
ZONA 
ECONOMICĂ 
LIBERĂ

Ungheni-Business



AMPLASARE GEOGRAFICĂ 
STRATEGICĂ – PUNTE ÎNTRE 
VEST ȘI EST



Membru al Organizației 
Mondiale a Comerțului 
din 2001

Acorduri de promovare 
mutuală și protecție a 
investițiilor (34 țări)

Moldova a semnat  tratate 
de dublă impunere cu 50 
de țări 

 Acord de Asociere între 
Uniunea Europeană și 
Moldova /(DCFTA) – 2014

Comunitatea Statelor 
Independente (CSI) (2012)

Turcia (2017)Țările GUAM (2002)

Țările CEFTA (2007)
Acord de Parteneriat Strategic, 
Comerț și Cooperare între Marea 
Britanie și Moldova (2020)

PIAȚA DE PESTE 1 MLD 
DE CONSUMATORI

ACORDURI DE LIBER SCHIMB

MOLDOVA



ZEL ,,UNGHENI-BUSINESS” 
A fost creată în 2002 pe o perioadă de 42 de ani Soroca

Hincesti

Calarasi

Chișinău

Post Vamal Sculeni (RO)
 
Post Vamal Cristești (RO)

Post Vamal Sculeni (RO)
 
Post Vamal Costești (RO)

Post vamal Cosăuți (feribot) (UA)

Ungheni -

Soroca -

Soroca -

Ungheni -

Soroca -

25 km

140 km

3 km

105 km

12 km

Nisporeni

Giurgiulești

Suprafața totală – 145 ha

Ungheni – 64 ha

Călărași – 32,3 ha

Nisporeni – 26 ha

Soroca – 20,6 ha

Hîncești – 2 ha

Ungheni – Iași  45 km  pe cale auto

Ungheni – Aeroportul Internațional Iași  53 km

Ungheni – Portul Internațional Giurgiulești  273 km 

Ungheni – Portul Internațional Odessa   294 km

Iași

ROMANIA

UKRAINE

Odessa

Ungheni Ungheni - Chișinău (KIV) 
Soroca - Chișinău (KIV)
Hîncești - Chișinău (KIV)
Călărași - Chișinău (KIV)
Nisporeni - Chișinău (KIV)

125 km
171 km
40 km
70 km
87 km

Ungheni - Giurgiulești 
Soroca - Giurgulești 
Hîncești - Giurgiulești
Călărași - Giurgiulești
Nisporeni - Giurgiulești

273 km
372 km
183 km
245 km
240 km



DE CE ZEL?

TVA Impozit 
pe venit

Impozit 
pe venit

Impozit 
pe venit

ANI
pentru o perioadă de 
3 (5) ani în cazul 
investițiilor de 1 (5) 
mil USD

pentru mărfurile 
(serviciile) produse 
și livrate la export

din alte activități

Garanții de stat în 
cazul modificărilor 
legislative 

Infrastructura 
edilitară și de 
transport 

Sistemul dual           
de învățământ

Coridor verde la 
hotar cu UE (AEO)

Asistența profesională 
continuă de către 
Administrația ZEL 

Achitări în EUR/USD  
între rezidenții ZEL

Post vamal pe 
teritoriul ZEL 12/7

accize și taxe 
vamale

0% 0% 6% 9% 0% 10



FACILITĂȚI VAMALE
Scutirea de taxe vamale la import și export. 
Se achită doar taxa pentru proceduri vamale 
(0.1% din valoarea în vamă a mărfii)

Introducerea pe perioada unei zile în zona liberă 
a mărfurilor autohtone în scopuri necomerciale, 
având valoarea totală indicată în documentele de 
însoţire a acestora, care nu va depăşi 500 Euro 
inclusiv, se realizează fără completarea declaraţiei 
vamale

Posibilitatea de transmitere a mărfurilor 
de la un Rezident la altul în cadrul ZEL în 
baza documentelor de însoțire, fără 
perfectarea declarației vamale



GENURI DE ACTIVITATE ÎN ZEL

(servicii comunale, 
depozitare, construcții, 
alimentație publică etc.)  

Producția industrială 
a mărfurilor

Sortarea, ambalarea, 
marcarea și alte asemenea 

operațiuni asupra 
mărfurilor tranzitate prin 

teritoriul R. Moldova

Genuri auxiliare 
de activitate

Activitate 
comercială externă

Zonele economice libere sunt părți ale teritoriului vamal al Republicii 
Moldova, separate din punct de vedere economic, în care pentru 
investitorii autohtoni şi străini sunt permise, în regim preferenţial, 
genuri ale activităţii de întreprinzător.



CUM SĂ DEVII REZIDENT?

Copia documentului de 
achitare a taxei de 
participare la concurs

Copia certificatului de înregistrare în 
calitate de subiect al activității 
antreprenoriale în Republica Moldova, 
eliberat de către Agenția Servicii 
Publice

Copia  situațiilor financiare 
pentru ultimul an de activitate

Numele și prenumele persoanelor, 
autorizate să acționeze în numele 
participanților la concurs și să semneze 
documentele juridice,  copia actului de 
identitate

Cererea privind 
admiterea la concurs1

2

3

4

5

6

Business planul pentru            
2-3 ani de activitate 



0.5 - 1.5 Euro / m2 / an
Taxa pentru arenda terenului (public)

Taxe de înregistrare în calitate de rezident

• participare la concurs

• certificat de rezident

• autorizație

400 Euro

600 Euro 

1000 Euro

Producție industrială - 0.5% - 1%

Sortare, marcare, ambalare și alte 
asemenea operațiuni cu mărfurile tranzitate 
prin teritoriul vamal al Republicii Moldova –     
până la 2%

Activitate comercială externă – până la 2%

Alte genuri de activitate – până la 2%

Taxe din vânzările nete

PLĂȚI ȘI TAXE ÎN ZEL



Brownfield (proprietate privată) – 24.6 ha

Ungheni – 19,18 ha 
(spații de producere/depozitare – 20675 m2) 
Soroca – 3,02 ha 
(spații de producere/depozitare – 19100 m2)
Nisporeni – 2,4 ha 
(spații de producere/depozitare – 4136 m2)

OFERTA  ZEL “UNGHENI-BUSINESS”

Greenfield – 73.57 ha

Proprietate publică – 49,9 ha (Călărași și Soroca)
Proprietate privată – 23,7 ha (Nisporeni)



ZEL “UNGHENI-BUSINESS”

Vă mulțumim pentru atenție!

www.freezone-ungheni.md office@freezone-ungheni.md tel./fax : +373 236 20 184


