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M inisterul Economiei
si Infrastructurii

^

al Republicii Moldova

P RO CES-V ERBA L nr. 2
din 18.04.2018
r
1
al şedinţei Grupului de lucru pe domeniul infrastructurii şi
dezvoltării regionale şi rurale pentru elaborarea Obiectivului general 2
al Strategiei Naţionale de Dezvoltare „Moldova 2030”
A prezidat şedinţa: Dna lulia COSTIN, Secretar General de Stat al Ministerului Economiei şi
Infrastructurii, Preşedintele Grupului de lucru pe domeniul infrastructurii şi dezvoltării regionale şi
rurale.
Au fost prezenţi: 25 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 termen mediu şi lung,
Estimarea impactului;
4. Concluzii şi următorii paşi de întreprins.
Dna lulia COSTIN, Secretar General de Stat, a deschis şedinţa de lucru, salutînd membrii
Grupului de lucru şi menţionînd că Ministerul Economiei şi Infrastructurii a lansat cea de-a două rundă
a procesului de elaborare a proiectului Strategiei Naţionale de Dezvoltare ’’Moldova 2030”, în special
a Obiectivului general 2 din cadrul acesteia.
Totodată, a menţionat că, în perioada de la prima şedinţă pînă la moment au fost colectate
propunerile şi sugestiile prezentate de membrii Grupului de lucru pe marginea capitolelor 1 (Situaţia
curentă) şi 2 (Probleme, cauze şi efecte) şi remise spre analiză şi considerare echipei Centrului Analitic
Independent "Expert - Grup", care ne acordă suportul în exerciţiul dat.
La fel, membrii Grupului de lucru au fost informaţi că pe pagina web oficială a Ministerului
Economiei şi Infrastructurii a fost creat un compartiment special pentru Strategia Naţională de
Dezvoltare "Moldova 2030", unde sunt plasate toate materialele aferente pentru consultarea
Obiectivului general 2 http://mei.gov.md/ro/content/prioritatea-2, dar totodată, sunt plasate în paralel şi
pe platforma www.particip.gov.md.
Concomitent, a menţionat că Grupul de lucru pe domeniul infrastructurii şi dezvoltării regionale
şi rurale a fost extins prin completarea acestuia cu reprezentanţi ai GIZ Moldova, Ambasadei Austriei
în RM şi Consiliului Naţional al Tineretului din Moldova (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 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.

De asemenea, a informat că toate persoanele cointeresate pot participa la orice etapă a procesului
de elaborare şi consultare a proiectului Strategiei Naţionale de Dezvoltare.
Dna Iulia Costin a mulţumit membrilor Grupului de lucru pentru contribuţiile şi opiniile
prezentate la primele două capitole ale Obiectivului general 2 "Creşterea accesului oamenilor la
infrastructura fizică , utilităţile publice şi condiţii de locuit" din cadrul Strategiei Naţionale de
Dezvoltare "Moldova 2030" şi a menţionat că se contează şi în continuare pe suportul tuturor pentru
elaborarea şi definitivarea celorlalte 4 capitole ale Strategiei.
Dl Adrian Lupuşor. director executiv al Centrului Analitic Independent "Expert - Grup", a
efectuat o scurtă recapitulare a informaţiei privind situaţia curentă, problemele, cauzele şi efectele
scoase în evidenţă şi discutate în cadrul primei şedinţe de lucru, menţionînd că concluziile stau la baza
stabilirii obiectivelor specifice, acţiunilor pe termen mediu şi indicatorilor de progres pentru Obiectivul
general 2 din cadrul Strategiei Naţionale de Dezvoltare.
în continuare, au fost prezentate şi puse în discuţie: viziunea strategică a Obiectivului general 2
"Creşterea accesului oamenilor la infrastructura fizică , utilităţile publice şi condiţii de locuit",
obiectivele specifice şi acţiunile pe termen mediu aferente acesteia, precum şi impactul scontat în urma
implementării lor (textul se anexează la prezentulproces-verbal).
In cadrul panelului de discuţii au luat cuvîntul următoarele persoane: Dl D. Andros (MADRM),
Dl A. Muravschi (GIZ), Dna L. Taban (MF), Dl E. Daţco (CNPM), Dl S. Berzoi (FEE), Dl S. Gaibu
(Expert-Grup), Dl B. Rojnevschi (FSTD), Dl I. Malai (MADRM), Dl A. Morcov (CALM), Dna N.
Iachimov, Dl S. Bocancea (MEI) şi alţii, care au intervenit cu unele sugestii pe marginea textului
Obiectivului general 2, 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 2 (capitolele 1-5) potrivit acestora, după care se va remite textul ajustat membrilor Grupului de
lucru spre consultare şi expunere de opinie.
Astfel, ca paşi următori a procesului de elaborare a Obiectivului general 2 din cadrul Strategiei
Naţionale de Dezvoltare s-a stabilit că după obţinerea de la echipa "Expert-Grup" a textului ajustat a
acestuia conform propunerilor şi opiniei expuse în cadrul şedinţei, secretariatul Grupului de lucru îl va
remite către toţi membrii pentru expunere şi coordonare. Este important că pentru membrii 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://www.privesc.eu/Arhiva/80775/ElaborareaStrategiei-Nationale-de-Dezvoltare—Moldova-2030— Grupul-de-lucru-in-domeniul-infrastructurii-sidezvoltarii-regionale-si-rurale şi au posibilitatea de a se expune asupra textului Obiectivului general 2,
fiind astfel asigurată o transparenţă maximă a procesului realizat.
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 activă şi, totodată, a îndemnat şi solicitat implicare în procesul de consultare şi coordonare
din partea tuturor membrilor Grupului de lucru pentru a obţine în final un document calitativ şi cît mai
real şi reprezentativ pentru următorii 12 ani.
S-a decis:
1. Echipa "Expert-Grup" va ajusta textul Obiectivului general 2 (capitolele 1-5) potrivit
propunerilor şi opiniilor audiate în cadrul şedinţei de lucru - termen 1 z i ;
2. Secretariatul Grupului de lucru va remite textul Obiectivului general 2 ajustat conform
propunerilor şi opiniilor audiate în cadrul şedinţei şi toate materialele aferente tuturor membrilor şi
persoanelor participante la şedinţă;
3. Membrii Grupului de lucru, pînă la data de 23 aprilie 2018 , urmează să prezinte comentarii,
propuneri, idei, precizări la capitolele 3-5 ale Obiectivului general 2 din Strategie, şi anume: viziunea
strategică, obiective specifice, acţiuni prioritare şi impactul scontat;
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4. Comentariile pot fi prezentate inclusive 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 şi/sau direct echipei ’’Expert - Grup”;
5. 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 3-5 ale Obiectivului general 2.

Anexă: 1. Lista participanţilor la şedinţa Grupului de lucru, din 1H aprilie 2018 (Anexa nr.l);
2. Obiectivului general 2 "Creşterea accesului oamenilor la infrastructura fizică, utilităţile publice şi condiţii
de locuit ” (Anexa nr.2).

Secretar General de Stat,
Preşedintele Grupului de lucru

lulia COSTIN

Secretar al Grupului de lucru

Angela Ţurcanu
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Anexa 1 la P rocesul-verbal nr. 2 din 18.04.2018
Lista participanţilor
la şedinţa Grupului de lucru pentru elaborarea Obiectivului general 2 din cadrul
Strategiei Naţionale de Dezvoltare „Moldova 2030”
Nr.
1.
2.

Numele
Iulia COSTIN
Dorin ANDROS

3.

Eugeniu CHISTOL

4.

Angela ŢURCANU

5.

Oxana RUSANOVSCHI

6.

Sergiu BOCANCEA

7.

Tatiana BUZOVSCHI

8.

Igor MALAI

9.
10.

Simion BERZOI
Denis BEJ AN

11.
12.
13.

Lilia TABAN
Svetlana FURTUNA
Stela DERIVOLCOV

14.

Eugen DAŢCO

15.

Boris ROJNEVSCHI

16.
17.
18.
19.

Alexandru MORCOV
Alexandr MURAVSCHI
Natalia IACHIMOV
Valentin BRINIŞTER

20.

Sergiu GAIBU

21.

Alisa MARTINOV

22.

Cezar ILIAŞ

23.

Roman GAPEEV

24.

Adrian LUPUŞOR

Centrul Analitic Independent ’’Expert-Grup”;

25.

Ion GUMENE

Centrul Analitic Independent ’’Expert-Grup".

Funcţia
Secretar General de Stat
Secretar de Stat, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării
Regionale şi Mediului
Şef Direcţie analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor,
Ministerul Economiei si Infrastructurii
Consultant principal al Direcţiei analiză, monitorizare şi
evaluare a politicilor, Ministerul Economiei şi Infrastructurii
Consultant principal al Direcţiei politici şi reglementări în
domeniul societăţii informaţionale şi economiei digitale.
Ministerul Economiei si Infrastructurii
Ş ef Direcţie infrastructura de comunicaţii, Ministerul
Economiei si Infrastructurii
Consultant principal al Secţiei infrastructura drumurilor,
Ministerul Economiei si Infrastructurii
Ş ef Direcţie politici de dezvoltare regională, Ministerul
Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului
Director operaţiuni, Fondul pentru Eficienţă Energetică
Consultant principal al Direcţiei coordonarea politicilor,
Cancelaria de Stat
Şef Secţie investiţii capitale publice, Ministerul Finanţelor
Secţia nivel de trai, Biroul Naţional de Statistică
Şef Serviciu analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor,
Biroul Naţional de Statistică
Director executiv al Uniunii Transportatorilor şi Drumarilor,
Confederaţia Naţională a Patronatelor din Moldova
Preşedinte, Federaţia Sindicatelor Transportatorilor şi
Drumarilor
Expert, Congresul Autorităţilor Locale din Moldova
Consultant Naţional, lider de componentă, GIZ
Consultant, GIZ
Şef Serviciu securitate în transport, Ministerul Economiei şi
Infrastructurii
Director program, Centrul Analitic Independent "ExpertGrup”
Consultant principal. Direcţia politici în domeniul energetic,
Ministerul Economiei si Infrastructurii
Consultant principal, Direcţia politici economice şi mediul de
afaceri, Ministerul Economiei şi Infrastructurii
Ş ef Serviciu transport feroviar, Ministerul Economiei şi
Infrastructurii
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