M inisterul Econom iei
şi Infrastructurii
al Republicii M o ld o va

P RO CES-V ERB A L nr. 2
din 17.04.2018
r

al şedinţei Grupului de lucru pe dom eniul econom ic
pentru elaborarea Obiectivului general 1 a Strategiei Naţionale
de Dezvoltare „M oldova 2030”
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A prezidat şedinţa: Dna Iulia C O ST IN , Secretar General de Stat al M inisterului Economiei şi
Infrastructurii, Preşedintele Grupului de lucru pe dom eniul economic.
Au fost prezenţi: 30 participanţi, membri ai Grupului de lucru, invitaţi {lista se anexează)
Agenda şedinţei:
1. Cuvînt de introducere;
2. Validarea capitolelor 1 şi 2;
3. Analiza capitolelor 3 - 5 :
Obiective specifice,
Acţiuni pe term en m ediu şi lung,
Estimarea impactului;
4. Concluzii şi următorii paşi de întreprins.
Dna Iulia C O S T IN , Secretar General de Stat, a deschis şedinţa de lucru, salutînd membrii
Grupului de lucru şi m enţionînd că Ministerul Economiei şi Infrastructurii a lansat cea de-a două rundă
a procesului de elaborare a proiectului Strategiei Naţionale de Dezvoltare ’’M oldova 2030”, în special
a Obiectivului general 1 din cadrul acesteia.
Totodată, a m enţionat că, în perioada de la prim a şedinţă pînă la m om ent au fost colectate
propunerile şi sugestiile prezentate de membrii Grupului de lucru pe m arginea capitolelor 1 (Situaţia
curentă) şi 2 (Probleme, cauze şi efecte) şi rem ise spre analiză şi considerare echipei Centrului Analitic
Independent "Expert - G rup”, care ne acordă suportul în exerciţiul dat.
La fel, mem brii Grupului de lucru au fost informaţi că pe pagina vveb oficială a Ministerului
Economiei şi Infrastructurii a fost creat un com partim ent special pentru Strategia Naţională de
Dezvoltare ’’M oldova 20 3 0 ” , unde sunt plasate toate materialele aferente pentru consultarea
Obiectivului general 1 http://m ei.aov.m d/ro/content/prioritatea-1, dar totodată, sunt plasate în paralel şi
pe platform a www.particip.izov.m d.
Concom itent, a m enţionat că Grupul de lucru pe dom eniul econom ic a fost extins prin
completarea acestuia cu reprezentanţi ai Consiliului Naţional de Participare, GIZ M oldova, Am basadei
Austriei în RM şi Consiliului Naţional al Tineretului din M oldova (Ordinul de completare nr.166 din
28.03.2018 se anexează). Grupului de lucru îi revine un rol important în procesul de elaborare a
Strategiei Naţionale de Dezvoltare pe obiectivul trasat, acesta constituind platform ă 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.
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De asem enea, a informat că toate persoanele cointeresate pot participa la orice etapă a procesului
de elaborare şi consultare a proiectului Strategiei Naţionale de Dezvoltare.
Dna lulia Costin a m ulţumit m em brilor Grupului de lucru pentru contribuţiile şi opiniile
prezentate la prim ele două capitole ale Obiectivului general 1 ” Creşterea veniturilor din surse durabile
şi atenuarea inegalităţilor economice" din cadrul Strategiei Naţionale de Dezvoltare ’'M oldova 2030"
şi a menţionat că se contează şi în continuare pe suportul tuturor pentru elaborarea şi definitivarea
celorlalte 4 capitole ale Strategiei.
1)1 A drian Lupuşor, director executiv al Centrului Analitic Independent "Expert - G rup”, a
efectuat o scurtă recapitulare a informaţiei privind situaţia curentă, problem ele, cauzele şi efectele
scoase în evidenţă şi discutate în cadrul prim ei şedinţe de lucru, m enţionînd că concluziile stau la baza
stabilirii obiectivelor specifice, acţiunilor pe term en m ediu şi indicatorilor de progres pentru Obiectivul
general 1 din cadrul Strategiei Naţionale de Dezvoltare.
In continuare, au fost prezentate şi puse în discuţie: viziunea strategică a Obiectivului general 1
" Creşterea veniturilor din surse durabile şi atenuarea inegalităţilor economice ” , obiectivele specifice
şi acţiunile pe term en m ediu aferente acesteia, precum şi impactul scontat în urma implementării lor

{,textul se anexează la prezentul proces-verbal).
In cadrul panelului de discuţii au luat cuvîntul următoarele persoane: Dna I. Drăgălin, Dl N.
Garştea (BN M ), Dl V. Cam inschi (C N PM ), Dna O. G hedrovoci (GIZ), Dna V. Gîdilica (BNS), Dl A.
M orcov (C A LM ). Dna L. Stihi (O D IM M ), Dna N. Hasan (CNP), Dna R. N icoara (MEI), Dna A. Ursoi
(MEI) şi alţii, care au intervenit cu unele sugestii pe m arginea textului Obiectivului general 1, pus în
discuţie în cadrul şedinţei de lucru. S-a convenit ca toate propunerile şi opiniile audiate în cadrul
şedinţei să fie luate în considerare, cu definitivarea textului Obiectivului general 1 (capitolele 1-5)
potrivit acestora, după care se va remite textul ajustat m em brilor Grupului de lucru spre consultare şi
expunere de opinie.
Astfel, ca paşi următori ai procesului de elaborare a Obiectivului general 1 din cadrul Strategiei
Naţionale de Dezvoltare s-a stabilit că după obţinerea de la echipa ’’Expert-G rup” a textului ajustat a
acestuia conform propunerilor şi opiniei expuse în cadrul şedinţei, secretariatul Grupului de lucru îl va
remite către toţi mem brii pentru expunere şi coordonare. Este important că pentru m em brii Grupului
de lucru care nu au fost prezenţi la şedinţă şi pentru alte persoane cointeresate, aceasta poate fi
urmărită din înregistrarea video, accesînd link-ul: https://ww w.privesc.eu/arhiva/80774/ElaborareaStrategiei-Nationale-de-D ezvoltare—M o ld ova-2030— G rupul-de-lucru—Cresterea-veniturilor-dinsurse-durabile-si-atenuarea-ineszalitatilor-ec şi au posibilitatea de a se expune asupra textului
Obiectivului general 1, fiind astfel asigurată o transparenţă m axim ă a procesului realizat.
In final, Dna lulia Costin a m ulţum it echipei "E xpert-G rup" pentru suportul şi informaţia
prezentată în cadrul şedinţei, precum şi tuturor m em brilor Grupului de lucru pentru prezenţă şi
implicare activă şi, totodată, a îndem nat şi solicitat implicare în procesul de consultare şi coordonare
din partea tuturor m em brilor Grupului de lucru pentru a obţine în final un docum ent calitativ şi cît mai
real şi reprezentativ pentru următorii 12 ani.
S-a decis:
1. Echipa ”E xpert-G rup” va ajusta textul Obiectivului general 1 (capitolele 1-5) potrivit
propunerilor şi opiniilor audiate în cadrul şedinţei de lucru - termen 1 zi ;
2.
Secretariatul Grupului de lucru va rem ite textul Obiectivului general 1 ajustat conform
propunerilor şi opiniilor audiate în cadrul şedinţei şi toate materialele aferente tuturor m em brilor şi
persoanelor participante la şedinţă;
3.
Membrii Grupului de lucru, pînă la data de 23 aprilie 2018 , urm ează să prezinte comentarii,
propuneri, idei, precizări la capitolele 3-5 ale Obiectivului general 1 din Strategie, şi anume: viziunea
strategică, obiective specifice, acţiuni prioritare şi impactul scontat;

4.
C om entariile pot fi prezentate inclusive în track changes sau în formă de comentarii
generale şi rem ise în adresa Direcţiei analiză, m onitorizare şi evaluare a politicilor (D A M E P ) din
cadrul M inisterului Econom iei şi Infrastructurii şi/sau direct echipei "Expert - G ru p ” ;
5.
D A M E P va colecta propunerile parvenite din partea m em brilor Grupului de lucru sau altor
persoane cointeresate, după care le va remite echipei "Expert - G rup" pentru analiză şi luare în
considerare, după caz, la definitivarea capitolelor 3-5 ale Obiectivului general 1.

Anexă: 1. Lista participanţilor la şedinţa Grupului de lucru, din 17 aprilie 2018 (Anexa nr.l);
2. Obiectivului general 1 ”Creşterea veniturilor din surse durabile şi atenuarea inegalităţilor economice"
(Anexa nr.2).

Secretar General de Stat,
Preşedintele G rupului de lucru

Iulia C O ST IN

Secretar al G rupului de lucru

Angela Ţurcanu
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A nexa 1 la Procesul-verbal nr. 2 din 17.04.2018

29.

Lista participanţilor
la şedinţa C rup ulu i de lucru pentru elaborarea O biectivului general 1 din cadrul
_______________Strategiei Naţionale de Dezvoltare „ M o ldova 2030r,_______________
Numele
Funcţia
Iulia COSTIN
Secretar General de Stat
Iuliana DRAGALIN
Secretar de Stat
Eugeniu CHISTOL
Şef Direcţie analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor,
Ministerul Economiei si Infrastructurii
Angela ŢURCANU
Consultant principal al Direcţiei analiză, monitorizare şi evaluare a
politicilor, Ministerul Economiei şi Infrastructurii
Rodica NICOARA
Consultant principal, Secţia modelare şi prognozare economică,
Ministerul Economiei şi Infrastructurii
Aliona URSOI
Consultant principal. Secţia reglementarea mediului de afaceri şi
IMM, Ministerul Economiei şi Infrastructurii
Marian MAMEI
Şef Direcţie infrastructura calităţii şi securitate industrială,
Ministerul Economiei si Infrastructurii
Viorica BEJ AN
Şef adjunct, Direcţia infrastructura calităţii şi securitate industrială,
Ministerul Economiei si Infrastructurii
Liudmila STIHI
Şef Direcţie analiză, instruire şi inovare, Organizaţia pentru
Dezvoltarea Sectorului întreprinderilor Mici şi Mijlocii
Natalia CRISTIAN
Consultant principal al Direcţiei coordonarea politicilor,
Cancelaria de Stat
Liliana IACONI
Şef Direcţie analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor,
Ministerul Finanţelor
Valentina GIDILICA
Şef Direcţie statistica macroeconomică şi conturi naţionale,
Biroul National de Statistică
Diana RAILEAN
Director adjunct, Direcţia generală dezvoltare instituţională şi relaţii
externe, Comisia Naţională a Pieţei Financiare
Natan GARŞTEA
Consilier al Guvernatorului, Şef interimar al Direcţiei stabilitate
financiară, Banca Naţională a Moldovei
Corina PRIGORSCHI
Economist principal, Serviciul relaţii externe şi integrare europeană,
Banca Naţională a Moldovei
Diana RUSSU
Şef Direcţie susţinere şi promovare a membrilor Camerei de Comerţ
şi Industrie din Republica Moldova
Elisaveta FOCA
Consilier al Preşedintelui Asociaţiei Băncilor din Moldova
Vitalie VARZARI
Asistent Program migraţie şi dezvoltare, OIM Moldova
Elena ŞOVA
Manager de proiect FIA, Asociaţia Investitorilor Străini
Svetlana CHIRIAC
Economist coordonator, I.S. "MoldATSA”
Vlad CAMINSCHI
Director executiv, Confederaţia Naţională a Patronatelor din
Moldova
Viorel RUSU
Expert, Congresul Autorităţilor Locale din Moldova
Olesea GHEDROVICI
Consultant pe politici economice, GIZ
Angela TIMUS
Secretar ştiinţific, Institutul Naţional de Cercetări Economice
Natalia HASAN
Coordonatoare a Grupului economic, Consiliul Naţional de
Participare
Olga VOLCOV
Consultant pricipal, Direcţia cooperare internaţională, Ministerul
Economiei şi Infrastructurii
Sergiu BOCANCEA
Şef Direcţie infrastructura de comunicaţii, Ministerul Economiei şi
Infrastructurii
Ion RÂULEŢ
Consultant pricipal, Direcţia politici economice şi mediul de
afaceri, Ministerul Economiei şi Infrastructurii
Adrian LUPUŞOR
Centrul Analitic Independent ”Expert-Grup”;

30.

Ion GUMENE

Nr.
1
2.
3.

.

4.
5.
6.
7.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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22.
23.
24.
25.
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27.
28.

Centrul Analitic Independent ”Expert-Grup”.
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