada 
2015 - 2021 prin Proiectul de Competitivitate din Moldova a totalizat aproximativ 7 
milioane dolari SUA.

Proiectul de Competivitate din Moldova (MCP) finanțat de USAID, Suedia și Marea Britanie, 
promovează o economie puternică, diversă și orientată spre export, prin îmbunătățirea 
competitivității și eficienței în industriile cheie din Republica Moldova, inclusiv industria ușoară. 
Obiectivele sale sunt de a spori vânzările și investițiile companiilor moldovenești prin creșterea 
productivității, îmbunătățirea calității produselor și extinderea legăturilor atât cu piețele europene, 
cât  și cu alte piețe internaționale de mare valoare.



Centru de Excelență în 

Tehnologie și Design

 Pilonii pragmatici ai Ziphouse

În 2015, cu sprijinul proiectului MCP și finanțarea preponderentă de la USAID, a fost 
înființat Centrul de excelență în tehnologie și design „ZIPHOUSE”, menit să servească 
drept un fashion hub de inovare, precum și centru de educație și accelerare în design și 
tehnologie pentru designeri profesioniști și studenții de la facultățile de design. 
„ZIPHOUSE” a fost lansat cu o investiție de aproape 1 milion de dolari SUA în 
infrastructură, dotare și programe de asistență tehnică. Centrul reprezintă un parteneriat 
eficient dintre școala superioară și industrie, fiind găzduit, cofinanțat și administrat de 
Universitatea Tehnică a Moldovei (cel mai mare furnizor de specialiști în industria modei) 
în parteneriat cu asociația APIUS.
„ZIPHOUSE” oferă întreprinderilor o oportunitate de a dezvolta nu doar abilități de design, 
ci și abilități în domeniul producerii. Centrul stimulează, de asemenea, inovația în design-ul 
produselor, digitalizare și antreprenoriat  în industria modei.
Din 2015, „ZIPHOUSE” a construit parteneriate cu universități internaționale, cum ar fi: 
Polimoda, Fashion Technology Accelerator of Milan, Milan School of Fashion | Istituto 
Secoli, IED Istituto Europeo di Design, Politehnica Iași, European Creative Hub Network, 
Ukrainian Fashion Council și Romanian Fashion Philosophy. 

Dezvoltarea abilităților 
orientate spre viitor 
ale industrie prin 
industruire tehnică 
avansată și ateliere 
comduse de experți 
locali și internaționale 

Accelerarea inovatorilor 
cu gândire progresistă 
să-și dezvolte ideile 
prin oferta de mentorat, 
oportunități de networking 
și dezvoltare profesională

Conectarea la 
comunitate de modă 
locală și oferirea 
accesului la spațiul de 
colaborare, coworking 
și schimb de 
cunoștințe

Descoperirea noilor 
talente și branduri 
de modă, designeri 
și startup-uri 
facilitând 
pătrunderea pe 
piață, vânzările 
online și offline 

Îmbunătățirea 
abilităților profesionale 
ale conducerii 
superioare și medii a 
companiilor 
moldovenești de modă 
și a personalului 
academic

ACADEMIA 
DE MODĂ

PROGRAMUL 
DE ACCELERARE

CONSTRUIREA 
COMUNITĂȚII

SPĂRGĂTORUL DE 
GHEAȚĂ PE PIAȚĂ

CONDUCERE



Cele mai bune branduri

fabricate în Republica Moldova

DININIMA este prima platformă/cadru de acest gen din Moldova, reprezentând și 
promovând cele mai bune mărci fabricate în Moldova. DININIMA reprezintă identitatea 
națională și brandul de țară pentru industria TAFL din Moldova. Platforma a câștigat 
recunoaștere în rândul consumatorilor locali și a jucat un rol decisiv în relansarea articolelor 
de îmbrăcăminte și încălțăminte pe piața internă. Platforma unește și eficientizează 
eforturile întreprinderilor locale de a conlucra pentru a se promova în mod eficient pe piața 
locală, cuantificând în prezent peste 100 de mărci locale.



Progrese și realizări

P r o d u c t i v i t a t e a  m u n c i i  î n 
întreprinderile din industria ușoară a 
Mo ldove i  rămâne  în  u rmă cu 
aproximativ 20-30% în comparație cu 
omologii regionali, afectând negativ 
c o m p e t i t i v i t a t e a  c o s t u r i l o r , 
randamentul, precum și salariile 
pentru operatorii mașinilor de cusut. 
MCP a demonstrat până acum 
îmbunătăț i r i  semnificat ive a le 
productivității la mai multe fabrici.

Politicile din industrie au fost ghidate prin sprijinul Asociatiei APIUS, iar entitatea cheie de 
creare a politicilor guvernamentale a fost Ministerul Economiei și Infrastructurii. În timp ce 
industria ușoară nu are o politică separată, aceasta face parte din strategia industrială a 
țării, care se află în prezent in etapa de reproiectare. Ultima strategie pentru industria 
ușoară a Moldovei a fost Programul de dezvoltare a Industriei Ușoare a Moldovei pentru 
perioada 2006 - 2014, fiind adoptată de Ministerul Industriei și elaborată cu sprijinul 
proiectului CEED II în parteneriat cu asociația APIUS. În 2016, APIUS, cu sprijinul 
proiectului MCP,  a dezvoltat Foaia de parcurs pentru competitivitatea industriei ușoare 
din Moldova, care a stat la baza elaborării Cărții albe a industriei ușoare, ce viza  
dezvoltarea  modelelor „de afaceri" cu valoare adăugată mai mare.

MCP a promovat colaborarea designerilor din 
fabricile autohtone și a designerilor locali cu 
designeri din Italia, Germania și Marea 
Britanie. Informațiile despre tendințele 
stilisticii și coloristicii (WGSN) sunt acum 
disponibile pentru utilizatorii de la ZIPHOUSE, 
care oferă și accesul la softwarerele Gemini și 
Optitex pentru proiectarea modelelor.
Astfel, designul modelelor autohtone este tot 
mai mult aliniat la moda internațională și 
tendințele consumatorilor.

ÎMBUNĂTĂȚIREA 
PRODUCTIVITĂȚII 

ORIENTARE ÎN POLITICI 

DESIGN



Datorită asistenței proiectelor 
CEED, CEED II și MCP peste 
100 de branduri locale de modă 
au apărut în industria ușoară a 
Moldovei, deschizând calea 
către o industrie mai durabilă și 
o recunoaștere internațională.
Au fost efectuați primii pași 
s p re  i n t e r n a ț i o n a l i z a re a 
brandur i lor  de  modă d in 
Moldova. Exporturile regionale 
căt re  România ,  Ucra ina , 
Kazahstan și Rusia au crescut. 
În România au fost înființate 
atât magazine cu branduri 
moldovenești, cât și un depozit, 
fapt ce facilitează accesul pe 
piața UE.
Comerțul local prezintă o 
evoluție pozitivă a eforturilor de 
a sensibiliza consumatorii 
locali cu privire la industria 
ușoară din Moldova. Eforturile 
p r o m o ț i o n a l e  c o l e c t i v e , 
prezența mărcilor locale în 
m a g a z i n e l e  c o m u n e ,  ș i 
calitatea înaltă a produselor, au 
contr ibui t  la  schimbarea 
atitudinii consumatorilor locali. 
Astăzi, tot mai mulți din ei 
demonstrează loialitate față de 
mărcile locale.

Au fost inițiate programe pilot 
pentru transformarea digitală 
a fabricilor. Totuși, acestea 
t r e b u i e  e x t i n s e  ș i 
implementate în întreaga 
industrie.
În pofida iniț iativelor de 
stimulare conduse de MCP 
(prin oferirea de granturi, 
vizite la expoziții de expunere 
a  t e h n o l o g i i l o r  ș i 
echipamentelor noi), nivelul 
investițiilor în fabrici continuă 
să fie scăzut, fapt ce necesită 
o modernizare masivă a 
fabricilor, cu investiții de 
aproximativ 20-30 milioane 
d e  d o l a r i  S U A  p e n t r u 
e c h i p a m e n t e  m o d e r n e , 
m a ș i n i  s p e c i a l e  ș i 
automatizare. Totodată, în 
industrie există „campioni” 
disponibili să co-investească.

O campanie digitală DININIMA, care se adresează 
consumatorilor locali, s-a axat în 2020-2021 pe valorile 
durabilității ,  inclusiv 3R-uri (reciclare, reutil izare, 
reorientare), mărci bazate pe scopuri, calitate înaltă și moda 
lentă.
În rezultatul creșterii nivelului de conștientizare al 
consumatorilor  și unei direcționări mai aprofundate a 
campaniilor inițiate de APIUS și MCP, brandurile și designerii 
din Moldova încep să integreze valorile durabilității, inclusiv 
moda mai lentă și utilizarea materialelor durabile, în etosul 
mărcii lor.
În cadrul programului de asistență SMART Manufacturing, 
co-administrat de APIUS și finanțat de MCP, 24 de fabrici au 
fost certificate în standarde de calitate și conformitate 
socială (BSCI și ISO). Aceste fabrici vor servi drept campioni 
ai industriei în vederea extinderii acestei inițiative ca să 
includă alte fabrici.

Au fost dezvoltate abilități 
de căutare de surse de 
aprovizionare, fabricile 
obținând mai mult acces la 
furnizori de calitate din UE 
prin viz ite regulate la 
expozițiile Premier Vision, 
Texworld și furnizori de 
nișă din Turcia, Dubai, Italia 
și China. Cu toate acestea, 
trebuie depuse eforturi 
p e n t r u  a  î m b u n ă t ă ț i 
c u n o a ș t e r e a  n o i l o r 
țesături, inclusiv a textilelor 
durabile și inteligente, 
precum și a standardelor 
conexe și a inițiativelor de 
trasabilitate. O bază de 
date de țesături a fost 
inițiată sub umbrela APIUS 
și ZIPHOUSE.

DEZVOLTAREA 
BRANDURILOR LOCALE 

TEHNOLOGIE ȘI 
TRANSFORMARE DIGITALĂ

CONFORMITATE SOCIALĂ, DURABILITATE 
ȘI CIRCULARITATE

APROVIZIONARE

Progrese și realizări



Progrese și realizări

În timp ce salariile din industrie rămân printre 
cele mai mici din Moldova, fabrici le 
competitive plătesc în mod constant salarii 
mai mari. Industria are 26.000 de angajați, 
dintre care majoritatea sunt femei. Cu un 
cost al forței de muncă de doar 0,08 Euro pe 
minut, Moldova ocupă locul al treilea la nivel 
mondial în topul țărilor cu cel mai scăzut cost 
al forței de muncă, după Bangladesh și India. 
Salariile din peste treizeci de fabrici susținute 
d e  M C P  c a r e  s - a u  c o n c e n t r a t  p e 
îmbunătățirea productivității și dezvoltarea 
modelelor de afaceri cu valoare adăugată 
mai mare au crescut cu până la 30-60%, 
ajungând la 460 - 500 dolari SUA, comparativ 
cu media industriei de 340 dolari SUA în 
2019.

Exporturile anuale aferente industriei TAFL 
au crescut cu peste 8% odată cu suportul 
M C P.  C h e i a  a c e s t u i  s u c c e s  a  f o s t 
participarea la diferite expoziții internaționale 
din Franța, Germania și Marea Britanie, care 
au  permis  a t ragerea  de  no i  c l i en ț i 
internaționali, dar și creșterea eficienței 
afacerilor.
Cu sprijinul proiectului MCP, mai multe 
întreprinderi mici care produc rochii de 
mireasă și accesorii de modă au intrat pe 
piața din România - o piață de nișă pentru 
aceste întreprinderi. Unele dintre aceste 
companii au deja o reputație pe piața 
românească.

Industria ușoară a Moldovei a început să 
treacă la un model de afaceri cu producție și 
servicii cu valoare adăugată mai ridicată, 
oferind servicii de aprovizionare, design și 
logistică.
În anul 2020, se estimează că produsele cu 
valoare adăugată ridicată reprezintă până la 
20% din exporturile industriei ușoare, 
comparativ cu doar 5% în 2005. 

În 2020, „ZIPHOUSE” a creat programe de 
accelerare a comerțului electronic și a pus 
bazele programului de prototipare 3D care 
urmează să fie implementat în cadrul 
programelor de învățământ ale Universității 
Tehnice a Moldovei și în cadrul centrului 
ZIPHOUSE, ca și cursuri optionale.

SALARII COACHING PRIVIND PIAȚA DE EXPORT 

TRANZIȚIA LA MODELUL DE AFACERI 
CU VALOARE ADĂUGATĂ/SERVICII 
MAI INALTĂ 

COMERȚ ELECTRONIC 



Elemente cheie pentru a înțelege 

industria TAFL din Moldova:

Are o istorie lungă de producție și un nivel ridicat de 
cunoștințe în multe subsectoare

Exporturile se concentrează în principal pe piețele 
italiană și germană

Pentru activitățile de export, principalul model de 
afaceri este CMT, ceea ce explică lipsa investițiilor în 
sector

Deși UE este principala destinație de export a 
Moldovei, Turcia este cel mai important partener al 
Moldovei pentru importuri

Moldova importă haine second-hand din UE, ceea 
ce amplifică problema deșeurilor.

Majoritatea întreprinderilor sunt micro și mici, care 
se concentrează pe producția de mărci private și pe 
piața internă.

Industria TAFL din Moldova se confruntă cu o criză 
de forță de muncă din cauza plecării tinerilor în 
străinătate

Nu există o politică clară privind CSR, durabilitatea 
și circularitatea.

Nu există o politică clară privind achiziționarea și 
implementarea noilor tehnologii.

Sprijinul sectorului educațional în domeniul 
îmbrăcămintei nu este susținut sau dezvoltat în 
mod adecvat

APIUS și MCP sunt factori cheie pentru dezvoltarea 
industriei prin inițiative și programe de sprijin 



Analiza oportunităților – piața UE

Uniunea Europeană este cel mai mare importator de textile și îmbrăcăminte din lume. 
Până la 21,3% din valoarea totală a importurilor mondiale de textile și îmbrăcăminte (T&C) 
în 2019 (un total de aproape 34 miliarde de unități) au fost importate de UE (sursă: OMC).
Germania, Franța, Marea Britanie, Spania, Olanda și Italia sunt cei mai mari importatori de 
T&C, reprezentând 71% din totalul importurilor de T&C din UE. Piața articolelor de 
îmbrăcăminte din UE s-a bucurat de o creștere medie de 5% pe o perioadă de 5 ani (2014-
2019). Cu toate acestea, producția europeană de textile și îmbrăcăminte a avut un an 
dificil în 2019 din cauza unei încetiniri a economiei UE - situație care a fost agravată în anul 
2020 de pandemia de Coronavirus .

În 2020, importurile totale de îmbrăcăminte ale UE au scăzut cu până la 14%, mulți dintre 
cei mai mari furnizori ai UE raportând reduceri procentuale de două cifre ale exporturilor 
către UE: China (-10,5%), Bangladesh (-17%), Turcia (-7,4%), Regatul Unit (-12,4%), 
India (-24,2%), Vietnam (-11,2%), Cambodgia (-25,3%), Pakistan (-11,8%), Myanmar (-
7,5%), Maroc (-23%), Tunisia (-15%). 

Cifra de afaceri a sectorului T&C EU-27 

Performanța industriei textile și de confecții în 2020

 - indicatori cheie 

Sursă: Eurostat/Euratex
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Importurile de textile din țări din afara UE au crescut cu 58% în 2020. Acest fapt a fost 
atribuit aproape în exclusivitate creșterii importurilor măștilor de față și altor echipamente  
de protecție din China, Hong Kong și Vietnam (doar importurile din China au crescut de la 
1 miliard Euro în 2019 la 20 miliarde Euro în 2020).

În perioada 2014-2019, toate cele mai mari țări importatoare ale UE au înregistrat o 
scădere a importurilor din China și o creștere a importurilor din alte țări în curs de 
dezvoltare. Germania a înregistrat cea mai mare scădere a importurilor din China (8,1%), 
urmată de Italia (7,7%). În pofida acestui fapt, în 2018, importurile din China au constituit 
32% din totalul importurilor sectorului T&C în UE. Această dependență impunătoare față 
de China, ca exportator de îmbrăcăminte, prezintă un nivel ridicat de vulnerabilitate și risc 
al importului, fapt pentru care se anticipează o continuare a tendinței de diversificare în 
afara Chinei și după 2020.

Pandemia a servit drept catalizator pentru tendința de cumpărare online. În 2020, în mare 
parte ca urmare a pandemiei, „vânzările cu amănuntul de textile, îmbrăcăminte, 
încălțăminte și articole din piele în magazine specializate ale UE” au scăzut cu până la 
24,4%, iar comercianții cu amănuntul au înregistrat cele mai slabe performanțe anuale în 
vânzări. În schimb, „Vânzările cu amănuntul prin intermediul magazinelor online cu livrare” 
(toate mărfurile incluse) au crescut, compensând parțial reducerile prin comerțul 
electronic (sursă: Eurostat / Euratex).

De unde UE își importă hainele

Valoarea îmbrăcămintei importate în UE și cota din totalul importurilor
 de îmbrăcăminte (2018)

China €27b

valoare cotă

32%

Bangladeș €16b 19%

Turcia €10b 12%

India €5b 6%

Cambodia €4b 5%

Vietnam €3b 4%

Maroc €3b 3%

Pakistan €3b 3%



S-a observat un interes crescut față de near-shoring, precum și o flexibilitate ridicată a 
comenzilor pentru a satisface nevoile comerțului electronic. Pandemia COVID-19 a forțat 
o schimbare în strategia de aprovizionare, care cel mai curând va adopta o direcție 
permanentă către producția mai apropiată de UE.

Se estimează că cifra de afaceri totală a UE din sector se va redresa cu aproximativ 15% în 
2021 (Sursa: Euler Hermes-study 2021) și va reveni la nivelurile dinaintea crizei doar în 
2023, presupunând o diminuare progresivă a urgenței globale de sănătate, sprijin fiscal și 
monetar semnificativ al economiei.

Indicatorii recenți de încredere în mediul de afaceri" ai Comisiei Europenede la Comisia 
Europeană demonstrează optimism, în special în industria de textile și îmbrăcăminte 
(sursa: Euratex).

Evoluția trimestrială a vânzărilor cu amănuntul prin magazine 

 specializate vs internet(%trimestrială) 2010-2020

Perspectiva post-2020 

Indicator de încredere în afaceri în sectorul T&C al UE (martie 2008-martie 2021)*

Vânzarea cu amănuntul de textile, îmbrăcăminte, încălțăminte și articole din piele în magazine specializate

Vânzare cu amănuntul prin magazine de comenzi prin poștă sau internet 
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Îmbrăcăminte: +1,6 points
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2.P iața UE – tendințe 
și oportunități 

Industria de îmbrăcăminte din 
Europa trece printr-o tranziție 
care este puternic influențată 
atât de politici, cât și de tiparele 
schimbătoare ale 
comportamentului 
consumatorului. Vânzătorii cu 
amănuntul, mărcile și întregul 
lanț de aprovizionare sunt 
nevoiți să se adapteze. Atâta 
timp cât industria TAFL din 
Republica Moldova va putea 
să-și identifice punctele slabe 
și să le depășească în mod 
corespunzător prin 
implementarea unor inițiative la 
nivel național și la nivel de 
companie, industria va reuși 
să-și valorifice punctele forte și 
să asigure creșterea cotei de 
piață.



O nouă strategie a UE pentru textile 
durabile, planificată pentru adoptare 
în al treilea trimestru al anului 2021, 
va ajuta UE să treacă la o economie 
circulară neutră din punct de vedere 
climatic, în care produsele sunt 
concepute pentru a fi mai durabile, 
reutilizabile, reparabile, reciclabile și 
eficiente d in  punct  de vedere 
energetic. Strategia își propune să se 
asigure că industria texti lă se 
recuperează din criza COVID-19 într-
un mod durabi l ,  făcând-o mai 
competitivă, aplicând principiile 
economiei  c i rculare  în  cadrul 
producerii, produselor, consumului, 
gestionării deșeurilor și materiilor 
p r i m e  s e c u n d a r e  ș i  d i r i j â n d 
investițiile, cercetarea și inovaţia. 

Oportunitatea pentru Moldova 

Producătorii moldoveni care trec la 
un model de servicii FOB trebuie să se 
concentreze pe oferirea de soluții 
cuprinzătoare privind utilizarea 
materialelor sustenabile și design.

Implementarea „Convenției  Pan-Euro-
Mediteraneene (PEM)” (la care Moldova este 
membră), planificată pentru septembrie 2021, 
va încuraja  dezvol tarea unui  lanț  de 
aprovizionare pan-european complet integrat 
pentru industria textilă și de confecții a tuturor 
celor 23 de țări ale PEM și va promova 
comerțul cu textile și îmbrăcăminte între UE și 
țările vecine (inclusiv țările din Europa de Est, 
țările din Africa de Nord și Turcia).
Convenția PEM va înlocui în cele din urmă 
rețeaua de aproximativ 60 de protocoale 
bilaterale privind normele de origine în vigoare 
în zona pan-euro-mediteraneană cu un 
instrument juridic unic. Principalul obiectiv al 
Convenției PEM este de a asigura o gestionare 
mai eficientă a sistemului de cumul de origine 
pan-euro-mediteraneană, care va permite 
părților contractante să reacționeze mai bine 
la realitățile economice în continuă schimbare. 
rapid. Se așteaptă ca Convenția să ofere un 
impuls puternic colaborării și parteneriatelor 
între companiile din aceste țări și să încurajeze 
opțiunile comerciale, asocierile în participație 
și oportunitățile comerciale pentru mărcile 
proprii.

Oportunitatea pentru Moldova

Pentru a promova și stimula investițiile străine 
în industria de textile și îmbrăcăminte a 
Moldovei, guvernul trebuie să creeze un sistem 
de investiții atractiv care să includă, dar să nu 
se limiteze la următoarele:

Avantaje fiscale
Subvenții imobiliare
Subvenții funciare

Politica UE

STRATEGIA UE PENTRU
 TEXTILE DURABILE 

CONVENȚIA PAN-EURO-
MEDITERANEANĂ 



DURABILITATE 
ȘI CIRCULARITATE   

Tendințe cheie

Țările din nordul Europei și Germania sunt 
l ideri i  Europei  în ceea ce privește 
introducerea de noi reglementări privind 
schimbările climatice și respectarea 
mediului.
Noua strategie a UE pentru textile durabile, 
planificată pentru adoptare în trimestrul 
trei al anului 2021, plasează durabilitatea și 
circularitatea în centrul politicii  de 
transformare a sectorului. Pe lângă o 
conștientizare din ce în ce mai mare a 
durabilității și circularității în rândul 
consumatorilor europeni, noua inițiativă va 
p ro m ova  c i rc u l a r i t a t e a  c a  f a c to r 
determinant pentru competitivitate, atât 
pentru vânzătorii cu amănuntul, cât și 
pentru producători. Determinate de 
politicile cu caracter public, inițiativele 
industriei care se concentrează pe 
reducerea impactului industriei asupra 
mediului vor primi sprijin atât din partea 
guvernulu i ,  cât  ș i  a  organizaț i i lor 
sectoriale. Strategia va forța schimbarea în 
cadrul marilor grupuri retail și mărci de 
îmbrăcăminte din UE și va încuraja în 
continuare o schimbare a mentalității în 
rândul consumatorilor finali. Această 
schimbare spre o producție mai durabilă 
reprezintă o oportunitate semnificativă 
pentru țările din apropierea UE, în special 
pentru cele care sunt capabile să inițieze o 
tranziție în cadrul propriului mediu de 
reglementare locală în favoarea unor 
s t a n d a rd e  î m b u n ă t ă ț i t e  c a re  p o t 
corespunde standardelor UE. Țările care 
lucrează colectiv pentru a-și îmbunătăți 
performanțele de durabilitate vor avea un 
avantaj comercial internațional.

Creșterea cererii consumatorilor față 
de produsele durabile și/sau ecologice

Grupuri retail care promovează 
conformitatea socială și de mediu în 
întregul lanț de aprovizionare prin 
transparență de producere, certificare 
și angajamente de utilizare a 
materialelor reciclate și/sau provenind 
din surse durabile

Scăderea amprentei de carbon a 
lanțului global de aprovizionare cu 
îmbrăcăminte

Reducerea deșeurilor post-consum 
prin soluții și noi modele de afaceri 
menite să prelungească ciclul de viață 
al produselor



DURABILITATE 
ȘI CIRCULARITATE 

Reducerea deșeurilor post-consum reprezintă principala provocare de mediu cauzată de 
industria textilă. Acest lucru nu se limitează la reciclarea deșeurilor post-consum. Găsirea 
unui nou scop pentru deșeurile post-consum a condus industria către soluții creative în 
următoarele domenii:

Reciclarea deșeurilor post-consum în îmbrăcăminte nouă are limitările sale tehnice. 
Principala provocare este de a respecta așteptările și cerințele de calitate ale pieței, fapt ce 
necesită eforturi suplimentare  de cercetare și dezvoltare.
Uniunea Europeană a convenit asupra unui termen limită până în anul 2025 pentru 
organizarea, colectarea și tratarea deșeurilor post-consum, fapt ce va genera necesitatea 
gestionării a peste 5 milioane de tone de deșeuri textile.
Euratex (Confederația Europeană de Îmbrăcăminte și Textile) a lansat inițiativa ReHub, 
care vizează dezvoltarea unei unități de reciclare pan-europene pentru deșeurile textile.
Principalii actori din sectorul retail, precum H&M, investesc deja și finanțează programe de 
cercetare și dezvoltare în colaborare cu universități, centre de cercetare și dezvoltare și 
startup-uri pentru a prezenta noi concepte și pentru a aborda reciclarea textilelor. 

Reciclare 
 (crearea de noi articole 

de îmbrăcăminte 
din deșeurile 

post-consum)

Upcycling 
(Adăugarea valorii 

la deșeurile post-consum)

Downcycling 
(reciclarea deșeurilor în cazul 
în care materialul reciclat are 

o calitate și funcționalitate 
mai reduse decât

 materialul original)

· Revânzare
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Cererea europeană de produse durabile: Studiul ITC 

al pieții UE pentru produse durabile  

1)  Rata comercianților cu amănuntul care au declarat că vând
     produse durabile în magazinele lor din UE este de 65%



2)  76% dintre comercianții cu europeni cu amănuntul
     au o strategie durabilă de cumpărare a produselor 

3)  % dintre comercianții cu amănuntul  pe țări au declarat un angajament
       oficial de a avea o strategie de cumpărare durabilă 

76%

FRANȚA

GERMANIA

ITALIA

OLANDA

SPANIA

TOTAL

78%

84%

60%

91%

66%

76%
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Oportunitatea pentru Moldova 

Transformând deșeurile post-consum în produse noi, cum ar fi covoare și perdele 
(downcycling), Moldova nu numai că va putea rezolva problema deșeurilor, ci va 
dezvolta și o nouă industrie care va deservi o piață în creștere rapidă. Pentru a cerceta 
în continuare această oportunitate, APIUS trebuie să se alăture la diferite companii 
internaționale active în acest domeniu.

O mare varietate de mărci și comercianți cu amănuntul care au decis să ofere servicii 
de recondiționare (reparare și curățare) și revânzare pentru produsele returnate se 
confruntă cu provocări practice. Returnarea acestor articole în Asia este imposibilă și, 
prin urmare, aceștia caută soluții mai aproape de casă care să-i ajute să 
recondiționeze produsele returnate. Moldova ar putea juca un rol cheie pe această 
piață încă nouă și de nișă..



Reguli 
și reglementări privind 

transportarea 
și procedurile de 
vămuire și taxare 

Dezvoltarea 
abilităților 

de vânzare online 
și de marketing

Design

TEHNOLOGIE ȘI DIGITALIZARE – 
generația online 

Pandemia COVID-19 a acționat ca un catalizator pentru creșterea vânzărilor online în UE, 
care au crescut cu până la 17,4% în cursul pandemiei până în prezent.
Consumatorul european, și în special noua generație, se bazează tot mai mult pe rețelele 
de socializare pentru a identifica tendințele și a găsi noi mărci și produse pe piață. La 
rândul său, marketingul și comunicarea în industria modei devin din ce în ce mai 
concentrate pe marketingul digital și utilizarea Inteligenței Artificiale (IA) și a algoritmilor. 
Pentru industria modei, platformele de socializare precum Instagram și Facebook au 
devenit cele mai importante canale de promovare a colecțiilor și conceptelor..

Oportunitatea pentru Moldova

Modelul B2C oferă o oportunitate pentru mărcile moldovenești de a vinde direct 
consumatorilor sau prin intermediul platformelor online cu un profit mai mare, 
promovând totodată Moldova pe piața globală. Cu toate acestea, pentru a avea succes pe 
arena B2C, brandurile au nevoie de asistență în următoarele domenii:

APIUS are capacitatea de a sprijini acești producători/mărci, cu implicarea suplimentară a 
academiilor internaționale de modă și a consultanților externi.
Investițiile în marketing online, la nivel de țară, va stimula dezvoltarea conștientizării
beneficiilor etichetei „Fabricat in Moldova" în rândurile consumatorilor, fapt ce va produce 
o schimbare în comportamentul de cumpărare.

Campaniile de publicitate online nu ar trebui să fie ad-hoc, ci strategice și ar trebui să se 
concentreze pe următoarele:

       Informarea consumatorilor despre un lanț de aprovizionare cu îmbrăcăminte durabil 
       și transparent în Moldova
       Evidențierea caracteristicilor asociate cu calitatea produsului și a producerii 



TRANSFORMAREA DIGITALĂ A LANȚULUI VALORIC 
ȘI A PATRA REVOLUȚIE INDUSTRIALĂ 

În următorul deceniu va avea loc o revoluție în dezvoltarea și producția de îmbrăcăminte 
caracterizată prin automatizarea proceselor cu utilaje corespunzătoare.
Managementul lanțului de aprovizionare și operațiunile de vânzare cu amănuntul sunt 
deja în mare parte digitalizate cu tehnologii precum RFID (identificarea frecvenței radio), 
Blockchain și software-ul de monitorizare a transparenței. 

Oportunitatea pentru Moldova

Multe fabrici din Moldova se confruntă cu o lipsă de finanțare pentru modernizarea și/sau 
înlocuirea utilajelor existente în cadrul fabricii. Împrumuturile bancare sunt considerate un 
risc relativ ridicat în aceste timpuri dificile. Ca soluții alternative pot fi următoarele:

Banca Mondială este implicată în multe proiecte de dezvoltare. APIUS ar 
trebui să se adreseze Băncii Mondiale pentru a crea un fond care să susțină 
automatizarea și inovarea în rândul IMM-urilor din Moldova.
  
Abordarea JICA ( ) - o organizație japoneză de www.jica.go.jp/english
dezvoltare cunoscută pentru instruirea sa tehnică privind asigurarea calității 
și dezvoltarea produselor. Organizația de asemenea face legătura 
producătorilor cu clienții japonezi care sunt deseori dispuși să sprijine 
financiar producătorul cu investiții în utilaje noi. Cultura și istoria producției 
moldovenești ar asigura conformitatea și ar corespunde cerințelor japoneze 
stricte de calitate. 
   
Negocierea colectivă cu producătorii de utilaje pentru a obține termeni și 
condiții de plată mai favorabile.

http://www.jica.go.jp/english


RELOCAREA PRODUCȚIEI EUROPENE

Confecționat la comandă

Pe măsură ce vânzările online continuă să crească, lanțurile de aprovizionare trebuie să se 
adapteze. În timp ce marii comercianți cu amănuntul se concentrează pe achiziționarea 
de volume mari la prețuri competitive, platformele online sunt mai concentrate pe servicii 
și flexibilitate. Platformele online necesită un MOQ redus pentru comenzile inițiale, pentru 
a le permite să măsoare rezultatele vânzărilor și să interpreteze cererea pieței pentru a 
orienta comenzile repetate mai eficient. Furnizarea unor cantități mici într-un termen de 
executare relativ scurt nu este posibilă pentru mulți producători orientați spre volum.

Oportunitatea pentru Moldova

 Construiți o rețea puternică de aprovizionare cu furnizori de țesături din Europa 
               și Turcia pentru a oferi termene de livrare mai scurte
 Creșteți puterea de cumpărare prin aprovizionare colectivă 
 Explorați și construiți o bază de date cu furnizori de servicii de stocare pentru 
               a crește flexibilitatea MOQ și a termenului de executare  Lead time flexibility

Pandemia Covid-19 a evidențiat atât în rândul comercianților cu amănuntul, cât și al 
mărcilor și al producătorilor, riscul de a rămâne cu stocuri în cadrul lanțului de 
aprovizionare. Magazinele au fost închise și comenzile au fost anulate, lăsând fabricile și 
comercianții cu amănuntul cu bunuri nevândute. Totuși, unele afaceri nu s-au confruntat 
cu anularea comenzilor. Acestea erau companii care foloseau modelul de afaceri 
„confecționat la comandă” sau „vândut și confecționat” (pre-comandă). Aceste modele de 
afaceri trec de la „nișă” la mainstream în toate categoriile de produse și oferă un potențial 
semnificativ de creștere. Cu toate acestea, modelul de afaceri „confecționat la comandă” 
necesită în mod special un tip specific de configurare a lanțului de aprovizionare.

Oportunitatea pentru Moldova

Investigați modelele de afaceri „confecționat la comandă” și/sau pre-comandă ca 
potențiale piețe țintă. Fiți conștienți că fiecare produs reprezintă o comandă unică, iar 
profitabilitatea depinde de implementarea unei configurații eficiente de fabricație. 



ÎMBRĂCĂMINTE DE LUCRU 
ȘI MEDICALĂ 
Pentru a supraviețui situației cauzate de 
Covid-19, mulți producători, atât la nivel 
local, cât și la nivel global, s-au îndreptat 
căt re  producț ia  de  îmbrăcăminte 
medicală. Acest grup de produse a devenit 
parte a colecțiilor îmbrăcămintei de lucru 
ale multor companii din UE producătoare 
de îmbrăcăminte de lucru.  Aceste 
companii specializate în îmbrăcăminte de 
lucru își produc predominant articolele în 
apropiere de Europa din următoarele 
motive: 
· Capacitatea de a monitoriza 
îndeaproape calitatea pentru a asigura 
respectarea standardelor stricte
· Flexibilitatea în ceea ce privește 
MOQ este o cerință importantă a clienților
· Preferința pentru producerea de 
colecții mari, cu mai multe produse, într-o 
singură țară și/sau fabrică (ghișeu unic)
Reciclarea este, de asemenea, o tendință 
importantă în cadrul segmentului de 
îmbrăcăminte de lucru, care ar putea crea 
o propunere unică pentru industria de 
îmbrăcăminte de lucru din Moldova. 
Crearea unui model de afaceri circular ar 
permite clienților să respecte cerințele 
legale actuale și viitoare.

Îmbrăcămintea de lucru este un grup specializat de articole care necesită un nivel ridicat 
de competențe. Din acest motiv, Moldova ar fi într-o poziție bună pentru a deservi acest 
sector, luând în considerare istoria sa/experiența existentă în acest sector și competența 
forței de muncă. Cu toate acestea, sunt necesare investiții în echipamente, precum și în 
cercetare și dezvoltare, aprovizionare cu produse și capacităţi de testare pentru a putea 
dezvolta și fabrica aceste produse specializate și pentru a garanta un nivel ridicat de 
conformitate. Având în vedere dezvoltarea continuă a tehnicilor și standardelor atât 
pentru produse, cât și pentru procesele de producție, industria moldovenească ar 
beneficia de pe urma înființării unui centru centralizat de cercetare și dezvoltare. Un rol 
major al acestui centru ar fi să asigure că dezvoltarea industrială este în conformitate cu 
standardele și cerințele pieței..

Oportunitatea pentru Moldova



NIVELUL SERVICIILOR 
DE VÂNZĂRI ȘI MARKETING

OPORTUNITATE DE PIAȚĂ – 
ITALIA

Industria din Moldova duce lipsă de 
talente în domeniul de vânzări și 
marketing - profesioniști care pot ajuta 
fabricile și industria în general să 
deschidă căile către noi piețe și clienți. 
Aceasta este o problemă comună 
pentru diferite țări producătoare. Deși 
fabricile încearcă să rezolve această 
problemă individual, cea mai eficientă 
soluție este una colectivă.

Oportunitatea pentru Moldova

A r  t r e b u i  c r e a t ă  o  s t r u c t u r ă 
independentă de vânzări și marketing 
pentru a reprezenta un colectiv de 
producători care investesc în comun. 
Organizația nu numai că ar sprijini 
acești  producători  în vânzări  și 
marketing, ci ar sprijini atât clientul, cât 
și producătorul în proiectarea și 
dezvoltarea produselor. Scopul acestei 
organizaț i i  ar  fi  să faci l i teze o 
comunicare eficientă, să ofere un 
serviciu cu valoare adăugată și să 
asigure conformitatea cu așteptările 
clienților atât de de natură juridică, cât 
și de altă natură .

Spre deosebire de comercianţii cu amănuntul 
din sectorul de modă rapidă din alte părți, 
multe lanțuri mari de îmbrăcăminte italiene 
precum Calzedonia, Moncler, Miroglio Group și 
Max Mara dețin cel puțin o parte din 
capacitatea lor de producție și se bazează pe o 
combinație de fabrici din Italia, Europa de Est și 
Africa de Nord. Peste 6% din consumul 
gospodăriilor italiene sunt pentru achiziția de 
îmbrăcăminte și încălțăminte - printre cele mai 
mari din Europa - reflectând preferința Italiei 
pentru îmbrăcăminte de calitate superioară și 
mai scumpă.
 
Oportunitatea pentru Moldova

„Fabricat în Italia” continuă să fie foarte 
apreciat de consumatori atât în Italia, cât și în 
întreaga lume. Prin concentrarea asupra 
producției pentru piața italiană, Moldova ar 
beneficia de o percepție a valorii adăugate „prin 
asociere”. „Fabricat in Moldova cu fler italian” 
ar veni să reprezinte producția moldovenească 
cu moștenire și design italian și ar contribui la 
deschiderea altor piețe similare.
Pentru a pătrunde în mod eficient pe piața 
italiană, Moldova ar trebui să investească într-
un birou de vânzări și design în Italia, care ar 
putea ajuta industria să deschidă căi și să 
creeze colecții care să fie la înălțimea 
așteptărilor atât italiene, cât și internaționale. 



Istoriile de succes 

ale țărilor producătoare – 

lecții de învățat 

Portugalia

PIEȚE 

CHEIE

Evenimente istorice 

cu impact asupra sectorului 

FURNIZORI 

CHEIE

În ultimii ani Portugalia a trecut printr-o transformare semnificativă, mulți cumpărători 
renunțând să producă în Portugalia, fiind seduși de rentabilitatea potențială a producției 
asiatice. 
Chiar dacă costul de producție în Portugalia este mult mai scump decât în China, sectorul 
T&C portughez a reușit să recâștige competitivitatea prin înțelegerea cerințelor în 
schimbare ale pieței și valorificarea propriilor sale puncte forte. Țara a răspuns eficient la o 
cerere crescută în UE pentru următoarele:

 flexibilitate (cantități și termeni de executare)
· transparență mai mare în ceea ce privește procesele de producție și condițiile 
               de muncă
               produse ecologice
· calitate și competențe tehnice

Industria portugheză de T&C reprezintă până la 10% din exporturile naționale și 3% din 
exporturile de T&C ale UE. De asemenea, aceasta reprezintă 9% din producția industriei de 
fabricație portugheze și 4% din producția de T&C a UE.
Sectorul portughez de T&C cuprinde în total 24.204 companii (Sursa: date ATP). Regiunile 
Braga și Porto reprezintă până la 57% și, respectiv, 24% din cifra de afaceri totală.

8 2 %  d i n  e x p o r t u r i l e 
portugheze se îndreaptă 
către țările UE. 
Printre piețele cheie se 
numără Spania, Franța, 
Germania și Olanda, cu o 
creștere semnificativă a 
Olandei.

Spania, 
Italia, 
China, 
Franța 
Germania.

2004: extinderea Uniunii Europene către Est 
(noi jucători, noi concurenți)
2008: Criză economică și financiară globală 
( c r i z a  c r e d i t e l o r  s u b p r i m e ,  c r i z a 
consumului global)
2011: criza datoriilor suverane portugheze 
(criza pieței financiare interne și încetinirea 
pieței consumului intern)



Sectorul accesoriilor de modă (în special producția de încălțăminte, genți de mână și 
articole sintetice și din piele) este unul cu vechime în Moldova. Există relații de lungă 
durată între companii moldovenești cu un nivel înalt de competențe tehnice și mărci 
străine de renume din Italia, Germania, Marea Britanie, Franța și România. Exporturile 
către aceste țări sunt semnificative și există un lanț de aprovizionare stabilit pentru 
componentele de încălțăminte importate din Italia, Germania, Spania, Polonia, Ucraina, 
România și Turcia.
Prețul pe minut în industria încălțămintei din Moldova este mai mic decât cel al altor țări 
din Europa Centrală, statele baltice, Ucraina și Belarus. Majoritatea companiilor de 
încălțăminte și accesorii sunt mici sau mijlocii și sunt capabile să gestioneze cu ușurință 
volume mici de producție.

Oportunitatea pentru Moldova

Uniunea Europeană este încă extrem de dependentă de China ca producător de adidași. 
Aprovizionarea acestui grup de produse este dificil de mutat din China, deoarece necesită 
o alimentare continua a stocurilor și disponibilitate de materiale superioare sintetice. Mai 
mult, producătorii de talpă exterioară au sediul în principal în China și oferă un serviciu de 
tipare de tălpi exterioare disponibile în conformitate cu tendințele UE.
Moldova ar trebui să se concentreze pe aprovizionarea cu tălpi exterioare din țările vecine, 
cum ar fi Italia. Materialele superioare utilizate pot fi sintetice sau din piele și bazate pe 
aprovizionare de stocuri din China, Turcia, Pakistan sau Italia. Prin crearea unui lanț de 
aprovizionare care să permită cumpărătorului să răspundă rapid la rezultatele și 
tendințele vânzărilor, industria încălțămintei din Moldova ar putea oferi un format unic de 
servicii de modă rapidă.

SECTORUL PRODUCȚIEI 
DE ÎNCĂLȚĂMINTE    



1. Durabilitate 
  și circularitate 

Crearea unui parteneriat public-privat pentru 
a defini un plan de de-carbonizare pentru 
industrie, care va promova gestionarea 
energiilor regenerabile și a deșeurilor

Includerea dezvoltării durabile și a aspectelor 
de circularitate în programele tuturor 
cursurilor de învățământ superior legate de 
textile și design

Crearea unei inițiative publice pentru a 
încuraja investițiile în tehnologii ecologice, 
inclusiv tehnologii fără apă pentru vopsire și 
finisare. Finanțarea ar trebui să se facă prin 
bănci și organizații internaționale

Crearea unui program național pentru a 
stimula și sprijini companiile care doresc să 
dezvolte noi modele de afaceri durabile și 
circulare (inclusiv activități de reciclare și 
upcycling) pentru a se orienta spre piețele din 
Europa de Nord și Germania

Construirea și menținerea unei rețele de relații 
cu entități internaționale interesate, active în 
domeniul reciclări i .  Exemplele includ 
organizații non-profit precum FASHION FOR 
GOOD, FAREWEAR și MODINT, precum și 
companii inovatoare cu competențe în 
reciclare precum WOLKAT (Olanda)

Elaborarea unei strategii naționale de 
cercetare, dezvoltare și inovare, condusă de 
Guvern și implicând entități interesate atât din 
industrie, cât și din mediul academic, care să 
se concentreze pe circularitate și integrarea 
noilor tehnologii.. 

Obiective și inițiative strategice 
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Factori cheie de succes 

ai mediului de afaceri

Păstrarea de know-how și tradiții prin proprietatea familială a IMM-urilor

Clusterele din industrie promovează sinergia la locul de muncă și oferă sprijin 
pentru servicii, inclusiv design și distribuție

Parteneriate și inițiative puternice între sectorul academic și industrie 
conduse de centre textile de tehnologie și excelență precum CITEVE, CENTI, 
MODATEX și ASM

Politicile publice sprijină industria portugheză de T&C la nivel internațional și îi 
promovează interesele în UE și OMC

Elemente cheie ale strategiei de transformare portugheză

Restructurarea organizațională (reducerea locurilor de muncă inutile, 
reorganizarea proceselor și o conducere mai bună)

Investiții în modernizarea echipamentelor

Diferențierea produselor și serviciilor (specializare industrială, textile tehnice, 
design, tehnologie)

Focus pe serviciu vs. produs (producție de calitate superioară, termeni de   
execuție mai scurți, răspuns rapid, pachet de servicii complet)

Accent sporit pe export prin prezența la expoziții internaționale

1
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PUNCTE FORTE

Analiza SWOT 
a sectorului T&C 

portughez

PUNCTE SLABEOPORTUNITĂȚI 

AMENINȚĂRI  

- Calitate, flexibilitate, răspuns rapid
- Cultura B2B
- Proces complet de fabricație a textilelor 
  și îmbrăcămintei
- Existența centrelor de excelență
- Apropierea geografică și culturală 
  de piețele importante de consumatori

- Companii dependente de credite bancare
- Piața internă mică cu capacitate 
  de cumpărare redusă
- Lipsa forței de muncă și a competențelor 
  la toate nivelurile
- Productivitate comparativ scăzută
- Nivel scăzut de educație și formare 
  profesională (activități de servicii)
- Companii mici  
- Antreprenoriat slab
- Capabilități online slabe care afectează 
  adoptarea modelelor de afaceri B2C

- Nișă și/ sau piețe emergente de produse 
 și consumatori
-  Specializare industrială
- Textile tehnice și funcționale
- Identitate și stil de viață european
- Antreprenoriat al tinerilor
- Politică națională și europeană de 
  reindustrializare economică
- Clienți din vecinătate 
- Cantități mici de comandă 
 cu valoare adăugată mare

- Concurență cu țări mai avansate cu produse 
care sunt mai atractive în ceea ce privește 
marketingul și tendințele
- Concurență sporită din partea țărilor 
  producătoare de asortimente de înaltă calitate
- Lipsa atractivității industriei pentru tinerii 
  profesioniști
- Costuri ridicate la energie și taxa de mediu
- Declinul învățământului superior și al formării 
   profesionale specifice sectorului
- Stagnarea consumului pe piețele de export 
  tradiționale și instabilitatea piețelor emergente
- Concurență crescută a mărcilor și a lanțurilor 
  de magazine străine pe piața internă 
  (moda rapidă și moda low-cost)

 Păstrarea de know-how și tradiții prin proprietatea familială a IMM-urilor
 Clusterele din industrie promovează sinergia la locul de muncă și oferă sprijin 
pentru servicii, inclusiv design și distribuție
· Parteneriate și inițiative puternice între sectorul academic și industrie conduse de 
centre textile de tehnologie și excelență precum CITEVE, CENTI, MODATEX și ASM
· Politicile publice sprijină industria portugheză de T&C la nivel internațional și îi 
promovează interesele în UE și OMC

Factori cheie de succes ai mediului de afaceri



Turcia 

Producția de textile este o tradiție veche de 
șaisprezece secole în Turcia și a fost 
întotdeauna o componentă puternică a 
economiei țării. Sectorul textilelor și 
îmbrăcămintei reprezintă 10% din PIB-ul 
turc și are aproape 1 milion de angajați. 
Valoarea producției create de industria 
t e x t i l ă  ș i  d e  î m b r ă c ă m i n t e  e s t e 
semnificativă, în jur de 30 miliarde dolari 
SUA (Sursa: Ministerul turc al Comerțului 
2018). Turcia se află pe locul 7 printre 
primii 10 producători de T&C și pe locul 5 
printre primii 10 exportatori de T&C din 
lume (Sursa: OMC).
În ultimele două decenii, industria s-a 
bucurat de o creștere semnificativă a 
exporturilor. În 1990, valoarea exporturilor 
din industria textilă și a îmbrăcămintei a 
fost de aproximativ 1,1 milioane dolari 
SUA. Până în 2009, valoarea totală a 
exporturilor a crescut până la 13 milioane 
dolari SUA. Majoritatea producției textile a 
țării este vândută țărilor din UE.
Unele investiții străine directe (ISD) se 
realizează în companii producătoare de 
textile și îmbrăcăminte, inclusiv companii 
de fire și fibre, însă majoritatea ISD se 
realizează în alte sectoare, inclusiv 
vânzarea cu amănuntul.

Strategia cheie a Turciei s-a bazat pe 
dezvoltarea brandingului țării. Turcia a 
depus multe eforturi pentru a elimina 
imaginea de a fi exclusiv producător 
contractual și pentru a pune bazele unui 
brand în conștiinţa cumpărătorului global. 
Scopul strategiei de branding a fost, de 
asemenea, diferențierea și promovarea 
produselor textile din bumbac de înaltă 
calitate ale Turciei pe piața globală.

O parte esențială a acestei strategii de 
branding a fost programul Turquality, 
lansat în 2004, care continuă să sprijine 
sectorul în depășirea provocărilor și 
diminuarea concurenței bazate pe prețuri, 
deseori adoptată de țări precum China și 
alți jucători mai noi.UE pe segmentul de 
modă rapidă a afacerii. UE caută în 
permanență alternative care ar putea oferi 
nu doar termeni mai scurți de executare, 
dar și de înțelegere a tendințelor și 
cerințelor UE. Întrucât Turcia are o cultură 
de vânzări și marketing bine dezvoltate, 
cumpărătorii din UE beneficiază de o 
experiență ușoară de a face afaceri, ceea 
ce conferă Turciei unicitate în rândul țărilor 
producătoare de modă rapidă.

Istorii de succes 

ale țării producătoare



PIEȚE 

CHEIE 

EVENIMENTE ISTORICE 

CU IMPACT ASUPRA 

SECTORULUI 

FURNIZORI 

CHEIE 

Printre partenerii comerciali 
cheie din domeniul textilelor 
se numără Rusia, Ital ia, 
Germania, România și Marea 
Britanie. Printre partenerii 
c o m e r c i a l i  c h e i e  d i n 
domeniul îmbrăcămintei se 
numără Germania, Marea 
Britanie, Franța și Olanda. 
(Sursa: Ministerul Comerțului 
din Turcia)
Turcia are unii comercianți cu 
a m ă n u n t u l  ș i  m ă r c i 
consacrate care s-au extins 
la nivel internațional, precum 
Colin's și Taha Group.

Furnizori de materie primă: 
C h i n a ,  S U A ,  I n d i a  ș i 
Indonezia 
Furnizori de îmbrăcăminte: 
Bangladesh, Italia și Egipt.
În prezent, Turcia investește 
î n  a l t e  ț ă r i ,  i n c l u s i v 
Bangladesh, Iran, Georgia, 
Bulgaria și România. Acest 
lucru le oferă flexibilitatea de 
a fabrica la prețuri mai mici 
și de a deservi clienții care 
operează într-un segment 
de preț mai mic.

 Începutul anilor 1980: Decizia de 
liberalizare a economiei țării

1996: Înființarea uniunii vamale 
cu Uniunea Europeană

2004: Proiectul Turquality inițiat 
d e  a u to r i t ă ț i l e  p u b l i c e  ș i 
asociațiile sectoriale, reunind 
conceptele „Turcia” și „Calitate”

2015: ALS UE cu Coreea de Sud 
ratificat oficial

2021: Renașterea planurilor 
pentru un ALS UE-India

PUNCTE FORTE

Analiza SWOT 
a sectorului 

T&C turc 

PUNCTE SLABE

OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI 

-  Poziție geografică importantă
- Mediu de afaceri favorabil
- Potențial de hub regional între Europa, 
  MENA și Asia
- Industria T&C este bine dezvoltată în ceea 
  ce privește tehnologia și competența
- Conștientizare avansată a valorii mediului, 
  sănătății și securității
- Investițiile de capital pot fi finanțate din 
  fonduri proprii
- Poziţie puternică în vânzări, marketing 
  și gestionarea relațiilor cu clienții
- Producția internă de bumbac
- Cele mai multe țesături și accesorii pot 
  fi produse pe plan intern
- Experiență îndelungată și calitate 
   dovedită

- Răspunsul la politica economică
- Împărțirea adânc înrădăcinată în societate între seculariști 
  și conservatori religioși
- Riscuri geopolitice
- Impactul Covid-19 asupra finanțelor, în special pentru companiile 
  mai slabe
- Dependența de bumbac din Turkmenistan (rapoarte privind 
  condițiile de muncă forțată și interdicția importurilor de către SUA)
- Dependență puternică de preferințele clienților care pot limita 
  propria inovație/originalitate
- Întreprinderile familiale înseamnă că conducerea este adesea 
  mai puțin profesionistă sau strategică
- Nivel salarial ridicat comparativ cu majoritatea concurenților

- Oportunități de investiții în dezvoltarea 
  mărcilor
- Îmbunătățirea procesului, inclusiv 
  economiile de resurse
- Textile inteligente și materiale nano
- Producător de mașini pentru industria 
  textilă 

- Devalorizarea monedei face comerțul mai puțin 
  profitabil
- Alte țări cu costuri mai mici, cu stimuli 
  de îmbunătățire a calității
- Condițiile interne favorabile ale națiunilor 
  concurente (stimulente fiscale, subvenții)



 Turcia este o sursă bogată de materii prime utilizate pentru producția 

                de îmbrăcăminte

 Locație strategică la poarta de acces către piețele europene

 Politici comerciale liberale

 O cultură de vânzări și marketing bine dezvoltată

 O forță de muncă cu calificare înaltă

 Acord de uniune vamală cu UE și acorduri de liber schimb cu alte țări

 Prioritate ridicată a condițiilor de muncă 

 Investiții în adoptarea tehnologiilor avansate pentru dezvoltarea industriei

Factori cheie de succes ai mediului de afaceri

Elemente cheie ale strategiei 

de transformare a Turciei

Concurenții lucrează împreună pentru a dezvolta și promova colectiv 
industria și țara, adesea în clustere bazate pe îmbrăcăminte și/sau tip textil

Determinarea de a crește capacitatea de producție și a reduce costurile 
pentru a face față presiunii de preț

Orientare strategică pe următoarele domenii de concurență: 

o Crearea unui hub de modă rapidă, cu accent specific pe tricotaje 

    pentru dame

o Deservirea marilor clienți de modă rapidă

o Specializare în denim

o Dezvoltarea mărcilor proprii

o Specializare în mărci de ultimă generație

o Dezvoltarea continuă a capacităților și a rolului de producător 

   de țesături
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Obiective și acțiuni tactice

OBIECTIV ACȚIUNE(I) RESURSE ȘI PARTENERI

Definirea unui plan sectorial național 
pentru a actualiza politicile CSR în 
industria ușoară din Moldova cu 
obiective măsurabile. Planul trebuie 
să fie dezvoltat de industrie și 
adaptat/ susținut de cadrul legal și 
reglementările naționale

Aprovizionarea durabilă a stofelor 
din Turcia, China, Spania, Portugalia 
sau Italia realizată în mod colectiv cu 
furnizorii

Dezvoltarea capacități lor de 
a p r o v i z i o n a r e  c u  s t o f e 
sustenabile, în special în rândul 
companiilor dispuse să treacă de 
la regimul CMT la regimul FOB 

Dezvoltarea de colecții durabile și 
ecologice de către companii și mărci 
proprii care își propun să exporte în 
Europa, bazate pe stofe si accesorii 
sustenabile

Creșterea conștientizării industriei 
cu privire la valorile și inițiativele 
durabilității și economiei circulare

Îmbunătățirea standardelor de 
conformitate pentru a îndeplini 
c e r i n ț e l e  U E .  U t i l i z a r e a 
standardului BSCI pentru alinierea 
la  standardele  naț ionale  ș i 
sectoriale

Instruirea fabricilor în domeniul 
optimizării producerii pentru 
eficiență maximă și reducere a 
deșeurilor 

Îmbunătățirea nivelului cercetării 
și  dezvoltării dar și inovării pentru 
a  p e r m i t e  c o m p a n i i l o r  s ă 
deservească mai bine piața în 
d o m e n i u l  d u r a b i l i t ă ț i i  ș i 
circularității

Extinderea programului SMART 
Factory pentru a stimula certificarea 
conformității sociale a fabricii. 
Obiectiv -  40 de fabrici 

Organizarea întâlnirilor de stabilire a 
contactelor sau  virtuale  cu furnizori  
de țesături din Europa, China și/sau 
Turcia 

Extinderea programelor APIUS 
pentru spri j inul aprovizionări i , 
consolidarea bazei de date inițiale a 
furnizorilor de țesături sustenabile și 
a  b i b l i o t ec i i  de  t ex t i l e  de  l a 
Z IPHOUSE/APIUS ,  fac i l i ta rea 
vizitelor reprezentanților industriei la 
t â r g u r i l e  c o m e r c i a l e  d e 
aprovizionare onl ine și  offline

Tinstruire cu privire la aprovizionarea 
cu stofe și accesorii sustenabile, 
ofer i tă  de experț i  d in sector.

Instruire oferită de experți din 
sector 

Int roducerea auto-audi tu lu i 
BSCI și ghidarea fabricilor pentru 
a  i d e n t i fi c a  a s p e c t e l e  d e 
îmbunătățire

Elaborarea unui program continuu 
pentru a sprijini producătorii în 
vederea optimizării și eficientizării 
producerii. Angajarea experților din 
India, China și Japonia

I n v e s t i r e a  î n t r - u n  c e n t r u 
c e n t r a l i z a t  d e  c e r c e t a r e , 
dezvoltare și inovare axat pe 
durabilitate și circularitate. Acesta 
ar permite partajarea costurilor și 
crearea unei strategii colective de 
cercetare și dezvoltare. Este 
importantă implicarea/vizarea 
generației tinere

Guvernul (APIUS). Grupul pilot de 
fabrici.Planul trebuie să fie condus 
de guvern pentru rezultate mai bune 

APIUS - individual sau ca parte a 
unui program UE de facilitare 
condus de organizații precum CBI, 
ITC sau similare

APIUS - individual sau ca parte a 
unui program UE de facilitare 
condus de organizații precum CBI, 
ITC sau similare

ZIPHOUSE

ZIPHOUSE sau universităț i/ 
Parteneriate cu universități prin 
programe ca Erasmus+

APIUS poate gestiona programul 
de instruire cu ajutorul finanțării 
guvernamentale sau a finanțării 
directe de la companii

JICA, APIUS, CBI

Universitate, organizații de sprijin 
al sectorului, ZIPHOUSE

Încurajarea adoptării de tehnologii 
relevante pentru industrie de către 
m ă r c i l e  m o l d o v e n e ș t i

APIUS poate susține 
colectivul de mărci 

Crearea unui Hub FashionTech



Obiective și acțiuni tactice

Obiective și inițiative strategice

OBIECTIV ACȚIUNE(I)
RESURSE 

ȘI PARTENERI 

Creșterea investițiilor la nivel de 
companie în CRM și alte programe 
software pentru a monitoriza și 
urmări performanța vânzărilor, 
canalele și costurile vânzărilor

Strategiile mărcilor proprii și 
brandurilor individuale trebuie să 
prevadă investiții în platformele de 
vânzare digitale 
 

Înființarea unui birou comun de 
vânzări și marketing pentru a 
permite producătorilor să ofere 
nivelul de servicii și comunicare 
necesar pentru afaceri  FOB 

Informarea companiilor despre 
inovațiile de procese și noile 
tehnologii

Negocierea în mod colectiv a 
termenilor și condițiilor favorabile 
p r o c u ra r e  c u  f u r n i z o r i i  d e 
hardware industr ial  (mașini 
automatizate))

- Organizarea de evenimente de 
business intelligence pentru a 
prezenta software-ul specializat 
companiilor
- Negocierea prețurilor în mod 
colect iv  pentru  un grup de 
companii
- Lucrul asupra soluții lor de 
finanțare pentru companii

-Identificarea companiilor TIC ca 
parteneri
-- Căutarea de finanțare pentru o 
platformă colectivă de piață 

Concentrare inițială pe companii 
de îmbrăcăminte și încălțăminte 
mai mari, solide și extinderea spre 
al te  compani i  după dovada 
viabilității conceptului

Elaborarea programelor 
operaționale sectoriale și a 
proceselor pentru a monitoriza 
evoluțiile din industrie 

Ident ificarea și  contactarea 
producătorilor de hardware și 
n e g o c i e r e a  c o n d i ț i i l o r  d e 
cumpărare. Concentrarea pe 
sprijin financiar extins

-  APIUS pentru evenimente 
colective 
- Organizații de finanțare ca 
b ă n c i l e  p e n t r u  a  p e r m i t e 
c o m p a n i i l o r  s ă  a c c e s e z e 
împrumuturi pentru achizițiile de 
software

-APIUS, ZIPHOUSE ca 
coordonatori 
- Parteneri de inovare în Europa, 
cum ar fi clusterele TIC 
și clusterele de modă

- Guvern 
- APIUS, ZIPHOUSE ca 
coordonatori 
- Parteneri de inovare în Europa, 
cum ar  fi  c lustere le  T IC  ș i 
clusterele de modă

APIUS

APIUS

2.D igitalizare, automatizare și productivitate 

Crearea unei strategii naționale monitorizate public pentru a încuraja investițiile în 
automatizare și adoptarea de noi procese în industria ușoară

Includerea de software și automatizare în curricula tuturor cursurilor de învățământ 
superior în domeniul textile și design
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Obiective și acțiuni tactice

Obiective și inițiative strategice

OBIECTIV ACȚIUNE(I) RESURSE ȘI PARTENERI

Implementarea unor standarde 
s o c i a l e  r i d i c a t e  î n  c a d r u l 
companiilor moldovenești

Transferu l  cunoșt in țe lor  ș i 
competențelor generației mai 
tinere  

Instruirea șomerilor pentru lucrul 
în industria producătoare de 
îmbrăcăminte 

Crearea unei campanii naționale 
de marketing, axată pe USP-urile 
sectorului (oferte de vânzare 
u n i c e ) ,  p e n t r u  a  p r o m o v a 
atractivitatea sectorului în rândul 
tinerilor 

- Dezvoltarea și organizarea 
instruirii cu privire la metodologiile 
de audit social precum BSCI și 
SMETA 
- Încurajarea companiilor să 
inițieze procese de audit chiar 
dacă nu sunt solicitate imediat de 
clienții lor

- Identificarea angajaților cu înaltă 
calificare în cadrul companiilor 
locale și crearea unui program de 
mentorat care să implice studenți 
și lucrători calificați

Dezvoltarea unui program de 
spri j in al sectorului axat pe 
dezvoltarea abilităților șomerilor 
dispuși să lucreze în industrie. 
Acest lucru poate fi realizat prin 
dezvoltarea de centre de instruire 

Dezvoltarea unui plan de 
promovare

- Organizații nonprofit precum 
MVO pentru expertiză
- Guvern 
- Uniuni  
-APIUS ca coordonator 

- Proiecte europene de studii ca 
Erasmus + (pentru finanțare) 
- A P I U S  ș i  Z I P H O U S E  c a 
coordonatori sau parteneri ai altor 
entități  europene interesate   

APIUS

A P I U S  -  î n  c o l a b o r a r e  c u 
organizația de dezvoltare 
și în strânsă cooperare cu o 
companie locală de marketing 

3.F orță de muncă competitivă și abilități 
  compatibile cu viitorul 

Dezvoltarea unei strategii naționale de marketing a resurselor umane pentru a 
promova atractivitatea sectorului și oportunitățile antreprenoriale oferite de industria 
TAFL



Obiective și inițiative strategice

4.S ervicii cu valoare adăugată mai înaltă, 
  inclusiv vânzări și marketing

Dezvoltarea de colecții de produse inovatoare, de ultimă generație sau premium, care 
pot fi livrate în termene scurte și în cantități flexibile.

Stabilirea unei poziționări clare și durabile pentru țară, vizând branduri de ultimă 
generație și premium. Acest lucru va oferi un punct important de diferențiere în 
comparație cu țările vecine, cum ar fi Serbia și România.

Programele de învățământ ale tuturor cursurilor de învățământ superior legate de 
textile și design trebuie să includă un accent suplimentar pe tehnicile de design și 
producție pentru moda de ultimă generație, precum și managementul calității 
îmbrăcămintei.

Investiția într-un model de afaceri de platformă de design colectiv. Investiția ar putea 
fi realizată într-un mod colectiv sau în colaborare cu platformele de design din Italia 
sau Spania.
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Încurajarea eforturilor colective de 
vânzări și design internaționale în 
rândul producătorilor moldoveni de 
mărci proprii  (accent pe Italia)

Stabilirea unei abordări de marketing 
colectiv între mărcile 
moldovenești pe platformele locale 
și internaționale. 

-  C r e a r e a  u n u i  c o l e c t i v  d e 
producători de mărci proprii care se 
concentrează în principal pe exportul 
în Italia
- Înființarea unui birou colectiv de 
vânzări și design în Italia pentru a 
deservi piața italiană

- Înființarea unui grup de companii 
locale care sunt dispuse să-și 
combine eforturile de marketing
- Identificarea platformelor online 
i n t e r n a ț i o n a l e  ș i  n e g o c i e re a 
condițiilor colective

APIUS

DINIMIMA, APIUS

Obiective și acțiuni tactice 

OBIECTIV ACȚIUNE(I) RESURSE ȘI PARTENERI

Creșterea ponderii companiilor care 
operează pe un model FOB vs CMT 

Diversificarea locațiilor de 
aprovizionare cu accent pe 
aprovizionarea de stofe sustenabile

Dezvoltarea vânzărilor pe piețe noi 
pentru mărci proprii 

Angajarea într-un efort comun 
promoțional orientat spre brandurile 
de înaltă calitate și premium

Elaborarea unei strategii de vânzări 
și marketing în sectorul național și 
sprijinul companiilor cu instruire 
individuală în vânzări și marketing

- Investiția în departamente de 
design și software de design
- Investiția în continuare în studii de 
design
- Organizarea stabilirii contactelor cu 
băncile și organizațiile financiare 
pentru a le informa despre impactul 
investițiilor în design și aprovizionare

- Creșterea misiunilor de 
aprovizionare cu accent pe design 
și durabilitate
- Extinderea cercului participanților 
la misiune pentru a include
proprietari, cumpărători și design 
manageri 

- Creșterea participării la târgurile 
internaționale care vizează mărci 
proprii
- Investiții  în relații publice și un plan 
de acțiune de e-marketing colectiv, 
inclusiv campanii care implică 
influenceri

Identify potential collaborations in 
Italy, Germany and Northern 
European countries

Elaborarea strategiei cu experți 
internaționali din sectorul, care pot 
oferi și instruire

- ZIPHOUSE va oferi recomandări 
pentru planul de studii  
- Guvernul pentru strategia de studii  
- Bănci  

- ZIPHOUSE și APIUS ca 
coordonatori 
- Proiecte guvernamentale 
ș i  de expor t  pentru finanțare

- ZIPHOUSE, APIUS 
- Proiecte guvernamentale 
ș i  de expor t  pentru finanțare

APIUS ca coordonator

APIUS în colaborare cu USAID, 
Suedia și Marea Britanie, GIZ, CBI



Obiective și acțiuni tactice

Obiective și inițiative strategice

OBIECTIV ACȚIUNE(I) RESURSE ȘI PARTENERI

Crearea mesajelor clare și coerente 
despre brandul „Fabricat in Moldova” 
și competențele industriei ușoare din 
Moldova prin marketing 
și promovare digitală

Utilizarea influencer marketing 
pentru a promova imaginea țării la 
n i v e l  l o c a l  ș i  i n t e r n a ț i o n a l

Identificarea și nominalizarea unei 
companii specializate în marketing 
online. Concentrarea pe canalele de 
marketing pe rețelele sociale, 
cum ar fi Instagram

Identificarea ambasadorilor printre 
vedetele moldovenești și/sau 
expatriații moldoveni

APIUS

APIUS

5.M arketing colectiv 
  și branding național 

Crearea și actualizarea continuă a unei strategii naționale de marketing și promovare 
digitală pentru a promova industria ușoară din Moldova la nivel global.  



Concluzie și rezumat 

al recomandărilor  

Piața UE trece printr-o tranziție care redefinește lanțurile internaționale de 
aprovizionare a industriei producătoare. În pofida unei capacități de producție bine 
stabilite, sectorul de îmbrăcăminte din Moldova trebuie să-și îmbunătățească 
capacitățile într-un șir de domenii și să implementeze schimbări la diferite niveluri 
pentru a profita de oportunități și a asigura o creștere durabilă a exporturilor. Există 
încă un decalaj semnificativ între standardele și nivelurile de servicii oferite și cele 
solicitate de piață.

S-au identificat următoarele domenii prioritare pentru dezvoltare și investiții:

Aceasta reprezintă o mare provocare pentru companiile individuale. Cu toate 
acestea, prin unirea eforturilor și combinarea punctelor forte, provocările pot fi 
depășite. Disponibilitatea producătorilor de a investi, de a coopera și de a împărtăși 
va determina cât de eficient și cât de rapid poate fi implementată schimbarea.

Pentru a iniția acest proces de tranziție, trebuie selectat un grup de fabrici disponibile 
să se concentreze pe implementarea schimbărilor rapide în mod colectiv. Acest grup 
de fabrici ar deveni mentori ai industriei și ar ajuta ulterior alți producători să facă 
tranziția necesară.

Îndeplinirea cerințelor 
cu sau fără caracter 
legislativ ale pieței UE

Tranziția de la 
modelul de servicii 
CMT la FOB

Dezvoltarea 
capacităților 
de vânzare și marketing
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Surse  

APIUS Report: Recommendations for 
Roadmap, June 2016  

ITC Study: EU Market for Sustainable 
Products

https://www.intracen.org/uploadedFiles/intrac
enorg/Content/Publications/EU%20Market%2
0for%20Sustainable%20Products_Report_fina
l_low_res.pdf

CEEDII Report on the role of ZIPHOUSE 

CBI: The European Market Potential for 
Recycled Fashion 

https://www.cbi.eu/market-
information/apparel/recycled-fashion/market-
potential  

WITS Data 
https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/
Country/VNM/Year/2017/TradeFlow/Import/
Partner/all/Product/50-63_TextCloth#

Textile and Raw Materials, Turkey Ministry of 
Trade 
https://www.trade.gov.tr/data/5b8fd6d913b8
761f041feee0/Textile%20and%20Raw%20Mat
erials.pdf

IMF and World Bank data

https://www.imf.org/external/datamapper/NG
DPDPC@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD

https://databank.worldbank.org/data/downloa
d/GDP.pdf

Eurostat data 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/299
5521/9678920/6-20032019-AP-
FR.pdf/0c51b1a2-6ed6-44da-b637-
ab513422cd9b

Euler Hermes study, 2021

https://www.eulerhermes.com/en_global/new
s-insights/economic-insights/Bruised-but-not-
beaten-Europe-s-textile-industry-is-a-perfect-
candidate-for-a-greener-and-digital-
recovery.html

Business confidence indicators from the 
European Commission - Euratex 

https://euratex.eu/news/2021-must-be-a-
turning-point-for-the-european-textiles-and-
clothing-industry/

ATP data 

https://www.infoaid.com/wp-
content/uploads/2019/09/Portuguese-TC-
Industry_2019_3.2019.pdf

Turkish ministry of Trade, 2018 
https://trade.gov.tr/data/5b8fd58313b8761f0
41fee92/463509df3a740ee554c4aaa268811b
c6.pdf







Disclaimer: Această publicaţie a fost elaborată cu suportul Proiectului 
de Competitivitate din Moldova, finanţat de Agenţia Statelor Unite 
pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), Suedia și UK. Conţinutul 
acestui material este responsabilitatea autorului și nu reflectă 
neapărat opinia USAID, a Guvernelor SUA, Suediei sau al Marii Britanii.
 

RECONSTRUIREA UNEI INDUSTRII

UŞOARE DURABILE ÎN MOLDOVA

Foaie de parcurs strategică
Plan de acțiune de recuperare pe termen
mediu în era post-Covid-19
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