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nr. 1 din 02.07.2013

al şedinţei Grupului de lucru pentru elaborarea proiectului
Strategiei sectoriale de cheltuieli în domeniul dezvoltării sectorului privat pentru anii 2014-2016
A prezidat şedinţa: dl Dumitru GODOROJA, Viceministru al economiei, preşedinte al
Grupului de lucru
Au fost prezenţi: 22 participanţi, membrii Grupului de lucru (lista se anexează)
S-a discutat:
1.

Planul de lucru pentru elaborarea proiectului Strategiei sectoriale de cheltuieli în
domeniul dezvoltării sectorului privat;

2.

Metodologia de elaborare a Strategiilor sectoriale de cheltuieli;

3.

Sarcinile, responsabilităţile, termenii de prezentare a contribuţiilor pentru proiectul
Strategiei.

Au luat cuvîntul:
Dl. Dumitru GODOROJA, Viceministru al economiei, a deschis şedinţa, salutînd
membrii Grupului de lucru şi comunicînd necesitatea elaborării Strategiei sectoriale de cheltuieli
şi sarcina care este pusă în responsabilitatea Grupului de lucru, creat prin Ordinul Ministerului
Economiei nr.02 din 10 ianuarie 2013. A prezentat scopul şedinţei convocate şi în linii generale
Planul de lucru pentru elaborarea Strategiei sectoriale de cheltuieli. Scopul şedinţei este de a
iniţia elaborarea Strategiei sectoriale de cheltuieli în domeniul dezvoltării sectorului privat.
Această Strategie este o strategie nouă pentru Ministerul Economiei.
Dna Dina ROŞCA, şef Direcţie coordonare si generalizare a politicilor bugetar-fiscale,
Ministerul Finanţelor, a prezentat metodologia de elaborare a Strategiilor sectoriale de cheltuieli,
care a menţionat că anul trecut Ministerul Economiei a elaborat deja două Strategii sectoriale,
una în domeniul infrastructurii calităţii şi alta în domeniul energetic. Anul acesta s-a iniţiat
procesul de elaborare celei de-a treia Strategii, anume în domeniul dezvoltării sectorului privat.
A menţionat că la începutul fiecărui proces se instituie Grupul de Lucru (etapă depăşită,
deoarece Grupul de Lucru s-a format la începutul anului). în general conform calendarului
bugetar, Strategiile sectoriale se elaborează în perioada 25 februarie - 15 martie. în anul curent
s-a tergiversat elaborarea din cauza factorilor politici, astfel încît sarcina curentă este de a finisa
Strategia către 19 iulie. Elaborarea Strategiei se începe cu identificarea programelor bugetare
specifice domeniului. Daca se identifică alte programe, acestea urmează să fie coordonate cu

Ministerul finanţelor. în baza acestor programe vor fi elaborate propunerile pentru bugetul de
stat. S-a relatat că la începutul Strategie se face o analiză, care trebuie să fie cît mai succintă şi
clară. Apoi urmează descrierea programelor sub formă tabelară. Fiecare program/subprogram
includ toate sursele de finanţare. Se identifică indicatori de performanţă. Accentul de bază se
pune pe anul 2014. Acţiunile, măsurile incluse în Strategie trebuie neapărat să fie corelate cu
documentele de planificare strategică: Programul de activitate a Guvernului, SND - Moldova
2020, strategii sectoriale. Proiectul Strategiei obligatoriu se coordonează cu Cancelaria de Stat,
care realizează controlul din punct de vedere a corespunderii politicilor incluse cu priorităţile
Guvernului.
Dna Ecaterina ŢURCANU, şef Direcţie finanţe şi evidenţă contabilă, a întrebat
reprezentanţii Ministerului finanţelor de ce s-au modificat sumele pe anii 2014-2015, la care s-a
răspuns că majorările sunt legate de finanţarea matricei.
Dl Dumitru GODOROJA, Viceministru al economiei, a menţionat că o acţiune
importantă pentru Ministerul Economiei, care necesită suport financiar în jur de 2-3 mii. euro,
este expoziţia Milano - 2015. în acest sens, s-a recomandat ca Ministerul Economiei să vie cu o
propunere de acţiune nouă la strategie.
în concluzie, dl GODOROJA a propus următoarea schemă de lucru: direcţiile
Ministerului, instituţiile responsabile să prezinte în mod de lucru contribuţiile pentru elaborarea
Strategiei: inclusiv, contribuţia la partea descriptivă, şi propuneri de programe bugetare
conform metodologiei prezentate de Ministerul Finanţelor. De asemenea, dna ROŞCA a
menţionat că dacă vor apărea întrebări cu referire la metodologia de creare a Strategiei, să fie
contactată la telefonul 26-26-13.
A

In acest sens, s-a decis:
-

Pînă Ia data de 10 iulie 2013 direcţiile de ramură, Direcţia finanţe şi evidenţă contabilă,
instituţiile responsabile / interesate vor prezenta informaţia privind: partea descriptivă a
Strategiei (importanţa sectorului, problemele cheie, cadrul instituţional), tabelele
completate cu referire la programele bugetare (obiective, acţiunile, costurile, indicatorii
de monitorizare pentru perioada 2014-2016). Informaţia urmează a fi remisă în adresa
Direcţiei analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor.

-

La 12 iulie 2013 va fi organizată şedinţa nr. 2 a Grupului de Lucru, unde va fi pus
în discuţie proiectul preliminar al Strategiei sectoriale de cheltuieli.

-

La 18 iulie 2013 - şedinţa nr. 3 unde Grupul de lucru urmează să aprobe proiectul
preliminar al Strategiei Sectoriale de Cheltuieli şi să-1 transmită în adresa Cancelariei de
Stat, iar ulterior Ministerului Finanţelor, pentru a fi prezentat Grupului Coordonator
pentru elaborarea CBTM pe anii 2014-2016.

Viceministru al economiei,
Preşedintele Grupului de lucru

Ex: Rodica Nicoara
Tel: 250-640

Dumitru GODOROJA

