
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
D I S P OZI Ț I E  nr. 284-d 

din  17 decembrie 2021 
Chișinău 
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În scopul racordării proiectului Strategiei naționale de dezvoltare 
„Moldova 2030” la viziunea, prioritățile și obiectivele de dezvoltare a Republicii 
Moldova pe termen lung, precum și al implementării unui sistem național de 
planificare strategică integrat și coerent, Guvernul DISPUNE: 

1. Se inițiază procesul de actualizare a proiectului Strategiei naționale de
dezvoltare „Moldova 2030”, care se va desfășura în perioada 17 decembrie 
2021–20 aprilie 2022.

2. Proiectul Strategiei menționate va fi actualizat în vederea racordării
vizunii de dezvoltare pe termen lung a Republicii Moldova la cele mai recente 
evoluții locale și globale.

3. Procesul de actualizare a proiectului Strategiei nominalizate va fi
desfășurat transparent și participativ, cu implicarea activă a reprezentanților 
sectorului asociativ, ai mediului de afaceri, ai partenerilor de dezvoltare și ai 
mediului academic.

4. În perioada 17–30 decembrie 2021, prin ordin al secretarului general al
Guvernului, vor fi instituite 4 grupuri de lucru tehnice pentru actualizarea 
proiectului Strategiei numite, conform celor patru piloni ai acesteia:

1) Grupul de lucru tehnic nr. 1 „Economie durabilă și inclusivă”;
2) Grupul de lucru tehnic nr. 2 „Capital uman și social robust”;
3) Grupul de lucru tehnic nr. 3 „Instituții oneste și eficiente”;
4) Grupul de lucru tehnic nr. 4 „Mediul ambiant sănătos”.

5. Grupurile de lucru tehnice vor fi constituite din:
1) secretari de stat ai ministerelor, conform domeniilor de activitate conexe

domeniului grupului de lucru; 
2) experți externi, conform domeniilor de politici conexe domeniului

grupului de lucru; 
3) consilieri ai Prim-ministrului, conform domeniilor de activitate aflate în

responsabilitatea acestora; 
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4) reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Biroului Național de Statistică 
și ai Cancelariei de Stat. 

 
6. Grupurile de lucru tehnice, până la 31 ianuarie 2022, vor finaliza 

exercițiul de actualizare a proiectului Strategiei menționate și îl vor transmite 
spre coordonare prealabilă ministerelor și altor autorități administrative centrale, 
comisiilor parlamentare și partenerilor de dezvoltare. Procesul de coordonare 
prealabilă a proiectului Strategiei va fi asigurat de Cancelaria de Stat. 

 
7. Grupurile de lucru tehnice, în perioada 1–7 februarie 2022, vor asigura 

ajustarea și definitivarea proiectului Strategiei sus-numite conform propunerilor 
și recomandărilor recepționate în procesul de coordonare prealabilă. 

 
8. Lansarea și desfășurarea consultărilor publice extinse ale proiectului 

actualizat al Strategiei specificate va avea loc în perioada 15 februarie–25 martie 
2022. 

 
9. Cancelaria de Stat va asigura organizarea consultărilor publice, cu 

participarea conducerii ministerelor și altor autorități administrative centrale, a 
reprezentanților comisiilor parlamentare de profil, a reprezentanților 
organizațiilor societății civile, precum și a reprezentanților mediului de afaceri, ai 
mediului academic și ai partenerilor de dezvoltare. 

 
10. Evenimentele de consultare publică vor fi deschise pentru toate 

persoanele interesate să participe la discuțiile publice ale proiectului actualizat al 
Strategiei nominalizate. 

 
11. Pentru a asigura transparența și caracterul participativ al activităților de 

consultare publică, toată informația aferentă evenimentelor de consultare publică 
va fi plasată pe paginile web oficiale ale Cancelariei de Stat și ministerelor, 
precum și în compartimentul „Moldova 2030” de pe pagina web particip.gov.md.  

 

12. Cancelaria de Stat, cu suportul grupurilor de lucru tehnice, va asigura 
promovarea proiectului definitivat al Strategiei numite conform prevederilor 
cadrului normativ în vigoare, cu prezentarea acestuia spre aprobare Guvernului 
până la data de 20 aprilie 2022.  

 
Prim-ministru      Natalia GAVRILIȚA 
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