Ministerul Economiei
şi Infrastructurii
al Republicii Moldova

PROCES-VERBAL nr. 1
din 15.03.2018

r

al şedinţei Grupului de lucru pe domeniul economic
pentru elaborarea Priorităţii 1 a Strategiei Naţionale
de Dezvoltare „Moldova 2030”

1

A prezidat şedinţa: Dna Iulia COSTIN, Secretar General de Stat al Ministerului Economiei şi
Infrastructurii, Preşedintele Grupului de lucru pe domeniul economic.
Au fost prezenţi: 29 participanţi, membri ai Grupului de lucru, invitaţi (lista se anexează)
Agenda şedinţei:
1. Cuvânt introductiv - Dna Iulia COSTIN, Secretar General de Stat;
2. Prezentarea Viziunii SND „Moldova 2030” - Ion GUMENE, Centrului Analitic Independent
”Expert-Grup”;
3. Prezentarea Priorităţii 1. Creşterea veniturilor obţinute din surse durabile, în special pentru
cei din chintilele inferioare - Adrian LUPUŞOR, Centrului Analitic Independent ’’ExpertGrup”;
4. Discuţii privind situaţia actuală, problemele şi cauzele în acest domeniu;
5. Paşii următori.
Dna Iulia COSTIN, Secretar General de Stat, a deschis şedinţa de lucru, salutînd membrii
Grupului de lucru şi informînd despre importanţa elaborării noului document naţional de planificare
strategică „Moldova 2030”, care este o prioritate majoră a Guvernului pentru următoarele două luni,
perioadă în care va fi necesar efortul plenar al autorităţilor administrative pentru a elabora
corespunzător Strategia, asigurînd un proces participativ, fără a lăsa pe cineva în urmă, stabilind
viziunea şi priorităţile naţionale de dezvoltare ale ţării pentru următorii 12 ani.
In comparaţie cu strategiile anterioare de dezvoltare naţională, abordarea din Strategia Naţională
de Dezvoltare ’’Moldova 2030” (SND) va fi complet diferită. Noua strategie va fi centrată pe
îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor, care va constitui rezultatul final/ impactul politicilor ţintite de
Guvern pe termen lung.
Noua Strategie se va axa pe 10 obiective pe termen lung şi va ţine cont în mod prioritar de
obiectivele Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030 a ONU şi prevederile Acordului de Asociere dintre
Republica Moldova şi Uniunea Europeană.
Proiectul Strategiei Naţionale de Dezvoltare ’’Moldova 2030” urmează a fi elaborat până la finele
lunii aprilie curent, în conformitate cu prevederile Dispoziţiei Guvernului nr.l9-d din 01.02.2018. Un
rol important în acest proces îi revine Grupului de lucru creat în acest sens, acesta constituind drept
platformă de generare şi de co-creare a ideilor, dar cel mai important de stabilire a viziunii pe termen
lung, cu implicarea tuturor actorilor relevanţi în proces.
Astfel, Grupul de lucru în domeniul economic (Ordinul MEI nr.139 din 14.03.2018 se anexează)
este responsabil de elaborarea Priorităţii 1 “Creşterea veniturilor din surse durabile si atenuarea
inegalitatilor economice’'’ din cadrul Strategiei Naţionale de Dezvoltare, iar pentru asigurarea unui
proces transparent şi participativ de elaborare a acesteia, în componenţa acestuia au fost incluşi

reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, mediului academic şi de afaceri,
partenerilor de dezvoltare şi organizaţiilor societăţii civile.
Pentru asigurarea unui proces cît mai participativ a fost plasat pe pagina web a MEI şi pe
platforma www.particip. gov.md anunţul de iniţiere a procesului de elaborare a proiectului Strategiei
Naţionale de Dezvoltare ’’Moldova 2030”, iar persoanele cointeresate pot participa la orice etapă a
procesului de elaborare şi consultare a documentului.
La fel, echipa Centrului Analitic Independent ’’Expert - Grup” şi Cancelaria de Stat acordă
ministerului suportul metodologic pentru buna organizare şi desfăşurare a exerciţiului dat.
Dl Ion Gumene, expert al Centrului Analitic Independent ’’Expert - Grup”, a prezentat
informaţia despre întreg procesul de elaborare a noii Strategii Naţionale de Dezvoltare, precum şi a
explicat de unde a pornit procesul şi unde se doreşte a ajunge cu noua Strategie, prezentînd viziunea
generală a SND.
Procesul de planificare a unei noi strategii a fost lansat în anul 2016, odată cu elaborarea
Strategiei privind reforma administraţiei publice pentru anii 2016-2020, care prevede un obiectiv ce
ţine de optimizarea şi operaţionalizarea unui sistem de planificare strategică riguros, integrat şi
coerent, precum şi corelat cu resurse financiare.
Procesul de elaborare a noii strategii a demarat în luna iunie 2017, care a început cu revizuirea
Strategiei Naţionale de Dezvoltare ’’Moldova 2020”, precum prevede ciclul de politici publice că
pentru a iniţia o nouă politică publică trebuie de evaluat mai întîi politica publică anterioară.
Deoarece la moment există peste 300 de documente de planificare strategică, acestea neavînd
prevăzuţi indicatori şi surse financiare, Guvernul şi-a stabilit un obiectiv ca pînă în anul 2020 să
revizuie sistemul de planificare strategică în vederea îmbunătăţirii acestuia. Astfel, după aprobarea
Strategiei Naţionale de Dezvoltare ’’Moldova 2030” va urma, în baza acesteia, procesul de revizuire şi
de raţionalizare a documentelor de politici sectoriale, astfel încât să fie eficientizate şi aliniate la
viziunea pe termen lung de dezvoltare a ţării.
In perioada septembrie - decembrie 2017 a fost elaborată Nota de concept privind viziunea
Strategiei Naţionale de Dezvoltare ’’Moldova 2030”, care prezintă mai multe detalii cu privire la
abordarea utilizată în general la elaborarea SND, dar şi o analiză mai detaliată pentru Prioritatea 1.
O altă premisă pentru elaborarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare ’’Moldova 2030” a fost
Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030, aprobată de către toate ţările membre ONU, care include 17
obiective globale, 169 ţinte şi 241 indicatori, pe care ţările urmează să le atingă pînă în anul 2030.
Făcînd o analiză pentru a aprecia în ce măsură Agenda 2030 este integrată în politicile naţionale s-a
constatat că doar 1/3 din ţintele globale se regăsesc la nivel naţional şi mai mult de jumătate din
indicatori nu sunt incluşi în strategiile naţionale. Drept urmare, Strategia ’’Moldova 2030” va constitui
un instrument pentru implementarea Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030 a ONU.
La fel, au fost prezentate concluziile evaluării Strategiei Naţionale de Dezvoltare ’’Moldova
2020”, printre care se regăseşte şi diminuarea în timp a relevenţei acesteia, motiv pentru care este
necesar a fi elaborată o nouă strategie. SND ’’Moldova 2020” a fost elaborată în anul 2011, cînd
Republica Moldova nu avea semnat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană şi Agenda de
Dezvoltare Durabilă 2030 a ONU, acestea constituind discrepanţe majore între angajamente asumate
mai tîrziu de către Republica Moldova şi documentul de bază de planificare strategică la nivel naţional.
Printre recomandările prezentate, urmare evaluării SND ’’Moldova 2020”, se regăsesc
următoarele: noua strategie să fie centrată pe oameni; să înglobeze angajamentele Acordului de
Asociere şi Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030; să includă un sistem robust de monitorizare şi
evaluare, etc.
în baza Notei de concept elaborate, s-a recomandat Guvernului ca noua Strategie ’’Moldova
2030” să fie centrată pe sporirea calităţii vieţii oamenilor pe termen lung; valorificarea potenţialului
fiecărei persoane; principalele etape ale vieţii.
Formularea celor 10 priorităţi pentru noua Strategie s-a bazat pe cele 10 dimensiuni utilizate la
nivelul UE pentru măsurarea calităţii vieţii oamenilor, care reflectă tot spectul de confort a omului şi
acoperă toate domeniile social-economice. Avantajul acestei abordări este că avem şi indicatori de
monitorizare, deoarece Eurostat are în baza acestor 10 dimensiuni indicatori care măsoară calitatea
vieţii oamenilor, care constituie repere după care să ne conducem.

In baza acestor dimensiuni s-au formulat 4 priorităţi cu 10 obiective pe termen lung. Priorităţile
coincid cu cele 4 sectoare acoperite de Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030. Pe domeniul economic
este prioritatea 1 ’’Economie durabilă şi inclusivă”.
In conformitate cu obiectivele pe termen lung au fost create 10 grupuri de lucru sectoriale.
Fiecare Grup de lucru se va întruni de 3 ori conform Planului general de elaborare a SND. Grupurile
de lucru vor elabora, discuta şi valida elementele Strategiei, conform Hotărârii Guvernului nr.33 din
2007, pentru fiecare din cele 10 obiective, într-un proces participativ. Cancelaria de Stat şi echipa
Expert-Grup va asigura suportul metodologic şi analitic pentru grupurile de lucru şi va asigura o
abordare comună în activitatea tuturor grupurilor de lucru şi în elaborarea elementelor strategiei.
Potrivit calendarului şedinţelor în perioada 12-23 martie 2018 sunt analizate de către Grupurile
de lucru primele două capitole (situaţia curentă; probleme, cauze şi efecte); în perioada 26 martie - 6
aprilie 2018 urmează a fi validate capitolele 1 şi 2, precum şi analizate capitolele 3 şi 4 (obiective
specifice; acţiuni pe termen mediu şi lung); în perioada 9-20 aprilie 2018 urmează a fi validate
capitolele 3 şi 4, precum şi analizate capitolele 5 şi 6 (estimarea impactului; indicatori de progres).
în perioada aprilie - mai curent proiectul Strategiei urmează a fi avizat şi consultat conform
procedurilor legale, iar în luna mai este preconizat ca proiectul să fie aprobat şi transmis Parlamentului
spre adoptare în actuala sesiune parlamentară.
Dl Adrian Lupuşor, director executiv al Centrului Analitic Independent ’’Expert - Grup”, a
prezentat situaţia curentă a Priorităţii 1 ’’Creşterea veniturilor din surse durabile şi atenuarea
inegalităţilor economice”, principalele probleme şi factorii cauzali (textul se anexează).
Referitor la impactul asupra bussinesului a menţionat că trebuie luat în consideraţie, în mod
prioritar, impactul asupra oamenilor, deoarece deseori interesele bussinesului vin în contradicţie cu
interesele oamenilor. Spre exemplu, reglementări mai simplificate ce ţin de siguranţa alimentelor sunt
în favoarea mediului de afaceri, însă în defavoarea consumatorilor. în ultimă instanţă, creşterea
economică sau dezvoltarea mediului de afaceri trebuie să constituie instrument şi nu scop în sine,
instrument pentru a crea locuri de muncă decente, crea oportunităţi de venituri pentru oameni, etc.
în cadul panelului de discuţii privind situaţia actuală, problemele şi cauzele în acest domeniu sau propus 4 întrebări pentru discuţii, precum:
1. Cum asigurăm o creştere economică cu beneficii tangibile pentru oameni?
2. Cum asigurăm durabilitatea creşterii economice, astfel încât până în 2030 să atingem nivelul
mediu din ţările Europei Centrale şi de Est?
3. Cum sporim veniturile oamenilor din surse durabile (salarii şi venituri din auto-ocupare) şi
reducem ponderea surselor non-durabile (protecţie socială, remiteri)?
4. Cum valorificăm potenţialul oamenilor, atât în calitate de angajatori, cât şi angajaţi?
Totodată, s-a menţionat că şedinţa se transmite on-line pe portalul www.privesc.eu şi prin
intermediul modulului de comentarii există posibilitatea de a colecta şi opinia persoanelor, care din
diverse motive, nu au putut veni la acest eveniment. Astfel, pentru a facilita o discuţie cît mai inclusivă
asupra subiectului discutat, atunci cînd vor apărea careva întrebări şi sugestii, acestea vor fi vociferate
în cadrul discuţiei, iar care nu se va reuşi a fi reflectate verbal, vor fi stocate/ documentate de către
echipa care lucrează la compilarea documentului pentru a fi analizate şi luate în consideraţie.
S-a stabilit modalitatea de lucru pe marginea primelor două capitole în perioada anunţată (10
zile) şi s-a convenit că membrii Grupului de lucru pot înainta/ prezenta comentarii, propuneri, idei,
precizări vizavi de acestea, în special s-a atras atenţia asupra compartimentelor Problema, Pe cine
afectează şi Factorii cauzali, care reprezintă proiectul iniţial de text al Priorităţii 1 din Strategie.
Comentariile pot fi prezentate sub orice formă, operate în track changes sau în formă de comentarii
generale.
Totodată, s-a menţionat că Nota de concept prezintă mai multe detalii cu privire la abordarea
utilizată în general la elaborarea SND, dar şi o analiză mai detaliată pentru Prioritatea 1, care la fel
poate fi supusă comentariilor.
La fel, s-a menţionat că întregul set de documente aferent Priorităţii 1 vor fi transmise la toţi
membrii Grupului de lucru, precum şi despre faptul că în curînd se va lansa modului destinat SND pe
portalul www.particip.gov.md, unde vor fi plasate toate documentele relevante şi informaţia despre
etapa la care se află procesul şi paşii necesari de întreprins.

Deoarece au apărut întrebări on-line referitor la agendele Grupurilor de lucru, s-a menţionat că
acestea vor fi plasate pe portalul www.particip.gov.md.
în cadrul panelului de discuţii au luat cuvîntul următoarele persoane: Dna Liudmila Stihi
(ODIMM), Dl Sergiu Iurcu (CNSM), Dl Alexandru Morcov (CALM), Dna Olga Gagauz (INCE), Dl
Andrei Brighidin (OHCHR, UN Women), care au intervenit cu unele sugestii pe marginea textului
priorităţii discutate şi răspănzînd la întrebările propuse. S-a convenit ca toate propunerile şi problemele
ridicate în cadrul şedinţei să fie înaintate în scris secretariatului Grupului de lucru. La fel, discuţiile din
cadrul
şedinţei
de
lucru
pot
fi
urmărite
din
înregistrarea
video
a
https://www.privesc.eu/Arhiva/80399/Elaborarea-Strategiei-Nationale-de-Dezvoltare—Moldova-2030—Grupul-de-lucru—Cresterea-veniturilor-din-surse-durabile-si-atenuarea-inegalitatilor-ec .
în final, Dna Iulia COSTIN a mulţumit echipei ”Expert-Grup” pentru suportul şi informaţia
prezentată în cadrul şedinţei, precum şi tuturor membrilor Grupului de lucru pentru prezenţă şi
implicare şi, totodată, a îndemnat de a promova şi mediatiza în rîndul populaţiei despre necesitatea
elaborării noii Strategii de dezvoltare; de a lămuri care este diferenţa între noua strategie şi cea
anterioară; care este ţinta Guvernului stabilită în vederea ridicării nivelului de trai al populaţiei şi paşii
care urmează a fi întreprinşi pentru atingerea acesteia, etc.
S-a decis:
1. Secretariatul Grupului de lucru va remite toate materialele discutate în cadrul şedinţei
tuturor membrilor şi persoanelor participante la şedinţă;
2. Membrii Grupului de lucru, pînă la data de 26 martie 2018, urmează să prezinte
comentarii, propuneri, idei, precizări la primele două capitole ale Priorităţii 1, în special, la
compartimentele Problema, Pe cine afectează şi Factorii cauzali, care reprezintă proiectul iniţial de
text al Priorităţii 1 din Strategie;
3. Comentariile pot fi prezentate în track changes sau în formă de comentarii generale şi
remise în adresa Direcţiei analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor (DAMEP) din cadrul
Ministerului Economiei şi Infrastructurii sau direct echipei ’’Expert - Grup”;
4. DAMEP va colecta propunerile parvenite din partea membrilor Grupului de lucru sau altor
persoane cointeresate, după care le va remite echipei ’’Expert - Grup” pentru analiză şi luare în
considerare, după caz, la definitivarea capitolelor 1 şi 2 ale Priorităţii 1;
5. în cadrul următoarei şedinţe a Grupului de lucru, care urmează a fi desfăşurată în perioada
26 martie - 6 aprilie curent, vor fi validate primele două capitole şi analizate capitolele 3 şi 4;
6. Data desfăşurării următoarei şedinţe a Grupului de lucru va fi anunţată suplimentar.

Secretar General de Stat,
Preşedintele Grupului de lucru

Secretar al Grupului de lucru

i

Iulia COSTIN

Angela Ţurcanu

Anexa 1 la Procesul-verbal nr. 1 din 15.03.2018

Nr.
1

.

Lista participanţilor
la şedinţa Grupului de lucru pentru elaborarea Priorităţii 1 din cadrul
________ Strategiei Naţionale de Dezvoltare „Moldova 2020”________
Numele
Funcţia

2.

Iulia COSTIN
Eugeniu CHISTOL

3.

Angela ŢURCANU

4.

Victoria BLANUŢA

5.

Valentina CHIPER

6.

Marian MAMEI

7.

Cristina CEBAN

8.

Liudmila STIHI

9.

Ana MEREACRE

10.

Alexandru RUDI

11.

Natalia CRISTIAN

12.

Liliana IACONI

13.

Veronica CUHAL

14.

Corina PRIGORSCHI

15.

Diana RUSSU

16.

Olga ŞULEANSCHI

17.
18.
19.

Cristina COJOCARU PARSONS
Elisaveta FOCA
Victoria DIFTIRENCO

20.
21.

Svetlana CHIRIAC
Sergiu IURCU

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Alexandru MORCOV
Andrei BRIGHIDIN
Angela TIMUS
Rodica PERCIUN
Olga GAGAUZ
Valeria IESANU
Adrian LUPUŞOR
Ion GUMENE

Secretar General de Stat
Şef Direcţie analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor,
Ministerul Economiei şi Infrastructurii
Consultant principal al Direcţiei analiză, monitorizare şi
evaluare a politicilor, Ministerul Economiei şi Infrastructurii
Şef secţie modelare şi prognozare economică, Ministerul
Economiei şi Infrastructurii
Şef Secţie reglementarea mediului de afaceri şi IMM,
Ministerul Economiei si Infrastructurii
Şef Direcţie infrastructura calităţii şi securitate industrială,
Ministerul Economiei si Infrastructurii
Şef Secţie regimuri comerciale şi relaţii economice bilaterale,
Ministerul Economiei si Infrastructurii
Şef Direcţie analiză, instruire şi inovare, Organizaţia pentru
Dezvoltarea Sectorului întreprinderilor Mici şi Mijlocii
Coordonator, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului
întreprinderilor Mici şi Mijlocii
Specialist în planificarea, controlul şi raportarea
performanţei economice, Organizaţia de Atragere a
Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova
Consultant principal al Direcţiei coordonarea politicilor,
Cancelaria de Stat
Şef Direcţie analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor,
Ministerul Finanţelor
Director al Direcţiei generale dezvoltare instituţională şi relaţii
externe, Comisia Naţională a Pieţei Financiare
Economist principal, Serviciul relaţii externe şi integrare
europeană, Banca Naţională a Moldovei
Şef Direcţie susţinere şi promovare a membrilor Camerei de
Comerţ şi Industrie din Republica Moldova
Coordonator programe instruiri, Centrul pentru Educaţie
Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri (CEDA)
Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC)
Consilier al Preşedintelui Asociaţiei Băncilor din Moldova
Şef Direcţie planificare, dezvoltare, promovare, Parcul
Indusrial ’’TRACOM”
Economist coordonator, Î.S. ’’MoldATSA”
Şef Departament protecţie social-economică, Confederaţia
Naţională a Sindicatelor din Moldova
Expert, Congresul Autorităţilor Locale din Moldova
Consultant, OHCHR, UN Women
Secretar ştiinţific, Institutul Naţional de Cercetări Economice
Sef Secţie, Institutul National de Cercetări Economice
Vicedirector, Institutul Naţional de Cercetări Economice
Şef programe, UNDP
Centrul Analitic Independent ”Expert-Grup”;
Centrul Analitic Independent ”Expert-Grup”

