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Cu privire la aprobarea Strategiei pentru o economiei incluzivă,  

durabilă și digitală până în anul 2030 

 

 În temeiul art.6, lit.h) din Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2017, nr.252, art.412), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă Strategia pentru o economiei incluzivă, durabilă și digitală până în anul 2030 (se 

anexează). 

2. Strategia va sta la baza elaborării programelor de politici publice subsecvente acesteia. 

3. Ministerele și alte autorități administrative centrale responsabile de implementarea Strategiei 

pentru o economiei incluzivă, durabilă și digitală până în anul 2030, în limita competențelor atribuite: 

1) vor întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor acesteia; 

2) vor informa anual, până la data de unu martie, Ministerul Economiei și Infrastructurii despre 

executarea Strategiei nominalizate. 

4. Ministerul Economiei și Infrastructurii va generaliza informația recepționată și va prezenta 

Guvernului, anual, până la data de 15 aprilie, raportul de progres privind implementarea Strategia 

pentru o economiei incluzivă, durabilă și digitală până în anul 2030 și până la data de 1 septembrie a 

anului următor evaluării raportul de evaluare intermediară și finală.  

6. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Economiei și 

Infrastructurii. 
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INTRODUCERE 

Strategia națională de dezvoltare „Moldova 2030” (în continuare “SND Moldova 2030”), 

proiectul căreia a fost aprobat de Guvernul Republicii Moldova, urmează a fi contribuția Republicii 

Moldova la realizarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, adoptată de către țările membre 

ale Organizației Națiunilor Unite în septembrie 2015 (în continuare ”Agenda globală 2030”), 

respectiv transpune în cadrul național de planificare strategică pentru același orizont de timp 

principiile, țintele (în special cele considerate acceleratori ai dezvoltării) și indicatorii Agendei 

2030, adaptați la contextul național al Republicii Moldova. Totodată, urmând imperativul integrării 

europene, exprimat prin implementarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și 

Uniunea Europeană (UE), SND Moldova 2030 adoptă conceptul utilizat de țările UE pentru 

măsurarea calității vieții oamenilor în 10 dimensiuni, sporirea calității vieții fiind scopul strategic 

al documentului. 

SND Moldova 2030 indică domeniile și direcțiile prioritare de intervenție pentru dezvoltarea 

durabilă pe termen lung a Republicii Moldova și reprezintă documentul strategic de referință pentru 

toate documentele de politici la nivel național, regional și local, urmând ca autoritățile publice 

centrale să întreprindă măsurile necesare pentru transpunerea acestora în strategiile subsecvente.  

Astfel, Strategia pentru o economie incluzivă, durabilă și digitală până în anul 2030 (în 

continuare ”SEIDD 2030” sau ”Strategia”) va asigura corelarea dintre SND Moldova 2030 și 

programele pe termen mediu - în calitate de instrumente de operaționalizare,  în contextul 

implementării primului din cei patru piloni ai dezvoltării durabile a Republicii Moldova, stabiliți de 

SND Moldova 2030: dezvoltarea economică durabilă și incluzivă. Urmând constatările, 

principiile și obiectivele SND Moldova 2030 și Agendei globale 2030, SEIDD 2030 oferă opțiuni 

de politici, ținte și indicatori cu nivel mai avansat de detaliere, pentru următoarele 3 obiective 

strategice ale SND Moldova 2030: (i) creșterea veniturilor din surse durabile și atenuarea 

inegalităților economice, (ii) creșterea accesului oamenilor la infrastructura fizică, utilitățile 

publice și condiții de locuit și (iii) ameliorarea condițiilor de muncă și reducerea ocupării 

informale. Totodată, implementarea cu succes a SEIDD 2030 va contribui și la atingerea altor 

obiective ale SND Moldova 2030, precum cele ce țin de calitatea guvernării, climatul social, 

calitatea mediului ambiant ș.a. 

Din perspectiva competențelor Guvernului, stabilite conform Legii nr.136/2017 cu privire 

la Guvern, Strategia vizează următoarele domenii de activitate: economie; raporturi de muncă; 

inovații; dezvoltare regională, construcți, amenajarea teritoriului și urbanism; agricultură, 

dezvoltare reurală și siguranța alimentelor; securitate și eficiență energetică; tehnologia 

informației, transport și infrastructură; protecția consumatorului, calitatea produselor și 

serviciilor. 

Pornind de la importanța prevederilor Acordului de Asociere RM – UE și rolul crucial 

(subliniat și de SND Moldova 2030) al procesului de integrare europeană pentru modernizarea 

Republici Moldova, SEIDD 2030 ia în considerație prevederile acestui Acord, precum și ale  

principalelor documente relevante ale UE, ce vizează dezvoltarea economică durabilă și inclusivă, 

printre care (i) O nouă Strategie Industrială pentru Europa, (ii) Strategia IMM-urilor pentru o 

Europă sustenabilă și digitală și (iii) Viziunea asupra Politicii UE privind Parteneriatul Estic (PE) 
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după anul 2020 (ce se bazează pe principiul alinierii graduale a țărilor-membre ale PE la viziunea, 

obiectivele majore și prioritățile UE în materie de politici economice și sociale). 

Viziunea și abordările SEIDD 2030 sunt aliniate la prevederile SND Moldova 2030, inclusiv 

din perspectiva considerării principiilor și obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Agendei globale 

2030, rezultatelor analizei situației, viziunii strategice, obiectivelor, impactului scontat și 

indicatorilor de monitorizare și evaluare cu referire la fiecare din obiectivele strategice vizate. 

In același timp, în procesul de elaborare a SEIDD 2030 au fost analizate suplimentar, 

urmând o abordare sistemică (începând cu demografia populației și finalizând cu bunăstarea 

acesteia), nu doar tendințele istorice, ci și evoluțiile recente ale situației economice și sociale la 

nivel local, regional și global - în special în contextul pandemiei de COVID-19 și consecințelor 

(impactului) acesteia pe termen mediu și lung asupra oamenilor și economiei. Rezultatele acestui 

exercițiu, ce a scos în evidență cele mai sensibile probleme, constrângeri și provocări pentru 

dezvoltarea economică durabilă și inclusivă a țării și cauzele principale ale acestora, sunt prezentate 

în Capitolul I al Strategiei (Analiza situației). 

În Capitolul II al SEIDD 2030 sunt prezentate obiectivele pe termen lung pentru dezvoltarea 

economică incluzivă și durabilă a țării, direcțiile prioritare și activitățile pentru atingerea acestora, 

ce țintesc în mod prioritar punerea în valoare a capitalului uman, necesitățile și oportunitățile de 

dezvoltare a acestuia pe toată durata vieții. Prin intervențiile de politici publice propuse urmează a 

fi eliminate constrângerile și stimulată activitatea antreprenorială și competiția de piață, amplificată 

productivitatea și creșterea sectorului privat, astfel creându-se premisele pentru transformarea 

provocărilor legate de deficitul de resurse naturale, schimbările climatice și de alt gen în oportunități 

de creștere economică mai accelerată, mai durabilă și mai incluzivă. Lista documentelor de politici 

și programelor bugetare pentru asigurarea implementării SEIDD 2030 este prezentată în Anexa 1 la 

prezentul document.Capitolul III prezintă impactul pe termen lung, scontat în rezultatul 

implementării SEIDD 2030 - măsurat prin compararea indicatorilor de impact (economic, social, 

de mediu și administrativ) ai scenariului alternativ (bazat pe SEIDD) cu indicatorii similari ai 

scenariului de bază. 

Astfel, în rezultatul implementării Strategiei, performanța economică a țării urmează să se 

îmbunătățească în mod vizibil: de la o creștere medie anuală a PIB-ului de 1,8% pentru perioada 

2020-2030 în scenariul de bază, până la o rată medie anuală de creștere de 4,8% pentru același 

orizont de timp în scenariul alternativ. În același timp, în scenariul alternativ se anticipează o 

evoluție ascendentă a investițiilor publice de capital, ce urmează sa atingă în anul 2030 un volum 

mai mult decât dublu (în prețuri curente) în comparație cu scenariul de bază, inclusiv datorită 

sporirii calității proiectelor de investiții publice, eficienței acestora și gradului de mobilizare a 

resurselor externe. Totodată, în scenariul alternativ Guvernul își intensifică eforturile pentru a 

asigura, către 2022, un volum dublu de investiții străine directe și pentru consolidarea conexiunilor 

economice și tehnologice ale întreprinderilor străine cu cele locale. În rezultat, raportul dintre 

formarea brută de capital fix și PIB crește de la 22% la 30-31% către 2030. Cu referire la exporturi, 

se estimează că în scenariul alternativ acestea vor crește mai rapid decât importurile, respectiv se 

vor îmbunătăți soldul comercial și contul curent. 
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Implementarea SEIDD urmează să asigure un câștig de bunăstare mult mai mare în raport 

cu scenariul de bază și, în consecință, o convergență mai rapidă  a nivelului de venituri către media 

țărilor din Europa Emergentă și în Dezvoltare (Emerging and Developing Europe, clasificare a FMI 

): dacă în scenariul de bază PIB/per capita ar ajunge în anul 2030 la nivelul de 7500 USD, atunci, 

în scenariul alternativ, venitul urmează să atingă nivelul de circa 9950 USD per capita, respectiv la 

orizontul anului 2030, nivelul de convergență cu țările de referință va fi de 67 % în scenariul 

alternativ față de  50 % în scenariul de bază.  

Creșterea anticipată a investițiilor și a productivității muncii rezultă în creșterea ratei de 

ocupare a populației și într-un nivel mai rapid de creștere a salariului: dacă în scenariul de bază 

nivelul de remunerare lunară brută atins în 2030 ar fi de circa 780 USD, atunci în scenariul 

alternativ, nivelul de salarizare urmează să treacă puțin peste 1000 USD.  

Reluarea creșterii economice în perioada 2021-2030 va duce, inevitabil, la creșterea 

consumului de resurse naturale și a volumului de deșeuri și emisii de gaze poluante în ambele 

scenarii. Însă, în scenariul alternativ, datorită programelor de decarbonizare și de suport pentru 

economia circulară, se va reduce volumul de deșeuri și gaze poluante eliminate în mediu. 

În Capitolul IV sunt prezentați indicatorii de monitorizare a activităților preconizate și 

indicatorii de evaluare a nivelului de realizare a obiectivelor stabilite de SEIDD 2030. 

Riscurile aferente atingerii obiectivelor Strategiei – precedate de identificarea și analiza 

vulnerabilităților și amenințărilor procesului de implementare și  urmate de măsurile de gestionare, 

monitorizare, revizuire și raportare a acestora, sunt descrise în Capitolul V.  

Capitolul VI descrie procedurile și responsabilitățile de raportare (sistemul de monitorizare, 

evaluare și raportare) și indică (cu detaliere în Anexa 2) autoritățile (instituțiile) responsabile de 

implementarea SEIDD 2030 și alte părți interesate. 

SEIDD 2030 a fost elaborată de Ministerul Economiei și Infrastructurii, cu participarea 

Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în cadrul unui proces participativ, cu 

consultarea multiplelor instituții publice, asociații de afaceri și centre de expertiză. 
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I. ANALIZA SITUAȚIEI  

I.1. Demografia populației 

Din perspectiva implicațiilor asupra dezvoltării economice, populația Republicii Moldova 

poate fi văzută ca fiind compusă din două grupuri distincte: cea cu reședință obișnuită în țară și cea 

emigrată, între cele două grupuri existând fluxuri continui. Populația cu reședință obișnuită a scăzut 

dramatic, de la 2,87 milioane oameni la 1 ianuarie 2014 la 2,64 milioane în 2020, adică, cu circa 

1,4% anual. În același timp, stocul populației emigrate a crescut, atingând un număr estimat la circa 

860 mii persoane la începutul anului 2020 (Figura 1). Emigrarea în masă este un fenomen relativ 

recent pentru Republica Moldova și populația emigrată încă nu este detașată complet de la țară. Dar 

odată cu îmbătrânirea acestei populații și cu apariția noilor generații născute peste hotare, 

intensitatea legăturilor cu țara va slăbi, ceea ce se va reflecta și în volumul de remitențe și investiții 

efectuate de emigranți.  

Figura 1. Populația cu reședință obișnuită și populația 

emigrată a Republicii Moldova, perioada 2014-2019, 

milioane oameni 

Figura 2. Legătura dintre rata anuală de creștere 

economică (%) și rata anuală de emigrare netă (% din 

populația cu reședință obișnuită) 

  

Surse: BNS și estimările autorilor pentru populația 

emigrată. 

Surse: estimările autorilor pe baza datelor BNS. 

Datele statistice disponibile sugerează că ratele de emigrare sunt deosebit de înalte în cazul 

bărbaților și femeilor din categoria de vârstă 15-34 ani. Fenomenul cuprinde și mediul urban, dar 

este deosebit de intens în cel rural, în toate regiunile de dezvoltare. Motivațiile emigrării sunt 

esențialmente de natură economică: în anul 2019 salariul pe care-l putea obține un salariat în 

Republica Moldova (exprimat în euro) reprezenta 55,7% din cel pe care-l obține în Rusia, circa 36% 

din câștigul salarial în România și numai 16% din cel posibil de câștigat în Italia1. Toate țările 

enumerate sunt ușor accesibile pentru emigranți, în virtutea absenței regimurilor de viză, acordurilor 

                                                 
1
 Calculele autorilor utilizând informația din raportul OIM, Global Wage Report 2020-21: Wages and 

minimum wages in the time of Covid-19, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---

publ/documents/publication/wcms_762534.pdfbaza de date statistice UNECE, https://w3.unece.org/PXWeb/en. 

file:///C:/Users/victoria.clipa/Desktop/raportul
https://w3.unece.org/PXWeb/en
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interguvernamentale sau datorită cetățeniilor multiple.  Alături de Georgia, Kârgâzstan și 

Tadjikistan, Republica Moldova se numără printre statele cu cel mai mic nivel al salariului minim 

în Europa și Asia Centrală2. 

Analiza datelor relevă o legătură inversă între rata creșterii economice și rata emigrării 

externe din Republica Moldova. Prezența acestei legături este motiv de reală îngrijorare, deoarece 

sugerează că economia a intrat într-un ciclu negativ care se autoîntreține: emigrarea mai intensă 

duce la scăderea forței de muncă și capitalului uman, ceea ce, la rândul său, duce la scăderea 

potențialului economic, iar aceasta declanșează, la runda următoare, noi fluxuri de emigrare. După 

cum arată Figura 2, chiar și în anii cu rate înalte de creștere economică, emigrarea netă oricum 

rămâne pozitivă. Explicația rezidă în creșterea rolului factorilor de atracție externă a emigranților și 

în scăderea costurilor emigrării, scădere datorată inclusiv faptului că un stoc mai mare de emigranți 

facilitează aportul noilor fluxuri de emigranți. Este necesară o perioadă lungă de creștere economică 

accelerată și stabilă pentru ca motivațiile emigraționale să se schimbe. 

În paralel cu emigrarea externă, persistă, și posibil se intensifică, fenomenul de emigrare din 

mediul rural în cel urban. Datele recensământului din 2014 sugerează că, anual, circa 10-12 mii de 

persoane migrează din sate în orașe, fiind vorba, în special, de categoriile tinere de populație 

(absolvenți ai instituțiilor de învățământ profesional, familii noi formate, tineri în căutarea locurilor 

mai bune de muncă). În cazul regiunilor periferice, emigrarea rural-urban se produce, în cea mai 

mare parte, în interiorul regiunilor. Municipiul Chișinău, însă, atrage populație din întreaga țară. 

Emigrarea rural-urban este în mare măsură determinată de veniturile mici obținute din agricultură, 

absența ocupațiilor economice alternative și mobilitatea teritorială și inter-sectorială redusă a forței 

de muncă. Emigrarea internă, pe de o parte, reduce deficitul de forță de muncă urbană, dar, pe de 

altă parte, erodează capitalul uman atât de necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităților rurale.  

Rata totală de fertilitate s-a menținut pe un trend mai degrabă descendent (1,82 în anul 2014, 

1,89 în 2016 și 1,77 în 2019), în timp ce vârsta medie a femeilor care nasc pe parcursul unui an a 

crescut continuu, de la 26,8 în anul 2014 la 27,8 ani în 2019. Aceste tendințe reconfirmă schimbările 

istorice în modelul reproductiv, determinate de creșterea economică, avansarea tehnologică, 

modernizarea culturală, abilitarea economică a femeilor și creșterea nivelului lor de educație. 

Împreună, acești factori măresc „costurile de oportunitate” pe care le implică nașterea, îngrijirea și 

educarea copiilor. Femeile preferă să nască mai puțini copii și / sau să amâne nașterea acestora, iar 

numărul mai mic de copii în familie este „compensat” de investițiile mai mari pe care părinții le fac 

în copil. Numărul în scădere oferă și oportunitatea obținerii unor rezultate educaționale mai înalte 

în sistemul educațional formal, deoarece scade presiunea pe învățători și aceștia ar putea fi mai 

motivați să ofere randamente mai înalte. Deși pe termen lung scăderea fertilității micșorează 

resursele de muncă, implicația economică imediată a scăderii fertilității este creșterea participării 

femeilor pe piața muncii la vârstele tinere – evident, numai dacă acestea nu vor prefera emigrarea 

sau absenteismul determinat de veniturile remise de persoanele care lucrează peste hotare. 

În perioada 2014-2020, speranța medie de viață la naștere a crescut de la 65,2 ani la 66,8 ani 

pentru bărbați și de la 73,6 ani la 75,1 ani pentru femei. În mediul rural, indicatorul este substanțial 

mai mic decât în cel urban, pentru ambele sexe: estimativ, cu 4,5 ani mai mic pentru bărbați și cu 

                                                 
2https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_762534.pdf 
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3,5 ani - pentru femei. În pofida acestor diferențe de gen și mediu de reședință, creșterea generalizată 

a speranței de viață, cuplată cu scăderea ratei de fertilitate, rezultă în accelerarea fenomenului de 

îmbătrânire a populației. Vârsta medie a bărbaților cu reședință permanentă a crescut de la 35,7 ani 

la începutul anului 2014 la 37,2 în 2020, iar a femeilor, de la 39 ani la 41,2 ani. Îmbătrânirea 

populației implică cheltuieli mai mari în domeniul protecției sănătății. Deși recent a demarat 

majorarea treptată a vârstei minime de pensionare pentru ambele vârste, această reformă va produce 

rezultate doar pe termen scurt, pe termen lung fenomenul de îmbătrânire sporind deficitul sistemului 

public de pensii. O altă implicație importantă este că, odată cu accelerarea îmbătrânirii, se manifestă 

valorificarea mai intensă a economiilor acumulate pe parcursul vieții. În perspectivă, aceasta reduce 

volumul investițiilor de capital finanțabile din economii interne și sporește necesarul de capital 

necesar de la restul lumii – adică creșterea îndatorării externe. 

Emigrarea intensă, atât externă, cât și internă, a condus la apariția unor „localități-fantomă” 

- sate mici, izolate geografic, cu populații în scădere dramatică. Locuitorii acestora sunt în marea 

lor parte în vârstă foarte înaintată, trăind de multe ori solitar, în condiții materiale degradante și 

incompatibile cu demnitatea umană. Conectivitatea acestor localități abandonate la localitățile 

învecinate este extrem de proastă, iar oferta de produse și servicii critice – inclusiv produse 

alimentare, farmaceutice, servicii de comunicație, de protecție socială și a sănătății, utilități publice 

– este foarte limitată sau chiar absentă.  

Deși creșterea speranței de viață și extinderea perioadei de viață economic activă, în mod 

normal, trebuie să conducă la creșterea ofertei de muncă, din cauza emigrării, în Republica Moldova 

se conturează mai degrabă fenomenul invers. Pe fundal migraționist, se produc o serie de schimbări 

în coraportul principalelor grupe de vârste care au vaste implicații economice. Ponderea populației 

de 0-14 ani a crescut de la 17,9% la început de 2014 la 18,5% în 2020, iar a celei din grupul 65 și 

mai mult - de la 9,9 la 13,1%. În schimb, grupul care furnizează resursele de muncă (15-64 ani), s-

a comprimat de la 72,2% la 68,3%. Raportul dependenței demografice3 s-a înrăutățit de la 40,4 la 

49,2, iar dacă se mai ține cont de rata înaltă de inactivitate economică, devine clar că presiunea 

economică asupra persoanelor ocupate deja este mare și în continuă creștere. Într-o comparație 

istorică, schimbările absolute în volumul resurselor de muncă arată dramatic: dacă în anul 2000 

resursele de muncă (populația de vârsta 15-64 ani) erau de 2,437 milioane persoane, atunci în 2020 

– numai 1,769 milioane – adică minus 25% în numai 20 de ani4. 

Pandemia de COVID-19 ar putea avea implicații complexe asupra dinamicii demografice. 

Pe de o parte, datele privind numărul de certificate de naștere eliberate de Agenția Servicii Publice 

în 2020 (circa 27 mii) reflectă o scădere dramatică față de 2019 (circa 40 mii), ceea ce sugerează că 

multe familii probabil au amânat deciziile privind nașterea copiilor. În virtutea mecanismelor 

demografice, aceste nașteri amânate ar putea să se producă în 2022-2023, funcție și de evoluția 

situației epidemiologice. Pe de altă parte, se constată un spor de mortalitate asociat cu COVID-19 

                                                 
3
 Calculat ca sumă a populației de vârstă sub 15 ani și cea peste 65 ani raportată la populația de vârstă 15-64 

ani. 
4 În sens strict metodologic, anul 2000 și 2020 nu sunt comparabili. În anul 2000 era utilizat conceptul de populație 

stabilă, în 2020 – cel de populație cu reședință obișnuită. Totuși, după cum arată rezultatele recensământului din anul 

2004, la sfârșitul anilor 1990 - începtul anilor 2000, emigrarea se manifesta mai mult ca fenomen cicular decât 

permanent, prin urmare, diferențele dintre populața stabilă și cea cu reședință permanentă nu erau atât de mari ca în 

prezent. Aceasta îndreptățește o comparație precaută.  
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(cel puțin, cu 10%) și există riscuri legate de posibilele implicații negative pe termen lung ale acestei 

maladii asupra persoanelor care au fost infectate. 

I.2. Demografia întreprinderilor  

Demografia întreprinderilor este esențială pentru o strategie de creștere economică durabilă, 

deoarece aceasta determină numărul de locuri de muncă oferite pe piață și volumul producției 

disponibile, prin urmare, determină și nivelul venitului populației. Stocul întreprinderilor raportoare 

în Republica Moldova a crescut în perioada 2015-2019 (Figura 3), cu o rată semnificativ mai înaltă 

în cazul întreprinderilor mari (20%) față IMM-uri (11%). Datele sugerează că anual, circa 2-3% din 

firmele mijlocii se „maturizează” și intră în categoria celor mari, anume această tranziție de la talie 

mijlocie la cea mare servind ca sursă principală care alimentează stocul întreprinderilor mari. Or, 

foarte puține proiecte investiționale țintesc și reușesc chiar din primi ani de existență o scară mare 

de activitate, iar cele cărora le este pe puteri acest lucru, de obicei se bazează pe investiții străine 

directe și sunt localizate în zonele economice libere sau parcurile industriale. 

În absența unor evidențe certe, fenomenul de maturizare nu are contur clar în cazul 

întreprinderilor mici și mijlocii. Totuși, tranziția micro-mică-medie pare limitată, firmele mici și 

mijlocii întâmpinând dificultăți în accesarea inputurilor critice și a piețelor necesare pentru 

extinderea activității5. Aceste dificultăți se reflectă, inter alia, în ponderea tot mai mică a IMM-

urilor în vânzările totale, aceasta scăzând de la 42,3% în 2015 la 39,5% în 2019, o dinamică 

diametral opusă țintei formulate de SND „Moldova 2030”. Cu o viteză ceva mai mică, dar scade și 

ponderea IMM-urilor în populația salariată, de la 62,1% la 60,9%.  

Numărul de întreprinderi raportoare maschează faptul că numai o parte din acestea activează 

în mod efectiv: în anii 2016-2018, rata activității era estimată la circa 72%, ceva mai mică în cazul 

IMM-urilor, estimativ 69%. Faptul că mai bine de un sfert din întreprinderi sunt înregistrate, dar nu 

activează, este o manifestare a situației financiare precare a întreprinderilor (reflectată și în stocul 

mare de credite neperformante raportate de instituțiile bancare), dar și a procedurilor dificile de 

parcurgere a procedurii de lichidare. Din punct de vedere economic, un proces rapid și eficient de 

lichidare a unei afaceri este la fel de important ca cel de înființare, deoarece lichidarea afacerilor 

neperformante eliberează resursele umane și de capital productiv care ar putea fi utilizate de firmele 

mai performante.  

Figura 3. Evoluția numărului de întreprinderi, pe mărimea 

întreprinderilor, anul 2015=100% 

Figura 4. Evoluția stocului de întreprinderi pe mărimea 

întreprinderilor și regiuni, % din total, în perioada anilor 

2015-2019 

                                                 
5
 World Bank Group, „Moldova. Paths to Sustained Prosperity. A systematic country diagnostic”, Report 

no.107502-MD, August 2016. 
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Surse: BNS. Surse: BNS. 

În aspect teritorial și pe medii de reședințe, se manifestă o diversificare destul de ezitantă a 

demografiei întreprinderilor – dacă în 2015 municipiul Chișinău era reședință pentru 65% din toate 

firmele (și pentru 60% din cele profitabile), atunci către anul 2019 ponderea capitalei s-a redus la 

63% (59% din cele profitabile). Acest fenomen este mai accentuat în cazul micro-întreprinderilor 

și întreprinderilor mari (Figura 4), dar mai puțin sau deloc vizibil în cazul întreprinderilor de talie 

mică și medie. O îngrijorare particulară este legată de stagnarea numărului de întreprinderi active 

în regiunea Sud, unde ratele de creștere a numărului de întreprinderi active, în special a celor de 

talie mijlocie și mare, sunt foarte mici sau chiar negative în câteva raioane ale regiunii.  

Creșterea numărului agregat de întreprinderi micro în perioada 2015-2019 este în mare parte 

antrenată de o anumită creștere a numărului antreprenorilor individuali. Dacă în 2009 erau, 

estimativ, 80-84 mii antreprenori, atunci în 2019 populația antreprenoare crescuse la circa 105-110 

mii persoane6. În pofida acestei creșteri care dă motive de optimism, comparațiile internaționale 

arată că în Republica Moldova încă se înființează un număr prea mic de întreprinderi noi.  Pe lângă 

rata scăzută de înființare, și rata de supraviețuire a întreprinderilor de talie mică este redusă. 

Conform datelor statistice, mai puțin de jumătate din întreprinderile nou-create reușesc să 

supraviețuiască următorilor doi ani după momentul înființării. Rata de supraviețuire la 1 an este de 

44,2%, iar rata de supraviețuire la 2 ani - circa 40,9%, iar în industrie șansele sunt și mai mici – 

circa 1/3 din întreprinderi supraviețuiesc celui de-al doilea an de activitate (Figura 6). Pentru 

comparație, în UE rata de supraviețuire în anul următor de la creare este peste 80%, iar în medie, 

jumătate din întreprinderi reușesc să supraviețuiască peste 5 ani. 

Figura 5. Rata medie de supraviețuire a întreprinderilor la 1 și la 2 ani de înființare pentru perioada 2016-2019, pe 

sectoare de activitate, % 

                                                 
6
 Definiția utilizată pentru antreprenori este „persoanele care declară activitate individuală non-agricolă ca 

principala sursă de venituri”. Calculele autorilor făcute pe baza Sondajelor Bugetelor Gospodăriilor Casnice pentru anii 

2009 și 2019, cu o corecție pentru faptul că eșantionarea în 2009 se baza pe populația stabilă, iar în 2019 – pe populația 

cu reședință permanentă. 
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Surse: conform publicațiilor BNS „Demografia întreprinderilor” pentru anii 2016-2018. 

Figura 6. Întreprinderi noi înființate / 1000 persoane populație 15-64 ani, % 

 
Surse: World Development Indicators database 

Criza economică determinată de COVID-19 a fost o adevărată undă de șoc pentru firmele 

din Republica Moldova. Conform celui mai recent sondaj al Băncii Mondiale privind impactul 
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COVID-19 asupra activității întreprinderilor, în mod cert s-au închis 2% din întreprinderi15%7. 

Impactul cel mai mare se observă în sectorul serviciilor pentru populație, compus integral din 

întreprinderi de talie micro și mică - în acest sector rata presupusă a afacerilor care au falimentat se 

ridică la 20%.  Aceasta ar putea să compromită activitatea antreprenorială care s-a conturat  atât de 

greu pe parcursul ultimelor decenii, de-aceea antreprenoriatul trebuie încurajat prin politici foarte 

active și bine țintite – inclusiv fiind necesară încurajarea revenirii în afaceri a celor care au eșuat, 

dar au potențial, experiență și cunoștințe relevante.  

Intensificarea acestor măsuri de suport este necesară deoarece, după cum arată și Figura 6, 

densitatea întreprinderilor noi create la 1000 locuitori în vârstă de 15-64 de ani este semnificativ 

mai mică (1,9 unități) comparativ cu Georgia (10) și media statelor din Europa Centrală și țările 

Baltice (4,5 unități), inclusiv România (7,3), Letonia (8), Estonia (23,5)8.Mai mult, pe parcursul 

deceniului 2020-2030 stocul micro-întreprinderilor și întreprinderilor  mici noi ar putea să stagneze 

sau chiar să scadă, din cauze structurale (Figura 3 sugerează deja o stagnare a populației 

întreprinderilor  micro și mici în anii 2018-2019). În primul rând, acest risc este alimentat de 

scăderea numărului populației, urmând să se comprime „sursa” primară care furnizează 

antreprenori. În al doilea rând, numărul antreprenorilor tineri care abandonează activitatea 

antreprenorială este, în ultimii ani, mai mare decât numărul celor care intră în această activitate, 

ponderea lor în populația antreprenorială scăzând dramatic. Spre deosebire de ei, antreprenorii mai 

seniori demonstrează o reziliență mai mare. Dacă  în 2009 aproape 23% din antreprenori erau în 

segmentul de vârstă 15-34 de ani, atunci în 2019 ponderea acestora era de numai 14,4%9. În absența 

aportului de antreprenori tineri, vârsta medie a grupului de antreprenori existenți va crește, iar 

numărul lor inevitabil va scădea. Antreprenoriatul feminin este o altă rezervă nevalorificată, numai 

20% din antreprenorii identificați în sursa de date fiind femei, deși profilul educațiional al femeilor 

arată în mod clar că capitalul lor uman nu cedează cu nimic capitalului uman acumulat de bărbați. 

I.3. Piața muncii și capitalul uman 

Schimbările metodologice în statistica oficială a populației și în statistica pieței muncii din 

perioada 2014-2019 limitează comparabilitatea cronologică a datelor. Dar, privite în ansamblul lor, 

datele denotă în mod convingător scăderea, și absolută, și relativă, a participării și ocupării 

populației și depresia cronică în care se află piața muncii de aproape două decenii. În pofida 

trendului general de creștere a PIB-ului, a numărului de întreprinderi și a productivității muncii din 

această perioadă, numărul de locuri de muncă nou-create a fost în mod constant mai mic decât 

numărul de locuri de muncă lichidate. În mod paradoxal și contrar tuturor predicțiilor teoriei 

economice, creșterea economică a fost una anti-ocupare, nu pro-ocupare. Rigiditățile pieței muncii 

explică doar parțial legătura negativă dintre dinamica PIB-ului și cea a pieței muncii. 

Datele Biroului Național de Statistică privind ocuparea forței de muncă evidențiază o 

reducere dramatică a numărului de locuri de muncă în sectorul agricol și scăderea ponderii sale în 

                                                 
7 Anna Akhalkatsi, Filip Jolevski, Natasha Rovo, „The Growing Impact of COVID-19 on Moldova’s private sector”, 

Juy 13, 2020, World Bank blogs Eurasian Perspectives, https://blogs.worldbank.org/europeandcentralasia/growing-

impact-covid-19-moldovas-private-sector. 
8 https://data.worldbank.org/indicator/IC.BUS.NDNS.ZS 

9
 Rodica Nicoară, „Raport analitic privind participarea femeilor și bărbaților în activitatea de antreprenoriat”, 

Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova, SIDA, UN Women și UNDP, Chișinău, 2020. 
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total ocupare (de la 52% în 2000 la 20% în 2019). Fluxurile inter-sectoriale arată că eliberarea forței 

de muncă din agricultură nu a fost însoțită sau urmată de absorbția integrală a acesteia în alte 

sectoare ale economiei. Dacă până în 2008-2009, marcați de criza financiară, sectorul serviciilor a 

reușit să capteze o parte din forța de muncă eliberată de agricultură, după criza financiară capacitatea 

ocupațională a sectorului de servicii s-a înrăutățit. Începând însă cu 2016, s-a observat o ameliorare 

semnificativă a ocupării salariate în sectorul industrial (+17%), dar și în comerț (11%), activități de 

cazare și alimentație publică (+17%), informații și comunicații (18%), construcții (9%), în special 

în segmentul întreprinderilor mari și mijlocii, localizate în  municipiile Chișinău și Bălți și în cea 

mai mare parte fiind cu capital străin.   

Aceeași sursă denotă degradarea calitativă a fenomenului de ocupare în agricultură. Evoluția 

cohortelor de vârstă ocupate în sector sugerează că o bună parte din foștii angajați ai gospodăriilor 

agricole, chiar dacă au rămas în sector, au migrat către forme de ocupare neproductivă și de 

intensitate redusă, de multe ori pentru a avea cel puțin certitudinea unor venituri în natură. Modesta 

ameliorare a gradului de ocupare a populației rurale observată în 2014-2018 s-a datorat creșterii 

numărului de lucrători familiali neremunerați în agricultură și lucrătorilor pe cont propriu. Structura 

pe vârste a populației ocupate în agricultură dezvăluie un exod activ al populației tinere din sector: 

dacă în anul 2000 populația din grupul de 15-24 de ani reprezenta 14% din cei ocupați în agricultură, 

iar grupul de 54 ani și mai mult - circa 22%, atunci în 2019 acestor grupuri le reveneau, 5% și, 

respectiv, 31%.  

Figura 7. Rata de activitate economică pe genuri și medii 

de reședință, % 

Figura 8. Rata șomajului pe genuri și medii de 

reședință, %  

  

Surse: BNS. Surse: BNS. 

 

În anul 2019 populația economic activă era de 919,3 mii persoane, semnificând o rată a 

activității de numai 42,3%, iar datele disponibile pentru primele trei trimestre ale anului 2020 denotă 

o continuă scădere a ratei de activitate, mai ales în mediul urban. Pentru comparație, în țările central- 

și est-europene, ratele de activitate și ocupare ale populației încep de la 60%. Reflectând un proces 

foarte lent de înființare și creștere a întreprinderilor, regiunea de Sud se diferențiază prin rate de 

activitate și de ocupare cu un sfert sub media națională. La nivelul regiunilor de dezvoltare, doar în 

municipiul Chișinău numărul persoanelor ocupate în vârstă aptă de muncă îl depășește pe cel al 

persoanelor în afara pieței muncii. În ansamblu pe țară, peste 64% din populația inactivă este 
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reprezentată de persoanele din mediul rural, adică cu mult peste ponderea mediului rural în populația 

generală (circa 56%). 

Se manifestă și un puternic decalaj de gen în activitatea economică, femeile având un nivel 

semnificativ mai redus de participare și de ocupare decât bărbații (Figura 7). Și în mediul urban, și 

în cel rural, rata șomajului bărbaților în 2019-2020 era mai înaltă decât a femeilor, confirmând 

situația din anii anteriori. Decalajul de gen în ocupare este însoțit și de un puternic decalaj de gen 

în remunerarea muncii, fenomen manifestat practic la toate vârstele (Figura 9 și Figura 10). Chiar 

dacă cele două surse de date – Ancheta Forței de Muncă și Sondajul Bugetelor Gospodăriilor 

Casnice – denotă forme ușor diferite în profilul pe vârste și sexe ale salariilor plătite, ambele surse 

transmit același mesaj clar privind existența unor decalaje substanțiale de gen. Evidențele empirice 

recente arată că doar 1/3 din decalajul de gen poate fi explicat de factori economici obiectivi 

(numărul de ore lucrate, sectorul, mediul de trai, forma de proprietate a firmei-angajatoare), restul 

2/3, însă, nu pot fi explicate obiectiv și mai degrabă reflectă practici discriminatorii de remunerare 

în raport cu femeile10. 

Figura . Ratele de ocupare efective și netezite pe vârste și sexe în anul 2019, conform Anchetei Forței de Muncă și 

conform Sondajului Bugetelor Gospodăriilor Casnice, % din populația corespunzătoare 

 

Surse: Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, „Conturile Naționale de Transfer ale Republicii Moldova, anul 

2019”. 

                                                 
10

 Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare,”, „Analiza econometrică a diferențelor salariale între femei și bărbați 

pe piața muncii din Republica Moldova”, 25 ianuarie 2020, https://progen.md/analiza-econometrica-a-diferentelor-

salariale-intre-femei-si-barbati-pe-piata-muncii-din-republica-moldova/.. 

https://progen.md/analiza-econometrica-a-diferentelor-salariale-intre-femei-si-barbati-pe-piata-muncii-din-republica-moldova/
https://progen.md/analiza-econometrica-a-diferentelor-salariale-intre-femei-si-barbati-pe-piata-muncii-din-republica-moldova/
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Figura 10. Salariul mediu anual efectiv și netezit, pe vârste și sexe în anul 2019, conform Anchetei Forței de Muncă și 

conform Sondajului Bugetelor Gospodăriilor Casnice, mii lei 

 

Surse: Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, „Conturile Naționale de Transfer ale Republicii Moldova, anul 

2019”. 

Combinația dintre rata scăzută de ocupare și emigrarea intensă compromite valorificarea 

dividendelor potențiale produse de schimbările structurale în demografia populației. Un factor 

important care a determinat scăderea interesului populației față de angajare este legat de dificultățile 

întreprinderilor de a satisface așteptările privind salariul minim dorit de un salariat pentru ca acestea 

să accepte un loc de muncă (așa-numitul „salariu de rezervare” sau „salariu de acceptare”, traducere 

din termenul englez „reservation wage”). Nivelul salariului de acceptare  este de multe ori  peste 

capacitățile întreprinderilor  de a-l plăti. Conform unor sondaje sociologice, în anul 2017 salariul pe 

care l-ar accepta emigranții pentru a rămâne acasă  era de circa 10480 lei (de 2,3 ori mai mult decât 

salariul mediu net pe economie), pentru ca în anul 2020 să ajungă la 13450 lei (de 2 ori peste salariul 

mediu net)11. La rândul său, creșterea așteptărilor salariale  este consecință directă a emigrării și a 

fluxului de remitențe12. Faptul că femeile sunt principalii destinatari ai remitențelor transmise de 

soții sau partenerii lor emigrați ar putea să explice ratele de activitate și ocupare mai scăzute  decât 

a bărbaților. Evident, sunt și alți factori care influențează negativ asupra ocupării femeilor, cum ar 

                                                 
11

 IDIS Viitorul, Comunicat de presă din 20.11.2020, „13450 lei/lunar este salariul așteptat de către moldoveni 

pentru a nu pleca din țară”, http://viitorul.org/ro/content/13450-leilunar-este-salariul-a%C8%99teptat-de-

c%C4%83tre-moldoveni-pentru-nu-pleca-din-

%C8%9Bar%C4%83?fbclid=IwAR3TePUIbzhZpJZg4YR6Ao0xyuQoyHdkMV5xHKb9Opt-CY97I2oGCQFsC4s.  
12 Bouton, Lawrence; Paul, Saumik; Tiongson, Erwin R., „The Impact of Emigration on Source Country Wages: 

Evidence from the Republic of Moldova”, World Bank, 2011. 

http://viitorul.org/ro/content/13450-leilunar-este-salariul-a%C8%99teptat-de-c%C4%83tre-moldoveni-pentru-nu-pleca-din-%C8%9Bar%C4%83?fbclid=IwAR3TePUIbzhZpJZg4YR6Ao0xyuQoyHdkMV5xHKb9Opt-CY97I2oGCQFsC4s
http://viitorul.org/ro/content/13450-leilunar-este-salariul-a%C8%99teptat-de-c%C4%83tre-moldoveni-pentru-nu-pleca-din-%C8%9Bar%C4%83?fbclid=IwAR3TePUIbzhZpJZg4YR6Ao0xyuQoyHdkMV5xHKb9Opt-CY97I2oGCQFsC4s
http://viitorul.org/ro/content/13450-leilunar-este-salariul-a%C8%99teptat-de-c%C4%83tre-moldoveni-pentru-nu-pleca-din-%C8%9Bar%C4%83?fbclid=IwAR3TePUIbzhZpJZg4YR6Ao0xyuQoyHdkMV5xHKb9Opt-CY97I2oGCQFsC4s
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fi responsabilitățile de îngrijire a copiilor, responsabilitățile familiale sau, după cum s-a arătat mai 

sus, chiar discriminarea la locul de muncă13.  

Cu o insuficiență acută de locuri de muncă corespunzătoare așteptărilor, oamenii preferă 

ocupații alternative. Astfel, în ultimele două decenii a crescut preferința pentru educația superioară, 

mai mulți tineri, atât bărbați, cât și femei, dorind o educație superioară și o intrare mai târzie în 

câmpul muncii – aceasta chiar dacă, aparent, cererea pentru nivele de calificare atât de înalte este 

destul de limitată pe piața internă a muncii. În rezultat, structura educațională a forței de muncă s-a 

schimbat în mod cardinal în ultimele două decenii, prin ascensiunea puternică a segmentului cu 

studii superioare (Figura 11). S-ar putea ca studiile superioare să ofere randamente mai înalte în 

cazul emigrării. 

Figura 11. Structura populației ocupate pe nivele de 

educație, % din total 

Figura 12. Structura populației inactive pe motivele 

pentru care nu au lucrat, % din total 

  

Surse: BNS. Surse: BNS. 

O altă ocupație alternativă la activitatea economică remunerată ține de îndeplinirea 

responsabilităților familiale – mai ales în cazul femeilor (Figura 12), pentru care costul  de 

oportunitate a timpului petrecut în activități de îngrijire și casnice fiind mai mic decât în cazul 

bărbaților, în virtutea salarizării lor mai mici  (Figura 10). 

Decompoziția creșterii valorii adăugate brute per capita arată că scăderea generalizată a ratei 

de activitate în perioada 2000-2014 a compromis cu aproape două treimi sporul de venit per capita 

care putea fi obținut14. Inactivitatea economică a tinerilor este un fenomen deosebit de îngrijorător, 

prin consecințele socioeconomice nefaste pe termen lung. În 2019, 27,4% din populația în vârstă de 

15-29 ani nu era ocupată, nu era cuprinsă în educația formală şi nici nu participa la careva instruiri 

informale (așa-numitul grup NEET, de la Not in Employment, Education or Training)15. Pentru 

comparație, în UE acest grup are o pondere semnificativ mai mică, circa 12,6 %16. În contextul 

tendințelor de îmbătrânire a populației în ansamlu și a forței de muncă, ponderea mare a grupului 

                                                 
13 Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, „Analiza econometrică a diferențelor salariale între femei și bărbați pe piața 

muncii din Republica Moldova”, 25 ianuarie 2020, https://progen.md/analiza-econometrica-a-diferentelor-salariale-

intre-femei-si-barbati-pe-piata-muncii-din-republica-moldova/.  
14

 World Bank, ”Moldova Poverty Assessment 2016: A Jobs Diagnostic for Moldova”, Report No. 112338-MD, 

Chisinau, December 2016. 
15 Biroul Național de Statistică, „Tinerii în Republica Moldova în anul 2019”, 

https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=66176729. 
16 Eurostat. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/EDAT_LFSE_20__custom_511924/default/table?lang=en 

https://progen.md/analiza-econometrica-a-diferentelor-salariale-intre-femei-si-barbati-pe-piata-muncii-din-republica-moldova/
https://progen.md/analiza-econometrica-a-diferentelor-salariale-intre-femei-si-barbati-pe-piata-muncii-din-republica-moldova/
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NEET afectează negativ starea curentă și perspectivele pieței muncii. Cea mai înaltă rată NEET se 

înregistrează pentru femeile din mediul rural, prezentând un risc sporit pentru integrarea lor în 

câmpul muncii – or, cu cât mai mult durează perioada de inactivitate, cu atât mai mult scade 

relevanța instruirii profesionale inițiale. 

Ocuparea în sectorul informal este o trăsătură definitorie a pieței muncii în Republica 

Moldova în ultimul deceniu. Mai mult, aceasta a fost în continuă creștere începând cu anul 2014, 

iar impulsul a venit în special din partea ocupării în activitatea agricolă. În 2019, numărul locurilor 

informale constituia 23% din numărul total de locuri de muncă17. Sectoarele cele mai afectate de 

ocuparea informală sunt agricultura, silvicultura și pescuitul (64,3% din populația ocupată în sector) 

și construcțiile (64,0% din populația ocupată din sector). Acestea sunt urmate de sectorul de comerț, 

cu o pondere semnificativ mai mică (11%) și, pe parcursul ultimilor ani, în ușoară scădere. Ca statut 

ocupațional, ponderea cea mai mare în ocuparea informală o au lucrătorii pe cont propriu (55,6%), 

urmați de salariați (26%) și lucrătorii familiali neremunerați (18%)18. 

Ocuparea în sectorul informal și ocuparea informală în sectorul formal sunt mai puțin 

calitative sub aspectul garanțiilor sociale pe care le are angajatul. Dar una din explicațiile 

fenomenului larg al ocupării informale din Republica Moldova sunt tocmai taxele și contribuțiile 

sociale, printre cele mai înalte în comparație cu alte țări din regiune (Figura 13). Ținând cont de 

numărul mare al companiilor care raportează pierderi brute și de capacitatea lor redusă de a genera 

profituri, nivelul relativ înalt al taxelor descurajează crearea locurilor de muncă formale, în special 

în afacerile mici nou-create. În anumite sectoare, informalitatea este atât de extinsă, încât ajunge în 

fenomen care se auto-întreține: firmele responsabile care doresc să activeze în deplină formalitate 

ajung să fie necompetitive în raport cu cele mai puțin responsabile și, astfel, sunt și ele forțate să 

adopte practici mai puțin oneste în raport cu angajații.  

Figura 13. Nivelul unor taxe și impozite plătite de firme, în comparație regională 

 

Sursa: Doing Business 2020. 

                                                 
17 Biroul Național de Statistică, „Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în anul 2019”, 

https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6617. 
18 BNS. Banca de date statistice, Statistica Sociala 
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Principalele măsuri de ocupare a forței de muncă promovate în Republica Moldova sunt 

consilierea profesională, medierea muncii, formarea profesională prin cursuri de calificare, 

recalificare, perfecționare și specializare, subvenționarea19 locurilor de muncă, în special, pentru 

șomeri. Totuși, acestea nu par să rezolve problemele în domeniu, inclusiv din cauza caracterului 

fragmentar al măsurilor și din cauza resurselor foarte limitate alocate. De exemplu, în anul 2019 au 

beneficiat de subvenții 25 de angajatori care au angajat numai 45 șomeri, din care 28 persoane cu 

vârsta 50 de ani și peste (62,2%) și 17 persoane cu dezabilități (37,8%). Analiza eficienței serviciilor 

de ocupare a forței de muncă pentru anii 2014-2018 la nivel național20, prin prisma indicatorilor de 

cost-eficiență a măsurilor de ocupare, arată că ponderea cea mai înaltă a resurselor revine formării 

profesionale (19,0% din cheltuielile totale), în timp ce ponderea persoanelor plasate în câmpul 

muncii din totalul beneficiarilor de formare profesională a scăzut cu 19,3 puncte procentuale și 

aceasta în pofida faptului că formarea profesională trebuie să ofere cele mai bune rezultate în 

angajarea persoanelor ce au urmat un curs de pregătire profesională.  

Pandemia COVID-19, care a coincis cu un an agricol extrem de nefavorabil, are un impact 

major asupra pieței forței de muncă, manifestat prin scăderea bruscă a cererii de muncă și prin 

înrăutățirea indicatorilor de utilizare a forței de muncă, inclusiv prin dublarea numărului de persoane 

sub-ocupate. A sporit esențial mărimea populației inactive, estimativ cu 3.3% față de anul precedent, 

ceea ce explică scăderea, aparent contraintuitivă, a ratei șomajului în contextul COVID-19. Aproape 

31% din femeile ocupate și 19% din bărbați au declarat în sondajele statistice, în trimestrul doi al 

anului 2020, că situația la locul de muncă le-a fost afectată din cauza COVID-19, inclusiv au lucrat 

mai puține ore, au absentat de la locul de muncă sau au fost transferate la program parțial21. În 

trimestrul 3 impactul șocului cauzat de COVID-19 a fost mai mic. Totuși, COVID-19 a scos în 

evidență o serie de vulnerabilități critice la nivelul întregului sistem economic și care au lovit în 

situația salariaților, inclusiv nivelul redus de digitizare a business proceselor și dificultatea adaptării 

acestora la modul de lucru integral sau parțial online, inflexibilitatea formelor contractuale de 

ocupare și subdezvoltarea sistemului de extensiune și educație tehnologică care să permită 

salariaților reconversia, respecializarea și dezvoltarea profesională mai eficientă. 

I.4. Inovarea și dezvoltarea tehnologică 

Capacitatea întreprinderilor de a supraviețui pe piețele concurențiale depinde în mare 

măsură de capacitatea acestora de a inova – adică de a furniza în mod continuu produse noi sau 

îmbunătățite, pentru a satisface cererea tot mai diversă și mai sofisticată din partea consumatorilor, 

dar și de a adopta procese tehnologice, manageriale și de marketing mai eficiente. Inovarea contează 

mai ales pentru întreprinderile care țintesc piețele externe, mult mai concurențiale decât cea internă. 

                                                 
19Conform  art. 36 din  Legea nr.105 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj  din 

14.06./2018. 

 MO RM nr.295-308, 10.08.2018, art.448.  
20  Calculele autorului, Cotelnic V. Tendințele de dezvoltare a pieței forței de muncă în mun. Chișinău  INCE 

Conferința Internațională Științifico - Practică, Creșterea economică în condițiile Globalizării bunăstare și incluziune 

socială. Chișinău,2019,pag.142-145. 
21

 BNS, Comunicatul de presă „Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul II 

2020”, https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6749.  

https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6749
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Perspectivele demografice sugerează în mod clar că pe viitor întreprinderile moldovenești vor trebui 

să se orienteze și mai mult spre piața externă. 

Cele mai recente date statistice cu privire la întreprinderile inovatoare se referă la anii 2017-

2018, când BNS a realizat o cercetare statistică dedicată pe 3326 firme. Cercetarea anterioară a fost 

realizată în 2015-2016 pe 3233 întreprinderi și poate servi ca punct de referință. Astfel, în 2017-

2018, un număr de 605 întreprinderi (18,2% din total observate) au adoptat una sau mai multe 

inovații, față de 673 în cercetarea din 2015-2016 (20,8% din total). Diferența ar putea, la prima 

vedere, să se încadreze în eroarea statistică. Dar faptul că această diferența este una reală, și nu o 

eroare statistică, este evidențiat de scăderea practic generalizată a numărului de entități inovatoare 

pe clasele de mărime economică, pe regiuni și pe sectoarele industrial și servicii (Figura 14).  

Figura 14. Variația numărului de întreprinderi 

inovatoare 2017-2018 față de 2015-2016 pe regiuni, 

mărimi și sectoare 

Figura 15. Numărul de întreprinderi inovatoare după tipul 

inovărilor 

 
 

Surse: calculele autorilor pe baza datelor BNS. Surse: BNS. 

 

Totodată, este sugestiv faptul că în jur de 80% din firmele moldovenești nu manifestă nici 

un fel de activitate inovațională și această atitudine persistă practic indiferent de mărimea firmei, 

regiune geografică sau sector economic. Aceasta ar putea fi o caracteristică firească a 

întreprinderilor care activează în condițiile unei economii în care competitivitatea este bazată pe 

costul mic al factorilor. Dezinteresul față de procesul inovațional ar putea să reflecte și un complex 

de alți factori de natură structurală și instituțională, cum ar fi lipsa de motivații ale salariaților de a 

deveni mai inovativi, mărimea prea mică a întreprinderilor și a ecosistemelor din care fac parte 

firmele (cu un număr mic de furnizori și clienți), instabilitatea fluxurilor de numerar, accesul redus 

la capitalul circulant și investițional, eventual, temerile întreprinderilor legate de protecția 

investițiilor efectuate în elemente inovaționale și de concurența neloială din partea întreprinderilor 

care nu sunt inovaționale, dar au avantajul de a funcționa în zona gri a economiei sau de a beneficia 
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de protecție administrativă sau politică22. Totodată, observațiile directe și evidențele de natură 

calitativă sugerează că motivațiile inovaționale sunt și mai reduse în cazul întreprinderilor de stat. 

O dinamică nefavorabilă arată și cifra de afaceri aferentă activității inovaționale, precum și 

cheltuielile aferente acestei activități. Dacă în 2016, firmele inovatoare raportau 5,2 miliarde lei 

încasați de pe urma activității lor inovaționale, la o cheltuială totală de 1,2 miliarde lei, atunci în 

2018 cifra de afaceri era de 3,3 miliarde, la un volum de cheltuieli de numai 0,8 miliarde. Firmele 

au economisit deosebit de mult la finanțarea cheltuielilor de inovare efectuate cu forțe proprii 

(Figura 16). Astfel, scăderea înclinației pentru inovare ar putea fi parțial explicată prin randamentele 

mai mici ale investițiilor efectuate. 

Figura 16. Cheltuielile aferente inovărilor pe tipuri de 

cheltuieli, milioane lei 

Figura 17. Inovări de produse și procese după 

modalitatea dezvoltării, în 2015-2016 și 2017-2018, % 

din total  

  

Surse: calculele autorilor pe baza datelor BNS Surse: calculele autorilor pe baza datelor BNS 

 

Deși circa 40% din firmele inovatoare testează mai multe modalități de inovare în același 

timp, prevalează firmele care se orientează la un singur tip de inovare. În rândul acestor inovatori 

precauți, preferințele în mod clar sunt pentru adoptarea de metode inovaționale de organizare și de 

marketing (Figura 17). Aceasta este determinată de costul și riscurile mult mai mici implicate de 

asimilarea inovației. În situația în care mai puțin de jumătate din întreprinderile din Moldova aveau 

în 2019 propriul website (pentru comparație - 64% în Ucraina, 69% în Romania, 73,5% în 

Belarus23), este clar că pentru multe întreprinderi moldovenești, elaborarea website-ului și începerea 

comunicării mai intense online este încă o formă relevantă de inovare de marketing. Noi metode de 

organizare a locului de muncă, noi practici de afaceri, noi modalități de organizare a relațiilor cu 

furnizorii și clienții – toate sunt exemple de inovații organizaționale pe larg adoptate de firmele 

inovatoare moldovenești. În același timp, pe cât de importante sunt inovațiile de management și de 

                                                 
22

 World Bank Group, „Moldova. Paths to Sustained Prosperity. A systematic country diagnostic”, Report 

no.107502-MD, August 2016. 
23 World Bank, Enterprise Surveys database, https://www.enterprisesurveys.org/en/graphing-tool, accesat 29 ianuarie 

2021. 

https://www.enterprisesurveys.org/en/graphing-tool
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marketing, pe atât de clar este, în virtutea legității economice de scădere a productivității marginale, 

că aportul lor asupra competitivității întreprinderilor poate scădea în timp și că firmele vor trebui să 

abordeze mai îndrăzneț inovarea de produs și de proces.  

Deocamdată, se face remarcată mai degrabă tendința inversă, cea de scădere cu aproape 25% 

a numărului de întreprinderi care adoptă inovații de produs sau de proces. Din nou, scăderea este 

prea mare și generalizată pentru a fi catalogată ca eroare statistică. Tendința ar putea fi determinată 

de înrăutățirea anumitor condiții în ecosistemele inovatoare – or, spre deosebire de inovațiile de 

management și marketing pe care firmele le pot realiza cu forțe proprii, adoptarea de noi produse, 

dar mai ales, de noi procese, se bazează pe transferul tehnologiilor din alte sectoare, firme sau centre 

de cercetare și dezvoltare tehnologică. Jumătate din inovațiile de proces observate în economia 

moldovenească se bazează pe careva forme de cooperare cu alte entități (Figura 18). În 2017-2018 

a scăzut dramatic rolul universităților și instituțiilor de cercetare în parteneriatele întreprinderilor de 

inovații de procese tehnologice (Figura 18). În același timp, a crescut foarte mult rolul altor tipuri 

de cooperare – de la 8% la 20% - în special, fiind vorba de diferite programe de suport și parteneriat 

intermediate de organismele europene. 

Figura 18. Structura întreprinderilor inovatoare de 

produse și procese conform tipului de cooperare, în 

2015-2016 și 2017-2018, % din total 

Figura 19. Evoluția numărului de salariați în sectorul 

cercetare dezvoltare, 2015-2019 

  

Surse: calculele autorilor pe baza datelor BNS Surse: calculele autorilor pe baza datelor BNS 

 

Scăderea intensității legăturilor dintre întreprinderi și centrele de cercetare științifică, 

observată în 2017-2018, este un motiv real de îngrijorare. Aceste conexiuni slabe ar putea fi o 

consecință a faptului că, în pofida obiectivului declarat al politicii de stat de încurajare a 

interacțiunilor dintre știință și economie, resursele efectiv alocate sunt foarte mici. Mijloacele 

bugetare alocate proiectelor de inovare și transfer tehnologic - adică mecanismului direct de 

transmitere a tehnologiilor noi către economie - a constituit puțin peste 1% din volumul alocațiilor 

atribuite domeniului cercetării-dezvoltării în anul 201924. În același timp, legăturile slabe dintre 

                                                 
24

 Calculele autorilor în baza comunicatului BNS, Activitatea de cercetare-dezvoltare, 2019 și Raportului 

asupra stării științei în Republica Moldova, 2019, AȘM 
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sectorul de cercetare științifică și economia reală ar putea să scoată în evidență și unele probleme 

cronice ale sectorului de cercetare propriu-zisă.  

În particular, finanțarea redusă a acestui sector în ultimele două decenii a dus la exodul de 

creieri, atât în străinătate, cât și către alte sectoare ale economiei naționale. Numărul personalului 

implicat în cercetare-dezvoltare alcătuia în 2019 circa 4,05 mii persoane, o descreștere de 19,4% 

față de 2015 (Figura 19). Și aceasta s-a manifestat în contextul în care densitatea cercetătorilor în 

Republica Moldova (696,1 cercetători / 1 milion locuitori) deja este foarte mică: de 3,8 ori mai puțin 

decât media înregistrată de statele Europei Centrale și Țările Baltice (2690,8 cercetători) și de 5,7 

ori mai mică decât media UE (3994,2 cercetători)25. Având în vedere tendințele de emigrare a 

tinerilor cercetători și atractivitatea scăzută a carierei științifice, acest decalaj are toate șansele să se 

aprofundeze.  

În prezent, circa 46,5% din cercetători sunt de vârstă pensionară sau pre-pensionară și doar 

18% din personalul din domeniu sunt tineri cercetători. În pofida unor măsuri de politici pentru 

menținerea tinerilor în cercetare (cum ar fi instituirea unei cote minime de 30% pentru tinerii 

cercetători în proiectele de cercetare finanțate din bugetul public sau granturile de excelență ale 

Guvernului Republicii Moldova pentru doctoranzi), numărul tinerilor cercetători a marcat o evoluție 

negativă în perioada 2016-2019, reducându-se cu 20%.  

Distribuirea cercetătorilor pe domenii științifice arată că în domeniul Inginerie și tehnologii 

sunt implicați doar 14,6% din cercetători, numărul acestora diminuându-se în perioada 2015-2019 

cu 27%26, adică mai repede decât numărul total de cercetători. Or, anume acesta este domeniul 

esențial pentru asigurarea transferului de tehnologii din sfera științifică în sfera economică. În 

același timp, persistă fenomenul de masculinizare a domeniului Inginerie și tehnologie, femeile-

cercetători reprezentând numai 20,6% din totalul cercetătorilor implicați în științele inginerești și 

tehnologice.  

Este evident că numărul cercetărilor în inginerie și tehnologii depinde de numărul studenților 

universitari, doar că legătura se manifestă cu o întârziere de câțiva ani. Numărul acestor studenți a 

marcat o diminuare de 40% în perioada 2014/2015-2019/2020 – în câțiva ani, aceasta se va reflecta 

în scăderea și mai mare a numărului de cercetători tineri27. O evoluție negativă înregistrează și 

numărul persoanelor care fac studii doctorale (-6,3% în perioada 2015-2019). Și mai mic este 

numărul persoanelor care urmează studii doctorale în domeniul științelor inginerești și tehnologiilor 

(doar 5,6% în 2019), atestând o scădere semnificativă în ultimii ani (-21,4% în perioada 2015-

2019)28. Diminuarea numărului de studenți și doctoranzi în domeniul științelor și tehnicii are 

                                                 
25

 Calculate de autori pe baza World Bank, World Development Indicators database. 
26

 BNS, Anuarul statistic, 2019. 
27

 Incepand cu anul de studii 2017/18 in invatamantul superior se aplica un nou Nomenclator al domeniilor de 

formare profesionala si specialitatilor. In perioada 2014/15-2016/17 calculele autorilor au inclus domeniile: Stiinte 

exacte, Inginerie si activitati ingineresti, Tehnologii de fabricare si prelucrare, Tehnologie chimica si biotehnologii, 

stiinte ale naturii si protectia mediului, arhitectura si constructii. In perioada 2017/18-2019/20 calculele autorilor au 

inclus domeniile: Stiinte chimice, biologice, fizice, matematica si statistica, Tehnologii ale informatiei si comunicatiilor, 

Inginerie si activitatii ingineresti, Tehnologii de fabricare si prelucrare, arhitectura si constructii, stiinte ale mediului. 
28

 BNS, Educația în Republica Moldova, 2020. 

https://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Educatia/Educatia_editia_2020.pdf. 
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repercusiuni negative asupra calității capitalului uman, ducând la o insuficiență sau chiar lipsă de 

personal calificat, cum ar fi ingineri, tehnologi, programatori, ceea ce reprezintă un obstacol serios 

pentru absorbția inovației și a tehnologiei29.  

Pe de altă parte, relevanța practică a rezultatelor cercetării și elaborărilor inginerești este 

deseori discutabilă. Deși activitatea de inventică și brevetare în Republica Moldova rămâne la cote 

înalte, în perioada 2012-2018 se remarcă totuși o tendință de diminuare cu circa 16% a numărului 

de cereri depuse de solicitanții naționali. Această diminuare poate fi consecința mai multor factori, 

inclusiv a reformei din sfera științei și inovării din anul 2017, or printre cei mai activi solicitanți de 

cereri de brevete se numără instituțiile sectorului academic și universitar (peste 50% din cererile 

depuse)30. Dar și valoarea economică a multor brevete de invenție solicitate este redusă, fapt 

demonstrat de cota mică a brevetelor de invenție în vigoare după 5 ani de la data acordării 

(instituțiile din domeniul științei și inovării nu achită taxele pentru menținerea în vigoarea a 

brevetelor de invenție doar pentru primii 5 ani). Potrivit datelor AGEPI, la 1 ianuarie 2019 doar 

5,8% din brevetele de invenție și 35,5% din brevetele de invenție de scurtă durată eliberate 

solicitanților naționali au fost menținute în vigoare31. 

S-ar putea ca pandemia de COVID-19 și manifestarea sa economică să fi avut un efect de 

„duș rece” pentru multe întreprinderi care anterior ignorau importanța inovării proceselor de 

business și tehnologiilor utilizate. Există evidențe, că în 2020 multe firme au investit în aplicații și 

soluții care le permit să mențină online procesele de business, să transfere la distanță o parte din 

salariați și să interacționeze în modalități mai sigure cu furnizorii și clienții32. În același timp, în 

multe sectoare aceste soluții nu sunt operabile prin natura lor tehnologică. De exemplu, tehnologiile 

utilizate în agricultură și industrie fac imposibilă munca la distanța sau automatizarea foarte rapidă 

a proceselor. Sporirea competitivității acestora cere investiții mult mai substanțiale în tehnologii 

„grele”. Privind dincolo de cadrul temporal afectat de COVID-19 și de consecințele acesteia, 

întreprinderile și guvernul trebuie să facă eforturi substanțiale pentru a intensifica inovarea – fără 

aceasta, producătorii naționali pur și simplu vor fi tot mai puțin capabili să facă față concurenței, nu 

doar pe piața externă, dar chiar și pe cea internă. 

I.5. Infrastructura 

Infrastructura de transport și cea digitală au un rol esențial în asigurarea conectivității interne 

și externe a economiei moldovenești. Rolul statului în asigurarea unei infrastructuri publice 

calitative este determinant pentru susținerea investițiilor întreprinderilor private și a productivității 

acestora.  

                                                 
29

 INCE, Proiectul de cercetare aplicativă „Perfectionarea politicii de dezvoltare a intreprinderilor mici si 

mijlocii  si consolidarea parteneriatului intre business si organele administratiei publice” (2011-2014) (director de 

proiect dr.hab. Aculai E.) 
30

 Calculele autorilor în baza Rapoartelor anuale AGEPI, http://agepi.gov.md/ro/publication/50  
31

 Panorama de brevete, AGEPI, disponibil: http://www.db.agepi.md/Inventions/panorama/3. 
32 Anna Akhalkatsi, Filip Jolevski, Natasha Rovo, „The Growing Impact of COVID-19 on Moldova’s private sector”, 

Juy 13, 2020, World Bank blogs Eurasian Perspectives, https://blogs.worldbank.org/europeandcentralasia/growing-

impact-covid-19-moldovas-private-sector. 

http://agepi.gov.md/ro/publication/50
http://www.db.agepi.md/Inventions/panorama/3
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În virtutea dimensiunii mici a pieței interne, Republica Moldova poate să atingă o creștere 

susținută pe termen lung numai prin intermediul exporturilor. De aceea, infrastructura de transport 

este de importanță majoră pentru competitivitatea țării. Ținând cont de particularitățile geografice 

și economice, infrastructura de transport terestru reprezintă componenta critică a coridoarelor de 

transport internațional ale țării. Infrastructura dată are rol major în racordarea economică a spațiului 

rural la cel urban și în accelerarea consolidării polurilor regionale de creștere. 

În prezent, peste 90% din transportul total de mărfuri (Figura 20) și circa 98% din transportul 

de pasageri (Figura 21) este realizată de transportul auto. Deși ambii indicatori sunt în creștere, se 

atestă probleme mari în ceea ce privește calitatea infrastructurii de transport rutier, cu impact negativ 

major asupra cheltuielilor operatorilor de transport. Conform celui mai recent raport privind 

utilizarea fondului rutier, circa o treime din drumurile naționale sunt de calitate mediocră, iar o altă 

treime – de calitate rea sau foarte rea33. Calitatea infrastructurii rutiere este unul din factorii care 

retrogradează cel mai mult Republica Moldova în ratingurile internaționale relevante. 

Conform Indicelui Global al Competitivității (ICG), calitatea drumurilor plasează Republica 

Moldova pe locul 129 din 141 de state evaluate în 2019. Infrastructura fizică, evaluată conform 

Indicelui de Performanță Logistică (IPL) are, la fel, un scor foarte mic - 2 puncte din 5 posibile - 

ceea ce plasa Republica Moldova pe poziția 141 din 160 de state în anul 2018. Situația s-a înrăutățit 

vizibil comparativ cu IPL 2014, când Moldova întrunea un punctaj de 2,55 și era pe locul 85. 

Figura 20. Cantitatea de mărfuri transportate în perioada 

1995-2019, pe moduri de transport, mii tone 

Figura 21. Numărul de pasageri transportați în perioada 

1995-2019 pe moduri de transport, mii persoane 

  
Sursa: Calculele autorilor pe baza datelor Biroului Național de 

Statistică. 

Sursa: Calculele autorilor pe baza datelor Biroului Național de 

Statistică. 

 

Conform Administrației de Stat a Drumurilor, aproape 70% din infrastructura de drumuri 

naționale are perioada de exploatare depășită și prezintă un nivel înalt de degradare structurală. 

Pornind de la starea curentă a drumurilor și de la volumul actual de resurse alocate pentru întreținere 

curentă și capitală, prognozele privind starea rețelei de drumuri naționale în viitorul apropiat sunt 

mai degrabă negative. 

Problema finanțării insuficiente este amplificată de capacitățile instituționale deficitare care 

împiedică implementarea calitativă a unui număr mare de proiecte de infrastructură rutieră. La 

                                                 
33 Administrația de Stat a Drumurilor, „Raportul privind utilizarea mijloacelor fondului rutier destinate drumurilor 

publice naționale în anul 2017”, https://www.asd.md/storage/topic/thumbs/files/FR%202017%20monitor.pdf.  

https://www.asd.md/storage/topic/thumbs/files/FR%202017%20monitor.pdf
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aceasta se adaugă intensitatea în creștere a utilizării infrastructurii, tendință care se face observată 

tot mai clar în ultimii ani. Deprecierea accelerată a infrastructurii este determinată atât de creșterea 

nivelului de activitate economică, cât și de migrarea unei părți din cargo de la transportul feroviar 

la cel auto, precum și de intensificarea circulației mijloacelor de transport greu (cu sarcina pe osie 

mai mare de 10 tone).  

Date centralizatoare actualizate privind starea drumurilor locale lipsesc. Însă factorii 

structurali (ponderea mare a drumurilor locale cu structură rutieră ușoară sau provizorie) și 

financiari (lipsa cronică a finanțării) sugerează că starea drumurilor locale este posibil chiar mai rea 

decât a celor naționale, în special fiind vorba de drumurile inter-comunale și străzile sătești. Deși în 

ultimii ani în cadrul programului „Drumuri Bune pentru Moldova” au fost acordate resurse pentru 

reabilitarea drumurilor locale, investițiile efectuate trebuie analizate sub aspectul calității lucrărilor 

efectuate și relevanței tronsoanelor reabilitate pentru creșterea economică și bunăstarea localităților 

beneficiare. 

Și alte moduri de transport manifestă necesități critice de infrastructură. Conform celei mai 

recente evaluări cuprinzătoare a coridoarelor de transport, calea ferată din Republica Moldova 

necesită investiții majore pentru reabilitare și modernizare34. În comparație cu țările din regiune, 

infrastructura feroviară este puternic subdezvoltată. Practic nu este prezent nici un tronson dublu, 

inclusiv pe coridorul Est-Vest. La scară europeană, Republica Moldova reprezintă un caz cu totul 

excepțional, neavând practic nici un kilometru de cale ferată electrificată, ceea ce creează probleme 

de interconexiune directă cu Ucraina35. Din cauza degradării structurale, viteza maximă de circulație 

pe calea ferată este extrem de redusă, cauzând costuri financiare și de timp mari. Acesta este 

principalul factor care a determinat pierderea, pe parcursul ultimului deceniu, de către calea ferată, 

a volumului de mărfuri transportate în favoarea transportului auto. Neajunsurile structurale au fost 

puternic amplificate de managementul catastrofal al companiei. 

Infrastructura de transport naval în Republica Moldova este reprezentată, la moment, doar 

de Portul Internațional Liber Giurgiulești. Capacitățile acestuia încă nu sunt valorificate pe deplin, 

în mare parte din cauza conectivității feroviare și rutiere nesatisfăcătoare cu restul țării36. 

Deși există premise tehnice pentru dezvoltarea unor hub-uri regionale, infrastructura de 

transport aerian nu este adaptată pentru dezvoltarea transportului aerian de mărfuri, iar absența 

economiilor de scară face această opțiune cea mai ineficientă din punct de vedere economic pentru 

deservirea comerțului internațional al Republicii Moldova. 

Atât Portul Internațional Liber Giugiulești, cât și Aeroportul Chișinău sunt obiectul unor 

proiecte de parteneriat public privat, experiența implementării cărora a scos în evidență lacune 

serioase în cadrul normativ care reglementează acest gen de proiecte. Aceste lacune trebuie 

                                                 
34 Nathan Associates, „Moldova’s Trade Corridor Assessment. Summary”, USAID, 2018, https://aita.md/wp-

content/uploads/2018/07/MSRP-TCA-Summary-RO.pdf.  
35 GETINSA, “Support to the Preparation of a Transport Sector Strategy for the Republic of Moldova. Main Report I. 

Present Situation Analysis of the Transport Sector of Moldova”, World Bank, 

http://documents1.worldbank.org/curated/fr/540881468054253412/pdf/686160ESW0WHIT0r0Analysis000ENGLIS

H.pdf.  
36 Nathan Associates, „Moldova’s Trade Corridor Assessment. Summary”, USAID, 2018, https://aita.md/wp-

content/uploads/2018/07/MSRP-TCA-Summary-RO.pdf 

https://aita.md/wp-content/uploads/2018/07/MSRP-TCA-Summary-RO.pdf
https://aita.md/wp-content/uploads/2018/07/MSRP-TCA-Summary-RO.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/fr/540881468054253412/pdf/686160ESW0WHIT0r0Analysis000ENGLISH.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/fr/540881468054253412/pdf/686160ESW0WHIT0r0Analysis000ENGLISH.pdf
https://aita.md/wp-content/uploads/2018/07/MSRP-TCA-Summary-RO.pdf
https://aita.md/wp-content/uploads/2018/07/MSRP-TCA-Summary-RO.pdf
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remediate, mai ales din perspectiva potențialului major de dezvoltare pe care ar putea să-l aibă 

proiectele public-private oportune din punct de vedere economic, selectate în mod transparent și 

implementate corect din punct de vedere legal și regulator. 

Problemele legate de calitatea infrastructurii de transport și logisticii au contribuit la o 

puternică concentrare geografică a traficului internațional de mărfuri. Aproape 35% din traficul de 

mărfuri se realizează doar prin două puncte de traversare a frontierei (Leușeni-Albița și Sculeni-

Sculeni la frontiera cu România), ceea ce provoacă congestii și presiuni excesive pe anumite 

porțiuni ale rețelei de drumuri și subutilizarea restului rețelei. Estimările recente identifică timpi de 

așteptare extrem de înalți pentru traversarea frontierei cu România / UE, deși acești timpi nu sunt 

integral cauzați de factori care țin de Republica Moldova. Pierderile de timp la punctele de trecere 

menționate sunt mult mai mari în comparație cu punctele de intrare în UE din Polonia sau Estonia 

și creează constrângeri enorme pentru exportul de produse agricole perisabile. 

După cum a demonstrat șocul cauzat de COVID-19, infrastructura digitală are un rol 

economic crucial. Republica Moldova a obținut în ultimul deceniu progrese notabile în dezvoltarea 

acesteia. Totuși, după cum arată comparațiile internaționale, mai persistă unele probleme de acces 

și de valorificare a oportunităților pe care le oferă infrastructura. 

Conform Indicelui Disponibilității de Rețea 2020 (NRI 2020), Republica Moldova se 

plasează pe locul 71 din 134 de țări, cu un scor de 47,09 (Tabelul 1)37. Moldova înregistrează 

performanțe destul de înalte comparativ cu alte state din grupul țărilor cu venituri medii joase 

(plasându-se pe locul 3), totodată printre țările din Europa, Moldova se poziționează pe locul 39. 

Cele mai reduse sunt performanțele Moldovei pentru următorii indicatori ce stau la baza calculului 

IDR: utilizarea rețelelor sociale, decalajul socioeconomic în utilizarea plăților digitale, cheltuieli 

pentru softuri pentru calculatoare, prețul telefoanelor mobile, adoptarea tehnologiilor emergente38.  

Tabelul 1. Scorul Republicii Moldov în ratingul Indicelui de disponibilitate de rețea comparativ cu media în Europa  

Pilonul Moldova Europa 

IDR 47,09 64,21 

Tehnologii 37,68 59,93 

Oameni 46,90 59,89 

Guvernare 53,13 72,98 

Impact 50,65 64,04 

Sursa: Netwark Readiness Index 2020 

Infrastructura în telecomunicații, ca și celelalte elemente de infrastructură, sunt esențiale în 

ameliorarea competitivității companiilor. Infrastructura de telecomunicații este unul dintre cei 3 

sub-indicatori ai indicelui de E-Guvernare (EGDI): serviciile electronice, infrastructura în 

telecomunicații și capitalul uman39. Pe parcursul ultimilor ani, Republica Moldova a evoluat pozitiv 

în ceea ce privește îmbunătățirea infrastructurii de telecomunicații, fapt confirmat de creșterea 

scorului acordat pentru infrastructura de telecomunicații de la 0,19332 în EGDI 2010 la 0,56830 în 

                                                 
37 https://networkreadinessindex.org/countries/moldova/ 
38 Network Readiness Index 2020 Moldova, https://networkreadinessindex.org/wp-

content/uploads/2020/12/Moldova.pdf 
39 UN, Department of Economic and Social Affairs, E-Government Survey 2020, 

https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2020-Survey/2020%20UN%20E-

Government%20Survey%20(Full%20Report).pdf 
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EGDI 2020. Acest lucru i-a permis Moldovei să tranziteze din grupul țărilor cu infrastructură de 

calitate medie la cel cu infrastructură avansată (țări ce dețin un scor de 0,50-0,75).  

Tabelul 2. Indicele infrastructurii de telecomunicații în profil regional 

Țara IIT Rata de 

penetrare 

telefonie mobilă, 

per 100 locuitori 

Ponderea 

populației ce 

utilizează 

internetul, % 

Rata de penetrare 

a serviciilor de 

acces la internet 

fix în bandă largă 

la 100 locuitori 

Rata de penetrare 

a serviciilor de 

acces la internet 

mobil în bandă 

largă la 100 

locuitori 

Moldova 0,5683 88,01 76,12 15,38 53,51 

Moldova (recalculat în 

baza populației cu 

reședință obișnuită) 

- 134 - 23 80,1 

Georgia   0,6923 120 62,72 21 73,68 

Macedonia de Nord 0,6442  94,53 79,17 20,55 64,72 

Estonia  0,9212 120 89,36 33,35 120 

Letonia  0,8399 107,35 83,58 27,28 120 

Lituania  0,8249 120 79,72 28,16 98,55 

România  0,7586 116,25 70,68 26,06 87,97 

Sursa: E-Guvernment Suvey 2020, UN; estimările autorilor în baza datelor BNS și 

ANCRETI. 

În pofida acestei avansări, Republica Moldova încă cedează destul de mult altor țări din 

regiune, atât pentru dezvoltarea infrastructurii (Tabelul 2), cât și pentru altă componentă a EGDI – 

capitalul uman. Această afirmație rămâne valabilă chiar dacă facem o anumită ajustare a 

indicatorilor de calcul a indicelui infrastructurii de telecomunicații la numărul populației cu 

reședință obișnuită (sursa EGDI folosește populația stabilă în care include și regiunea 

transnistreană). Din perspectiva capacitații sale competitive în profil regional, scorul Republicii 

Moldova în ceea ce privește calitatea infrastructurii în telecomunicații este sub media atestată în 

Europa (0,8162) și chiar sub media în Europa de Est (0,7443)40. În pofida măsurilor întreprinse în 

ultimii ani, Republica Moldova a coborât câteva poziții în clasamentul ediției 2020 comparativ cu 

ediția 2018 – de la 69 la 79.  

Conform unui studiu bazat pe chestionarea antreprenorilor și a populației în anul 2017, 

marea majoritate a respondenților considerau că la diminuarea actelor de corupție ar putea contribui 

utilizarea serviciilor electronice în procesul de interacțiune cu autoritățile publice (78% din 

respondenți), simplificarea procedurilor de certificare și obținere a autorizațiilor pentru business 

(77%), sporirea eticii și integrității în sectorul public (76%) și în cel privat (77%)41. Studiul repetat 

în 2020 indică asupra faptului că 3/4 din întreprinderi în 2019 considerau că serviciile electronice 

sunt o soluție bună, ce contribuie la reducerea corupției în interacțiunea dintre business și instituțiile 

publice. În mediul rural acest raport este mai mic – 62,2%. 

Pe de altă parte, gradul de utilizare a serviciilor electronice rămâne jos în rândul populației 

generale în comparație cu antreprenorii. În subeșantionul populației din anul 2019, 14% din 

                                                 
40UN E-Government Knowledge Database https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-

Information/id/139-Republic-of-Moldova/dataYear/2020 
41 Civis. Studiu de evaluare a impactului Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție – Moldova 2017. Chișinău 

2018.  
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respondenți au declarat că au utilizat cel puțin un serviciu electronic (17% în 2017), iar printre firme 

- 69% (70% în 2017)42. O problemă ar putea fi în accesul redus al populației la infrastructura 

existentă, calitatea și costul serviciilor oferite. În 2018 numărul abonaților la servicii de acces la 

internet fix era de 623,1 mii persoane, iar în 2019 – 670,5 mii, rata de penetrare fiind de circa 25% 

(raportată la populația cu reședință obișnuită). Totodată, conform datelor pentru anul 2018, din 

numărul total al abonaților, 60,6% proveneau din localităţi urbane și 39,4% din localităţi rurale43 - 

în raport practic invers cu distribuția populației pe medii de reședințe.  

I.6. Mediul instituțional 

Calitatea redusă a instituțiilor și guvernanței economice este văzută ca o constrângere 

„macro-critică” în calea creșterii economice a Republicii Moldova44. Aceasta are impact negativ 

direct asupra productivității, activității investiționale și gradului de incluziune socială în procesul 

de creștere economică. Studiul FMI citat mai sus evidențiază o serie de domenii stagnante, inclusiv 

lupta cu corupția, supremația legii, cadrul regulator, guvernanța fiscală, supravegherea sectorului 

financiar, prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului și guvernanța băncii centrale.  

Aceste rezultate consună cu alte studii, inclusiv Raportul Global al Competitivității și studiul 

Băncii Mondiale „Enterprise Survey 2019: Moldova”, și care scot în evidență instabilitatea 

politicilor, ineficiența cadrului legal în contestarea reglementărilor și soluționarea litigiilor și, din 

nou, incidența mare a corupției și lipsa de independență a justiției. În Indicele Competitivității 

Globale 2019, Moldova obținea 33 de puncte din 100 posibile în ceea ce privește stabilitatea 

politicilor și indicele corupției, 29,3 puncte pentru eficiența cadrului legal în soluționarea disputelor, 

27,3 puncte pentru contestarea reglementărilor, iar cel mai mic scor, 21 puncte, a fost acordat pentru 

independența justiției. În pofida reiterării acestor probleme în toate documentele de planificare 

strategică din ultimele două decenii, progresele obținute sunt foarte mici. Nivelul de încredere a 

populației și a mediului de afaceri în instituțiile publice rămâne în continuare redus, iar percepția 

publică generalizată este că legile nu funcționează și nu sunt aplicate în mod egal. Subiectul calității 

guvernării este pe larg discutat în sursele de specialitate, de aceea reținem în această analiză doar 

trei aspecte care sunt cele mai grave. 

Corupția, adică folosirea poziției publice pentru obținerea beneficiilor private ilegale, este 

un aspect deosebit de problematic pentru Republica Moldova. Datele empirice demonstrează o 

legătură clară între nivelul de prosperitate și percepțiile de prevalență a corupției, Moldova fiind la 

extrema inferioară (Figura 22). Toate sondajele și ratingurile internaționale relevante confirmă că 

problema corupției în Republica Moldova rămâne una de natură sistemică și nesoluționarea acestuia 

va limita drastic potențialul de creștere economică și distribuția echitabilă a beneficiilor acestei 

creșteri. Achizițiile publice sunt evidențiate în surse ca fiind o funcție a guvernării, costurile căreia 

cresc enorm de mult anume din cauza corupției. Deși cadrul instituțional și legal pentru prevenirea 

                                                 
42 Conform studiului de evaluare a impactului Strategiei Naționale de Integritate şi Anticorupție-Moldova 2019, CBS 

AXA 2020. 
43 ANCRET. Raport statistic. Evoluția pieței comunicațiilor electronice în anul 2018. 

https://www.anrceti.md/files/filefield/2018_Rap_Evol_Piata_26042019.pdf 
44 IMF, “Republic of Moldova. Selected Issues”, IMF Country Report No. 20/77, March 2020, 

https://imf.md/press/SIP_1MDAEA2020002.pdf  

https://imf.md/press/SIP_1MDAEA2020002.pdf
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și combaterea corupției există, implementarea rămâne slabă din cauza independenței reduse a 

instituțiilor, nominalizărilor politice, conflictelor de interese și protecției ineficiente a martorilor.  

Figura 22. Corelația dintre PIB per capita (PPP) și indicele de percepție al corupției în țările din Europe și Asia 

Centrală, anul 2018 

 

 

Sursa: FMI, Transparency International 

O altă problemă instituțională majoră pentru Republica Moldova ține de supremația statului 

de drept, principiul supremației statului de drept fiind la temelia conceptului modern de economie 

de piață. Absența sau slăbiciunea acestuia are multiple consecințe negative asupra dezvoltării 

economice. Deficiențele statului de drept slăbesc în mod direct înclinația investițională a 

antreprenorilor locali și a investitorilor străini, sporesc costurile creditului local și internațional, 

amplifică incertitudinile legate de protecția drepturilor de proprietate și asigurarea executării 

contractelor. Toate aceste consecințe transpar în mod clar în sondajele cu companiile45. Lipsa 

independenței efective a sistemului judecătoresc este evidențiată de sursele specializate ca una 

dintre principalele cauze ale slăbiciunii statului de drept în Moldova46. În Raportul de 

Competitivitate Globală 2019, independența sistemului judecătoresc este notată cu 2,3 puncte (0 – 

cel mai rău, 7 – cel mai bine), Republica Moldova fiind plasată pe locul 132 din 141 de țări evaluate. 

Calitatea reglementărilor este a treia cea mai problematică dimensiune a mediului 

instituțional. La modul general, reglementarea economică în Republica Moldova este percepută ca 

fiind mai bună decât acum un deceniu, dar încă inefectivă47. Cele mai problematice aspecte 

identificate în sursele de expertiză sunt caracterul discreționar și impredictibil al reglementărilor, 

politizarea procesului de luare a deciziilor și absența transparenței în procesul de setare a tarifelor 

pentru utilitățile publice. Aceste deficiențe au impact negativ major, inclusiv asupra concurenței 

oneste, motivației firmelor oneste de a intra în relații economice, comerciale sau investiționale cu 

                                                 
45 De exemplu, World Bank Enteprise Surveys: Moldova, 

https://www.enterprisesurveys.org/en/data/exploreeconomies/2019/moldova  
46 IMF, “Republic of Moldova. Selected Issues”, IMF Country Report No. 20/77, March 2020, 

https://imf.md/press/SIP_1MDAEA2020002.pdf. 
47 IMF, “Republic of Moldova. Selected Issues”, IMF Country Report No. 20/77, March 2020, 

https://imf.md/press/SIP_1MDAEA2020002.pdf. 

https://www.enterprisesurveys.org/en/data/exploreeconomies/2019/moldova
https://imf.md/press/SIP_1MDAEA2020002.pdf
https://imf.md/press/SIP_1MDAEA2020002.pdf
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statul și predictibilității proiectelor investiționale private (inclusiv, randamentul și perioada de 

răscumpărare a investițiilor).  

I.7. Producția, productivitatea și investițiile 

După anul 2000, economia moldovenească a trecut prin câteva perioade distincte. În 2000-

2008, Produsul Intern Brut (PIB) a crescut cu o rată medie anuală respectabilă de circa 5,9%. 

Revenindu-și relativ rapid după criza din 2009, economia moldovenească a crescut între 2010 și 

2014 cu o rată medie de 5,3% anual. Dar criza declanșată de frauda bancară și câteva episoade de 

secetă sezonieră au provocat un șoc persistent, PIB-ul crescând cu numai 3,3% anual în perioada 

2015-2019.  

Figura 23. Rata de creștere anuală a PIB-ului și 

contribuțiile componentelor principale, %  

Figura 24. PIB per capita al Republicii Moldova (PPC 

USD 2017), % din media pe grupuri de țări 

  

Surse: calculele autorilor pe baza datelor BNS și 

estimărilor proprii. 

Surse: calculele autorilor pe baza datelor World 

Development Indicators 

 

Decompoziția creșterii PIB-ului pe sursele principale scoate în evidență o provocare majoră, 

și anume, cel puțin revenirea la nivelul de productivitate anterior fraudei bancare. Figura 23 

ilustrează că productivitatea totală a factorilor (PTF) în Republica Moldova este în scădere: dacă în 

perioada 1995-1999, PTF a adus la PIB o contribuție medie anuală de 1 punct procentual, atunci 

între 2000 și 2008, aceasta a fost de 8,6 puncte, pentru ca să scadă la 3,7% imediat după criza 

financiară globală și la 0,1% în perioada 2015-2019. Dacă pierderile de productivitate vor continua, 

Moldova riscă să piardă convergența realizată în ultimele două decenii către nivelul de venituri din 

țările mai prospere (Figura 24). Cercetările empirice sugerează că aportul productivității PTF este 

deosebit de mic, posibil chiar negativ, în sectorul întreprinderilor de stat48. Impactul exercitat de 

pandemia COVID-19 ar putea să arunce Republica Moldova și mai mult în urmă în raport cu țările 

europene.  

                                                 
48

 World Bank Group, „Moldova. Paths to Sustained Prosperity. A systematic country diagnostic”, Report 

no.107502-MD, August 2016. 
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Figura 23 mai scoate în evidență și aportul mic al factorului muncă la creșterea economică 

– cu alte cuvinte, productivitatea mică a muncii. Firmele cu capital de stat, din nou, se diferențiază 

prin productivitate substanțial mai scăzută decât cele private, cu circa 28%49. Cauzele acestor 

diferențe provin, în ultimă instanță, din setul de motivații improprii pe care le au managerii acestor 

companii, cadrul inadecvat de guvernanță corporativă a sectorului și obligațiile bugetare foarte 

relaxate sub care operează acestea. În plus, politicile creează o serie de facilități injuste de care se 

bucură întreprinderile de stat, inclusiv fiscale, ajutor financiar direct, protecție contra concurenței, 

etc.  

Figura 25. Productivitatea muncii în sectoarele 

agricultură, industrie și servicii ale Republicii Moldova, 

% din media grupurilor regionale, anul 2019Figura 30. 

Evoluția indicelui valorii unitare al exporturilor, % 

Figura 26. Indicele producției industriei prelucrătoare, 

industriei alimentare și industriei de fabricare a 

băuturilor, anul 2010=100% 

  

Surse: calculele autorilor pe baza datelor Băncii 

Mondiale. 

Surse: BNS. 

 

Deși toate sectoarele se caracterizează prin decalaje substanțiale ale productivității muncii 

în raport cu țările și regiunile competitoare, o îngrijorare particulară este legată de agricultură, 

deoarece aceasta asigură ocuparea pentru circa 20% din populație, dar generează numai 10% din 

PIB. Cauzele productivității reduse în sectorul agricol sunt complexe și interdependente, dar merită 

evidențiate următoarele: gradul foarte înalt de informalitate și, prin urmare, lipsa accesului la 

credite, subvenții și granturi ale entităților agricole informale; calitatea precară a învățământului 

agricol și gradul insuficient de dezvoltare a serviciilor de extensiune agricolă; fragmentarea foarte 

înaltă a activelor de producție și deprecierea capitalului productiv; vulnerabilitatea înaltă a 

sectorului în fața calamităților naturale și reziliența joasă a producătorilor mici, aceștia revenindu-

și foarte dificil după ce sunt loviți de crize. 

Legăturile inter-industriale dintre agricultură și industrie sunt destul de slabe și consolidarea 

acestora ar putea avea impact pozitiv substanțial asupra ambelor sectoare. De exemplu, producția 

națională și cererea agregată de lactate cresc intens, în timp ce șeptelul de vaci mulgătoare și oferta 

internă de lapte brut scade de la un an la altul, producătorii preferând să se aprovizioneze cu materie 

primă de import – importul de concentrate lactate a crescut de aproape 10 ori din 2000 până în 2020. 

Astfel, dacă ar valorifica mai intens materia primă locală, industria alimentară ar putea servi ca 

                                                 
49

 Idem. 
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ancoră pentru dezvoltarea mai stabilă a agriculturii, și aceasta chiar dacă industria alimentară a 

evoluat ceva mai ezitant în comparație cu industria procesatoare în ansamblu (Figura 26). Mai mult 

decât atât, aceasta ar oferi instrumente economice durabile pentru creșterea ocupării și scăderea 

sărăciei în mediul rural. Un impuls de stabilizare asupra agriculturii ar putea fi transmis și de 

industria băuturilor, dar și aceasta încă trebuie să realizeze o diversificare substanțială a gamei de 

produse și să revină, astfel, pe o traiectorie de creștere mai durabilă. 

Ambele industrii suferă din cauza unui set de constrângeri ce țin atât de competențele 

manageriale la nivelul unor întreprinderi luate în parte, cât și de cadrul regulator și instituțional, 

accesul la finanțare, disponibilitatea capitalului uman, tehnologii, echipamente, logistică etc. Și 

producătorii agricoli trebuie însă să răspundă așteptărilor procesatorilor – astfel, o constrângere 

critică pentru producătorii agroalimentari autohtoni este accesul limitat la furnizori capabili să 

asigure materii prime la volum și parametri de calitate suficienți pentru a valorifica la maxim 

capacitățile de producție. O altă constrângere esențială este accesul redus la piețele externe de 

desfacere. Astfel, chiar dacă în perioada 2010-2020 industria alimentară a ținut pasul cu industria 

prelucrătoare în ansamblu, cea mai mare parte din încasările producătorilor de alimente au venit de 

la livrările pe piață internă, în timp ce pozițiile pe piața externă slăbesc (de la 28% din total încasări 

în 2014 la puțin peste 20% în 2019). Republica Moldova rămâne, astfel, un importator net pentru 

mai multe categorii de produse alimentare pentru producția cărora, în mod categoric, există bază de 

materie primă locală, inclusiv lactate, produse din carne, zahăr, preparate pe bază de cereale. Cu 

ritmuri mai lente, dar și industria de fabricare a băuturilor își reduce orientarea tradițională către 

piața externă. 

Constrângerile evidențiate sunt mai severe pentru întreprinderile de talie mică din sectoarele 

date. Statisticile arată că vânzările per angajat, probabilitatea de a obține profit și, respectiv, rata de 

supraviețuire, corelează pozitiv cu mărimea întreprinderilor în sector – cei mici sunt mult mai 

vulnerabili și mai puțin performanți. În 2019 în industria alimentară circa 70% din întreprinderi erau 

de talie micro și doar 34% dintre acestea au înregistrat profituri. În industria vinicolă cota 

microîntreprinderilor constituie 30% și doar ¼ din acestea sunt profitabile.  

La nivelul industriei prelucrătoare în ansamblu, perioada 2014-2019 atestă o creștere 

simțitoare a cotei industriilor cu intensitate tehnologică medie-înaltă în volumul total al producției 

manufacturiere, de la circa 7% la 15%. Această tendință este determinată de extinderea industriilor 

de fabricare a echipamentelor electrice, de producere a autovehiculelor, remorcilor și 

semiremorcilor, fabricarea substanțelor și produselor chimice – toate orientate în mare parte la piața 

externă. Însă sectorul manufacturier este dominat în proporție de 80-85% de activități cu o 

intensitate tehnologică redusă și medie-redusă, în care se includ industria alimentară și de fabricare 

a băuturilor, fabricarea produselor din minerale nemetalice, industria textilă și de fabricare a 

îmbrăcămintei, fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice. Cât privește activitățile 

tehnologic-intensive (cum ar fi producerea medicamentelor, fabricarea calculatoarelor și a 

produselor electronice), acestea dețin o cotă foarte mică în valoarea producției (1,6%) și care a fost 

în continuă scădere în ultimii 5 ani. De exemplu, valoarea producției industriale în ramura 

calculatoarelor și produselor electronice a scăzut de la aproape 530 milioane lei în 2014 la 390 

milioane în 2018, urmând o ușoară creștere la 434 milioane în 2019.  
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Politicile de susținere a ZEL-urilor prin îmbunătățirea cadrului fiscal-vamal din aceste zone 

a impulsionat industria de procesare, atrăgând noi investitori străini și lărgind activitatea celor deja 

stabiliți. Acordarea facilităților prevăzute de lege rezidenților din cadrul ZEL-urilor a stimulat 

creșterea activelor imobilizate în industria automotive, ocuparea și veniturile din vânzări. Studiile 

empirice identifică o relație pozitivă între investițiile străine directe (ISD), valoarea adăugată brută 

și export: creșterea ISD cu 1 p.p. contribuie la creșterea valorii adăugate cu 0,14 p.p și la creșterea 

exportului cu 0,13 p.p50. Însă rezultatele cercetărilor empirice indică faptul că politicile au permis 

atingerea unor ținte cantitative, dar mai puțin a celor calitative (exporturi cu valoare adăugată înaltă, 

productivitatea locurilor de muncă). În particular, rămâne practic neatins obiectivul de integrare a 

companiilor locale în lanțurile valorice ale investitorilor străini. În prezent, nu sunt disponibile, la 

scară suficientă, programe de suport pentru furnizorii autohtoni privind obținerea certificatelor de 

calitate, securizarea comenzilor din partea investitorilor străini, obținerea de finanțări cu costuri 

reduse pentru achiziționarea de tehnologii, îmbunătățirea abilităților de vânzări. De asemenea, este 

evident faptul că politicile date nu au adus beneficii sensibile ramurilor intensive în tehnologii, cum 

ar fi aceeași industrie electronică sau farmaceutică și nu au impulsionat comerțul internațional cu 

servicii pentru care Republica Moldova are avantaj competitiv, cum ar fi serviciile de suport pentru 

business și dezvoltarea aplicațiilor pentru calculator51 (în ZEL-uri nu este nici un rezident specializat 

în produse electronice, farmaceutice sau în domeniul IT). 

Productivitatea muncii evoluează destul de lent comparativ cu salariile reale în economia 

națională. În agricultură și unele activități industriale, în care Republica Moldova a dezvoltat un 

avantaj comparativ și care sunt importante din punct de vedere și al ocupării populației (de exemplu, 

industria de confecționare a îmbrăcămintei, fabricarea mobilei, industria de producere a 

autovehiculelor, remorcilor și semiremorcilor), productivitatea muncii este relativ mică. Nivelul 

productivității în aceste sectoare este sub media înregistrată în economie, de altfel, ca și nivelul 

salariilor medii, cu excepția celui plătit în industria de producere a autovehiculelor. Dar chiar și în 

cadrul acestei industrii, unele companii oferă angajaților o remunerare destul de mică, nemijlocit 

corelată cu competențele solicitate.  

Timpul necesar pentru convergența salariilor oferite pe piața locală către cele din alte țări 

din regiune sporește costul de oportunitate de participare pe piața muncii pentru populația în vârstă 

aptă de muncă.  Aceasta este una dintre cauzele care explică deficitul forței de muncă care se creează 

în mai multe activități de producere, inclusiv cele menționate anterior. Pe de altă parte, oferta de 

muncă este mare și se anticipează să rămână înaltă în industria alimentară și de producere a 

băuturilor52, unde atât productivitatea muncii, cât și nivelul mediu al salariilor brute lunare este 

semnificativ mai mare comparativ cu activitățile de producere a bunurilor menționate mai sus.   

Republica Moldova are rezerve pentru dezvoltarea sectoarelor date. Politicile orientate spre 

extinderea lanțurilor valorice și majorarea productivității prin integrarea unor activități cu valoare 

adăugată mai înaltă, creșterea gradului de tehnologizare și implementare a inovațiilor, asociate cu 

                                                 
50

 GIZ. Raport de evaluare intermediară a impactului implementării SNAIPE 2016-2020. Chișinău 2020. 
51 Strategia Națională pentru Atragerea Investițiilor și Promovarea Exporturilor 2016-2020, aprobată prin Hotărâre de 

Guvern nr.511 din 25 aprilie 2016. 
52 Conform prognozelor din studiul Piața muncii în Republica Moldova. Chișinău 2020.  

https://mei.gov.md/sites/default/files/document/attachments/studiu_piata_muncii_md_.pdf 
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cele de educare și ocupare a forței de muncă și majorare a accesului la materii prime calitative și la 

piețe de desfacere, atât locală, cât și de export, intrarea și menținerea pe piețele externe a 

producătorilor autohtoni – toate acestea ar contribui la ameliorarea competitivității și la creșterea 

contribuției sectoarelor la accelerarea creșterii economice și a bunăstării populației. Totodată, este 

indispensabil de optimizat politicile publice, astfel încât Republica Moldova să devină o țară 

atractivă pentru afaceri, iar factorii de producție să fie valorificați eficient pentru asigurarea unei 

dezvoltări economice durabile.  

Evaluarea potențialului științific-inovativ al Republicii Moldova a permis și identificarea 

mai multor activități economice atractive pentru promovarea unei specializări inteligente, printre 

care se regăsesc și activitățile tradiționale, cum ar fi agricultura, industria alimentară și a băuturilor. 

Creșterea productivității și durabilității veniturilor de-a lungul întregului lor lanț valoric ar asigura 

o îmbunătățire a calității vieții, în special, în mediul rural53. 

Printre domeniile cu potențial economic prioritare pentru specializarea inteligentă au fost 

identificate și activități „noi”, cum ar fi producerea de energie din surse regenerabile, producerea 

de computere, produse electronice și optice, fabricarea preparatelor farmaceutice, fabricarea 

vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor. Deși puțin dezvoltate în prezent, industria 

farmaceutică și de producere a calculatoarelor și echipamentelor electronice sunt industrii intensive 

în tehnologii și în cunoștințe. În 2019, acestea ofereau și salarii medii mai decente comparativ cu 

media înregistrată în economia națională, iar studiul pieței muncii indică existența unui surplus de 

forță de muncă. De altfel și criza Covid-19 a conturat importanța sectoarelor date la nivel mondial, 

iar UE a inițiat în 2020 consultările pentru elaborarea unei strategii în domeniul farmaceutic. O 

politică dedicată de dezvoltare a acestor industrii pe termen lung, inclusiv de atragere a 

investitorilor, ar avea o contribuție majoră la asigurarea unei creșteri inteligente și susținute a 

economiei naționale și la îmbunătățirea condițiilor de trai ale populației. În același timp aceasta ar 

implica un efort susținut de asigurare concomitentă a unui cadru instituțional favorabil investițiilor, 

a programelor educaționale care să asigure forță de muncă înalt calificată și a unei bune evoluții a 

domeniului de cercetare-dezvoltare, printr-o susținere asumată din partea statului.  

Sectorul de servicii de piață a înregistrat o dinamică pozitivă pe parcursul ultimului deceniu, 

în 2017-2019 majorându-și ușor cota în valoarea adăugată brută, de la 56 la 59%. O contribuție 

semnificativă în sector o aduc comerțul, construcțiile, transportul și depozitarea (Figura 27). Pe de 

o parte, expansiunea acestora duce la apariția noilor locuri de muncă. Pe de altă parte, aceste 

sectoare sunt de intensitate redusă în cunoștințe și sunt caracterizate de prezența multor locuri de 

muncă informale sau prin salarii achitate „la negru”.  

Figura 27. Structura valorii adăugate în sectorul 

serviciilor de piață, pe ramuri, % din total 

Figura 28. Investiții și mijloace fixe puse în acțiune, mil. 

MDL, prețuri curente și creșterea anuală și medie a 

investițiilor, % față de anul trecut 

                                                 
53 Mapping for smart specialisation in transition countries: Moldova. Chisinau 2017. 
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Surse: calculele autorilor pe baza datelor BNS. Surse: calculele autorilor pe baza datelor BNS. 

 

Cu excepția sectorului TIC, sectoarele de servicii caracterizate de un nivel mai înalt de 

cunoștințe profesionale au evoluat mult mai lent, reflectând încetinirea procesului de „sofisticare” 

a economiei în ansamblu. În cadrul sectorului TIC, volumul vânzărilor companiilor specializate în 

activități de servicii în tehnologia informației și-au sporit vânzările de 2,2 ori din 2015 până în 2019, 

iar cele specializate în activități de servicii informatice – de 3 ori. Posibil că un factor care a 

determinat creșterea este suportul acordat companiilor în parcul IT și politicile fiscale favorabile. 

Cu o pondere în VAB de circa 5,5%, sectorul IT și comunicații în ansamblu se compară favorabil 

cu țările UE. În pofida atractivității internaționale și interesului manifestat de tineri pentru 

specializările profesionale în domeniul TIC, multe firme se confruntă cu un deficit al forței de 

muncă. Prognoza cererii și ofertei pe piața muncii în următorii 5 ani, relevă că și sectorul ar putea 

să înregistreze un deficit al forței de muncă până în 202554. Acest factor reprezintă o constrângere 

critică pentru dezvoltarea acestor domenii de activitate55.  

Investițiile de capital sunt elementul central pentru dezvoltarea economică susținută și 

extinderea ocupării populației. Pe lângă faptul că sunt o componentă-cheie a PIB-ului pe utilizări, 

un rol mult mai important al investițiilor este cel de înlocuire a capitalului depreciat și de majorare 

a stocului de capital productiv. Totuși, firmele nu fac investiții decât în situația în care nu mai dispun 

de capacități de producție libere și când anticipează că cererea va crește. Nici chiar în cazul când 

sunt realizate investițiile, aportul lor asupra stocului de capital nu este imediat, deoarece este 

necesară o anumită perioadă de timp pentru ca proiectele investiționale să se transforme în mijloace 

fixe puse în acțiune. Existența acestui lag temporal, estimat la circa 2,5 ani pentru economia 

moldovenească, se observă în mod clar în Figura 28. Creșterea duratei medii a unui proces 

investițional tipic, de la 1,5 ani în anii 2000-2008 la 2,5 în 2015-2019, este un factor esențial care 

trebuie țintit prin intermediul politicilor, deoarece are impact negativ major care cumulează în timp. 

Creșterea complexității tehnologice ar putea fi un factor obiectiv care determină creșterea duratei 

                                                 
54 Expert-Grup. Studiul Pieții muncii din Republica Moldova. Chisinau 2020. 
55 Ministry of Information and Communication Technologies of Moldova, Association of Private IT Companies and 

Moldova Investment and Export Promotion Organization, „IT sector strategic roadmap for Moldova”, 2017, 

https://mei.gov.md/sites/default/files/2._avasant_it_strategic_roadmap.pdf.  

https://mei.gov.md/sites/default/files/2._avasant_it_strategic_roadmap.pdf
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de transformare a investiției în capital productiv. Pe lângă aceasta, însă, foarte mult timp se pierde 

pentru obținerea permiselor de construcții, de racordarea la utilități și infrastructură și parcurgerea 

altor proceduri.  

Pe parcursul deceniului 2010-2019, investițiile au fost în scădere până în 2016, iar o 

reanimare a acestora s-a făcut simțită abia în 2017-2019. Dinamica investițională a fost afectată 

negativ de declinul economic mondial din 2009. În 2014-2015 un amalgam de crize (impunerea de 

noi bariere tarifare și netarifare de către Federația Rusă pentru importul de produse originare din 

Republica Moldova, recesiunea regională, criza financiară cauzată de devalizarea sectorului bancar, 

instabilitatea politică, comprimarea agriculturii din cauza condițiilor climaterice nefavorabile) au 

cauzat o scădere cumulativă a investițiilor cu 21%. O reanimare a activității investiționale s-a produs 

în 2017 prin majorarea investițiilor publice, orientate preponderent spre infrastructura drumurilor. 

Investițiile private și-au reluat dinamica pozitivă abia în 2018, ceea ce a permis în 2019 recuperarea 

nivelului investițiilor atestat în 2014, dar nu și atingerea valorilor de până la criza din anul 2009.  

Figura 29. Ponderea creditului acordat sectorului privat în PIB, % 

 

Sursa: Banca Mondială 

Un alt factor care determină întârzierea procesului investițional este instabilitatea fluxului 

de mijloace proprii ale întreprinderilor. Or, aceste mijloace finanțează circa 60% din totalul 

investițiilor. Acest factor structural subliniază importanța îmbunătățirii accesului întreprinderilor la 

sursele de finanțare bancară și non-bancară. Insuficiența mijloacelor investiționale proprii scoate în 

evidență și obiectivul crucial de consolidare pe termen lung al sectorului financiar. Experiența și 

consecințele fraudei bancare arată că acesta poate fi o vulnerabilitate sistemică pentru întreaga 

economie.  

În Republica Moldova ponderea creditelor acordate sectorului privat de bănci în 2019 

constituia în jur de 25% din PIB, foarte puțin comparativ cu țările din Europa și Asia Centrală 

(Figura 29). Una dintre cauze este subdezvoltarea sectorului financiar moldovenesc, care are 

implicații asupra diversității și accesibilității instrumentelor de finanțare. Piața de capital, în linii 

mari, este practic absentă, deși alte instrumente de finanțare (cum ar fi leasingul) demonstrează 
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ritmuri respectabile de creștere. Faptul că multe micro-întreprinderi și întreprinderi mici ajung să se 

supra-îndatoreze în condiții „draconice” la instituțiile de micro finanțare demonstrează cât de 

restricționat este accesul la creditul bancar.  

Conform unui studiu realizat de Banca Mondială, în Republica Moldova cota 

întreprinderilor ce necesită contractarea unui credit este semnificativ mai mare comparativ cu țările 

din Europa și Asia Centrală56. În pofida acestui fapt, numai 23,6% din întreprinderile chestionate în 

2019 dețineau un credit bancar sau o linie de credit, comparativ cu 37% în țările de referință 

menționate. Peste 90% din creditele accesate impun prezentarea unei garanții, iar valoarea acesteia 

depășește de 2 ori valoarea creditului solicitat. În Europa și Asia Centrală garanțiile pentru accesarea 

creditelor reprezintă o povară semnificativ mai mică. Și frecvența refuzurilor din partea instituțiilor 

financiare de a acorda creditul solicitat în Moldova este mai mare. Astfel, numărul companiilor ce 

recurg la contractarea unui credit bancar pentru a finanța investițiile este de 2 ori mai mică în 

Moldova comparativ cu media țărilor din Europa și Asia Centrală.  

Investițiile străine directe (ISD) pot acoperi, parțial, necesarul de investiții în capital 

productiv, care, prin experiența ultimilor ani, au demonstrat un impact pozitiv asupra ocupării, 

productivității muncii în sectoarele intensive în capital, volumului exporturilor și reorientării 

acestora către state cu un nivel mai înalt de dezvoltare57. Deocamdată, performanțele Republicii 

Moldova în atragerea ISD sunt destul de modeste. După declinul produs ca urmare crizei din 2009, 

valoarea investițiilor străine directe atrase de Moldova în perioada 2010-2018 nu a depășit valori 

medii anual de 250 mil. USD, ceea ce reprezintă în jur de 17% din influxurile de investiții străine 

directe atrase de Georgia și mai puțin 10% din cele ale Țărilor Europei de Sud-Est. În 2019 s-a 

atestat o anumită ameliorare, iar influxul de ISD a crescut până la 590 mil. USD (4,9% din PIB), în 

mare măsură datorită intrării unor investitori mari în activitățile de comerț și în sectorul financiar. 

Deoarece proiectele investiționale de asemenea calibru sunt rare, menținerea acestei performanțe 

va fi dificilă. 

În 2020, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, se poate anticipa 

că tendința de creștere a investițiilor va fi întreruptă din nou. Statisticile preliminare pentru prima 

jumătate a anului 2020 reflectă o diminuare a vânzărilor atât pe interior, cât și la export.  

Întreprinderile s-au confruntat cu micșorarea comenzilor pe segmentul tranzacțiilor business-

business, cât și cu schimbarea preferințelor de consum pe segmentul business-consumatori. Și 

accesul la credite noi s-a redus simțitor, din motive prudențiale ale băncilor. Prin urmare, crește 

riscul insolvabilității, în special în cazul întreprinderilor decapitalizate58. În același timp, Guvernul 

are la dispoziție mai puțin spațiu fiscal pentru susținerea investițiilor, în timp ce nevoia de cheltuieli 

pentru măsuri de susținere a antreprenoriatului și de construcție/ reabilitare a infrastructurii este 

stringentă. 

În ultimul deceniu se observă o reducere a gradului de deschidere comercială: valoarea 

exporturilor de bunuri și servicii raportate la PIB nu se modifică esențial, în schimb cota 

importurilor se reduce treptat (Figura 27). Temperarea creșterii remitențelor, influențată puternic de 

                                                 
56

 World Bank. Moldova Enterprise Survey 2019. 
57

 GET Moldova. The economic impact of FDI in Moldova. Chisinau 2017.  
58

 Consiliul Economic de pe lângă Prim-Ministrul Republicii Moldova, „Matricea Covid-19”. 
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comprimarea influxurilor bănești transferate din Federația Rusă, suprimă consumul privat și 

determină o creștere mai lentă a importurilor. Deschiderea economică, conform evidențelor 

empirice, favorizează creșterea economică pe termen lung. Majoritatea statelor de dimensiuni 

comparabile cu Moldova din regiune demonstrează grade de deschidere economică semnificativ 

mai mari (Letonia – 119,2%, Lituania – 151,5%, Georgia - 118%, Macedonia - 138,9%, Slovacia - 

187,8% (a se vedea Figura 28).  

Figura 27. Evoluția consumului gospodăriilor și 

deschiderii comerciale a Republicii Moldova, % 

Figura 28. Gradul de deschidere comercială al unor 

țări, % din PIB 

  
Surse: calculele autorilor pe baza datelor BNS. Sursa: calculele autorilor pe baza datelor BNM și 

UNCTAD 

 

Deși cota în PIB nu s-a schimbat dramatic, exporturile de bunuri și de servicii au înregistrat 

ritmuri decente de creștere anuală – circa 10% pentru exportul de bunuri și 7,6% pentru exportul de 

servicii. Exporturile de bunuri au parcurs și transformări structurale pozitive. Geografia exporturilor 

de bunuri s-a schimbat, 66% din bunuri fiind livrate către piețele UE, comparativ cu 47% în anul 

2010. A crescut numărul țărilor de export pentru produsele moldovenești - de la 102 în 2010 la 139 

în 201959, iar pentru produsele agroalimentare - de la 82 la 120. S-a diminuat ușor gradul de 

concentrare a exporturilor pe piețe, măsurat pin indicele Herfindahl–Hirschman (HHI), de la 0,1107 

în 2010 la 0,1059 în 2019. În cazul exportului de produse agroalimentare a avut loc o diversificare 

și mai simțitoare, de la 0,1265 a HHI în 2010 până la 0,0573 în 2019. A crescut și gama de produse 

exportate, de la 2068 în 2010 la 2236 în 2019, concomitent cu ponderea în export a produselor cu 

intensitate medie-înaltă în tehnologii. O contribuție pozitivă în acest sens a avut-o dinamica 

producției înregistrată în industria automotive, Moldova reușind să dezvolte un avantaj comparativ 

relevat pentru producția și exportul de cabluri electrice.  

Competitivitatea exporturilor moldovenești rămâne însă, în ansamblu, joasă, iar valoarea 

adăugată integrată în exporturile de bunuri - relativ redusă. În 2019, circa 31% din exportul de 

bunuri era format din bunuri primare (preponderent produse agricole neprocesate), în creștere 

ușoară comparativ cu anul 2010. În același timp, cota produselor intensive în resurse (preponderent 

produse alimentare) este de două ori mai mică (15%), urmând o tendință generală de scădere (cu 6 

                                                 
59 Piețe unde sunt exportate bunuri cel puțin în valoare de 10000 USD. 
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p.p. comparativ cu anul 2014 și cu 10 p.p. față de anul 2010). Conținutul valorii adăugate autohtone 

în exporturile de intensitate tehnologică medie este relativ mic. Firmele nu reușesc să producă 

bunuri de intensitate tehnologică înaltă, cota acestora în valoarea totală a exporturilor fiind foarte 

mică (2%). Chiar și raportat la standardele Europei de Est, nivelul exporturilor de produse primare 

(grâu, porumb, semințe de floarea soarelui, fructe proaspete etc.) este atipic de înalt în cazul 

Republicii Moldova, iar cel al bunurilor cu intensitate înaltă în tehnologii – neobișnuit de jos. 

Numărul produselor exportate conform nomenclatorului SA2002, dezagregat la nivel de 6 cifre 

(tranzacții cu valoare mai mare de 10,000 USD) constituie în jur de 50-60% din gama de produse 

exportată de Țările Baltice, Slovenia și România. La aceasta se adaugă și gradul semnificativ mai 

înalt de concentrare a exporturilor pe categorii de produse – adică, în comparație cu situația de acum 

un deceniu, Moldova exportă cam aceleași produse, dar pe un număr puțin mai mare de piețe. 

Rata respectabilă de creștere a exporturilor este în măsură mai mare determinată de creșterea 

volumului fizic al produselor livrate și mai puțin din contul majorării valorii unitare (Figura 29 și 

Figura 30). Aceasta reflectă conținutul valoric și calitativ mai redus al bunurilor exportate. În 2010-

2019, exprimate ca volum fizic, exporturile s-au dublat, iar în UE – chiar s-au triplat. În același 

timp, valoarea unitară a exporturilor scade, pierderea cumulativă în această perioadă fiind de 19,1%. 

Pentru o țară cu resurse și capacități de producție limitate, strategia de export bazată pe creșterea 

fizică a cantităților ar putea să nu fie cea mai rațională, fiind necesară reorientarea spre exporturi 

mai valoroase sub aspectul calității. 

Figura 29. Evoluția indicelui valorii unitare al exporturilor, 

% 

Figura 30. Evoluția indicelui volumului fizic al 

exporturilor, % 

  
Surse: BNS Surse: BNS 

Competitivitatea redusă a exporturilor, combinată cu un consum intern înalt, cauzează un 

nivel înalt al deficitului contului curent raportat la PIB. În 2019, deficitul contului curent constituia 

circa minus 9,3% din PIB (-7,1% în medie anuală în 2011-2019). Componenta de bază care 

determină acest deficit enorm este soldul negativ al balanței comerciale cu bunuri (27,7%), în timp 

ce comerțul cu servicii indică evoluții pozitive și un sold pozitiv în creștere: de la 1% în PIB în 

2010, la 1,2% în 2014 și 3,5% în 201960. Acest rezultat sugerează necesitatea unui accent mult mai 

                                                 
60

 Majorarea a avut loc inclusiv din contul unei creșteri semnificative a exporturilor și, respectiv, a balanței 

pozitive a serviciilor informatice de la 4,3 mil în 2010, la 21 mil în 2014 și circa 139 mil în 2019.  
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mare pe exportul de servicii, care până în prezent nu s-au bucurat de același nivel de suport în cadrul 

politicilor.  

I.8. Interacțiunea economiei cu mediul ambiant 

Colapsul economic la faza timpurie a tranziției din anul 1990 până în 2000 a avut impact 

diferențiat asupra ratei consumului resurselor naturale în Republica Moldova. Dacă consumul de 

energie și apă au scăzut, atunci consumul resurselor forestiere s-a intensificat – inclusiv din cauza 

sărăciei energetice care a determinat tăieri abuzive. Revenirea creșterii economice a adus noi 

corecții în modelul de consum. 

Astfel, odată cu reluarea creșterii economice în anul 2000, consumul de energie a început să 

crească alert. Însă, în paralel s-a ameliorat și eficiența energetică a economiei, astfel încât 

intensitatea PIB-ului în energie s-a redus substanțial (Figura 31). Îmbunătățirile atinse în eficiența 

utilizării resurselor s-au datorat și unor politici care au corectat motivațiile economice ale 

întreprinderilor și consumatorilor, cum ar fi suportul financiar pentru măsurile de izolare termică a 

clădirilor, promovarea produselor electrocasnice de eficiență energetică mai înaltă, ajustarea 

tarifelor la nivelul costurilor de producție, introducerea universală a contoarelor și aportul 

investițional major din partea donatorilor, partenerilor de dezvoltare și instituțiile financiare 

internaționale. Combinate, acestea au accelerat sporul de eficiență energetică și recuperarea 

decalajelor în raport cu alte țări, după cum arată și Figura 32. Totuși, ritmurile date nu permit o 

convergență deplină către anul 2030 a nivelului de eficiență energetică la media europeană, fiind 

necesară o intensificare a eforturilor și resurselor alocate.  

Figura 31. Intensitatea PIB-ului Republicii Moldova în 

utilizarea energiei și apei, perioada 2001-2019 

Figura 32. Intensitatea energetică a Republicii 

Moldova, Europei și țărilor în curs de dezvoltare, tone 

echivalent petrol / 1000 USD PIB (PPC anul 2010) 

  

Notă: PIB-ul este calculat în lei moldovenești, prețuri 

constante anul 2010. 

Surse: calculele autorilor pe baza datelor BNS. 

Surse: Agenția Internațională pentru Energie. 

 

S-a îmbunătățit, în ansamblu, și eficiența utilizării apei. În pofida creșterii economiei, 

volumul de apă utilizat în perioada 2000-2020 a urmat o tendință de reducere în termeni absoluți, 
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aceasta fiind o reflecție a reorientării bazei de creștere economică de la agricultură și industrie la 

servicii. A scăzut și utilizarea specifică a apei pentru irigare în agricultură (de la 80 milioane m3 în 

1999 la 43 milioane m3 în 2019), inclusiv din cauza că unele sisteme de irigare centralizată au fost 

delapidate, devenind inutilizabile, iar randamentului tehnic și economic scăzut al celor rămase 

integre este foarte mic. În același timp, multe gospodării și grupuri de producători adoptă noi 

tehnologii de irigare, care reduc pierderile la transportare și în procesul de irigare. 

Dacă în cazul energiei și apei se poate spune că Republica Moldova tinde să adopte practici 

de utilizare mai eficientă, atunci în cazul altor resurse – cum ar fi cele minerale și forestiere – țara 

încă este departe de un model de utilizare durabilă. Consumul abuziv și nesustenabil al acestora are 

implicații economice și ecologice negative atât imediate, cât și pe termen lung. În cazul resurselor 

minerale, trezește îngrijorare faptul că industria minieră crește cu ritmuri mult mai alerte decât 

industria procesatoare și economia în ansamblu. În 2000-2019 creșterea medie a volumului de 

producție în industria minieră a fost de 6,8% anual, comparativ cu 4,4% în industria procesatoare. 

S-ar putea ca datele statistice să nu cuprindă integral amploarea exploatării resurselor minerale. La 

nivel instituțional, o constrângere critică care împiedică valorificarea rațională a acestor resurse 

epuizabile este cadrul normativ în domeniul subsolului, care este confuz, creează riscuri mari de 

corupție și duce la atribuirea improprie a resurselor. În plus, sistemul de impozite, taxe și plăți 

aferente resurselor minerale creează motivații perverse de exploatare abuzivă și extensivă a 

resurselor. 

În cazul pădurilor, resursa este regenerabilă numai dacă dispune de timpul necesar pentru 

regenerare. În acest sens, bariera majoră este decalajul în creștere dintre tăierile silvice și 

regenerările pădurilor în fondul silvic de stat (Figura 33), care duce atât la degradarea continuă a 

ecosistemelor forestiere, cât și la ratarea unor oportunități economice pe care le-ar oferi un fond 

forestier mai robust și mai extins spațial. Mai mult decât atât, dezvoltarea fondului forestier este 

crucială pentru compensarea creșterii emisiilor de gaze cu efect de seră, care își are originea în alte 

sectoare economice în creștere. 

Figura 33. Dinamica tăierilor silvice și regenerării pădurilor în fondul silvic de stat, mii ha 

 
Sursa: Calculele autorilor în baza datelor BNS.  

Amprenta ecologică a activității economice trebuie de analizat și din perspectiva deșeurilor, 

deversărilor și emisiilor în mediu. Chiar dacă calitatea datelor statistice ridică anumite semne de 

întrebare, este clar că odată cu reluarea creșterii economice și majorarea consumului 
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întreprinderilor, gospodăriilor casnice și administrației publice, au crescut substanțial deșeurile 

generate: volumul deșeurilor menajere în anul 2019 era de 3 ori mai mare decât cel transportate în 

anul 2001, iar suprafața platformelor pentru neutralizarea acestora practic s-a dublat (Figura 34). La 

întreprinderi, conform situației de la sfârșitul anului 2019, sunt stocate circa 10 mii de tone de 

deșeuri toxice, față de 6 mii în anul 2010. La nivelul întregii economii, rata de procesare, reciclare 

și reutilizare a deșeurilor este foarte redusă, ceea ce semnifică nu doar un impact negativ major 

asupra mediului și sănătății, dar și oportunități de afaceri ratate.  

Cu apele reziduale sunt evacuate cantități enorme de substanțe poluante, provenite atât de la 

întreprinderi, cât și din sectorul rezidențial (Figura 35). Din lista principalelor substanțe poluante 

pentru care se duce evidența statistică, nitrații sunt singura clasă de poluanți, volumul cărora a scăzut 

semnificativ pe parcursul ultimilor 15 ani, în rest, deversările cresc continuu. Inclusiv, este vorba 

de substanțe foarte toxice, provenite din reziduurile de îngrășăminte agricole sau din chimia casnică. 

În aerul atmosferic sunt aruncate tot mai multe gaze, inclusiv cu efect de seră (cum ar fi CO2), dar 

și cu impact nociv imediat asupra sănătății umane și mediului ambiant. În cazul emisiilor 

atmosferice, o sursă esențială este transportul auto, ceea ce subliniază importanța majoră a politicilor 

de „înverzire” a sectorului dat.  

Figura 34. Indicatori deșeuri menajere, perioada 2001-

2019 

Figura 35. Substanțe poluante evacuate în aerul atmosferic 

și în apele de suprafață, mii tone 

  

Surse: calculele autorilor pe baza datelor BNS. Surse: Agenția Internațională pentru Energie. 

 

De fapt, toate sectoarele economice contribuie la schimbările climatice prin emisia 

cantităților considerabile de gaze cu efect de seră (Figura 36), evoluția PIB-ului și a emisiilor de 

gaze cu efect de seră (GES) practic coincizând. Principalele sectoare economice care contribuie la 

emisiile de gaze cu efect de seră sunt: energetica, PIUP (Procesele Industriale și Utilizarea 

Produselor), agricultura, deșeurile și FTSCFTS (Folosința Terenurilor, Schimbarea Categoriei de 

Folosință a Terenurilor și Silvicultura)61. Principala sursă de emisii este sectorul energetic, chiar 

dacă ponderea acestuia a scăzut cu 2,1 puncte procentuale în perioada anilor 2010-2016 (Figura 37). 

                                                 
61

 Conform clasificării convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind Schimbarea Climei. 
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În schimb, emisiile provenite de la sectorul PIUP și agricultură au crescut cu 28,2% și, respectiv, 

7,3% în 2016 în raport cu 2010. 

Figura 36. Dinamica emisiilor de gaze cu efect de seră 

direct și indicelui volumului fizic al Produsului Intern 

Brut, Republica Moldova integral 

Figura 37. Emisiile de gaze cu efect de seră direct în 

diviziunea sectoarelor pentru anii 2010 (și 2016, mii 

tone 

  

Surse: calculele autorilor pe baza datelor BNS. Surse: calculele autorilor pe baza datelor BNS. 

 

Cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră în Republica Moldova pentru anul 2016 

reprezintă aproximativ 0.026% din totalul emisiilor la nivel global. În comparație cu anul 2010, 

emisiile de GES s-au majorat cu 0,4% fără sectorul FTSCFTS și cu 0,7% cu includerea FTSCFTS. 

Această diferență se datorează faptului că sectorul FTSCFTS reprezintă o sursă netă de sechestrare 

a emisiilor de GES. 

I.9. Bunăstarea populației 

Dinamica indicatorilor sărăciei și inegalităților, a indicatorilor privind consumul de produse 

alimentare de bază, a dotării gospodăriilor cu bunuri de consum durabil și condițiilor de trai atestă 

o tendință generală de ameliorare a nivelului de bunăstare a populației. Dar coroborarea tuturor 

evidențelor arată că impactul direct al veniturilor generate din surse durabile (adică impactul 

creșterii economice) asupra acestor performanțe a fost relativ modest, un rol mult mai mare având 

creșterea pensiilor și altor plăți sociale și creșterea veniturilor remise de emigranții de muncă și de 

populația aflată permanent peste hotare. Procesul lent de creare a locuri de muncă și mobilitatea 

teritorială și inter-sectorială redusă a forței de muncă este cauza esențială care a determinat această 

legătură slabă între creșterea producției și bunăstarea populației. 

Figura 38. Ratele sărăciei conform metodologiei 2006 

și 2016 și raportul chintilic cheltuieli, % 

Figura 39. Rata sărăciei absolute și extreme pe medii de 

reședință, % 
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Surse: BNS. Surse: BNS. 

Figura 40. Rata sărăciei funcție de nivelul de studii, % Figura 41. Rata sărăciei funcție de sursa principală de 

venituri, % 

  

Surse: BNS. Surse: BNS. 

 

Calculată la pragul de sărăcie conform definiției acceptate în metodologia anului 2006, 

incidența fenomenului a scăzut de la 30% în 2006 la circa 7% în 2018, iar indicatorii care reflectă 

nivelul inegalități socioeconomice s-au îmbunătățit substanțial (Figura 38). Totuși, începând cu 

2014-2015, câștigurile obținute în lichidarea sărăciei și reducerea inegalităților au fost vizibil mai 

modeste decât în perioada anterioară. Recalculată la pragul sărăciei conform metodologiei din 2016, 

incidența sărăciei în 2014-2019 nu mai scade atât de ferm ca în cazul metodologiei vechi. Conform 

metodologiei actualizate, în jur de un sfert din populația țării se califică ca fiind săracă. 

Reconfirmând profilul geografic tradițional al sărăciei, indicatorii recalculați conform 

metodologiei actualizate în 2016 scot în evidență manifestarea profund rurală a sărăciei (Figura 39). 

De fapt, într-o comparație istorică, s-ar putea afirma că caracterul rural al fenomenului sărăciei în 

Republica Moldova chiar s-a accentuat: dacă în anul 2008 în sate locuiau aproape 76% din oamenii 

săraci, atunci în 2018 ponderea satelor atingea 81%. În ultimii 5 ani, riscul sărăciei în mediul rural 

a fost de 5 ori mai mare decât în orașele mari și de 2 ori mai mare decât în orașele mici. Iar incidența 

sărăciei extreme (alimentare) în mediul rural, cât de paradoxal nu ar apărea la prima vedere, este de 
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aproape 10 ori mai mare decât în orașele mari și de aproape 3 ori mai mare decât în orășele. 

Contrastul regional este la fel de izbitor: sărăcia absolută are o prevalență de 6 ori mai înaltă în 

regiunile periferice decât în municipiul Chișinău, iar cea extremă – de 10 ori mai înaltă. 

Alți doi factori determinanți ai sărăciei, cu implicații majore asupra politicilor, sunt nivelul 

studiilor și grupul socioeconomic din care face parte persoana. Cei cu studii superioare și studii 

medii de specialitate se confruntă cu un risc de sărăcie de 10 și, respectiv, de 4 ori mai mic decât 

cei cu studii primare, iar în timp acest dividend oferit de educație chiar a crescut (Figura 40). După 

cum arată analiza pieței muncii, această legătură dintre nivelul educației și riscul de sărăcie se 

transmite prin intermediul șanselor mai mari privind găsirea unui loc de muncă și nivelul mai bun 

al salariului pe care-l asigură un nivel mai înalt al capitalului uman. Totodată, datele privind sărăcia 

scot în evidență, odată în plus, problema productivității mici în agricultură: incidența sărăciei în 

rândul persoanelor care practică activitatea agricolă independentă și a celor care sunt salariați 

agricoli este de 3,5 ori mai mare decât în rândul celor care practică activitate independentă în 

sectorul neagricol și în rândul salariaților neagricoli (Figura 41). Din nou, decalajul s-a amplificat 

pe parcursul celor cinci ani, pentru care sunt disponibile date. 

Chiar dacă salariul și activitatea individuală neagricolă reprezintă surse durabile de venituri, 

tocmai acestea și sunt sursele care au avut cel mai mic aport la reducerea sărăciei pe parcursul 

ultimului deceniu. Decompoziția sărăciei pe sursele de venituri demonstrează că, în rândul celor 

mai sărace 40% din populație (primele două chintile), sărăcia a scăzut în special datorită 

remitențelor, pensiilor și altor plăți sociale, în timp ce salariile și veniturile din activitatea 

antreprenorială au stagnat sau chiar au scăzut62. Astfel, persoanele care au ieșit din sărăcie practic 

nu mai avansează în direcția creșterii bunăstării și rămân vulnerabili la șocurile climaterice sau 

economice care-i pot arunca înapoi sub pragul sărăciei. Capacitatea acestora de a genera venituri 

prin propria muncă este puternic limitată de vârsta lor, accesul la capital uman și la active productive 

(pământ, mijloace de producție), iar economiile mici și lipsa accesului la piața de capital sau creditul 

bancar fac dificilă sau imposibilă achiziționarea acestora. 

Majorarea veniturilor primite de gospodăriile casnice a permis îmbunătățirea calitativă și 

cantitativă a alimentației populației. După cum arată Figura 42, în 2014-2018 a crescut esențial 

consumul unor produse alimentare esențiale, inclusiv carne, produse lactate și ouă. Totodată, dieta 

s-a îmbunătățit și calitativ, prin creșterea nivelului de consum al fructelor și legumelor (Figura 43). 

Pe fundalul acestei îmbunătățiri generale nu trebuie de omis cu vederea faptul că circa 10 procente 

din populație este extrem de săracă, neavând resurse suficiente pentru procurarea produselor 

alimentare. Este extrem de sugestiv faptul că oferta internă nu a reușit să țină pasul cu această 

creștere a cererii pentru produse alimentare, iar pentru anumite produse, cum ar fi lactatele, oferta 

internă chiar a scăzut. 

Figura 42. Consumul anual per capita al unor produse 

esențiale în perioada 2014-2018 

Figura 43. Consumul anual per capita de fructe, 

legume și cartofi în perioada 2014-2018, kg 

                                                 
62

 Alexandru Cojocaru, Mikhail Matytsin, „Moldova. Notă analitică de actualizare privind sărăcia și 

prosperitatea partajată”, 2018, Banca Mondială. 
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Surse: calculele autorilor pe baza datelor BNS. Surse: calculele autorilor pe baza datelor BNS. 

 

Creșterea veniturilor a permis îmbunătățirea condițiilor de trai, dotării gospodăriilor cu 

bunuri de consum durabil și ameliorarea parității nivelului de trai între mediile de reședință (Figura 

44 și Figura 45) și chintila cea mai bogată și cea mai săracă (Figura 46 și Figura 47). Pe termen lung 

se observă și o creștere, chiar dacă nu foarte stabilă, a economiilor pe termen lung ale populației, 

stocul acestora fiind foarte sensibil la șocurile financiare. La o analiză mai atentă este ușor de 

observat că atenuarea decalajelor rural-urban și chintila 5-chintila 1 în mare parte a fost antrenată 

mai mult de creșterea veniturilor și cheltuielilor private pentru ameliorarea condițiilor și dotărilor 

gospodăriilor, decât de investițiile publice. De exemplu, creșterea accesului gospodăriilor sărace la 

sistemul de canalizare s-a produs mai mult prin intermediul sistemelor de canalizare artizanale 

(proprii) și nu prin racordarea la cele publice. Conectarea la apeductul public este singurul element 

major de infrastructură, pentru care investițiile publice au contribuit la reducerea decalajelor. În rest, 

există evidențe că investițiile publice țintesc în mod special zonele urbane și gospodăriile care deja 

sunt prospere, lăsând în urmă multe gospodării sărace, în special în mediul rural. 

Figura 44. Paritatea urban-rural în dotarea 

gospodăriilor cu bunuri de consum durabil, % 

Figura 45. Paritatea urban-rural în dotarea locuințelor 

cu comodități, % 

  

Surse: calculele autorilor pe baza datelor BNS. Surse: calculele autorilor pe baza datelor BNS. 

  

Figura 46. Paritatea chintilică în dotarea 

gospodăriilor cu bunuri de consum durabil, % 

Figura 47. Paritatea chintilică în dotarea locuințelor 

cu comodități, % 



 

 
SEIDD V3_29Martie2021 

48 

  

Surse: calculele autorilor pe baza datelor BNS. Surse: calculele autorilor pe baza datelor BNS. 

Notă: un nivel de paritate mai apropiat de valoarea unitară reflectă un nivel mai egal de dotare cu bunuri de 

consum durabil și cu comodități. 
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II. OBIECTIVELE ȘI DIRECȚIILE PRIORITARE DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ 

INCLUZIVĂ ȘI DURABILĂ 

Scopul major al prezentei Strategii este de a asigura un nivel mai înalt de prosperitate 

comună a cetățenilor Republicii Moldova într-o economie mai productivă, mai competitivă și mai 

incluzivă, bazată pe valorificarea deplină a potențialului de creștere economică accelerată și durabilă 

si redistribuirea mai justă a veniturilor și bunăstării. 

În egală măsură, implementarea cu succes a acestei Strategii va contribui la atingerea  

obiectivelor de dezvoltare economică durabilă și incluzivă ale SND Moldova 2030 și, în consecință 

– a obiectivelor globale de dezvoltare durabilă (ODD), asumate de Republica Moldova prin 

alinierea la Agenda globală 2030. 

Viziunea strategică de dezvoltare a Republicii Moldova pe termen lung este centrată pe 

calitatea vieții oamenilor  - în prezent și în viitor, manifestată inclusiv prin venituri suficiente și 

sustenabile, condiții de trai și de muncă decente ale acestora – obiective socioeconomice polivalente 

și interdependente, ce  necesită o abordare sistemică și multidimensională.  

Urmând această abordare - într-o lume marcată de incertitudini și provocări și în plină 

tranziție verde și digitală, în condițiile unui potențial modest de resurse naturale locale și unor 

tendințe demografice îngrijorătoare, intervențiile de politici propuse în prezenta Strategie țintesc în 

mod prioritar punerea în valoare a capitalului uman, necesitățile și oportunitățile de dezvoltare a 

acestuia pe toată durata vieții. Concomitent, urmează a fi asigurate condițiile - eliminate 

constrângerile și oferite stimulente, pentru transformarea provocărilor legate de deficitul de 

resurse naturale, schimbările climatice și de alt gen și gradul redus de reziliență la acestea în 

oportunități de creștere economică mai accelerată, mai durabilă și mai incluzivă. Pentru 

atingerea acestor ținte vor fi elaborate și puse în aplicare instrumente de politici dedicate și bine 

focusate, ce vor contribui la valorificarea vocației și locației europene strategice a Republicii 

Moldova și potențialului țării de integrare în lanțurile globale de aprovizionare. 

Scopul major al prezentei Strategii urmează a fi realizat prin implementarea activităților 

(intervențiilor de politici), ce țintesc următoarele obiective: 

1. Oportunități economice extinse si diversificate pentru IMM-uri; 

2. Întreprinderi productive, inovative și competitive; 

3. Mai multe locuri de muncă sigure și bine plătite; 

4. Creștere economică cu amprentă ecologică redusă; 

5. Infrastructură fizică, utilități publice și condiții de trai mai bune și mai accesibile pentru 

toți; 

6. Reziliență sporită la vulnerabilitățile critice; 

7. Capacități instituționale sporite. 

Aceste obiective sunt interdependente și rezultă din analiza prezentată în capitolul 

premergător al prezentei Strategii  - ce a scos în evidență cele mai sensibile probleme, constrângeri 

și provocări pentru dezvoltarea economică durabilă și inclusivă a țării și cauzele principale ale 

acestora, fiind totodată obiective specifice (mai detaliate) în raport cu obiectivele din SND Moldova 

2030 și în linie cu ODD. 
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Una din concluziile cele mai importante ale analizei situației, dar și a tendințelor ce se 

conturează pe viitor în cazul scenariului de bază (quasi-inerțial) de politici economice, este 

necesitatea stringentă de a interveni cu un mix de politici publice mai ample și mai hotărâte 

pentru consolidarea potențialului și accelerarea creșterii economice a țării  - bazate pe 

competitivitate și favorabile incluziunii, precum și pentru valorificarea deplină a acestui potențial. 

În acest sens, se impune îmbunătățirea radicală a sistemului de planificare strategică și financiară 

(inclusiv prin stabilirea mai clară a priorităților) și  extinderea semnificativă a cadrului de resurse 

pentru dezvoltare, însoțite de un mecanism de alocare mai transparent și mai relevant, precum și de 

un sistem de implementare a documentelor de politici și de valorificare a resurselor mai eficient și 

cu impact economic și social sporit.  

Tranziția promptă spre paradigma de dezvoltare economică, bazată pe rolul pro-activ și 

capacitatea Guvernului de a-și  asuma și implementa o agendă credibilă, ambițioasă și inovativă de 

reforme în domeniul economic - axate pe stimularea activității antreprenoriale și a competiției 

de piață, amplificarea productivității și creșterii sectorului privat, este unica opțiune capabilă 

să asigure atingerea obiectivului strategic al țării de creștere durabilă a veniturilor cetățenilor și 

convergenței acestora cu țările din Europa Emergentă și în Dezvoltare. Această abordare presupune, 

în egală măsură,  existența unui sistem deschis și funcțional de consultare, comunicare și dialog 

permanent cu sectorul privat și cel asociativ, cetățenii țării și partenerii de dezvoltare ai Republicii 

Moldova.   

În același timp, implementarea cu succes a SEIDD 2030 este condiționată de asigurarea unor 

premise importante, ce vizează coerența cadrului general de planificare strategică la nivel național 

și local și implementarea în timp util a unor reforme în domenii de politici publice ce vizează 

calitatea capitalului uman (educație, sănătate), sistemul de salarizare (în special presiunea fiscală 

asupra fondului de salarizare) și de asistență socială (eficiența și relevanța ajutorului social),  

calitatea și eficiența guvernării (funcționarea instituțiilor cu funcții de reglementare și control), 

statul de drept și actul justiției, combaterea corupției, politica bugetar-fiscală și monetară, piața de 

capital și sectorul financiar ș.a., unele din care excedă mandatul Executivului.  

Astfel, în vederea asigurării unui mix de politici economice coordonat și eficient, bazat pe 

principii de complementaritate și coerență și mai apropiat de necesitățile de dezvoltare la nivel local, 

este imperativă existența unui cadru robust de comunicare, colaborare și coordonare a instituțiilor 

guvernamentale între ele, dar și cu autoritățile publice locale și alte instituții publice (independente) 

cu funcții de reglementare și supraveghere de profil economic, precum Consiliul Concurenței, 

Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Agenția Națională pentru 

Reglementare în Energetică ș.a.  

II.1. Oportunități economice extinse și diversificate pentru întreprinderile mici și mijlocii 

Stimularea inițierii activităților antreprenoriale: 

● Elaborarea si implementarea unei strategii de comunicare pentru publicul larg, în sistemul 

educațional și sectorul public, în vederea cultivării (i) unei atitudini pozitive față de activitatea 

economică privată și (ii) spiritului antreprenorial, sporirii încrederii între antreprenori și 

facilitării asocierilor și parteneriatelor de afaceri. 
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● Consolidarea educației antreprenoriale în școli, instituțiile de învâțâmânt profesional și 

universități, în vederea preluării principiilor și practicilor UE de integrare a învățării în spirit 

antreprenorial în toate sectoarele educației. 

● Re-evaluarea instrumentelor existente ce țintesc creșterea nivelului de pregătire antreprenorială 

din cadrul multiplelor programe existente de suport pentru IMM-uri, în vederea elaborării și 

implementării unui program complex de dezvoltare a competențelor antreprenoriale, cu produse 

(i) dedicate etapelor ciclului de viață al unei afaceri și (ii)  adaptate la constrângerile critice în 

materie de cunoștințe practice pentru inițierea, lansarea și creșterea  IMM-urilor, inclusiv pentru 

persoanele din grupurile vulnerabile. 

● Elaborarea si implementarea unui set de măsuri de ordin informativ, regulator și financiar pentru 

reducerea reticenței de a iniția afaceri (ex. frica de eșec), eliminarea barierelor administrative si 

reducerea costurilor la etapa de inițiere a afacerilor; Promovarea valorificării depline a 

potențialului platformelor guvernamentale și instrumentarului digital pentru simplificarea, 

urgentarea și reducerea costurilor de (i) înregistrare a afacerilor, (ii) obținere a autorizațiilor de 

construcție și/ori de funcționare, (iii) conectare la utilitățile publice, precum și de (iv)  

reorganizare și lichidare a afacerilor. 

● Re-evaluarea legislației civile și fiscale, cadrului de reglementare, raportare și impozitare a 

activității economice private în vederea oferirii unor oportunități alternative mai simple și mai 

puțin costisitoare (ex. Persoană fizică autorizată) pentru antreprenorii individuali și micro-

afacerile de familie; Simplificarea regulilor de evidență contabilă și raportare și reducerea 

presiunii fiscale în primii 3-5 ani de activitate. 

● Evaluarea periodică, optimizarea și capacitarea continuă a infrastructurii publice de suport 

pentru IMM-uri (rețeaua incubatoarelor de afaceri, parcurile industriale, inițiativele de cluster, 

platformele industriale multifuncționale, etc.) și instrumentelor (produselor) acestora, în vederea 

asigurării unui impact mai sporit pe întreg teritoriul țării; Consolidarea dialogului și 

parteneriatelor, pentru asigurarea ecosistemelor de dezvoltare a IMM-urilor, cu autoritățile 

locale, agențiile de dezvoltare regională, întreprinderile mai mari (inclusiv investitorii străini și 

locali din ZEL), asociațiile de afaceri și prestatorii privați de servicii de dezvoltare a afacerilor. 

Sporirea accesului la finanțare: 

● Re-evaluarea instrumentelor existente de susținere financiară a IMM-urilor în vederea 

optimizării, actualizării și capitalizării acestora, creșterii exponențiale a impactului și alinierii la 

prioritățile pe termen lung (specializarea inteligentă, tranziția verde și digitală, sporirea 

rezilienței și incluziunea economică a grupurilor vulnerabile). 

● Elaborarea studiului de fezabilitate pentru instituirea  Fondului/Facilității pentru Investiții și 

Dezvoltarea Întreprinderilor din Moldova (FIDIM), axat pe stimularea  creșterii volumului, 

diversificării surselor și dezvoltării instrumentelor alternative și inovative de finanțare pe întreg 

ciclul de viată al afacerilor (seed – working capital - equity) și capitalizat prin combinarea pe 

bază de complementaritate și coerență a resurselor bugetare (inclusiv rezultate din privatizarea 

proprietății publice) și mijloacelor partenerilor de dezvoltare.  

● Asigurarea cadrului normativ, instituțional și financiar pentru crearea, asigurarea funcționării 

eficiente și accesibilității registrului public de situații financiare ale companiilor, menit să 

contribuie la creșterea nivelului de transparență și guvernanță financiară a întreprinderilor și să 

faciliteze atragerea investițiilor și finanțărilor comerciale. 

● Asigurarea premiselor de ordin instituțional și financiar pentru elaborarea și implementarea unor 

instrumente de promovare și stimulare pentru sporirea nivelului de valorificare a potențialului 
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programelor (proiectelor) internaționale de asistență și finanțare (în special ale UE), pentru care 

sunt eligibile IMM-urile din Republica Moldova. 

● Fortificarea mecanismului de funcționare a registrului gajului, sporirea cerințelor față de 

calitatea serviciilor de evaluare a bunurilor imobiliare și asigurarea respectării acestora, în 

vederea stimulării creditării bazate pe active și utilizării la o scară mai largă și mai eficiente a 

procedurilor de restructurare pentru remedierea financiară şi economică a întreprinderilor;  

● Asigurarea cadrului legal, instituțional și financiar pentru elaborarea și implementarea 

Programului de suport pentru IMM-urile în dificultate  ”A doua șansă”. 

Raționalizarea prezenței statului pe piețele competitive: 

● Consolidarea cadrului normativ și instituțional pentru transparentizarea și dinamizarea 

proceselor de restructurare, reorganizare și privatizare a întreprinderilor de stat și municipale 

(ISM). 

● Asigurarea premiselor de ordin normativ și instituțional pentru liberalizarea unor piețe cu 

potențial sporit de creștere a concurenței și eficienței și extinderea practicii de utilizare a 

mecanismelor alternative (non-publice) de furnizare a unor servicii publice (ex: în educație, 

medicină și asistență socială, transport, servicii informatice, evaluarea conformității ș.a.). 

● Fortificarea cadrului normativ și instituțional în domeniul parteneriatelor publice-private, 

inclusiv pentru valorificarea potențialului terenurilor și altor active publice în procesul de 

atragere și plasare strategică (din perspectivă spațială, sectorială și tehnologică) a proiectelor 

greenfield și brownfield, bazate pe ISD. 

● Extinderea gamei bunurilor și serviciilor achiziționate de la sectorul privat și a practicilor de 

utilizare a achizițiilor digitale și contractării deschise în procesul de achiziții publice, acordarea  

condițiilor comerciale atractive pentru IMM-uri din perspectiva condițiilor de plată; Extinderea 

practicii de delegare, pe bază competitivă, către sectorul privat a funcțiilor de implementare a  

măsurilor din cadrul programelor publice de asistență și suport pentru dezvoltarea afacerilor. 

● Definirea, monitorizarea, evaluarea permanentă (auditarea) și publicarea indicatorilor de 

performanță pentru ISM și alți prestatori publici de servicii (regii autonome, etc.); 

Implementarea mecanismului de controlul public asupra respectării procedurilor de achiziții 

publice în activitatea ISM. 

● Profesionalizarea managementului ISM și furnizorilor de servicii-entități publice, 

implementarea principiilor de guvernare corporativă în activitatea/gestionarea acestora, cu 

cooptarea reprezentanților sectorului asociativ. 

Sporirea accesului la piețe, susținerea creșterii și internaționalizării IMM-urilor: 

● Elaborarea și implementarea unor programe naționale de planificare a politicilor pentru 

consolidarea sistemului național al infrastructurii calității și siguranței alimentelor, focusate pe 

racordarea acestuia la rigorile europene și sporirea nivelului de încredere a consumatorilor locali 

și a partenerilor comerciali pe plan internațional (recunoaștere, acreditare, etc.). 

● Asigurarea resurselor umane și financiare pentru elaborarea și implementarea unui set complex 

de instrumente de comunicare și promovare a culturii calității în rândul consumatorilor și 

operatorilor economici, precum și pentru stimularea adoptării în sectorul privat a sistemelor 

moderne de management al calității și a standardelor europene și internaționale. 

● Ajustarea procedurilor vamale la necesitățile întreprinderilor mici și simplificarea acestora în 

cazul loturilor mici, în special la export, pentru stimularea comerțului electronic – de rând cu 

alte măsuri de facilitare și impulsionare a acestui tip de comerț în plan local și internațional (ex. 
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plăți electronice ș.a.); Asigurarea aplicării justificate și în conformitate cu normele OMC a 

metodelor de evaluare vamală. 

● Evaluarea periodică a Programului-pilot de susținere a IMM cu potențial de creștere și 

internaționalizare, în vederea actualizării (ajustării) și capitalizării acestuia, inclusiv prin 

alinierea criteriilor de eligibilitate și instrumentelor/produselor de suport la prioritățile de 

specializare inteligentă și incluziune economică a grupurilor vulnerabile. 

● Elaborarea și asigurarea cadrului instituțional și financiar pentru implementarea unui program 

dedicat promovării exporturilor și atragerii turiștilor de afaceri, inclusiv prin activități de 

organizare a evenimentelor de afaceri (MICE:Meetings, incentives, conferences and 

exhibitions). 

● Elaborarea și consolidarea cadrului instituțional și financiar pentru implementarea la scară 

națională a unui program de dezvoltare a furnizorilor locali și integrare în lanțurile valorice 

globale și regionale prin intermediul proiectelor cu ISD, inclusiv în baza evaluării rezultatelor 

Programului de dezvoltare pentru furnizorii locali (PDFL) din sectorul automotive, ajustării și 

replicării acestuia pentru alte sectoare/activități economice cu potențial de specializare 

inteligentă; Consolidarea măsurilor de retenție și extindere a investitorilor străini prezenți în 

țară. 

II.2. Întreprinderi productive, inovative și competitive 

Dezvoltarea capitalului uman și o mai bună guvernare a pieței muncii: 

● Re-evaluarea programelor de studii în colegii și universități și curriculumului acestora, precum 

și a modulelor de instruire antreprenorială din cadrul programelor existente de asistență pentru 

dezvoltarea sectorului privat, în vederea adecvării acestora la cerințele în creștere în materie de 

management strategic și organizațional pentru sporirea productivității și competitivității 

întreprinderilor, inclusiv cu referire la (i) finanțele corporative (inclusiv atragerea investițiilor 

și finanțărilor locale și internaționale, restructurarea și reorganizarea afacerilor), (ii) 

managementul schimbărilor (inovare și transfer tehnologic, schimbări climatice, tranziția verde 

și digitală, economia circulară și bioeconomia ș.a.), (iii) managementul riscurilor, (iv) 

infrastructura calității, (v) tehnicile de marketing și export pe piețele internaționale, etc. 

● Elaborarea si asigurarea condițiilor pentru implementarea unei agende pe termen lung de 

actualizare permanentă a programelor de formare profesională  (inclusiv de formare a  

formatorilor) din perspectiva relevanței, calității și duratei, inclusiv de ajustare continuă  la 

tendințele tehnologice și economice și la cerințele de accesibilitate pentru formarea profesională 

a persoanelor cu dizabilități; Asigurarea integrării competențelor TIC pentru o societate și o 

economie modernă în procesul educațional pe tot parcursul vieții. 

● Elaborarea și asigurarea cadrului de resurse pentru multiplicarea practicilor locale (bazate pe 

cele internaționale) de implementare a instrumentelor de informare și stimulare a participării 

întreprinderilor în sistemul de educație duală, consolidarea dialogului și a parteneriatelor dintre 

instituțiile educaționale și sectorul privat, cu implicarea activă a organizațiilor patronale și 

sindicale. 

● Elaborarea și implementarea unui set complex de instrumente pentru promovarea educației 

pentru adulți, inclusiv a perfecționării și reprofilării profesionale, susținut de instrumente de 

stimulare financiară (ex. deduceri din baza impozabilă) a investițiilor în educație; Promovarea 

(popularizarea) și integrarea serviciului de ghidare în carieră în procesul educațional. 
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● Îmbunătățirea continuă a capacitaților de elaborare, monitorizare și evaluare a politicii de 

ocupare a forței de muncă (inclusiv de prognoză a pieței muncii), precum și de furnizare a 

serviciilor și măsurilor active de ocupare a forței de muncă, ajustate nevoilor reale (actuale) ale 

întreprinderilor și diferitor categorii de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în special 

din grupurile vulnerabile. 

Ameliorarea mediului de afaceri: 

● Evaluarea impactului etapelor anterioare ale reformei cadrului de reglementare și control a 

activității de întreprinzător și dinamizarea acesteia - în baza conceptului UE de reglementare 

inteligentă, cu focusarea pe cele mai critice constrângeri pentru inițierea afacerilor și creșterea 

competitivității sectorului privat, inclusiv cu referire la (i) autorizarea/licențierea activităților 

economice, (ii) conexiunile la utilitățile publice de bază (energie electrică, apă și canalizare), 

(iii)  autorizarea construcțiilor, (iv) procedurile aferente comerțului transfrontalier (vamale, 

fitosanitare și veterinare, etc.) și certificării echipamentelor/tehnologiilor (inclusiv soiurilor de 

plante și raselor de animale) noi, (v) procedurile de reorganizare, insolvabilitate (restructurare) 

și lichidare a afacerilor ș.a. 

● Fortificarea cadrului normativ și instituțional, capacitarea cu competențe a sectorului public, 

asociativ și privat în vederea implementării depline și calitative a Evaluării Impactului de 

Reglementare (EIR) în scopul sporirii eficienței și asigurării stabilității, coerenței și 

previzibilității cadrului de reglementare a activității economice. 

● Crearea premiselor de ordin normativ și instituțional și valorificarea deplină a potențialului 

instrumentarului digital pentru simplificarea și eficientizarea sistemului de înregistrare și 

autorizare a afacerilor, inclusiv prin asigurarea cadrului de resurse necesare (i) funcționării 

integrale a Sistemului Informațional Automatizat de Gestionare și Eliberare a Actelor Permisive 

și (ii) creării și funcționării Registrului unic integrat de înregistrare on-line a entităților. 

● Realizarea măsurilor de ordin regulator și instituțional pentru implementarea mecanismelor 

eficiente de responsabilizare a autorităților publice centrale, inclusiv prin consolidarea 

instrumentarului de monitorizare a implementării reformelor cu impact direct asupra mediului 

de afaceri; Extinderea reformei actelor permisive și implementarea soluției de ghișeu unic la 

nivelul administrațiilor publice locale. 

● Definirea indicatorilor de performanță (evaluarea ratingului) - din perspectiva reducerii poverii 

administrative asupra sectorului privat, pentru fiecare organ de control de stat, inclusiv prin 

cooptarea sectorului privat și celui asociativ; Alinierea sistemului de motivare a personalului 

din organele cu funcții de control de stat la criteriile de performanță (ratingul instituției de 

control) din perspectiva interacțiunii prietenoase cu sectorul privat. 

Promovarea concurenței oneste și eficientizarea piețelor: 

● Sistematizarea și re-evaluarea tuturor stimulentelor financiare acordate din mijloace publice – 

prin optica legislației cu privire la ajutorul de stat, în vederea transparentizării, uniformizării și 

direcționării mai eficiente a acestora; Implementarea graduală a celor mai bune practici din 

domeniu, axate pe corectarea eșecurilor de piață prin scheme de ajutor de stat, sub formă de 

alocări bugetare și pentru obiective orizontale; Stabilirea oportunității acordării ajutoarelor, 

cuantumului acestora, precum și modalității concrete sau instrumentului cel mai potrivit de 

acordare prin studii și analize de oportunitate derulate înainte de instituirea efectivă a măsurii 

de sprijin. 
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● Asigurarea cadrului regulator și instituțional pentru crearea și funcționarea eficientă a 

mecanismului de evidență, monitorizare și evaluare permanentă a măsurilor de sprijin acordate 

sub formă de facilități fiscale (scutiri, reduceri, amânări și/sau eșalonări la plata impozitelor, 

taxelor și altor plăți obligatorii); Instituirea, actualizarea permanentă și oferirea accesului public 

la Registrul facilităților fiscale și vamale.  

● Asigurarea raportării integrale către Consiliul Concurenței a tuturor schemelor de ajutor de stat 

furnizate de agențiile guvernamentale și urgentarea alinierii acestora la acquis-ul UE în materie 

de ajutor de stat. 

● Îmbunătățirea colaborării ministerelor și agențiilor guvernamentale cu Consiliul Concurenței și 

alte instituții specializate (inclusiv schimb îmbunătățit de informații) în procesul de identificare 

și anihilare a aranjamentelor anti-competitive. 

● Consolidarea cadrului legislativ și instituțional în vederea eliminării conflictelor de interese, 

prezente în procesul de realizare de către stat a funcțiilor de elaborare a politicilor publice și 

implementare a acestora, de reglementare a anumitor aspecte sensibile ale activității economice 

(ex. eliberarea autorizațiilor/licențelor, controlul prețurilor reglementate, evaluarea 

conformității ș.a.) concomitent cu operarea (prin ISM și regii publice autonome) pe piețele 

concurențiale și prestarea contra plată a serviciilor publice. 

Stimularea transferului tehnologic, inovării și digitalizării: 

● Elaborarea și implementarea unui program național de planificare a politicilor publice pentru 

operaționalizarea conceptului de specializare inteligentă a economiei naționale, axat pe 

identificarea și stimularea activităților economice cu potențial sporit de creștere a productivității 

și competitivității, din perspectiva impactului pentru atingerea țintelor de dezvoltare economică 

durabilă și inclusivă a Republicii Moldova pe termen lung. 

● Elaborarea și implementarea măsurilor de optimizare a cadrului instituțional și de resurse în 

vederea consolidării ecosistemului pentru specializarea inteligentă pe lanțul cercetare-inovare-

transfer tehnologic-producție; Adaptarea programelor educaționale și de cercetare la obiectivele 

de specializare inteligentă. 

● Elaborarea și implementarea unui program cu instrumente inovative de finanțare, dedicat 

dezvoltării ecosistemului inovațional (clustere inovaționale), inclusiv pentru stimularea creării 

start-up-urilor inovaționale și parteneriatelor dintre mediul antreprenorial și instituțiile publice 

de cercetare-dezvoltare la nivel național și regional. 

● Consolidarea sistemului național de proprietate intelectuală (PI) și sporirea gradului de 

valorificare a potențialului PI pentru  creșterea competitivității întreprinderilor, inclusiv prin 

promovarea culturii în domeniul PI și stimularea creării, protecției și fructificării rezultatelor 

creației intelectuale și a activităților inovative. 

● Valorificarea potențialului sistemului de achiziții publice (ex. criterii de eligibilitate, modalități 

de furnizare și de plată, etc.) pentru stimularea inovațiilor și a schimbărilor sistemice dorite în 

cadrul întreprinderilor, în contextul creșterii nivelului de tehnologizare, inclusiv digitalizare a 

business-proceselor. 

● Evaluarea Instrumentului de susținere pentru digitalizarea IMM – în vederea ajustării, 

capitalizării și transformării acestuia într-un program complex de facilitare a adoptării noilor 

tehnologii și sporire a capacităților digitale ale întreprinderilor, inclusiv prin stimularea 

parteneriatelor dintre acestea cu companiile din industria TIC și sistemul educațional; 

Elaborarea și implementarea unor programe țintite și cu aplicare rapidă de asigurare a 

competențelor digitale pentru consumatorii de bunuri și servicii, inclusiv pentru persoanele din 

grupurile vulnerabile. 
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II.3. Mai multe locuri de muncă sigure și bine plătite 

Creșterea ocupării formale din contul conversiunii locurilor de muncă informale: 

● Creșterea gradului de educație a populației din mediul rural și ajustarea ofertei educaționale la 

necesitățile pieței muncii, inclusiv prin intermediul comitetelor sectoriale, formării profesionale 

prin sistem dual și a parteneriatelor dintre companii și instituții de învățământ; 

● Elaborarea și implementarea unui program (set complex de instrumente de politici) dedicat 

încurajării ocupării formale, axat pe (i) studierea, identificarea si utilizarea factorilor 

comportamentali pentru reducerea motivațiilor de ocupare informală, (ii) dezvoltarea 

instrumentelor fiscale și de drept al muncii pentru descurajarea ocupării informale, (iii) 

stimularea angajării formale a tineretului  și reangajării după pauză (reglementarea facilitatoare 

a primului contract); 

● Elaborarea și implementarea unei strategii de comunicare în domeniul riscurilor ocupării 

informale, sănătății și securității la locul de muncă;  

● Elaborarea și implementarea unor instrumente de politici de subvenționare a creării locurilor de 

muncă productive de către întreprinderile tinere în mediul rural și peri-urban, care vor asigura 

un salariu superior mediei pe economie, de care vor putea beneficia angajatorii ce încadrează în 

câmpul muncii populația neocupată cu studii; 

● Elaborarea și implementarea unui plan de optimizare a serviciilor de stat de ocupare a forței de 

muncă prin: (i) reactualizarea sistemului informațional privind existența locurilor vacante 

repartizate în aspect local, indicând numărul, profesia, funcția, salariul  sau alte cerințe din 

partea angajatorului; (ii) consolidarea capacităților ANOFM în domeniul pregătirii și instruirii 

profesionale a potențialilor angajați și intensificarea colaborării cu agenții economici-angajatori; 

(iii) extinderea geografică a serviciilor de ocupare a forței de muncă, ținând cont de regiunile în 

care există un decalaj mare dintre cererea și oferta forței de muncă.   

Diversificarea economică a spațiului rural: 

● Dezvoltarea instrumentelor si a programelor inovative pentru stimularea creării și dezvoltării în 

spațiul rural a întreprinderilor mici cu potențial de creștere sub aspect al veniturilor din vânzări 

și valorii adăugate,  creării locurilor de muncă durabile, reintegrării  eficiente a persoanelor 

reîntoarse de peste hotare și valorificării potențialului acestora în materie de competențe și 

calificări; Consolidarea cadrului legal, instituțional și financiar de stimulare a (i) activităților 

economice non-agricole (producerea de bio-carburanți, artizanat și meșteșuguri tradiționale, 

activități agroturistice, servicii publice locale ș.a.) și (ii) dezvoltării  în mediul rural și peri-urban 

a industriei alimentare mici (în special bio și tradiționale)  și a clusterelor agroalimentare locale. 

● Asigurarea la nivel local a infrastructurii rutiere, industriale și de afaceri, a serviciilor de 

transport public și de informare adecvate în vederea încurajării mobilității teritoriale a forței de 

muncă rurale în context regional.  

● Consolidarea capacităților instituționale locale în generarea oportunităților  de creare a locurilor 

de muncă și extinderea rețelei de Parteneriate Locale pentru Ocupare în profil regional.  

● Stimularea de-localizării către spațiul rural a unor activități industriale (din lanțurile industriei 

ușoare și a mobilei, producerii componentelor auto ș.a.); Capacitarea cu competențele necesare 

și stimularea atragerii populației rurale din proximitate în procesele de execuție (construcție) a 

proiectelor de infrastructură cu finanțare bugetară și din sursele partenerilor de dezvoltare. 

● Dezvoltarea în regiunile țării a infrastructurii comerciale și logistice, stimularea creării și 

dezvoltării centrelor de marketing și logistică pentru producția agricolă în vederea impulsionării 
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comerțului cu produse agroalimentare și majorării randamentelor economice ale producătorilor 

agricoli. 

● Asigurarea oportunităților pentru părinții ce doresc  să revină cât mai curând posibil pe piața 

muncii după naștere, prin dezvoltarea sistemului de îngrijire a copiilor în perioada ante-

preșcolară, preșcolară și reformarea concediului de îngrijire a copilului. Scanarea rețelei de 

instituții preșcolare în sate și elaborarea unui program de asigurare a populației din mediul rural 

cu servicii educaționale preșcolare de calitate și accesibile, inclusiv prin dezvoltarea 

parteneriatelor publice-private. 

● Valorificarea potențialului economic al activităților de îngrijire ca oportunitate de creștere a 

ratei de ocupare, în particular pentru femei, astfel încât cheltuielile publice pentru serviciile de 

îngrijire să creeze locuri de muncă, abordând în același timp necesitățile potențialelor grupuri 

vulnerabile ale populației. 

Sporirea productivității și durabilității veniturilor pe lanțul agroalimentar: 

● Revizuirea programelor în educația agricolă din perspectiva practicilor moderne de business 

agricol și a integrării funcției de extensiune agricolă în sectorul învățământului agricol; 

Consolidarea modulelor  de instruire în domeniul managementului calității și marketingului 

producției agroalimentare pe piețele internaționale,  managementului financiar și atragerii 

finanțărilor pentru dezvoltare (inclusiv în cadrul programelor naționale și internaționale). 

● Asigurarea  fermierilor cu servicii calitative de consultanță în aplicarea practicilor corecte din 

punct de vedere agronomic și ecologic, inclusiv pentru asigurarea rezilienței agriculturii la 

schimbările climaterice; Susținerea financiară a fermierilor în adoptarea practicilor agricole 

rezistente la schimbările climatice, incluzând acest criteriu drept unul obligatoriu în programele 

de subvenționare a agriculturii. 

● Asigurarea finanțării suficiente și fortificarea cadrului legal și instituțional în domeniul 

susținerii financiare a sectorului agroalimentar și spațiului rural; Re-evaluarea măsurilor de 

suport și a criteriilor de eligibilitate ale programelor de subvenționare, în vederea stimulării 

prioritare a investițiilor ce țintesc specializarea inteligentă pe lanțul agroalimentar - activitățile 

economice inovative, măsurate prin valoare adăugată brută înaltă, amprentă ecologică redusă și 

reziliență sporită la condițiile climaterice, nivel avansat de tehnologizare, inclusiv digitizare; 

Evaluarea periodică a impactului și actualizarea programelor de subvenționare a agriculturii - 

din perspectiva creșterii accelerate a producției agricole și agroalimentare, productivității și 

competitivității sectorului. 

● Elaborarea și implementarea instrumentelor de politici de promovare și stimulare a consumului 

și fabricării producției agroalimentare ecologice, produselor cu indicații geografice protejate și 

cu denumiri de origine, precum și a specialităților tradiționale garantate. 

● Consolidarea cadrului legal, instituțional și financiar pentru stimularea utilizării de către 

producătorii agricoli a produselor de asigurare pentru atenuarea impactului dezastrelor naturale 

cauzate de schimbările climatice; Atragerea investitorilor strategici pentru dezvoltarea 

asigurărilor în agricultură, diversificarea și adecvarea produselor de asigurare la necesitățile 

stringente ale producătorilor agricoli. 

Îmbunătățirea condițiilor de muncă: 

● Elaborarea și implementarea instrumentelor de stimulare a investițiilor angajatorilor în 

asigurarea condițiilor decente de muncă a angajaților: sporirea nivelului de calificare sau 

recalificarea profesională;  optimizarea proceselor de lucru și instruirea dedicată privind regulile 
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de securitate pentru prevenirea accidentelor și conservarea sănătății la locul de muncă; 

asigurarea condițiilor pentru reintegrarea profesională a femeilor după naștere; dezvoltarea 

mecanismelor de conciliere a vieții profesionale cu cea de familie etc. 

● Consolidarea cadrului instituțional și valorificarea potențialului mecanismului de dialog social 

și parteneriatelor pe piața muncii la nivel central și local, oferirea suportului și stimulentelor 

pentru dezvoltarea capacităților și implicarea activă a organizațiilor sindicale și patronale în 

activitățile comune de promovare a responsabilității sociale corporative, sporire a nivelului de 

conștientizare și pregătire profesională  a angajatorilor și angajaților din perspectiva protejării 

drepturilor acestora, în special ale celor din grupurile vulnerabile. 

● Consolidarea capacităților instituțiilor cu funcții de analiză și control în domeniul siguranței 

ocupaționale; Dezvoltarea cadrului statistic privind accidentele și condițiile de muncă, situația 

de muncă a copiilor și altor grupuri vulnerabile. 

● Îmbunătățirea cadrului legal și instituțional în domeniul sănătății și securității muncii; 

Valorificarea deplină a potențialului  cadrului regulator și instituțional în domeniul securității 

industriale. 

● Sporirea eficienței activității instituțiilor abilitate cu funcții de control în domeniul sănătății și 

securității muncii prin (i) creșterea competențelor pentru o țintire mai bună în funcție de riscuri 

și în  materie de identificare a încălcărilor, colectare de probe relevante și aplicare a sancțiunilor, 

de rând cu (ii) crearea premiselor de ordin legal și instituțional în vederea materializării și 

consolidării continue a funcției consultative pentru prevenirea accidentelor de muncă și 

implementarea celor mai bune practici locale și internaționale în domeniu. 

II.4. Creștere economică cu amprentă ecologica redusă 

Sporirea eficienței și durabilității utilizării energiei și resurselor naturale: 

● Asigurarea continuității și fortificarea capacităților de planificare strategică și implementare a 

politicilor publice în domeniul eficienței energetice și promovării surselor regenerabile de 

energie, orientate spre atingerea țintelor naționale asumate de Republica Moldova în cadrul 

angajamentelor internaționale și axate pe consolidarea cadrului legal, instituțional și de 

stimulare financiară a (i) consumului eco-responsabil și eficient al tuturor tipurilor de 

combustibili, energiei electrice și termice conform principiului UE ”Eficiența energetică înainte 

de toate” și (ii) valorificării durabile a surselor regenerabile de energie.  

● Continuarea și scalarea celor mai bune (cu impact economic și ecologic sporit) practici locale 

și adaptarea experienței internaționale de implementare a unor instrumente de politici pentru 

majorarea performanței energetice a sectoarelor economice și atingerea obiectivelor de eficiență 

energetică, precum scheme de obligații, rolul exemplar al clădirilor publice ș.a. 

● Elaborarea și implementarea instrumentelor de conștientizare, consiliere și stimulare economică 

a investițiilor pentru implementarea practicilor și tehnologiilor de reducere a consumului 

specific și a pierderilor neproductive de apă în procesele industriale și de prestare a serviciilor; 

Consolidarea cadrului financiar și instituțional pentru extinderea practicilor de implementare a 

tehnologiilor cu randament tehnic și economic sporit pe tot lanțul de transport și utilizare a apei 

pentru irigare.  

● Îmbunătățirea cadrului regulator și instituțional pentru asigurarea protecției și utilizării durabile 

a resurselor funciare în procesele economice; Elaborarea și implementarea  instrumentelor 

administrative și financiare pentru  (i) de-motivarea utilizării practicilor agricole ce duc la 

degradarea calității solurilor cu nivel înalt de productivitate agricolă și (ii) stimularea 
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investițiilor în combaterea eroziunii, inclusiv prin utilizarea în aceste scopuri a mecanismelor 

de subvenționare în agricultură. 

● Fortificarea cadrului normativ și celui fiscal în domeniul gestionării subsolului și resurselor 

forestiere - în vederea combaterii consumului abuziv, extensiv și ineficient al resurselor 

minerale și fondului silvic; Adecvarea capacităților de reglementare și control și de administrare 

a taxelor și impozitelor pentru asigurarea integrării depline în circuitul oficial  a activităților 

economice extractive, de producere și comercializare a materialului lemnos și materialelor de 

construcție - premisă indispensabilă pentru valorificarea conformă și rațională a resurselor 

minerale și forestiere din perspectiva durabilității acestora, integrității veniturilor publice  

aferente și asigurării sustenabilității sistemului de finanțare a măsurilor de conservare și 

regenerare a resurselor naturale. 

Sporirea gradului de ecologizare a economiei: 

● Consolidarea cadrului normativ și instituțional de promovare și stimulare financiară a 

investițiilor pentru (i) implementarea tehnologiilor eficiente de producere a energiei verzi,  

produselor, materialelor și substanțelor noi prin valorificarea potențialului național de biomasă 

(inclusiv plante energetice, deșeuri din agricultură și industria lemnului) și de alte deșeuri 

reciclabile și (ii) încurajarea adoptării pe scară mai largă a energiei din surse regenerabile 

(biocombustibili, energie electrică, încălzire și răcire) - conform principiului UE „Energie curată 

pentru toți” și produselor rezultate din procesarea materialelor reciclabile în toate sectoarele 

economiei și în consumul casnic. 

● Sporirea capacităților instituționale, elaborarea și implementarea graduală a unei agende 

naționale fezabile și sustenabile pe termen lung de atingere a țintelor asumate pe plan 

internațional în vederea decarbonizării sectorului transportului și altor sectoare intensive din 

punct de vedere al emisiilor de carbon/gazelor cu efect de seră și poluării;  Elaborarea și 

implementarea unui program național pe termen mediu de stimulare a utilizării în transportul 

auto a combustibililor cu grad mai redus al emisiilor de carbon (inclusiv pe bază de gaze 

naturale) și tranziției spre biocarburanți, energie electrică din surse regenerabile și reciclabile, 

etc. 

● Crearea premiselor de ordin instituțional și financiar pentru valorificarea potențialului local al 

sferei de cercetare-dezvoltare, inovare, transfer tehnologic și producție industrială în procesul 

tranziției la nivel european și global spre (i) electrificare și utilizarea hidrogenului în economie, 

în special în domeniul transportului și (ii) implementarea pe scară largă a principiilor și 

practicilor de producție și consum ce țin de bioeconomie, economia verde și cea circulară. 

● Asigurarea cadrului regulator, capacităților instituționale și instrumentelor de promovare și 

stimulare financiară a implementării în procesele economice a (i) tehnologiilor de producere 

mai curate din perspectiva emisiilor de carbon, poluării și altor riscuri de mediu, reciclării și 

reutilizării deșeurilor miniere și industriale și (ii) măsurilor de adaptare la schimbările climatice; 

Crearea premiselor de ordin regulator și capacitarea cu competențe și resurse financiare a 

instituțiilor publice relevante și sectorului privat pentru adaptarea la condițiile locale și 

implementarea graduală în economia națională a principiului (instrumentului) UE Best 

Available Techniques (BAT) de limitare a deversărilor, emisiilor și deșeurilor în procesele 

industriale. 

● Analiza și re-evaluarea conținutului programelor existente de asistență și suport pentru 

dezvoltarea sectorului privat în vederea alinierii criteriilor de eligibilitate, priorităților și 

măsurilor (instrumentelor) acestora la principiile economiei verzi și celei circulare; 

Consolidarea cadrului instituțional și de resurse pentru promovarea și impulsionarea 
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implementării Programului de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii, evaluarea 

periodică, actualizarea și capitalizarea acestuia, inclusiv în vederea extinderii la scara întregii 

economii și valorificării depline a potențialului inițiativelor, proiectelor și instrumentelor de 

implementare a politicilor de mediu ale UE pentru ecologizarea ÎMM-urilor în țările din cadrul 

Parteneriatului Estic. 

● Consolidarea cadrului legal și instituțional, capacitarea cu resurse umane și financiare – la nivel 

central și local, în domeniul (i) proiectării ecologice (inclusiv din perspectiva asigurării 

infrastructurii și logisticii pentru colectare și reciclarea deșeurilor) și elaborării standardelor 

privind eficiența materialelor pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică 

privind durabilitatea, potențialul de reparare și de reciclare a produselor, precum și (ii) elaborării 

și implementării proiectelor de parteneriate publice-private pentru colectarea și procesarea 

deșeurilor. 

● Asigurarea instrumentelor de promovare și stimulare economică a parteneriatelor la nivel local 

dintre autorități, sectorul privat, populație și operatorii din sectorul colectării, procesării și 

reciclării deșeurilor menajere și industriale; Amplificarea măsurilor de conștientizare și educare 

a culturii acumulării și gestionării separate (selective) a deșeurilor (în special a celor menajere) 

pentru toate categoriile de populație (începând cu copiii din instituțiile pre-școlare). 

● Elaborarea și implementarea instrumentelor de promovare și stimulare a parteneriatelor publice-

private instituționalizate și transparente  în domeniul silviculturii pentru valorificarea 

oportunităților economice ale domeniului - în sinergie cu interesul public de inversare a 

tendințelor de degradare a ecosistemelor forestiere; Stimularea investițiilor și activităților 

private pentru extinderea suprafeței pădurilor și a altor terenuri cu vegetație forestieră (precum 

plantarea arborilor meliferi și/sau cu valoare energetică ridicată), inclusiv pentru regenerarea și 

împădurirea terenurilor fondului forestier și a terenurilor degradate, precum și pentru crearea de 

perdele forestiere, etc.  

II.5. Infrastructură fizică, utilități publice și condiții de trai mai bune și mai accesibile 

pentru toți 

Îmbunătățirea conectivității fizice și mobilității în condiții de siguranță: 

● Consolidarea cadrului legal și instituțional și fortificarea capacităților pentru asigurarea 

planificării strategice (pe termen mediu-lung) în domeniul infrastructurii rutiere, transportului 

și logisticii, ce ar aborda într-o manieră holistică toate tipurile de transport (rutier, feroviar, 

fluvial/maritim și aerian) în vederea creșterii eficienței resurselor publice alocate și stimulării 

investițiilor private pentru  sporirea conectivității și mobilității populației și performanței 

logistice pentru economia țării. 

● Revizuirea programelor de transport rutier pentru interconectarea acestora, eficientizarea 

serviciilor regulate și sporirea accesului populației la aceste servicii. 

● Elaborarea și implementarea mecanismului de ,,Obligații de serviciu public (Public Service 

Obligation)” pentru serviciile regulate cu eficiență economică redusă, dar de utilitate sporită 

pentru populație. 

● Liberalizarea piețelor de servicii de transport feroviar, concomitent cu reorganizarea CFM, 

valorificarea eficientă a investițiilor pentru reabilitarea/modernizarea infrastructurii feroviare 

publice și stimularea investițiilor private pentru diversificarea ofertei și creșterea calității 

serviciilor de transport feroviar. 
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● Sporirea previzibilității, sustenabilității financiare și eficienței utilizării Fondului Rutier (FR), 

inclusiv prin (i) asigurarea cadrului legal și instituțional pentru planificarea financiară în 

exercițiu multianual, (ii) finanțarea suficientă și în timp util din perspectiva valorificării și (iii) 

consolidarea sistemului de administrare și alocare a mijloacelor FR. 

● Asigurarea (securizarea) mijloacelor financiare pentru extinderea și mentenanța rețelei de 

drumuri -  axată pe sporirea nivelului conectivității și mobilității sigure a oamenilor la nivel 

intercomunal și regional (rural-urban). 

● Elaborarea și punerea în aplicare a metodologiei de identificare și prioritizare a proiectelor de 

infrastructură rutieră la nivel central și local, menită să  contribuie la creșterea transparenței 

procesului decizional, relevanței economice și eficienței  investițiilor publice alocate, precum și 

la o coordonare mai bună cu proiectele semnificative pentru integrarea în rețeaua de transport 

pan-europeană, finanțate de instituțiile financiare internaționale (IFI).  

● Alinierea standardelor și normelor tehnice pentru proiectarea, construcția și exploatarea 

elementelor infrastructurii rutiere și de transport la cerințele actuale în materie de fiabilitate, 

durabilitate și reziliență, consolidarea cadrului regulator pentru asigurarea implementării 

acestora. 

● Fortificarea capacităților – la nivel central și local, pentru sporirea calității proiectării pentru 

proiectele de construcție, reabilitare și întreținere a infrastructurii rutiere și de transport public; 

Transparentizarea și eficientizarea sistemului de achiziții publice pentru alocarea contractelor 

de proiectare și de execuție a lucrărilor, implicarea mai activă a populației (în special din 

grupurile vulnerabile) în procesul de alocare și monitorizare. 

● Consolidarea competențelor de planificare pe bază multianuală a alocațiilor FR pentru măsurile 

de întreținere a drumurilor naționale și locale și asigurarea cadrului legal pentru securizarea 

mijloacelor necesare finanțării suficiente a acestora; Eficientizarea sistemului de întreținere prin 

introducerea practicilor de contractare a serviciilor de mentenanță a drumurilor (i) pe termen 

mediu și (ii) bazate pe performanță. 

● Îmbunătățirea sistemului de administrare a infrastructurii drumurilor la nivel local, inclusiv prin 

(i) creșterea substanțială a finanțării pentru extinderea, întreținerea și reparația rețelei de drumuri 

primare (locale și rurale) și (ii) măsuri de consiliere și instruire pentru consolidarea 

competențelor la nivel regional și local în materie de elaborare și gestionare a proiectelor de 

infrastructură rutieră.   

● Sporirea impactului economic și social al investițiilor în proiectele de infrastructură rutieră și 

de transport public prin elaborarea și implementarea unor instrumente de asistență și suport 

pentru  creșterea capacității furnizorilor locali de a presta servicii competitive și calitative de 

proiectare și execuție a lucrărilor de reabilitare și întreținere bazate pe performanță, inclusiv 

stimularea adoptării sistemelor moderne de management a calității. 

● Stimularea parteneriatelor dintre operatorii economici din domeniul infrastructurii rutiere, 

transportului și logisticii și sectorul educațional, în vederea corelării procesului de pregătire și 

formare (inclusiv reprofilare) profesională cu agenda de creștere a performanțelor în materie de 

conectivitate și mobilitate. 

Sporirea disponibilității și accesibilității utilităților publice: 

● Asigurarea cadrului normativ, instituțional și financiar pentru formularea și implementarea unui 

program complex de consolidare a sistemului de elaborare și aprobare a documentației de 

urbanism și amenajare a teritoriului la nivel național, regional și local  - pe baza principiilor UE 

de dezvoltare durabilă a localităților și planificare spațială; Adaptarea deciziilor de planificare 

a așezărilor umane și a teritoriilor la schimbările climatice și procesele de migrație  a populației. 
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Elaborarea și punerea în aplicare a unui set de reglementări unitare privind mediul pentru 

planificarea teritorială și urbană. 

● Instituirea unui sistem eficient de evidență și actualizare a datelor statistice referitoare la 

infrastructura utilitară, inclusiv valorificarea oportunității de a realiza documentarea detaliată a 

condițiilor de trai ale populației în cadrul recensământul din 2024; Elaborarea și implementarea 

Sistemului Geo Informațional în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, armonizat cu 

cel comunitar (Observator Teritorial). 

● Fortificarea sistemului de planificare (securizare) la nivel central și local a investițiilor pentru 

infrastructura utilitară (rețele de apă, energie electrică, energie termică, gaze naturale, sisteme 

centralizate de canalizare și epurare ș.a.)  - prin ancorarea acestora în documentele de planificare 

spațială. 

● Sporirea transparenței, eficienței și relevanței economice și sociale a alocațiilor bugetare pentru 

dezvoltarea infrastructurii utilitare la nivel central și local, inclusiv prin (i) coordonare și 

previzibilitate îmbunătățită a planificării (prioritizării) alocațiilor din multiplele fonduri 

bugetare, resursele IFI și ale partenerilor de dezvoltare, gestionate de diferite instituții la nivel 

central (MADRM, AEE, AIPA ș.a.), regional (ADR) și local (APL), (ii) implicarea mai activă 

a populației în activitățile de planificare, monitorizare și evaluare periodică, (iii) 

descentralizarea administrativă și financiară, însoțite de (iv) măsuri de sporire a competențelor 

de proiectare și gestionare a proiectelor de infrastructură utilitară și a cerințelor față de calitatea 

proiectării și executării acestora. 

● Asigurarea finanțării suficiente a construcției și modernizării infrastructurii utilitare și altor 

măsuri prevăzute de documentele de planificare spațială, inclusiv prin suplimentarea alocațiilor 

bugetare (fiscale) și stimularea investițiilor private în infrastructurile și/sau serviciile utilitare 

(prin parteneriate publice-private, obligațiuni și alte instrumente ale pieței de capital pentru a 

valorifica economiile populației ș.a.). 

● Finanțarea prioritară a investițiilor publice pentru asigurarea accesului la sanitație sigură în toate 

instituțiile educaționale si de sănătate, precum și a facilitaților de epurare pentru minimizarea 

deversărilor în apele transfrontaliere 

● Alocarea prioritară a mijloacelor bugetare pentru atragerea finanțărilor de la partenerii de 

dezvoltare (inclusiv prin co-finanțare), însoțită de investițiile în creșterea competențelor și 

asistența tehnică pentru accesarea fondurilor externe disponibile în domeniul infrastructurii și 

mediului. 

Îmbunătățirea condițiilor de trai: 

● Actualizarea actelor și documentelor normative privind dezvoltarea localităților și teritoriilor 

prin dezvoltarea reglementărilor tehnice din domeniu, elaborarea și aplicarea normativelor 

compatibile cu reglementările UE și cele mondiale; Consolidarea cadrului legal și instituțional 

pentru asigurarea implementării depline și conforme a acestora. 

● Creșterea nivelului de transparență și eficiență decizională prin stimularea participării active a 

populației (inclusiv din grupurile vulnerabile) în procesul de elaborare și aprobare a 

documentației aferente dezvoltării teritoriilor și așezărilor umane. Identificarea soluțiilor pentru 

incluziunea economică și socială (inclusiv asigurarea condițiilor decente de trai) a populației 

din grupurile vulnerabile și a locuitorilor din satele depopulate. Elaborarea și implementarea 

programelor de construcție a locuințelor sociale, inclusiv prin punerea în circuit a construcțiilor 

publice nefinalizate. 

● Implementarea legislației privind performanța energetică a clădirilor, inclusiv pentru 

operaționalizarea mecanismului de certificare a performanței energetice a acestora; Realizarea 
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măsurilor de ordin regulator și financiar pentru eficientizarea și securizarea energetică a 

localităților, promovarea conceptului de autonomie energetică locală și a proiectelor comunitare 

de combatere a sărăciei energetice și valorificare a potențialului energetic regenerabil, inclusiv 

de valorificare energetica a deșeurilor. 

● Armonizarea cadrului legislativ și normativ în domeniul construcțiilor cu cerințele UE, inclusiv 

elaborarea anexelor naționale pentru aplicarea Eurocodurilor; Implementarea standardelor 

europene în domeniul construcțiilor privind certificarea materialelor – premisă importantă 

pentru eliminarea barierelor tehnice în calea implementării tehnologiilor și materialelor noi în 

construcții, inclusiv a tehnologiilor energetice eficiente. 

● Promovarea și punerea în aplicare a legislației noi cu privire la condominiu; Asigurarea cadrului 

regulator și instituțional pentru modernizarea (alinierea la normele și practicile UE) modelului 

de gestionare a fondului locativ, inclusiv prin delimitarea clară a responsabilităților actorilor 

principali – APL, proprietarii locuințelor și altor spații din cadrul condominiului, asociațiile 

acestora, administratorii condominiului și prestatorii de servicii comunale: 

● Elaborarea și implementarea unui program de reabilitare a fondului locativ în conformitate cu 

principiile de eficiență energetică și dezvoltare durabilă, inclusiv prin instrumente de promovare 

și stimulare financiară a investițiilor private în producerea locală și utilizarea la scară largă a 

materialelor de înlocuire a foilor de ardezie, soluțiilor alternative moderne de sanitație (inclusiv 

bazate pe bio-tehnologii) și de încălzire (inclusiv cu combustibili biogeni), materialelor pentru 

izolarea termică a clădirilor, altor tehnologii și materiale cu potențial sporit de valorificare 

economică a potențialului inovațional, industrial și regenerabil local. 

Sporirea accesibilității, calității și fiabilității serviciilor digitale: 

● Actualizarea cadrului legal, regulator și fiscal pentru implementarea serviciului universal, 

adaptat la progresul tehnologic, evoluția pieței comunicațiilor electronice și cerințele 

utilizatorilor (beneficiarilor), inclusiv din perspectiva accesibilității la servicii de internet în 

bandă largă pentru categoriile de populație cu venituri mici (în special din spațiul rural). 

● Elaborarea și implementarea instrumentelor de promovare și stimulare a utilizării serviciilor de 

bandă largă în sectorul public (administrație, educație, sănătate și asistență socială, cultură și 

alte servicii publice) și în activitățile economice private din spațiul rural, drept premisă pentru 

creșterea atractivității investiționale a pieței internetului și stimularea investițiilor prestatorilor 

de servicii de comunicații în rețelele fixe și mobile în bandă largă de viteză înaltă pe întreg 

teritoriul țării.  

● Asigurarea bazei normative secundare și complementare, fortificarea cadrului regulator și 

instituțional pentru implementarea deplină și conformă a legislației privind accesul pe 

proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații 

electronice asociate, în vederea reducerii costurilor pentru dezvoltarea rețelei naționale de acces 

la internet în bandă largă și creșterii nivelului de disponibilitate și accesibilitate financiara a 

serviciilor respective. 

● Sporirea fiabilității serviciilor de comunicații, inclusiv prin realizarea măsurilor pentru 

asigurarea respectării Normelor de construcție (NCM) din domeniu, în particular cu referire la 

amplasarea rețelelor noi de comunicații în subteran. 

● Elaborarea și implementarea măsurilor de ordin juridic, instituțional și informațional, în vederea 

sporirii nivelului de protecție a intereselor consumatorilor de servicii digitale din perspectiva 

conformității acestora și securizării împotriva infracțiunilor informatice (cibernetice). 
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II.6. Reziliență sporită la vulnerabilitățile critice 

Asigurarea securității aprovizionării cu energie, sporirea fiabilității și eficienței piețelor 

energetice: 

● Asigurarea unui cadru legislativ și de reglementare atractiv pentru investițiile în sectoarele 

energetice, în conformitate cu acquis-ul comunitar, îmbunătățirea cadrului instituțional și de 

management în domeniu, rezoluția problemei datoriilor pe lanțul energetic. 

● Deschiderea efectivă, sporirea nivelului de concurență și transparență a piețelor locale de 

energie electrică și de gaze naturale și integrarea acestora în piața de energie regională și pan-

europeană. 

● Dezvoltarea rețelelor fiabile de transport a gazelor naturale și energiei electrice și a capacităților 

de interconectare în flux bidirecțional cu țările vecine și menținerea rolului de țară de tranzit, 

diversificarea căilor și a surselor de aprovizionare cu gaze naturale și energie electrică din 

exterior, conectarea la rețeaua ENTSO-E. 

● Consolidarea potențialului intern de producere a energiei electrice și termice prin dezvoltarea, 

reconstrucția și modernizarea capacităților de generare a energiei, stimularea valorificării 

surselor regenerabile de energie, a cogenerării de înaltă eficiență și a Sistemului de Alimentare 

Centralizată cu Energie Termică (SACET); Elaborarea și implementarea unor activități 

preparatorii (inclusiv de ordin normativ și regulator) pentru electrificarea ulterioară, la scară 

largă, a economiei naționale. 

● Asigurarea elaborării și implementării cadrului normativ pentru constituirea și menținerea 

stocurilor de urgență de țiței și /sau produse petroliere. 

● Îmbunătățirea eficienței energetice pe întreg lanțul de producere, transport, distribuție, furnizare 

și consum de energie și dezvoltarea durabilă a sectoarelor energeticii. 

Asigurarea securității aprovizionării cu apă și creșterea rezilienței economice la 

schimbările climatice: 

● Consolidarea capacităților de analiză, prognozare, evaluare și gestionare a riscurilor privind 

securitatea aprovizionării cu apă a diferitor tipuri de utilizatori în condițiile schimbărilor 

climatice - din perspectivă cantitativă și calitativă, fortificarea comunicării și coordonării inter-

instituționale pentru asigurarea unui sistem informațional integrat, extins și accesibil privind 

resursele de apă, elaborarea și implementarea unei politici coerente și eficiente în domeniu. 

● Asigurarea cadrului legal, regulator și instituțional stimulator pentru operaționalizarea 

conceptului de ”piață a apei”, implicit promovarea consumului responsabil și durabil al apei, 

asigurarea investițiilor publice și stimularea investițiilor private, pentru valorificarea cu 

randament maximal al potențialului tuturor tipurilor și surselor de apă, inclusiv celor subterane, 

pentru sporirea productivității activităților economice și asigurarea incluziunii sociale. 

● Elaborarea și implementarea unui sistem național integrat și coordonat/coerent de planificare și 

finanțare pe bază multianuală, din diferite surse (publice și private, locale și ale partenerilor de 

dezvoltare) a infrastructurii și serviciilor de pe tot lanțul apei și canalizării, axat pe zonele 

defavorizate, poluatorii apelor reziduale cu impact major, irigarea și drenarea pentru a accelera 

agricultura de valoare înaltă. 

● Îmbunătățirea colaborării intersectoriale și transfrontaliere, consolidarea gestionării 

transfrontaliere pentru râurile Nistru și Prut, inclusiv monitorizarea evoluției proiectului 

Centrala Hidroelectrică (CHE) Nistreană din Ucraina din perspectiva gestionării riscurilor de 

ordin economic, social și ecologic ale acestuia pentru interesele Republicii Moldova; 
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colaborarea cu toate părțile interesate în procesul de elaborare și implementare a măsurilor  de 

management al inundațiilor și secetelor la nivel de bazine hidrografice, decolmatarea canalelor 

și bazinelor de acumulare ale râurilor, restabilirea și extinderea bazinelor de captare și a 

fluxurilor ecologice. 

● Fortificarea cadrului de planificare și implementare a politicilor în domeniul managementului 

riscurilor și răspunsului la urgențe prin încorporarea și finanțarea în mod prioritar a măsurilor 

moderne de adaptare și atenuare a impactului schimbărilor climatice; elaborarea și 

implementarea instrumentelor de suport și stimulare a investițiilor private în vederea adaptării 

business-proceselor (inclusiv adoptarea unor practici agricole rezistente) la schimbările 

climatice și a utilizării produselor de asigurare pentru atenuarea impactului dezastrelor naturale 

cauzate de schimbările climatice. 

Reducerea vulnerabilităților sistemului financiar: 

● Îmbunătățirea dialogului și interacțiunii cu instituțiile de reglementare și supraveghere și 

operatorii din sectorul bancar și cel de creditare nebancară pentru consolidarea stabilității și 

integrității sectorului financiar, asigurarea diversificării, modernizării și fiabilității serviciilor 

financiare pentru oameni și întreprinderi, inclusiv prin  evaluarea în comun și adecvarea cadrului 

de soluționare a creditelor neperformante -  în contextul elaborării și implementării 

instrumentelor de restructurare/reorganizare a IMM-urilor (Programul ”A doua șansă”). 

● Consolidarea cadrului legal și instituțional, inclusiv sporirea capacităților, elaborarea și 

implementarea instrumentelor stimulative pentru dezvoltarea infrastructurii financiare, inclusiv 

în domeniul (i) insolvenței corporative și celei personale, (ii) administrării informației cu privire 

la gaj și (iii) evaluării bunurilor imobiliare – premise indispensabile pentru stimularea procesului 

de creditare, utilizarea mai largă a reorganizării întreprinderilor și tehnicilor de restructurare 

pentru redresarea afacerilor în dificultate.  

● Asigurarea cadrului legal și instituțional, elaborarea și implementarea instrumentelor de 

stimulare a îmbunătățirii guvernanței corporative și managementului financiar în sectorul public 

și cel privat, încurajării  trecerii la Standardele Internaționale de Raportare Financiară (SIRF) – 

premise pentru dezvoltarea pieței de capital pentru obligațiunile guvernamentale, municipale și 

corporative, respectiv creșterea valorii și protecția investițiilor străine și locale, inclusiv a 

economiilor populației. 

● Consolidarea dialogului și interacțiunii cu Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), alte 

instituții interesate și investitorii strategici din domeniul asigurărilor, pentru modernizarea 

(alinierea la cele mai bune practici internaționale) și fortificarea cadrului legal și instituțional în 

vederea eliminării deficiențelor în materie de audit, guvernanță și transparență, pentru  

elaborarea și implementarea instrumentelor de informare (conștientizare) și stimulare a 

asigurării  – în scopul sporirii nivelului de capitalizare și solvabilitate a asiguratorilor, 

diversificării și adecvării portofoliului de produse de asigurare la necesitățile vitale (stringente)  

ale populației și economiei, creșterii semnificative a gradului de penetrare  a asigurărilor. 

Fortificarea rezilienței umane: 

● Consolidarea dialogului și interacțiunii dintre autoritățile din sănătate și asistența socială cu 

instituțiile din sfera cercetării-dezvoltării și sectorul privat, stimularea dezvoltării capacitaților 

locale de producere a medicamentelor și echipamentelor medicale, de prestare a serviciilor de 

asistență medicală și socială. 
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● Elaborarea și implementarea instrumentelor de suport informațional și consultativ, dezvoltare a 

competențelor pentru valorificarea potențialului serviciului universal în vederea sporirii 

accesibilității persoanelor cu venituri mici/din grupurile vulnerabile la serviciile de asistență 

medicală (inclusiv telemedicina) și socială (inclusiv depunerea on-line sau prin telefon a 

dosarelor pentru aplicare la prestațiile sociale). 

● Consolidarea sistemului informatic și capacitarea tuturor părților interesate în domeniul sănătății 

și asistenței sociale, inclusiv în procesul achizițiilor publice a medicamentelor și dispozitivelor 

medicale și prestării serviciilor de sănătate și asistență socială. 

● Elaborarea și implementarea instrumentelor de promovare și stimulare economică a activităților 

curative și de prevenire a îmbolnăviri, a regimului sănătos de alimentație, modului sănătos de 

viață și activității fizice îmbunătățite pentru toate categoriile de populație, inclusiv stimularea 

financiară a practicării sportului și activităților recreative (vouchere și/sau deduceri fiscale 

pentru frecventarea sălilor de sport, destinațiilor turistice și de balneoterapie locale ș.a.). 

● Elaborarea și implementarea măsurilor de fortificare continuă a capacităților instituțiilor publice  

în domeniul protecției consumatorilor, conform Noii Agende Europene privind consumatorii - 

din perspectiva conformității și inofensivității bunurilor (în special a apei, alimentelor și 

medicamentelor) și serviciilor (inclusiv digitale, financiare și medicale), cu focusare pe  

acordarea de sprijin dedicat consumatorilor cu nevoi speciale; valorificarea oportunităților de 

capacitare a consumatorilor, generate de transformările legate de tranziția verde și cea digitală.  

II.7. Capacități instituționale sporite 

Modernizarea sistemului de planificare a politicilor publice de dezvoltare economică 

● Dezvoltarea capacităților de elaborare a politicilor fundamentate pe dovezi și evaluare a 

impactului (la toate etapele), inclusiv a (i) competențelor senzoriale bazate pe tehnologii noi, 

(ii) de analiză cantitativă și (iii) pentru date alternative si masive mari de date; Dezvoltarea 

capacităților de planificare (management strategic) a performanței și riscurilor. 

● Dezvoltarea continuă a sistemului statistic național, capacitarea BNS și altor producători de 

statistici oficiale și deținători de date administrative pentru a asigura colectarea datelor 

dezagregate conform criteriilor menționate de SND ”Moldova 2030” și setului de indicatori 

naționalizați ai ODD. 

● Asigurarea planificării sistemice și inclusive a politicilor, inclusiv prin integrarea dimensiunii 

geografice (spațiale) la cel mai dezagregat nivel posibil în analiza economică și dezvoltarea 

capacităților de modelare a politicilor; 

● Dezvoltarea capacităților și consolidarea sistemului de planificare financiară strategică și 

bugetare pe programe, în vederea sporirii predictibilității și eficienței cheltuielilor publice și 

racordării cadrului de planificare bugetară la prioritățile de dezvoltare pe termen lung, stabilite 

de SND ”Moldova 2030” și dezvoltate în prezenta Strategie. 

● Dezvoltarea capacitaților leadership la nivel central și local, de comunicare strategică și 

consultare activă a părților interesate, inclusiv consolidarea dialogului instituționalizat cu 

sectorul asociativ și privat, în scopul sporirii eficienței și relevanței economice și sociale a 

procesului decizional/politicilor publice; Consolidarea capacităților instituționale ale APL în 

condițiile dinamizării procesului de descentralizare administrativă și financiară. 

● Consolidarea credibilității și predictibilității instituționale, de rând cu creșterea gradului de 

responsabilitate și incluziune și asigurarea unui nivel sporit de receptivitate pentru a reacționa 

în timp util la nenumăratele provocări economice și sociale și a oferi soluții noi (adecvate) de 
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politică și/sau furniza servicii publice mai bune și mai adaptate la rigorile de reziliență colectivă 

și individuală. 

Asigurarea implementării eficiente și integre a politicilor 

● Extinderea practicilor de implementare a politicilor prin programe (proiecte) bugetare dedicate 

– cu obiective, scopuri și cerințe definite, referitoare la perioada implementării, costuri aferente, 

calitate și parametri de performanță/rezultate (ținte și indicatori), instrumente de intervenție și 

activități considerate ca importante și adecvate pentru finanțare; Asigurarea competențelor, la 

nivel central și local, în domeniul managementului de proiect (Project Management). 

● Consolidarea sistemului de comunicare și interacțiune dintre agențiile de implementare a 

politicilor cu impact asupra dezvoltării economice (ODIMM, Agenția Investiții, ANCD, AIPA 

ș.a.), inclusiv prin (i) stimularea elaborării și implementării în comun a unor programe (proiecte) 

pentru obiectivele de politici intersectoriale, (ii) promovarea bunelor practici și a inovațiilor 

instituționale și (iii) încurajarea schimbului de experiență și networking-ului între instituții; 

● Re-evaluarea modelului de administrare, organizare și finanțare a instituțiilor publice 

responsabile de valorificarea resurselor alocate pentru dezvoltarea sectorului privat - în vederea 

preluării celor mai bune practici din modelul organizațional și financiar al agențiilor de 

implementare a proiectelor  (bazat pe accesarea /multiplicarea și valorificarea cât mai eficientă 

a mijloacelor financiare din diferite surse, inclusiv bugetare și/sau ale partenerilor de 

dezvoltare). 

● Extinderea practicilor de administrare a instituțiilor publice cu funcții de implementare pe bază 

de parteneriate publice-private (cu cooptarea reprezentanților sectorului asociativ și privat în 

procesul de guvernanță corporativă) - în scopul îmbunătățirii coordonării (coerenței) și sporirii 

volumului resurselor financiare atrase din bugetele publice și ale partenerilor de dezvoltare, 

creșterii eficienței și relevanței economice și sociale a resurselor alocate.  

● Fortificarea sistemului de management organizațional al agențiilor de implementare a politicilor 

publice din perspectiva calității serviciilor de suport oferite, profesionalizării și integrității 

personalului; Re-considerarea sistemului de angajare și motivare a personalului, recunoscând 

limitările obiective ale instituțiilor publice (bugetare) de atragere și menținere a expertizei 

calitativ superioare; Extinderea practicilor de contractare pe bază competitivă a serviciilor 

companiilor specializate pentru activități de suport în dezvoltarea afacerilor. 

● Dezvoltarea continuă a infrastructurii de guvernare electronică și stimularea valorificării depline 

a potențialului acesteia pentru implementarea inovațiilor digitale în procesul de implementare a 

politicilor publice; Capacitarea personalului din agențiile de implementare cu competențe 

digitale adecvate și instrumentar modern. 

Consolidarea sistemului de monitorizare și evaluare 

● Creșterea gradului de utilizare a standardelor de management (axate pe performanța 

managerială) și sistemului de control intern (managerial) în activitatea instituțiilor publice; 

Consolidarea mecanismului de control public intern, inclusiv pentru stabilirea gradului de 

implementare a documentelor de politici publice și nivelului de realizare a obiectivelor (țintelor) 

acestora. 

● Asigurarea cadrului metodologic și a capacităților pentru evaluarea bazată pe impact a 

documentelor de politici publice, în special din perspectiva atingerii țintelor de dezvoltare 

durabilă, de incluziune economică și socială a persoanelor din categoriile (grupurile) 

vulnerabile. 
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● Crearea premiselor de ordin normativ și instituțional (inclusiv proceduri, competențe și 

instrumente de comunicare adecvate) pentru delegarea către sectorul privat și asociativ a 

funcțiilor de monitorizare și evaluare externă a impactului politicilor publice. 
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III. IMPACTUL STRATEGIEI 

III.1. Mecanismele de transmitere a impactului Strategiei 

Strategia își propune atingerea unor rezultate de dezvoltare socioeconomică tangibile, 

durabile, distribuite echitabil și cu impact real asupra bunăstării oamenilor. Mecanismele esențiale 

prin care vor fi atinse rezultatele se rezumă la următoarele:  

● Creșterea accelerată a investițiilor publice: dacă în scenariul de bază creșterea reală a 

acestora pe parcursul perioadei 2021-2030 este de 67%, atunci în scenariul alternativ, 

acestea cresc, în termeni reali, de 3,7 ori. Graficul creșterii investițiilor este gradual, 

reflectând creșterea realistă a capacităților de asimilare. Majorarea investițiilor publice 

țintește atât îmbunătățirea standardelor de viață pentru populație, inclusiv cea rurală, cât și 

încurajarea investițiilor private, în special în regiunile defavorizate. Pentru finanțarea 

investițiilor publice vor fi utilizate în mod prioritar sursele externe, mai ieftine decât cele 

interne, iar în paralel va fi raționalizat consumul curent al administrației publice. Orientarea 

finanțării investițiilor spre sursele externe și raționalizarea consumului curent va reduce 

cererea publică pentru resursele din sectorul financiar, care va fi mai motivat să le aloce în 

proiectele investiționale ale sectorului privat.  

● Intensificarea eforturilor pentru dublarea, începând cu anul 2022, a volumului de investiții 

străine directe atrase în zonele economice libere, parcul IT, platformele industriale 

multifuncționale, dar și în afara acestor arii economice speciale. Datele empirice sugerează 

că există o legătură pozitivă între investițiile străine și cele locale private, chiar dacă aceasta 

se manifestă cu o întârziere de 2-3 ani. Astfel, creșterea ISD și integrarea mai strânsă a IMM-

urilor în lanțurile de furnizare ale întreprinderilor străine va stimula suplimentar creșterea 

investițiilor din partea întreprinderilor locale. 

● Acest efort financiar și investițional conjugat al sectorului public și privat va rezulta atât în 

intensificarea creșterii economice pe termen scurt, cât și în majorarea substanțială, de 

aproape 2 ori, a stocului de capital productiv. Acest capital reprezintă factorul esențial al 

capacității de producție a economiei naționale pe termen lung. Strategia țintește, în mod 

particular, creșterea capacităților de producție în zonele rurale cu potențial de diversificare 

economică și consolidarea conexiunilor economice rural-urban, centru-periferie și local-

internațional.  

● Implementarea pachetului de intervenții de natură structurală și instituțională îndreptate 

spre reforma sectorului întreprinderilor de stat și îmbunătățirea calității guvernării 

economice. Aceasta va dezrădăcina conflictele de interese care afectează integritatea 

deciziilor de politică publică și va canaliza resursele și activele economice spre sectorul 

privat, unde vor fi utilizate mai eficient. Prin reforma întreprinderilor de stat, îmbunătățirea 

calității actului regulator și a eficienței guvernării, Strategia va spori cu circa 5% eficiența 

utilizării factorilor de producție la nivelul întregii economii. 

● Securizarea accesului și accesibilității programelor de suport antreprenorial din partea 

statului pentru toate grupurile defavorizate, în mod particular, pentru femei și tineri. 

Aceasta va reduce inegalitatea oportunităților economice și va intensifica aportul de forță 

tânără în comunitatea antreprenorială. Interacționând cu politicile de stat din domeniul social 

(care prevăd îmbunătățirea preciziei în alocarea ajutorului social), aceasta va duce la 
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scăderea indicelui de inegalitate Gini de la 0,25 în 2020 la circa 0,21 către anul 2030 – o 

țintă ambițioasă, dar realizabilă. 

● Stimularea economiei digitale, verzi circulare. Strategia preconizeaza continuarea si 

majorarea suportului pentru sporirea utilizarii tehnologiilor digitale, a inovatiilor si 

transferului tehnologic in intreprinderi. Aceste efortutri vor contribui la sporirea 

productivitatii si sofisticarii produselor si serviciilor, cresterea valorii adaugate. Strategia 

preconizează continuarea și majorarea suportului financiar pentru companii pentru creșterea 

eficienței energetice și implementarea unor măsuri similare pentru creșterea eficienței 

utilizării tuturor resurselor naturale critice (apă, soluri, resurse minerale). Strategia vizează 

minimizarea volumului de deșeuri eliberate în mediul ambiant și a volumului de gaze cu 

efect de seră, inclusiv prin intermediul programului de decarbonizare în domeniul 

transportului. Extinderea suprafețelor împădurite, pe lângă faptul că va genera pe termen 

lung noi oportunități pentru creșterea și diversificarea economică, va majora capacitatea de 

sechestrare și stocare a gazelor cu efect de seră. Sporirea eficienței resurselor naturale și 

minimizarea emisiilor este văzută de Strategie ca o premisă-cheie pentru creșterea 

economică pe termen lung cu impact zero asupra mediului ambiant.  

Astfel, deși instrumentele și domeniile de aplicare anticipate de Strategie sunt prin esența 

lor de natură economică și financiară, acestea vizează îmbunătățiri semnificative și în mediul social, 

în domeniul ecologic și în aspect administrativ. 

III.2. Ipoteze si premise 

Pentru evaluarea impactului anticipat al Strategiei, a fost utilizat un cadru de prognoză și 

proiecție macroeconomică care ține cont de trăsăturile esențiale ale economiei moldovenești. 

Modelul a fost utilizat pentru a genera ținte și repere calitative privind evoluția economiei 

moldovenești în scenariul de bază (care presupune că toți parametrii de politici rămân neschimbați 

până în anul 2030) și într-un scenariu alternativ (care presupune acțiunea plenară a mecanismelor 

economice prin care se va materializa Strategia). Impactul Strategiei este determinat prin 

compararea Scenariului alternativ cu Scenariul de bază.  

Modelul, prognozele și proiecțiile economice realizate cu acesta se bazează pe o serie de 

ipoteze privind evoluția unor factori exogeni de natură să influențeze evoluția socioeconomică a 

țării: 

● În conformitate cu prognozele FMI, după ce în 2020 economia globală va scădea cu 4,4%, 

din cauza pandemiei de COVID-19, va urma o creștere de recuperare de circa 5,2% în 2021 

și de 4,2% în 2022, după care ritmurile de creștere globală vor reveni la media istorică de 

3,5% pentru perioada 2023-203063. În UE, scăderea economică anticipată de -7,6% în 2020 

va fi urmată de o recuperare de 5,3% în 2021 și de 3,3% în 2022, după care ritmul mediu 

anual va reveni la nivelul de 2,0-2,2% până în 2030. Urmând creșterea cererii globale, prețul 

petrolului marca Brent va crește de la circa 43 USD / baril în 2020 la 59-60 USD în 2025. 

                                                 
63

 International Monetary Fund, „World Economic Outlook, October 2020: A Long and Difficult Ascent”, 

October 7, 2020. 
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Adoptarea tehnologiilor energo eficiente și dezvoltarea resurselor energetice regenerabile 

va frână simțitor scumpirea hidrocarburilor.  

● Modelul demografic nu va suferi modificări substanțiale, urmând să prevaleze tendințele 

instalate în ultimii 30 de ani. Condițiile tehnologice, culturale și economice vor continua să 

încurajeze emanciparea și abilitarea economică a femeilor, astfel încât rata de fertilitate va 

rămâne pe pantă negativă, iar rata natalității va scădea de la 15 promile în 2019 la 10 promile 

în 2030. Rata mortalității infantile va scădea de la 8,7 promile în 2019 la circa 6,2 promile 

în 2030. Rata mortalității populației adulte va scădea de la 16,4 promile în prezent la circa 

15,9 promile în 2030. 

● În ansamblu, populația Republicii Moldova va continua să emigreze în scopuri de muncă 

sau de viață permanentă peste hotare, beneficiind de regimul de vize favorabil, cetățeniile 

multiple și de prezența deja notabilă a unui stoc mare de populație emigrată peste hotare, 

prezență care reduce costurile și riscurile asociate emigrării și instalării noilor valuri de 

emigranți. Stocul populației emigrate către anul 2030 va crește până la circa 1,0-1,1 

milioane oameni, în comparație cu circa 850-860 mii estimate pentru începutul anului 2020. 

Chiar dacă stocul populației emigrate către anul 2030 este modelat ca variabilă endogenă 

(ca o reacție de răspuns a ratei de emigrare la rata de creștere economică), impactul creșterii 

economice asupra emigrării nu este foarte mare. Emigrarea scade din intensitate (chiar dacă 

rămâne pozitivă) în anii ce urmează episoadelor de creștere economică peste medie și se 

intensifică după anii de creștere economică sub medie. În ansamblu, combinarea dintre 

fertilitatea în scădere, creșterea speranței medii de viață și persistența emigrației va aduce 

în anul 2030 numărul populației cu reședință permanentă în Republica Moldova la circa 

2,1-2,2 milioane oameni. 

● Politica monetară va rămâne axată pe țintirea directă a inflației, rata anuală a acesteia 

variind între 4,5% și 5,5% pe parcursul perioadei. Leul moldovenesc va suferi o ușoară 

depreciere pe parcursul întregii perioade, mai accentuată în scenariul de bază și puțin mai 

ușoară în scenariul alternativ (reflectând câștigurile de productivitate).  

● Politica bugetară va fi subordonată interesului de raționalizare a consumului administrației 

publice, care se va reduce, în termeni reali cu circa 5% în 2030 față de 2020, iar 

managementul datoriei publice se va orienta spre sursele externe, în special pentru 

finanțarea marilor proiecte de infrastructură publică.  

III.3. Impactul economic 

În ipoteza depășirii pandemiei COVID-19 și reluării creșterii economice globale, în 2021 se 

poate anticipa un episod de recuperare economică, după care, în scenariul de bază, creșterea se va 

tempera și va reveni la o rată medie de circa 2,8-3,0% pentru restul perioadei.  

În scenariul de bază, investițiile publice de capital urmează tendința istorică și ating nivelul 

de 2,77 miliarde lei în anul 2020 (în prețuri constante), 3,4 miliarde în 2026 și 4,5 miliarde în 2030. 

În scenariul alternativ, în anii 2021-2022 sunt pregătite proiecte calitative și sunt mobilizate resurse 

externe pentru un program de investiții publice care atinge 4,6 miliarde lei în 2026, iar către anul 

2030, valoarea programului anual de investiții publice atinge 10 miliarde lei. Totodată, în scenariul 

alternativ guvernul își intensifică eforturile pentru a asigura, către 2022, un volum dublu de investiții 

străine directe și pentru consolidarea conexiunilor economice și tehnologice ale întreprinderilor 
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străine cu cele locale. În rezultat, raportul dintre formarea brută de capital fix și PIB crește de la 

22% la 30-31% către 2030. 

Tabel III.1. Evoluția indicatorilor de impact economic ai Strategiei, scenariul de bază și scenariul 

alternativ. 

 2022 2026 2030 

Rata de creștere anuala PIB, %    

Scenariul de bază 3,9 2,2 3,4 

Scenariul alternativ 4,1 5,2 10,0 

Rata medie anuală de creștere a PIB-ului, % (începând cu 

2020) 

   

Scenariul de bază -0,4 0,9 1,8 

Scenariul alternativ -0,4 2,0 4,8 

PIB, miliarde MDL, prețurile anului 2010     

Scenariul de bază 120,1 129,1 147,4 

Scenariul alternativ 120,2 139,8 202,3 

PIB, miliarde MDL, prețuri curente    

Scenariul de bază 231,9 303,7 408 

Scenariul alternativ 232,1 327,5 540 

PIB, miliarde USD    

Scenariul de bază 11,3 13,1 15,7 

Scenariul alternativ 11,3 14,0 20,8 

Exporturi de bunuri și servicii, miliarde USD    

Scenariul de bază 4,3 6,2 9,4 

Scenariul alternativ 4,3 7,0 14,7 

Importuri de bunuri și servicii, miliarde USD    

Scenariul de bază 6,5 8,7 11,8 

Scenariul alternativ 6,5 9,4 16,3 

Soldul comercial, % din PIB     

Scenariul de bază -22,3 -20,9 -18,2 

Scenariul alternativ -22,3 -17,4 -10,4 

Volumul remitențelor personale recepționate, % din PIB    

Scenariul de bază 13,9 12,1 9,2 

Scenariul alternativ 13,9 11,3 7,0 

Soldul contului curent, % din PIB     

Scenariul de bază -5,9 -8,3 -8,2 

Scenariul alternativ -5,9 -7,6 -2,2 

Datoria de stat totală, % din PIB     

Scenariul de bază 31,3 33,6 34,2 

Scenariul alternativ 33,5 41,2 38,3 

Influxul investițiilor străine directe, % din PIB    

Scenariul de bază 2,2 1,9 1,6 

Scenariul alternativ 4,4 3,6 2,4 

Formare brută de capital fix, % din PIB    

Scenariul de bază 22,8 24,3 26,4 

Scenariul alternativ 22,8 27,5 31,0 

Surse: proiecțiile și calculele autorilor. 

În rezultat, performanța economică se îmbunătățește în mod vizibil:  dacă în scenariul de 

bază economia atinge o creștere medie anuală de 1,8% pentru perioada 2020-2030, atunci în 

scenariul alternativ, economia crește cu o rată medie anuală de 4,8%. Nivelul îndatorării publice 
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crește și absolut, și ca pondere în PIB din 2022 (33,5%) până în 2027-2028 (43%), după care începe 

să scadă datorită creșterii economice și extinderii bazei fiscale care reduce substanțial deficitele 

publice anuale, atingând nivelul de 38% din PIB în anul 2030 (34% în scenariul de bază).  

Exporturile cresc mai rapid decât importurile în scenariul alternativ. În rezultat, soldul 

comercial și contul curent se îmbunătățesc. Soldul comercial se ameliorează de la -22% din PIB în 

2022 la -10% în 2030, în timp ce soldul contului curent se redresează de la -5,9% la -2,2% către 

sfârșitul perioadei.  

III.4. Impactul social 

Dacă în scenariul de bază PIB/capita ajunge în anul 2030 la nivelul de 7500 USD, atunci, în 

scenariul alternativ câștigul de bunăstare este mult mai mare, venitul ajungând la circa 9950 

USD/capita). Accelerarea creșterii economice în scenariul alternativ permite o convergență mai 

rapidă a nivelului de venituri către media țărilor din Europa Emergentă și în Dezvoltare (Emergind 

and Developing Europe, clasificare a FMI64): la orizontul anului 2030, nivelul de convergență în 

scenariul de bază este de 50% și de 67% în scenariul alternativ.  

Creșterea anticipată a investițiilor determină intensificarea cererii de forță de muncă în 

ambele scenarii. Totuși, în scenariul alternativ, numărul populației ocupate crește mult mai repede, 

atingând 1,1 milioane persoane în 2030, comparativ cu 0,90-0,95 milioane în scenariul de bază. 

Cuplată cu scăderea numărului absolut al populației de vârstă 15 ani și mai mult, aceasta rezultă în 

creșterea ratei de ocupare a populației de la 38% în 2020 la 40,7% în 2022, 48% în 2026 și 59% în 

2030, în scenariul alternativ. 

Tabel III.2. Evoluția indicatorilor de impact social al Strategiei, scenariul de bază și scenariul 

alternativ. 

 2022 2026 2030 

PIB/capita, USD    

Scenariul de bază 4452 5640 7500 

Scenariul alternativ 4456 6074 9950 

PIB/capita la cursul de schimb de piață, % din media 

țărilor Europei Emergente și în Dezvoltare 

   

Scenariul de bază 42,2 44,2 50,4 

Scenariul alternativ 42,3 47,4 66,7 

Salariul mediu lunar brut, USD    

Scenariul de bază 464 590 783 

Scenariul alternativ 464 633 1036 

Rata ocupării, %    

Scenariul de bază 40 43 51 

Scenariul alternativ 41 48 59 

Coeficientul inegalității Gini    

Scenariul de bază 26,5 25,5 25,1 

Scenariul alternativ 25,0 23,0 21,0 

                                                 
64

 Din acest grup fac parte Albania, Belarus, Bosnia-Herțegovina, Bulgaria, Croația, Ungaria, Kosovo 

(nerecunoscută de Republica Moldova), Moldova, Macedonia de Nord, Polonia, România, Rusia, Serbia, Turcia și 

Ucraina.  
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Rata sărăciei la pragul național metodologia 2016, % din 

populație  

   

Scenariul de bază 26,0 24,0 22,0 

Scenariul alternativ 25,0 21,0 18,0 

Surse: proiecțiile și calculele autorilor.  

Datorită continuării creșterii productivității muncii, nivelul salariului crește în ambele 

scenarii. Totuși, dacă în scenariul de bază, nivelul de remunerare lunară brută atins în 2030 este de 

circa 780 USD, atunci în scenariul alternativ, nivelul de salarizare trece puțin peste 1000 USD. 

Creșterea salarială accelerată în scenariul alternativ se datorează atât îmbunătățirii dotării cu capital, 

cât și sporirii competențelor tehnologice a forței de muncă. 

Pentru Republica Moldova, una din consecințele cele mai dramatice ale pandemiei de 

COVID-19 ar putea fi pierderea temporară a unor câștiguri obținute pe parcursul ultimelor două 

decenii în reducerea sărăciei. Calculată la pragul național al sărăciei conform metodologiei anului 

2016, rata sărăciei ar putea crește de la 25,4% în 2018 la 27,1% în 2020-2021. Odată cu reluarea 

creșterii economice, pierderile vor fi recuperate, în ambele scenarii. Însă, în scenariul de bază 

incidența sărăciei atinge 25,5% în anul 2026, față de 21,0% în cel alternativ, iar către 2030 

câștigurile în reducerea sărăciei sunt și mai evidente în scenariul alternativ, 18,0%, față de 22,0% 

în cel de bază. Scăderea accelerată a incidenței sărăciei în scenariul alternativ se datorează, practic 

în egală măsură, creșterii nivelului mediu de venituri și scăderii mult mai rapide a inegalității în 

distribuția venitului în comparație cu scenariul de bază. 

III.5. Impactul ecologic 

Reluarea creșterii economice în perioada 2021-2030 va duce, în scenariul de bază, la 

creșterea consumului de resurse naturale și a volumului de deșeuri și emisii de gaze poluante. În 

scenariul alternativ, volumul resurselor consumate și a emisiilor va crește mai mult decât în cel de 

bază, chiar dacă indicatorii de intensitate a utilizării resurselor și a evacuării deșeurilor și gazelor 

poluante se vor îmbunătățit. Însă în cel alternativ, datorită programelor de decarbonizare și de suport 

pentru economia circulară, se va reduce volumul de deșeuri și gaze poluante eliminate în mediu. 

În scenariul alternativ, volumul de apă captat din toate sursele naturale va atinge 900 

milioane m3 în anul 2030, comparativ cu 860 milioane m3 în scenariul de bază. Incertitudinile 

climaterice reprezintă un risc negativ pentru această proiecție, deoarece ar putea să conducă la 

creșterea necesarului de apă în cele două scenarii. În ambele cazuri, consumul de apă crește mai 

lent decât economia, în mare măsură datorită continuării tendinței de raționalizarea a consumului 

specific. Extinderea suprafețelor agricole irigate, creșterea consumului pentru zootehnie și pentru 

necesarul industriei alimentare sunt principalele surse ale creșterii cererii de apă.  

Tabel III.3. Evoluția indicatorilor de impact ecologic al Strategiei, scenariul de bază și scenariul 

alternativ 

 2022 2026 2030 

Captarea apei din bazinele naturale, milioane m3    

Scenariul de bază 830 840 860 

Scenariul alternativ 832 860 900 

Volumul de deșeuri municipale solide evacuate, milioane m3    
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Scenariul de bază 3400 4100 4450 

Scenariul alternativ 3600 3000 2500 

Emisiile substanțelor poluante în aerul atmosferic de la transportul 

rutier, mii tone 

   

Scenariul de bază 177 185 200 

Scenariul alternativ 181 160 140 

Surse: proiecțiile și calculele autorilor. 

Cererea de energie crește în mare măsură după un model similar: deși indicatorii de 

intensitate energetică continuă tendința de îmbunătățire din ultimele două decenii, volumul absolut 

de energie necesară crește datorită creșterii economice, în special, în sectorul industrial. 

Totodată, evoluțiile din ultimii 10 ani sugerează că volumul de deșeuri produse de economie 

și de societate în ansamblu va crește cu ritmuri mai alerte decât PIB-ul în perioada 2021-2030, în 

scenariul de bază. În același scenariu, volumul gazelor emise de transportul rutier (proxy pentru 

volumul gazelor cu efect de seră), va crește cu ritmuri mai modeste decât economia în ansamblu, 

dar este foarte posibilă înrăutățirea situației în cele două mari orașe, Chișinău și Bălți. Astfel dacă 

în scenariul de bază, evoluțiile economice duc la înrăutățirea stării mediului ambiant, atunci în 

scenariul alternativ, lucrurile se corectează. Volumul de deșeuri neprelucrate scade cu circa 30%, 

datorită reducerii consumurilor specifice, reciclării și reutilizării acestora. Datorită programului de 

decarbonizare și altor măsuri asociate, volumul de gaze poluante emise de sectorul de transporturi 

se reduce cu circa 20% față de anul 2020 .  

III.6. Impactul administrativ 

Impactul anticipat al Strategiei în domeniul administrativ se va manifesta în două aspecte. 

În primul rând, Strategia va asigura sporirea substanțială a calității și relevanței politicilor 

socioeconomice pe întreg ciclul de politici: de la analiza situației, formularea și comunicarea 

problemelor, la planificare, la implementare și la evaluarea impactului. Sursele acestor îmbunătățiri 

vor proveni din utilizarea mai largă a datelor și evidențelor, din consultarea și implicarea actorilor 

de politici esențiali în definirea politicilor economice și din atragerea și reținerea oamenilor talentați 

în serviciul public prin intermediul unor politici mai motivante de salarizare și promovare în carieră.  

Strategia țintește ameliorarea calității guvernării pe trei dimensiuni ale calității guvernării 

care sunt critice pentru dezvoltarea economică (dimensiuni măsurate de Banca Mondială în World 

Governance Indicators65). Ameliorarea „Reprezentării și integrității” se va obține prin asigurarea 

unui proces decizional deschis și a unui cadru informativ transparent pentru a reflecta diversitatea 

de opinii și interese în societate și pentru a asigura incluziunea grupurilor vulnerabile în procesul 

decizional. Scenariul alternativ presupune, la modul efectiv, dublarea eforturilor administrative, în 

acest sens.  

Totuși, accentul central în reformele instituționale vor fi puse pe sporirea „Eficienței 

guvernării”, dimensiune la care Republica Moldova manifestă un decalaj critic în raport cu media 

țărilor europene și central-asiatice. În scenariul de bază, reformele instituționale continuă la pasul 

stabilit în perioada 2009-2019, de aceea, decalajul eficienței guvernării în raport cu țările ECA nu 

                                                 
65

 https://info.worldbank.org/governance/wgi/. 
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este redresat practic deloc. Atingerea mediei țărilor de referință, în scenariul alternativ, presupune 

eforturi literalmente înzecite pentru accelerarea transformărilor. Eforturile date vizează integritatea 

și raționalitatea procedurilor birocratice, sporirea agilității instituționale pentru a preveni eșecurile 

acestor instituții și creșterea capacităților de implementare a programelor prin concentrarea asupra 

activității de monitorizare managerială și de-etatizarea activității de implementare operațională. 

Pentru stabilizarea personalului în sectorul public, scenariul dat prevede continuarea convergenței 

salariilor publice către media pe sectorul privat. Totodată, pentru a răspunde creșterii complexității 

actului regulator și a interacțiunilor guvern-public, scenariul dat se bazează pe ipoteza unei reforme 

cardinale a sectorului justiției. 

Tabel III.4. Evoluția indicatorilor de impact administrativ al Strategiei în scenariul de bază și în 

scenariul alternativ. 

 2022 2026 2030 

Dimensiunea „Reprezentare si integritate”, percentila Republicii 

Moldova în ratingul Băncii Mondiale 

   

Scenariul de bază 44,0 46,2 48,9 

Scenariul alternativ 42,9 55,3 65,7 

Dimensiunea „Reprezentare si integritate”, % din media țărilor 

din Europa Centrală și Asia 

   

Scenariul de bază 65 70 74 

Scenariul alternativ 65 83 99 

Dimensiunea „Eficienta guvernării”, percentila Republicii 

Moldova în ratingul Băncii Mondiale 

   

Scenariul de bază 38,0 39,0 39,8 

Scenariul alternativ 38,0 55,5 70,1 

Dimensiunea „Eficienta guvernării”, % din media țărilor din 

Europa Centrală și Asia 

   

Scenariul de bază 55 55 56 

Scenariul alternativ 55 78 99 

Dimensiunea „Calitatea regulatorie”, percentila Republicii 

Moldova în ratingul Băncii Mondiale 

   

Scenariul de bază 55,8 59,7 62,9 

Scenariul alternativ 55,8 65,1 72,9 

Dimensiunea „Calitatea regulatorie”, % din media țărilor din 

Europa Centrală și Asia 

   

Scenariul de bază 78 82 87 

Scenariul alternativ 78 90 100 

Surse: proiecțiile și calculele autorilor. 

În a doua zonă țintită în domeniului administrativ, Strategia va conduce la sporirea calității 

actului regulator din partea autorităților regulatorii independente. În scenariul de bază, calitatea 

actului regulator continuă să se îmbunătățească, dar nivelul atins în 2030 rămâne vizibil în urma 

țărilor din grupul comparator. Intervențiile de politici vizate de scenariul SEIDD în raport cu aceste 

autorități pornesc de la prezumția indiscutabilă a independenței lor instituționale și țintesc în special 

asigurarea cadrului de resurse financiare pentru manifestarea efectivă a acestei independențe, 

fortificarea resurselor umane, transpunerea integrală a prevederilor Acordului de Asociere și 

asigurarea condițiilor pentru învățare și perfecționare continuă în cadrul unor proiecte Twinning cu 

omologii europeni. 
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IV. INDICATORII DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE  

Evaluarea SEIDD va fi produsă în baza indicatorilor de rezultat și de impact enumerați în 

Tabelele IV.1. și IV.2. Ambele seturi de indicatori vor măsura progresele obținute în vederea 

atingerii obiectivelor stabilite de SEIDD și, corespunzător, a celor prevăzute de Obiectivele 1-3 ale 

SND Moldova 2030 prin implementarea Strategiei și a programelor ce vor deriva din aceasta. 

Corespondența dintre obiectivele SEIDD și SND Moldova 2030 sunt prezentate în Tabelul IV.3.  

Indicatorii de impact reflectă efectele economice, sociale, de mediu și administrative ce 

urmează să le producă  implementarea SEIDD pe termen lung.  

Indicatorii de rezultat vor evalua efectele imediate și pe termen mediu produse de 

implementarea SEIDD asupra diferitor grupuri țintă. 

Tabel IV.1. Indicatorii de impact 

 Sursa Cea mai recentă 

valoare de 

referință 

Ținta 

2022 

Ținta 

2026 

Ținta 

2030 

Economic 

Rata medie anuală de creștere a PIB-ului, % 

(începând cu 2020) 

BNS 4,1 (2011-2019) -0,4 2,0 4,8 

Exporturi de bunuri și servicii, miliarde USD BNS 3,7 (2019) 4,3 7,0 14,7 

Importuri de bunuri și servicii, miliarde USD BNS 6,6 (2019) 6,5 9,4 16,3 

Volumul remitențelor personale recepționate, % 

din PIB 

BNS 16 (2019) 13,9 11,3 7,0 

Soldul contului curent, % din PIB  BNS -9,3 (2019) -5,9 -7,6 -2,2 

Formare brută de capital fix, % din PIB BNS 25,7 (2019) 22,8 27,5 31,0 

Social 

PIB/capita, USD BNS 4458 (2019) 4456 6074 9950 

PIB/capita la cursul de schimb de piață, % din 

media țărilor Europei Emergente și în Dezvoltare 

FMI 50 (2019) 42,3 47,4 66,7 

Salariul mediu lunar brut, USD BNS 411,6 (2019) 464 633 1036 

Rata ocupării, % BNS 40,1 (2019) 41 48 59 

Coeficientul inegalității Gini BNS 25,7 (2018) 25,0 23,0 21,0 

Rata sărăciei la pragul național metodologia 2016, 

% din populație  

BNS 23 (2018) 25,0 21,0 18,0 

Mediu      

Captarea apei din bazinele naturale, milioane m3 BNS 839 (2019) 832 860 900 

Volumul de deșeuri municipale solide evacuate, 

milioane m3 

BNS 2966,6 (2018) 3600 3000 2500 

Emisiile substanțelor poluante în aerul atmosferic 

de la transportul rutier, mii tone 

BNS 163,8 (2019) 181 160 140 

Administrativ      

Dimensiunea „Reprezentare si integritate”, 

percentila Republicii Moldova în ratingul Băncii 

Mondiale 

BM 42,9 (2019) 42,9 55,3 65,7 

Eficienta guvernării, percentila Republicii Moldova 

în ratingul Băncii Mondiale 

BM 38 (2019) 38,0 55,5 70,1 

Calitatea regulatorie, percentila Republicii 

Moldova în ratingul Băncii Mondiale 

BM 56 (2019) 55,8 65,1 72,9 

 

 

 Tabel IV.2. Indicatori de rezultat 
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   Valoarea de 

referință 

Ținta 

2022 

Ținta 

2026 

Ținta 

2030 

Obiectiv general 1. Creșterea veniturilor din surse durabile și atenuarea inegalităților economice  

Realizarea aspirațiilor oamenilor în calitate de angajați  

1 Populația ocupată de 15-34 de ani, ponderea în 

total populație ocupată, % 

BNS 31,4 (2019) 33 35 37 

2 Rata de ocupare a populației tinere de 15-24 

ani, % 

BNS 19 (2019) 22 25 29 

3 Rata de ocupare a populației adulte de 55-64 

ani, % 

BNS 40,5 (2019) 45 55 60 

4 Rata de ocupare a persoanelor cu dizabilități, 

% 

BNS 16,5 (2019) 18 20 22 

5 Rata de ocupare a femeilor, % BNS 35,6 (2019) 42 46 50 

6 Persoanele ocupate, a căror ocupație 

corespunde cu domeniul de pregătire, ponderea 

în total persoane ocupate, % 

BNS 49,6 (2019) 55 60 70 

7 Economisirile  brute la nivel național, pondere 

în PIB, % 

BM 16,8 (2019) 20 22 24 

Realizarea aspirațiilor oamenilor în calitate de angajatori (stimularea mediului de afaceri)  

1 Indicele de Percepție al Corupției /Percepția  

oamenilor de  afaceri privind  corupția drept  

constrângere  majoră pentru activitatea  

acestora, scorul calculat în cadrul Raportului 

Competitivității Globale/Scor 

TI 32 (2019) 42 50 55 

2 Ponderea populației ocupate în agricultură, % BNS 21 (2019) 19 16 12 

3 Ponderea populației ocupate în industrie, % BNS 13,7 (2019) 16 20 24 

4 Influxul  investițiilor străine  directe, pondere 

în  PIB, % 

BM 4,2 (2019) 4,4 3,6 2,4 

5 Export de bunuri intensive în resurse și cu 

intensitate medie, înaltă în tehnologii raportat 

la total export de bunuri, % 

WITS 43 (2019) 46 55 65 

6 Numărul produselor exportate (dezagregat la 

nivel de 6 cifre SA) comparativ cu anul 2019, 

% 

WITS 2236 (2019) 110 130 145 

7 Indicele libertății economice, scor total, scara 

de la 0 (cel mai rău) la 100 (cel mai bine) 

Fundația  

„Heritag

e” 

62 (2019) 65 70 80 

8 Indicele global al inovațiilor (Global 

Innovation Index), scara de la 0 (cel mai rău) 

la 100 (cel mai bine) 

Global 

Innovatio

n Index 

33 (2019 40 42 45 

9 Cheltuielile pentru  cercetare și dezvoltare,  

pondere în PIB, % 

BM 0,255 (2019) 0,4 0,7 1 

10 Indicele nivelului  de protecție a investitorilor, 

scara  de la 0 (cel mai  rău) la 100 (cel mai  

bine), Doing Business scor 

BM 68 (2019) 73 80 85 

11 Calitatea  concurenței interne, puncte  conform 

Raportului  Competitivității  Globale (100%  

maxim) 

WEF 48,9 (2019) 50 53 55 

12 Venituri din  vânzări, ponderea  IMM în total, 

% 

BNS 39,5 (2019) 45 50 55 

13 Credite acordate sectorului privat, pondere în 

PIB, % 

BM 24,9 (2019) 30 40 50 

14 Densitatea întreprinderilor noi create (la 1000 

persoane în vârstă de 15-64 ani)  

BM 1,9 (2019) 2,2 3,5 5 
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15 Rata de supraviețuire a întreprinderilor peste 2 

ani, % 

BNS 40 (2019) 45 55 65 

16 Ocuparea informală în sectorul 

neagricol/persoane ocupate, pe categorii de 

sexe 

BNS 12,2 (2019) 11 9 7 

Asigurarea unei creșteri economice prietenoase cu mediul 

1 Dezvoltarea tehnologiilor legate de mediu, % 

toate tehnologiile  

OECD 21,5 (2019) 

 

30 40 50 

2 Conversia suprafeței non-apă în suprafața 

permanentă a apei, % apă permanentă, din 

1984 

OECD 9,9 (2015) 

 

11 13 15 

3 Gradul de acoperire a tăierilor silvice cu 

regenerarea pădurilor, % 

BNS 18,8 (2019) 40 70 100 

4 Ponderea energiei regenerabile în consumul 

energetic final în transport, % 

AEE 

MEI 

0,27 (2018) 10 10 10 

Obiectiv general 2. Creșterea accesului oamenilor la infrastructura fizică,  utilitățile publice și condițiile de 

locuit 

1 Ponderea gospodăriilor cu acces la apeduct, în 

total populație, % 

BNS 80,9 (2019) 85 90 95 

2 Ponderea locuințelor cu acces la sistemul de 

canalizare, în total număr de locuințe, % 

BNS 70,2 (2018) 75 85 90 

3 Rata accidentelor rutiere la 100 de mii 

populație 

BNS 97,4 (2019) 80 60 40 

4 Calitatea infrastructurii, puncte conform 

Raportului Competitivității Globale, scara de 

la 0 (cel mai rău) la 100 (cel mai bine) 

FEM 66,2 (2019) 68 70 75 

Acțiuni prioritare în vederea creșterii și eficientizării alocărilor de resurse publice pentru proiecte de 

infrastructură 

1 Transparența bugetară, conform Raportului 

Competitivității Globale, scara de la 0 (cel mai 

rău) la 100 (cel mai bine) 

FEM 58 (2019) 60 63 65 

2 Calitatea infrastructurii rutiere, puncte 

conform Raportului Competitivității Globale, 

scara de la 0 (cel mai rău) la 7 (cel mai bine)/ 

100 cel mai bine 

FEM 2,6/26 (2019) 3,5 4,5 5,5 

3 Ponderea veniturilor autorităților publice 

locale din impozite și taxe în totalul de venituri 

ale bugetelor locale, % 

MF 26,3 (2019) 29 32 35 

Acțiuni prioritare în vederea creșterii alocărilor de resurse private pentru proiecte de  

infrastructură 

1 Ponderea resurselor regenerabile în consumul 

final de energie electrică, % 

AEE,  

MEI 

2,63 (2018) 10 10 10 

2 Ponderea populației  

cu acces la Internet,  

în total populație, % 

BM 76,2 (2019) 80 85 90 

 Rata de penetrare a serviciilor de internet fix la 

100 de locuitori, % 

ANCRE

TI 

25 (2019) 27 29 31 

 Rata de penetrare acces la internet în puncte 

mobile  la 100 de locuitori, % 

ANCRE

TI 

88,8 

(2019) 

92 94 96 

Obiectiv general 3. Ameliorarea condițiilor de muncă și reducerea ocupării informale 

1 Ponderea tinerilor NEET (15-29 ani)  

neintegrați în învățământ, pe piața forței de 

muncă, instruire în total populație de aceiași 

vârstă cu reședință obișnuită 

BNS 27,4 (2019) 25 20 12 
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2  Ponderea tinerilor NEET (15-29 ani), femei , 

% 

BNS 35,5 (2019) 32 25 14 

3 Rata accidentelor, victime la 1000 de salariați BNS 0,8 (2019) 0,5 0,3 0,2 

4 Rata accidentelor mortale BNS 0,058 (2019) 0,045 0,03 0,01 

5 Procentul copiilor cu vârstă între 5-17 ani care 

se află în situație de "muncă a copiilor" 

BNS 18,3 (T4, 

2009) 

12 10 5 

Acțiuni prioritare în vederea sporirii motivației angajatorilor să investească în calitatea locurilor de muncă 

1. Cultura antreprenorială, puncte conform RCG, 

scara de la 0 la 100/  

FEM 44,7 (2019) 46 48 50 

2. Cheltuieli pentru realizarea măsurilor de 

protecție și prevenire, calculate pentru un 

salariat , mii lei 

BNS 435,7 (2015) 500 600 650 

Acțiuni prioritare în vederea abilitării angajaților să negocieze condițiile de muncă cu angajatorii 

1 Raportul dintre salariul mediu al femeilor și 

bărbaților, % 

BNS 85,9 (2019) 88 90 95 

2 Ponderea populației ocupate care ar dori să-și 

schimbe condițiile la locul de muncă în total 

populație ocupată, % 

BNS 16,3 (2019) 12,0 9,0 6,0 

Acțiuni prioritare în vederea fortificării cadrului instituțional și regulator care să prevină și să penalizeze 

condițiile de muncă de calitate proastă 

1 Ponderea persoanelor repuse în drepturi, fiind 

legalizate relațiile de muncă  cu angajatorii 

după depistarea activității acestora fără forme 

legale de angajare de către instituțiile cu 

funcții de control în domeniul siguranței 

ocupaționale, în total persoane care au fost 

depistate că activau fără formă legală de 

angajare , % 

MSMPS 27,9 (2019) 25 35 45 

 

Tabel IV.3. Matricea corespondenței Obiective SEIDD - Obiective SND Moldova 2030 

Obiective SEIDD Intervenții SEIDD Obiective SND 2030 

Majorarea 

veniturilor din 

surse durabile 

Infrastructura Reducerea 

ocupării 

informale 

O1:Oportunități 

economice extinse și 

diversificate pentru 

IMM-uri 

Stimularea inițierii activităților 

antreprenoriale 

X  X 

Sporirea accesului la finanțare X X X 

Raționalizarea prezentei statului 

pe piețele competitive 

X X X 

Sporirea accesului la piețe, 

susținerea creșterii și 

internaționalizării IMM-urilor 

X  X 

O2:Întreprinderi 

productive, 

inovative și 

competitive 

Dezvoltarea capitalului uman și 

o mai bună guvernare a pieței 

muncii 

X  X 

Ameliorarea mediului de afaceri X  X 

Promovarea concurenței oneste 

și eficientizarea piețelor 

X X X 

Stimularea transferului 

tehnologic, inovării și 

digitalizării 

X X X 

O3:Mai multe 

locuri de muncă 

sigure și bine plătite 

Creșterea ocupării formale din 

contul conversiunii locurilor de 

muncă informale 

X  X 
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Diversificarea economică a 

spațiului rural 

X X X 

Sporirea productivității și 

durabilității veniturilor pe lanțul 

agroalimentar 

X X X 

Îmbunătățirea condițiilor de 

muncă 

X  X 

O4: Creștere 

economică cu 

amprentă ecologica 

redusă 

Sporirea eficienței și 

durabilității utilizării energiei și 

resurselor naturale 

X X  

Sporirea gradului de ecologizare 

a economiei 

X X X 

O5: Infrastructură 

fizică, utilități 

publice și condiții 

de trai mai bune și 

mai accesibile 

pentru toți 

Îmbunătățirea conectivității 

fizice și mobilității în condiții de 

siguranță 

X X  

Sporirea disponibilității și 

accesibilității utilităților publice 

 X X 

Îmbunătățirea condițiilor de trai  X  

Sporirea accesibilității, calității 

și fiabilității serviciilor digitale 

X X X 

O6. Reziliență 

sporită la 

vulnerabilitățile 

critice 

Asigurarea securității 

aprovizionării cu energie, 

sporirea fiabilității și eficienței 

piețelor energetice 

X X  

Asigurarea securității 

aprovizionării cu apă și 

creșterea rezilienței economice 

la schimbările climatice 

X X  

Reducerea vulnerabilităților 

sistemului financiar 

X X X 

Fortificarea rezilienței umane X X  

O7.Capacități 

instituționale 

sporite 

Modernizarea sistemului de 

planificare a politicilor publice 

de dezvoltare economică 

X X X 

Asigurarea implementării 

eficiente și integre a politicilor 

X X X 

Consolidarea sistemului de 

monitorizare și evaluare 

X X X 
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V. RISCURILE DE IMPLEMENTARE A SEIDD 2030 

V.1. Abordare 

În Republica Moldova nu există careva cerințe legale și/sau repere metodologice cu referire 

la managementul riscurilor de implementare a documentelor de politici publice. Unicul domeniu 

reglementat cu referire la managementului riscurilor în sectorul public ține de managementul 

riscurilor în activitatea entităților publice: alin. (2) al Art. 10 (Managementul performanțelor și al 

riscurilor) din Legea privind controlul financiar public intern nr. 229/2010 obligă managerul 

entității publice și managerii operaționali să stabilească strategia de management al riscurilor, în 

baza căreia identifică, înregistrează, evaluează, controlează, monitorizează și raportează sistematic 

riscurile ce pot afecta îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru entitatea respectivă. 

În vederea asigurării implementării Legii 229/2010, au fost aprobate (prin Ordinul 

Ministrului Finanțelor nr. 189 din 05.11.20150) Standardele naționale de control intern în sectorul 

public, ce stabilesc noțiunile și elementele de bază ale managementului riscurilor. 

În condițiile date, drept referință metodologică pentru elaborarea sistemului de management 

a riscurilor de implementare a SEIDD 2030 a servit Ghidul de implementare a managementului 

riscului la nivelul Comisiei Europene (“Risk Management in the Commission - Implementation 

Guide”66, adoptat de Comisia Europeană în 2010), ce definește riscul ca “oricare eveniment ori 

situație care poate avea loc și poate avea un impact negativ în ceea ce privește atingerea obiectivelor 

politice, strategice și operaționale ale Comisiei Europene. Pierderea oportunităților reprezintă de 

asemenea un risc”. Ghidul prezintă un grad de complexitate mai mare comparativ cu procedurile de 

management al riscurilor utilizate în Republica Moldova (ce abordează riscurile la nivel de 

instituții), dar oferă un instrumentar performant pentru procesul de elaborare a sistemului de 

gestionare a riscurilor pentru documentele de politici publice, în special la faza de identificare și 

evaluare a riscurilor. 

Totodată, fără a face abstracție de cele mai bune practici europene, pentru etapele de 

implementare (gestionare, monitorizare, revizuire și raportare) se va accesa sistemul deja 

instituționalizat în Republica Moldova - de management al riscurilor la nivel de entități publice (în 

cadrul procesului de control public intern). 

Astfel, dată fiind complexitatea SEIDD 2030, se propune un cadru holistic, 

multidimensional și permanent (în 6 etape) de management al riscurilor de implementare (de 

realizare a obiectivelor Strategiei, menționate la Capitolul II), însoțit de un proces continuu de 

comunicare și dialog (cu părțile interesate și publicul) de-a lungul tuturor etapelor: (i) Identificare; 

(ii) Evaluare; (iii) Gestionare; (iv) Monitorizare; (v) Revizuire și (vi) Raportare. 

V.2. Riscurile de implementare 

                                                 
66

https://www.asktheeu.org/en/request/154/response/428/attach/2/doc%20101006%20rmimplementationgui

de%20en.pdf?cookie_passthrough=1 
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Identificarea riscurilor de implementare a fost precedată de identificarea factorilor critici de 

influență asupra realizării obiectivelor SEIDD 2030, acest exercițiu realizându-se prin evaluarea 

mediului intern și extern al procesului de implementare a Strategiei.  

În acest scop a fost utilizat instrumentarul de analiză SWOT a factorilor de influență asupra 

implementării SEIDD 2030, ce a permis identificarea vulnerabilităților (celor mai importante puncte 

slabe interne) și amenințărilor (factorilor sensibili externi), care pot cauza apariția riscurilor de 

implementare. Rezultatele acestei analize sunt prezentate în tabelul V.1. 

Vulnerabilitățile (factorii ce țin de cadrul normativ și instituțional, managementul 

operațional și resursele umane, aspectele financiare și de capacitate tehnologică, etc.) pot fi de 

regulă gestionate direct de Guvernului Republicii Moldova, respectiv au fost identificate la nivelul 

unor domenii de activitate specifice Executivului.  

Amenințările (factorii de ordin politic, juridic, economic, sociocultural, tehnologic, privind 

sănătatea publică, de mediu ș.a.) nu pot fi controlate în totalitate de Guvernul Republicii Moldova, 

dar pentru unele din ele pot fi luate măsuri de gestionare a riscurilor. 

Tabel V.1. Factorii de mediu intern și extern, ce pot afecta implementarea SEIDD 2030 

Vulnerabilități (factori de ordin intern): 

● Lipsa unei abordări unitare și sistemice (coordonate) în procesul de elaborare a 

documentelor de planificare strategică pe termen lung (pentru implementarea SND Moldova 

2030) pentru domenii de politici publice din competența Guvernului, relevante pentru 

atingerea obiectivelor SEIDD 2030 (educație, sănătate, mediu, justiție, politică bugetar-

fiscală ș.a.). 

● Incoerențe ale cadrului normativ și metodologic ce vizează procesul de elaborare a 

documentelor de planificare (programele pe termen mediu ș.a.), subsecvente SEIDD 2030. 

● Imperfecțiunea sistemului de comunicare dintre instituțiile guvernamentale și alte instituții 

relevante independente (BNM, CNPF, ANRE ș.a.) în procesul de planificare strategică (din 

perspectiva asigurării unui mix coordonat și coerent de politici economice). 

● Carențe în sistemul de comunicare strategică cu cetățenii și alte părți interesate în procesul 

de planificare a politicilor economice și a finanțelor publice, ce pot afecta reputația și 

credibilitatea Guvernului. 

● Nivel redus de flexibilitate (adaptabilitate) a procesului de planificare strategică din 

perspectiva receptivității și considerării noilor așteptări și cereri legitime ale cetățenilor și 

întreprinderilor în procesul de planificare (actualizare) a politicilor publice. 

● Incoerențe dintre procesul de planificare strategică a politicilor economice și planificarea 

bugetară (lipsa competențelor și practicii de planificare a finanțelor publice pe termen lung), 

ce duc la discrepanțe dintre obiectivele strategice stabilite și cadrul de resurse financiare 

disponibile (dezechilibre bugetare). 

● Situația fiscală fragilă și spațiul fiscal-bugetar limitat – din perspectiva menținerii stabilității 

macro-financiare, pentru finanțarea concomitentă a tuturor priorităților de dezvoltare 

economică și socială (investiții în capitalul uman; capacitarea instituțiilor publice; 

modernizarea infrastructurilor fizice și serviciilor publice; stimularea activității 

antreprenoriale și competitivității sectorului privat, etc.).  
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● Capacități instituționale limitate pentru operaționalizarea SEIDD 2030 (elaborarea și 

punerea în aplicare a documentelor subsecvente: programe pe termen mediu de planificare 

a politicilor publice, programe bugetare ș.a.). 

● Comunicare, colaborare și coordonare insuficientă în interiorul Guvernului (între ministere 

și alte instituții guvernamentale, precum și în raport cu agențiile de implementare) în 

procesul de elaborare și implementare a documentelor de politici sectoriale și programelor 

bugetare. 

● Limitări și carențe de relevanță și credibilitate (precizie) ale sistemului (inclusiv statistic) de 

colectare, analiză și prezentare a informațiilor și datelor necesare pentru procesul de 

planificare și implementare a politicilor economice. 

● Proces îngreunat de elaborare și aprobare a instrumentelor normative (cadrului normativ 

secundar, regulamentelor și procedurilor, etc.), necesare pentru implementarea eficientă 

(calitativă și în timp util) a politicilor publice. 

● Nivel excesiv de complexitate (reguli și proceduri neclare și birocratizate) și actualitate ale 

unor programe de dezvoltare a sectorului privat, ce reduc eficiența, amploarea și impactul 

acestora. 

● Mecanism de alocare a resurselor (planificare bugetară și achiziții publice) necorelat cu 

procesul (ciclul normal) de implementare a proiectelor de execuție a lucrărilor și serviciilor, 

ce afectează eficiența (termenele și calitatea). 

● Capacități instituționale (inclusiv competențe și proceduri) insuficiente, la nivel central și 

local, pentru elaborarea, promovarea și implementarea eficientă a proiectelor de finanțare 

din partea partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova și IFI. 

● Carențe în sistemul de angajare și motivare a resurselor umane în serviciul public, în special 

în cadrul agențiilor de implementare, ce generează lipsa și/ori plecarea personalului calificat, 

respectiv reducerea capacităților instituționale. 

● Prezența conflictelor de interese în procesul de elaborare și implementare a politicilor. 

● Imperfecțiunea sistemului de management al performanțelor instituționale și a riscurilor / de 

supraveghere și control intern. 

● Sisteme (platforme și instrumente IT) subdezvoltate și competențe digitale insuficiente, în 

special la nivel local.  

● Carențe în sistemul de securizare (rezervare) a datelor (informațiilor) critice și protecție 

împotriva accesului neautorizat și virușilor informatici.  

Amenințări (factori externi): 

● Instabilitate politică și/ori lipsa (întârzierea) acordului la nivelul forțelor politice din 

legislativ asupra perspectivelor de dezvoltare a țării și/ori priorităților legislative și bugetare, 

inclusiv cu referire la viziunea strategică asupra priorităților derivate din Agenda globală 

2030. 

● Schimbarea frecventă a componenței Guvernului și/sau programului (priorităților) de 

guvernare. 

● Evoluții adverse ale situației sociale și politice și sprijin redus din partea clasei politice și 

societății (Sindicate, Patronate, ONG, mass-media ș.a.) pentru obiectivele de dezvoltare 

economică, setate de SND/SEIDD 2030. 

● Viziuni diferite ale instituțiilor publice independente și APL în raport cu obiectivele și 

soluțiile de politici adoptate de SEIDD 2030 și/ori cu agenda guvernamentală de 

implementare a acestora; Deficiențe ale procesul de planificare strategică și performanțe 
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reduse ale procesului de implementare a politicilor în cadrul instituțiilor publice non-

guvernamentale (independente) și APL. 

● Evoluții negative ale situației economice pe plan internațional (crize economice regionale și 

globale), reducerea fluxurilor globale și regionale de ISD, impunerea embargourilor și altor 

măsuri restrictive și/sau protecționiste în comerțul internațional, etc. 

● Schimbări în conjunctura externă, apariția unor dezechilibre majore pe piața financiară 

internațională, etc., ce ar putea influența în sens negativ pentru Republica Moldova 

prioritățile de finanțare ale creditorilor internaționali (inclusiv IFI) și ale partenerilor de 

dezvoltare. 

● Întârzieri și/ori rezultate insuficiente în domenii cu relevanță sporită (critică) asupra 

obiectivelor de dezvoltare economică, precum consolidarea statului de drept/reforma 

justiției și combaterea corupției. 

● Reduceri sau întârzierii ale alocărilor bugetare pentru finanțarea politicilor ce țintesc 

atingerea obiectivelor de dezvoltare economică, cauzate de cheltuieli neprevăzute care pot 

decurge din sancțiuni impuse de obligații internaționale ș.a. 

● Întârzieri sau eșecuri în eliminarea deficiențelor din sectorul financiar-bancar și ale pieței de 

capital, ale sistemului de protecție juridică a drepturilor de proprietate, etc., ce pot limita 

(descuraja) investițiile private pentru lansarea și dezvoltarea afacerilor, co-finanțarea 

infrastructurilor și serviciilor publice, etc.  

● Evoluții adverse ce țin de sănătatea publică, mediu și tehnologii (epidemii ne-prevăzute de 

boli infecțioase, calamități naturale sau poluări accidentale majore, accidente industriale și 

informatice), etc., ce pot afecta atingerea obiectivelor SEIDD 2030. 

Sursa: Estimările autorilor 

V.3. Factorii de risc pentru implementarea SEIDD 2030 

Odată identificate cauzele (contextele favorabile) apariției riscurilor - ce pot avea drept efect 

impactul materializării acestora, au fost identificate riscurile ce pot afecta direct obiectivele SEIDD 

2030, în acest scop fiind utilizată tipologia riscurilor, sugerată de Ghidul Comisiei Europene.  

Astfel, în procesul de generare a Matricei (Registrului) riscurilor de implementare a SEIDD 2030 

(tabelul V.2.) au fost identificate 5 categorii de riscuri principale: (i) riscuri legate de mediul extern; 

(ii) riscuri ce țin de planificare, procese și sisteme; (iii) riscuri legate de personal și organizație; (iv) 

riscuri ce țin de legalitate și reglementări și (v) riscuri legate de comunicare și informare.  

Totodată, mai general, după amploarea impactului, riscurile au fost grupate în două 

categorii, respectiv riscuri strategice (cu impact semnificativ/ridicat) și riscuri operaționale. 

Tabel V.2. Matricea (Registrul) riscurilor de implementare a SEIDD 2030 

Ce pot fi cauzate de vulnerabilități / cauze 

interne 

Ce pot fi cauzate de amenințări / cauze externe 

Riscuri strategice (cu impact semnificativ) 

Performanță redusă în atingerea obiectivelor 

SEIDD din cauza transpunerii (preluării) 

incomplete și/sau neclare în documentele de 

planificare subsecvente (programele pe termen 

mediu ș.a.). 

Întârzieri în definirea priorităților de dezvoltare la 

nivelul Parlamentului, cauzate de instabilitatea 

politică și/ori lipsa acordului la nivelul forțelor 

politice din legislativ asupra perspectivelor de 

dezvoltare a țării și/ori priorităților bugetare. 
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Obiective compromise din cauza incoerenței 

și/sau întârzierilor în procesul de planificare 

strategică pentru domenii conexe de politici 

publice din competența Guvernului (educație, 

sănătate, mediu, justiție, politica bugetar-fiscală 

ș.a.). 

Rețineri în adoptarea de către Parlament a 

inițiativelor legislative ale Guvernului, necesare 

implementării SND/SEIDD 2030. 

Neatingerea obiectivelor sau întârzieri din cauza 

comunicării strategice insuficiente dintre 

instituțiile guvernamentale și alte instituții 

relevante independente (BNM, CNPF, ANRE 

ș.a.) pentru procesul de planificare a mixului de 

politici economice. 

Obiectivele de dezvoltare economică afectate de 

sprijinul redus al Parlamentului și altor părți 

interesate (Sindicate, Patronate, ONG ș.a.), 

evoluția adversă a proceselor sociale și politice, 

etc. 

Reputația și credibilitatea Guvernului afectate de 

o comunicare insuficientă cu cetățenii și alte părți 

interesate în procesul de planificare a politicilor 

economice și a finanțelor publice. 

Performanțe reduse în atingerea obiectivelor, 

cauzate de deficiențele și/sau diferențele de 

viziune în procesul de planificare strategică în 

cadrul instituțiilor publice non-guvernamentale 

(independente) și APL. 

Noile așteptări și cereri legitime ale cetățenilor și 

întreprinderilor nu sunt considerate suficient și în 

timp util din cauza unui proces de planificare 

strategică neadecvat (static). 

Obiective compromise din cauza înrăutățirii 

situației economice în plan internațional (crize 

economice regionale și globale), reducerea 

fluxurilor globale și regionale de ISD, impunerea 

embargourilor și altor măsuri restrictive și/sau 

protecționiste în comerțul internațional, etc. 

Performanță redusă în realizarea obiectivelor din 

cauza incoerenței dintre planificarea strategică a 

politicilor economice și planificarea bugetară. 

Întârzieri în alocarea resurselor de la creditorii 

internaționali (inclusiv IFI) și partenerii de 

dezvoltare, cauzate de schimbarea conjuncturii 

externe, apariția unor dezechilibre majore pe 

piața financiară internațională, schimbarea 

priorităților, etc. 

Obiective strategice de dezvoltare economică 

compromise din cauza situației fiscale fragile și 

spațiului fiscal-bugetar limitat pentru finanțarea 

concomitentă a tuturor priorităților de dezvoltare 

și menținerea stabilității macro-financiare. 

 

Întârzieri în alocarea resurselor din partea 

partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova 

și IFI, cauzate de lacune (inclusiv competențe 

reduse, proceduri defectuoase și fraude) în 

procesul de elaborare, promovare și 

implementare a proiectelor de finanțare. 

 

 

 

Riscuri operaționale 

Obiective compromise din cauza întârzierilor 

și/sau deficiențelor în procesul de elaborare și 

punere în aplicare a documentelor de politici 

Întârzieri în implementare din cauza 

performanțelor reduse ale instituțiilor 

independente cu responsabilități în domeniul 
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subsecvente/de operaționalizare (de planificare de 

politici pe termen mediu, programe bugetare ș.a.). 

economic și financiar (BNM, CNPF, Consiliul 

Concurenței, ANRE ș.a.). 

Performanță operațională afectată de o 

comunicare insuficientă în interiorul Guvernului 

(între ministere și alte instituții guvernamentale, 

precum și în raport cu agențiile de implementare) 

în procesul de elaborare și implementare a 

documentelor de politici sectoriale și programelor 

bugetare. 

Impact redus al politicilor publice pentru 

atingerea obiectivelor de dezvoltare economică, 

cauzat de întârzieri sau rezultate insuficiente în 

domenii precum consolidarea statului de 

drept/reforma justiției și combaterea corupției. 

Eficienta implementării politicilor afectată de 

relevanța și credibilitatea (precizia) redusă a 

informațiilor disponibile sau întârzierile în 

obținerea datelor necesare pentru procesul 

decizional. 

Obiective naționale de dezvoltare economică 

afectate de performanțele reduse ale APL. 

Dificultăți în implementarea politicilor, cauzate 

de insuficiența instrumentelor normative adecvate 

(cadru normativ secundar, inclusiv regulamente 

ș.a.). 

Obiective compromise din cauza reducerii sau 

întârzierii alocărilor bugetare, cauzate de 

cheltuieli neprevăzute care pot decurge din 

sancțiuni impuse de obligații internaționale ș.a. 

Implementarea ineficientă (impact redus) sau cu 

întârziere a programelor din cauza complexității 

excesive (birocratizării și neclarității regulilor și 

procedurilor) și/ori relevanței reduse. 

Întârzieri și/sau limitări în alocarea investițiilor 

private, cauzate de deficiențele din sectorul 

financiar-bancar și ale pieței de capital, ale 

sistemului de protecție juridică a drepturilor de 

proprietate, etc. 

Incoerențe între obiectivele stabilite și bugetele 

operaționale disponibile (dezechilibre bugetare). 

Întârzieri în atingerea obiectivelor din cauza 

epidemiilor ne-prevăzute de boli infecțioase, 

calamități naturale sau poluări accidentale 

majore, accidente tehnologice (industriale, 

informatice ș.a.), etc. 

Incoerențe între mecanismul de alocare a 

resurselor (planificarea bugetară și achizițiile 

publice) și procesul (ciclul normal) de 

implementare a proiectelor de execuție a 

lucrărilor și serviciilor. 

 

Pierderea sau alocarea întârziată a fondurilor de 

la IFI și partenerii de dezvoltare din cauza 

competențelor reduse de elaborare și promovare a 

proiectelor ori fraudelor. 

 

Întârzieri sau erori în elaborarea și implementarea 

programelor, cauzate de insuficiența (sub aspect 

cantitativ și calitativ) competențelor sau 

expertizei. 

 

Insuficiența resursei umane calificate, cauzată de 

carențele sistemului de angajare și motivare în 

sectorul public, în special în cadrul agențiilor de 

implementare. 
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Reputație adversă și pierderi financiare datorate 

conflictelor de interese în procesul de elaborare și 

implementare a politicilor. 

 

Performanță operațională afectată de 

imperfecțiunea sistemului de management al 

performanțelor instituționale și riscurilor. 

 

Performanță operațională afectată de sisteme 

informaționale (IT) subdezvoltate și/ori 

competențe digitale insuficiente. 

 

Pierderea sau scurgerea datelor (informațiilor) 

critice, cauzate de carențe ale sistemului de 

securizare (rezervare) a datelor și protecție 

împotriva accesului neautorizat și virușilor 

informatici. 

 

 

Sursa: Estimările autorilor 

V.4. Evaluarea riscurilor de implementare a SEIDD 2030 

Evaluarea riscurilor s-a realizat urmărind scopul stabilirii ierarhiei riscurilor identificate, ce 

va permite - funcție de toleranța la risc stabilită, luarea deciziilor asupra celor mai adecvate măsuri 

de abordare/remediere a riscurilor. Analiza de risc nu poate elimina complet riscul deciziei, dar 

oferă capacitatea de a (i) decide dacă riscul este sau nu acceptabil, (ii) cunoaște consecințele deciziei 

- atât cele pozitive, cât și cele negative și (iii) reduce riscurile prin măsuri de control. 

Procesul de evaluare a riscurilor de implementare a SEIDD 2030 a constat în (i) estimarea 

probabilității de materializare a riscurilor și (ii) estimarea impactului asupra 

obiectivelor/activităților în cazul materializării riscurilor, urmată de (iii) evaluarea expunerii la risc 

- combinație între probabilitate și impact. 

Estimarea probabilității de materializare a riscurilor a constat în determinarea sau 

aprecierea unei probabilități / incertitudini, inclusiv analizând incidența istorică / frecvența de 

materializare a unor riscuri similare în trecut. În acest scop au fost analizate rapoarte de monitorizare 

și evaluare a documentelor de politici similare, printre care Raportul cu privire la evaluarea 

documentelor de politici economice, care vizează mediul de afaceri67 și Raportul de evaluare 

intermediară a impactului SNAIPE 2016-2020 asupra dezvoltării economiei naționale 68. 

Estimarea impactului asupra obiectivelor SEIDD 2030 în cazul materializării riscurilor 

identificate a fost realizat prin aprecierea calitativă a acestora pe o scală în 3 trepte (care reflectă 

importanța percepută în raport cu obiectivele Strategiei). 

Evaluarea expunerii la risc (gruparea riscurilor după nivelul lor de severitate) a inclus 

analiza și prioritizarea riscurilor în termini de probabilitate și consecințe, respectiv operează cu o 

                                                 
67

 Elaborat de Institutul Economiei de Piață (IEP) în anul 2019, la solicitarea Cancelariei de Stat a Republicii 

Moldova. 
68

 Elaborat de Institutul Național de Cercetări Economice (INCE) în anul 2020, la solicitarea Ministerului 

Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova. 
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ierarhie implicită a riscurilor identificate, fiind o combinație între probabilitate și impact.  Rezultatul 

acestui exercițiu (prezentat în tabelul V.3.) constituie în esență profilul de risc al SEIDD 2030. 

Tabel V.3. Severitatea riscurilor de implementare a SEIDD 2030 

  IMPACTUL / CONSECINȚELE 

  Maxim Mediu Minim 

P 

R 

O 

B 

A 

B 

I 

L 

I 

T 

A 

T 

E 

A  

 

A 

P 

A 

R 

I 

Ț 

I 

E 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Î 

n 

a 

l 

t 

ă 

 

Tipul I de severitate 

● Impact redus al 

politicilor publice 

pentru atingerea 

obiectivelor de 

dezvoltare 

economică, cauzat de 

întârzieri sau rezultate 

insuficiente în 

domenii precum 

consolidarea statului 

de drept/reforma 

justiției și combaterea 

corupției. 

● Obiective strategice 

de dezvoltare 

economică 

compromise din 

cauza situației fiscale 

fragile și spațiului 

fiscal-bugetar limitat 

pentru finanțarea 

concomitentă a 

tuturor priorităților de 

dezvoltare și 

menținerea stabilității 

macro-financiare. 

● Incoerențe între 

obiectivele stabilite și 

bugetele operaționale 

disponibile 

(dezechilibre 

bugetare). 

● Insuficiența resursei 

umane calificate, 

cauzată de carențele 

sistemului de 

angajare și motivare 

în sectorul public, în 

special în cadrul 

agențiilor de 

implementare. 

Tip II de severitate 

● Întârzieri în definirea 

priorităților de 

dezvoltare la nivelul 

Parlamentului, cauzate 

de instabilitatea politică 

și/ori lipsa acordului la 

nivelul forțelor politice 

din legislativ asupra 

perspectivelor de 

dezvoltare a țării și/ori 

priorităților bugetare. 

● Performanță 

operațională afectată de 

imperfecțiunea 

sistemului de 

management al 

performanțelor 

instituționale și 

riscurilor. 

● Întârzieri în alocarea 

resurselor din partea 

partenerilor de 

dezvoltare ai Republicii 

Moldova și IFI, cauzate 

de lacune în procesul 

de elaborare, 

promovare și 

implementare a 

proiectelor de 

finanțare. 

Tip III de severitate 

● Obiective naționale 

de dezvoltare 

economică afectate 

de performanțele 

reduse ale APL. 

● Noile așteptări și 

cereri legitime ale 

cetățenilor și 

întreprinderilor nu 

sunt considerate 

suficient și în timp 

util din cauza unui 

proces de planificare 

strategică neadecvat. 

● Întârzieri sau erori în 

elaborarea și 

implementarea 

programelor, cauzate 

de insuficiența 

competențelor sau 

expertizei. 
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M 

e 

d 

i 

e 

Tip II de severitate 

● Performanță redusă în 

realizarea obiectivelor 

din cauza incoerenței 

dintre planificarea 

strategică a politicilor 

economice și 

planificarea bugetară. 

● Obiective 

compromise din 

cauza întârzierilor 

și/sau deficiențelor în 

procesul de elaborare 

și punere în aplicare a 

documentelor de 

politici 

subsecvente/de 

operaționalizare. 

● Incoerențe între 

mecanismul de 

alocare a resurselor 

(planificarea bugetară 

și achizițiile publice) 

și procesul de 

implementare a 

proiectelor de 

execuție a lucrărilor și 

serviciilor. 

● Pierderea sau 

alocarea întârziată a 

fondurilor de la IFI și 

partenerii de 

dezvoltare din cauza 

competențelor reduse 

de elaborare și 

promovare a 

proiectelor ori 

fraudelor. 

● Întârzieri și/sau 

limitări în alocarea 

investițiilor private, 

cauzate de 

deficiențele din 

sectorul financiar-

bancar și ale pieței de 

capital, ale sistemului 

de protecție juridică a 

drepturilor de 

proprietate, etc. 

Tip II/III de severitate 

● Performanțe reduse în 

atingerea obiectivelor, 

cauzate de deficiențele 

și/sau diferențele de 

viziune în procesul de 

planificare strategică în 

cadrul instituțiilor 

publice independente și 

APL. 

● Obiective compromise 

din cauza înrăutățirii 

situației economice în 

plan internațional (crize 

economice regionale și 

globale), reducerea 

fluxurilor globale și 

regionale de ISD, 

impunerea 

embargourilor și altor 

măsuri restrictive și/sau 

protecționiste în 

comerțul internațional, 

etc. 

● Implementarea 

ineficientă (cu impact 

redus) sau cu întârziere 

a programelor din 

cauza complexității 

excesive (birocratizării 

și neclarității regulilor 

și procedurilor) și/sau 

relevanței reduse. 

● Întârzieri în atingerea 

obiectivelor din cauza 

epidemiilor ne-

prevăzute de boli 

infecțioase, 

calamităților naturale 

sau poluărilor 

accidentale majore, 

accidentelor 

tehnologice, etc. 

Tip III de severitate 

● Obiectivele de 

dezvoltare 

economică afectate 

de sprijinul redus al 

Parlamentului și altor 

părți interesate, 

evoluția adversă a 

proceselor sociale și 

politice, etc. 

● Implementarea 

eficientă a politicilor 

afectată de relevanța 

și credibilitatea 

redusă a informațiilor 

disponibile sau 

întârzierile în 

obținerea datelor 

necesare pentru 

procesul decizional. 

● Reputație adversă și 

pierderi financiare 

datorate conflictelor 

de interese în 

procesul de elaborare 

și implementare a 

politicilor. 

● Întârzieri în 

implementare din 

cauza performanțelor 

reduse ale 

instituțiilor 

independente cu 

responsabilități în 

domeniul economic 

și financiar (BNM, 

CNPF, Consiliul 

Concurenței, ANRE 

ș.a.). 



 

 
SEIDD V3_29Martie2021 

91 

 

 

S 

c 

ă 

z 

u 

t 

ă 

Tip III de severitate 

● Întârzieri în alocarea 

resurselor de la 

creditorii 

internaționali 

(inclusiv IFI) și 

partenerii de 

dezvoltare, cauzate de 

schimbarea 

conjuncturii externe, 

apariția unor 

dezechilibre majore 

pe piața financiară 

internațională, 

schimbarea 

priorităților, etc. 

 

 

 

Tip III de severitate 

● Performanță redusă în 

atingerea obiectivelor 

SEIDD din cauza 

transpunerii incomplete 

și/sau neclare în 

documentele de 

planificare 

subsecvente. 

● Obiective compromise 

din cauza incoerenței 

și/sau întârzierilor în 

procesul de planificare 

strategică pentru 

domenii conexe de 

politici publice din 

competența 

Guvernului. 

● Ne-atingerea 

obiectivelor sau 

întârzieri din cauza 

comunicării strategice 

insuficiente dintre 

instituțiile 

guvernamentale și alte 

instituții relevante 

independente pentru 

procesul de planificare 

a mixului de politici 

economice. 

● Rețineri în adoptarea 

de către Parlament a 

inițiativelor legislative 

ale Guvernului, 

necesare implementării 

SND/SEIDD 2030. 

● Obiective compromise 

din cauza reducerii sau 

întârzierii alocărilor 

bugetare, cauzate de 

cheltuieli neprevăzute 

care pot decurge din 

sancțiuni impuse de 

obligații internaționale 

ș.a. 

● Dificultăți în 

implementarea 

politicilor, cauzate de 

insuficiența 

Tip IV de severitate 

● Reputația și 

credibilitatea 

Guvernului afectate 

de o comunicare 

insuficientă cu 

cetățenii și alte părți 

interesate în procesul 

de planificare a 

politicilor economice 

și a finanțelor 

publice. 

● Performanță 

operațională afectată 

de o comunicare 

insuficientă în 

interiorul Guvernului 

(între ministere și 

alte instituții 

guvernamentale, 

precum și în raport 

cu agențiile de 

implementare) în 

procesul de elaborare 

și implementare a 

documentelor de 

politici sectoriale și 

programelor 

bugetare. 

● Performanță 

operațională afectată 

de sisteme 

informaționale (IT) 

subdezvoltate și/ori 

competențe digitale 

insuficiente. 

● Pierderea sau 

scurgerea datelor 

(informațiilor) 

critice, cauzate de 

carențe ale sistemului 

de securizare 

(rezervare) a datelor 

și protecție împotriva 

accesului neautorizat 

și virușilor 

informatici. 
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instrumentelor 

normative adecvate. 

Sursa: Estimările autorilor 

V.5. Toleranța la risc (nivelul de risc acceptabil)  

Impactul cauzat de diverse riscuri diferă în dependență de nivelul lor de severitate și  

”maturitate”, respectiv tipurile de răspuns la risc și mecanismele (seturile de măsuri) pentru 

combaterea posibililor consecințe ale riscurilor potențiale identificate se referă la abordarea 

adecvată a acestora  la trei etape distincte de intervenție: (i) înainte de incidența sau evenimentul 

riscului (se concentrează pe prevenire, evitare, minimizare sau reducere în funcție de care este cea 

mai plauzibilă acțiune), (ii) în timpul evenimentului, în mare parte în scopuri de izolare și (iii) după 

eveniment - pentru compensare, restaurare sau recuperare. 

Totodată, la stabilirea tipului de răspuns la risc pentru fiecare risc identificat s-a ținut cont 

de următoarele categorii principale de reacții ca răspuns la risc: (i) acceptarea (tolerarea) riscurilor 

– pentru riscurile cu expunere scăzută (mai mica decât toleranța la risc): nu impune luarea unor 

măsuri de control al riscurilor; (ii) monitorizarea riscurilor – acceptarea riscului, cu condiția 

menținerii sub o permanentă supraveghere: presupune o amânare a luării măsurilor de control până 

la momentul în care circumstanțele determină o creștere a probabilității de apariție a riscurilor 

supuse acestui tip de tratament; (iii) evitarea (eliminarea/terminarea) riscurilor – eliminarea 

activităților care generează riscurile; (iv) transferarea (externalizarea) riscurilor – încredințarea 

gestionării riscului unui terț care are capacitatea necesară gestionării acestui risc;  (v) tratarea 

(atenuarea) riscurilor – implementarea instrumentelor/măsurilor de control intern managerial 

pentru a menține riscurile în limitele acceptabile (tolerabile). 

Reieșind din profilul de risc al implementării SEIDD 2030, implicit nivelul de severitate 

(probabilitate și impact) a diferitor tipuri de riscuri identificate, se stabilește următoarea abordare 

privind toleranța la risc / nivelul de risc acceptabil: 

Tipul I de riscuri (majore/intolerabile) - necesită concentrarea atenției și trebuie atenuate 

(tratate) prin implementarea unor măsuri urgente și adecvate de prevenire/control;  

Tipul II de riscuri (moderate/cu toleranță scăzută) - deși mai puțin urgente, necesită totuși 

atenție și pot fi tratate prin control sau monitorizare, inclusiv prin creșterea eficacității măsurilor 

existente sau, după caz, stabilirea unor măsuri suplimentare de prevenire/control; 

Tipul III de riscuri (minore/cu toleranță medie) – pot fi tolerate (acceptate) și vor fi 

considerate inerente activităților față de către nu trebuie stabilite măsuri suplimentare de 

prevenire/control, ci doar aplicarea celor existente, dar care ar trebui monitorizate și revizuite 

periodic pentru a se asigura că nu se dezvoltă și devin mai serioase. 

Tipul IV – riscurile minore tolerabile (acceptate), care nu necesită măsuri speciale de 

control / sunt lăsate să fie gestionate prin controale de rutină ale instituției responsabile de 

gestionarea riscurilor de implementare a SEIDD 2030 (MEI). 

V.6. Gestionarea riscurilor 
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Odată stabilit, nivelul de risc acceptabil pentru procesul de implementare a SEIDD 2030 

permite definirea și evaluarea răspunsului la risc, respectiv identificarea măsurilor de atenuare a 

riscurilor și evaluarea impactului lor direct, urmată de reanalizarea acestora în vederea stabilirii 

riscurilor reziduale. Rezultatele acestui exercițiu sunt prezentate în Matricea (Registrul) măsurilor 

de atenuare a riscurilor de implementare a SEIDD 2030 (tabelul V.4.), ce include: (i) Specificarea 

riscului  - riscurile identificate; (ii) Măsurile de atenuare în curs - pe care Guvernul deja le 

implementează; (iii) Măsurile de atenuare propuse - măsurile suplimentare, pe care SEIDD 2030 le 

propune pentru a se asigura că riscurile de implementare sunt corect abordate; (iv) Riscurile 

reziduale - riscurile care ar putea continua să fie în vigoare și după ce măsurile de atenuare au fost 

puse în aplicare sau altele noi, ce ar putea apărea în rezultatul implementării măsurilor de atenuare 

propuse. 

De menționat, că tabelul V.4. conține doar măsuri de atenuare (tratare) pentru riscurile de 

implementare a SEIDD 2030 de tip I (intolerabile) și de tip II (cu nivel de toleranță redusă), 

respectiv care necesită măsuri suplimentare de atenuare, precum și că acesta nu conține măsuri 

pentru abordarea riscurilor care sunt exogene pentru Guvernul Republicii Moldova (sunt în 

afara ariei de competență/gestiune a Executivului) în contextul implementării SEIDD 2030. 

Tabel V.4. Matricea (Registrul) măsurilor de atenuare a riscurilor de implementare a SEIDD 2030 

Specificarea riscului Măsurile de 

atenuare 

existente 

Măsurile de atenuare 

propuse 

Riscurile reziduale și 

deciziile de răspuns 

Obiectivele strategice 

de dezvoltare 

economică compromise 

din cauza situației 

fiscale fragile și 

spațiului fiscal-bugetar 

limitat pentru finanțarea 

concomitentă a tuturor 

priorităților de 

dezvoltare și 

menținerea stabilității 

macro-financiare. 

Consolidarea 

administrării 

fiscale. 

Contractarea 

împrumuturilor 

de la IFI.  

Extinderea cadrului de 

resurse pentru dezvoltare, 

inclusiv prin (i) extinderea 

bazei fiscale și (ii) 

îmbunătățirea administrării 

fiscale, (iii) sporirea eficienței 

alocărilor bugetare (inclusiv 

re-evaluarea facilităților 

fiscale și vamale, schemelor 

de ajutor de stat, etc.) și (iv) 

majorarea finanțărilor din 

surse interne și externe (prin 

instrumentele pieței de 

capital; de la IFI și partenerii 

de dezvoltare) ș.a.  

Obiective afectate de 

finanțarea insuficientă. 

Finanțarea integrală a 

măsurilor prevăzute în 

lipsa finanțării 

suficiente poate afecta 

stabilitatea 

macrofinanciară. 

Performanță redusă în 

realizarea obiectivelor 

din cauza incoerenței 

dintre planificarea 

strategică a politicilor 

economice și 

planificarea bugetară. 

Este instituit 

mecanismul de 

planificare 

bugetară pe 

termen mediu 

(CBTM).  

SND Moldova 

2030 prevede 

Asigurarea capacităților 

instituționale (inclusiv 

competențe și proceduri) 

pentru planificarea bugetară 

pe termen lung și 

consolidarea nivelului de 

corelare dintre planificarea 
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elaborarea 

Planului 

național de 

dezvoltare 

(pentru 3 ani). 

strategică sectorială și cea 

financiară (bugetară). 

Incoerențe între 

obiectivele stabilite și 

bugetele operaționale 

disponibile 

(dezechilibre bugetare). 

Bugetarea 

conform 

strategiilor 

sectoriale de 

cheltuieli 

Extinderea practicii de 

finanțare pe programe 

bugetare; Controlul 

permanent asupra menținerii 

stabilității financiare 

(echilibrului bugetar). 

 

Insuficiența resursei 

umane calificate, 

cauzată de carențele 

sistemului de angajare 

și motivare în sectorul 

public, în special în 

cadrul agențiilor de 

implementare. 

Creșterea 

graduală a 

salariilor în 

sectorul public. 

Fortificarea sistemului de 

motivare pentru calificări și 

performanțe înalte în 

serviciul public, inclusiv 

adecvarea nivelului de 

salarizare la nivelul pieței 

muncii; Re-considerarea 

sistemului de angajare și 

motivare a personalului din 

cadrul agențiilor de 

implementare. 

 

Obiective compromise 

din cauza întârzierilor 

și/sau deficiențelor în 

procesul de elaborare și 

punere în aplicare a 

documentelor de 

politici subsecvente/de 

operaționalizare (de 

planificare de politici pe 

termen mediu, 

programe bugetare ș.a.). 

Există cadrul 

normativ ce 

reglementează 

planificarea, 

elaborarea, 

implementarea, 

monitorizarea și 

evaluarea 

documentelor 

de politici 

publice (HG 

RM 

nr.368/2020  

Elaborarea și aprobarea 

Planului național de 

dezvoltare (ce va stabili 

obiectivele și măsurile pentru 

implementarea SND Moldova 

2030); Asigurarea cadrului 

metodologic pentru 

elaborarea documentelor de 

politici publice de 

operaționalizare a SND 

Moldova 2030. 

Fortificarea capacităților 

instituționale (asistență 

tehnică și instruiri) pentru 

elaborarea programelor de 

implementare pe termen 

mediu și programelor 

bugetare. 

Obiective afectate din 

cauza întârzierilor și 

calității documentelor 

de politici / programelor 

bugetare. 

Atragerea asistenței 

tehnice din partea 

partenerilor de 

dezvoltarea și/ori 

contractarea 

organizațiilor 

specializate în prestarea 

serviciilor de dezvoltare 

a afacerilor (BDO). 

Incoerențe între 

mecanismul de alocare 

a resurselor 

(planificarea bugetară și 

achizițiile publice) și 

Planificarea 

bugetară anuală 

a investițiilor 

capitale în baza 

Tranziția spre planificarea 

financiară (bugetară) pe bază 

multianuală; Adecvarea 

mecanismului de achiziții 
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procesul (ciclul normal) 

de implementare a 

proiectelor de execuție 

a lucrărilor și 

serviciilor. 

 

proiectelor 

disponibile. 

publice la specificul 

proiectelor infrastructurale. 

Pierderea sau alocarea 

întârziată a fondurilor 

de la IFI și partenerii de 

dezvoltare ai Republicii 

Moldova din cauza 

lacunelor (inclusiv 

competențelor reduse) 

în procesul de 

elaborare, promovare și 

implementare a 

proiectelor de finanțare. 

Atragerea 

asistenței 

tehnice 

Alocarea resurselor bugetare 

pentru programe de creștere a 

competențelor funcționarilor 

publici (instruiri, stagii, etc.) 

și consolidarea cadrului de 

asistență tehnică pentru 

accesarea fondurilor externe.  

Obiective afectate din 

cauza oportunităților de 

finanțare externă ratate. 

Atragerea asistenței 

tehnice din partea 

partenerilor de 

dezvoltarea și/ori 

contractarea 

organizațiilor 

specializate. 

Performanță 

operațională afectată de 

imperfecțiunea 

sistemului de 

management al 

performanțelor 

instituționale și 

riscurilor. 

Există prevederi 

legale cu 

referire la 

managementul 

performanțelor 

și al riscurilor 

(în Legea cu 

privire la 

controlul 

financiar public 

intern) și repere 

metodologice  

(Standardele 

naționale de 

control intern în 

sectorul public). 

Fortificarea cadrului normativ 

și instituțional (inclusiv 

metodologii, proceduri și 

competențe) în vederea 

asigurării implementării 

efective a sistemelor de 

management al 

performanțelor și riscurilor în 

cadrul instituțiilor publice, 

responsabile de elaborarea și 

implementarea (atingerea 

obiectivelor) documentelor de 

politici. 

 

Implementarea 

ineficientă (cu impact 

redus asupra 

obiectivelor de 

dezvoltare economică 

durabilă și incluzivă pe 

termen lung) sau cu 

întârziere a programelor 

din cauza complexității 

excesive (birocratizării 

și neclarității regulilor 

și procedurilor) și/sau 

Măsuri de 

informare. 

Re-evaluarea programelor 

existente în vederea (i) 

actualizării acestora din 

perspectiva atingerii 

obiectivelor stabilite 

(specializarea inteligentă, 

tranziția verde și digitală, 

incluziunea economică și 

socială) și extinderii radicale 

a numărului beneficiarilor; 

Realizarea măsurilor de 
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unor criterii de 

eligibilitate și selectare 

irelevante. 

promovare (informare, 

instruire, etc.). 

Sursa: Estimările autorilor. 

V.7. Monitorizarea, revizuirea și raportarea riscurilor 

Procesul de monitorizare, reevaluare (revizuire) și raportare permanentă a măsurilor de 

control privind gestionarea riscurilor de implementare a SEIDD 2030 urmează scopul asigurării 

unui nivel acceptabil al riscurilor, astfel încât acestea să se afle în limita de toleranță acceptată, 

urmând a fi realizată la două niveluri: 

- prin integrarea în cadrul general de monitorizare, evaluare și raportare a SEIDD 2030; 

- prin integrarea în procesul de management a riscurilor din cadrul entităților publice, 

responsabile de implementarea SEIDD 2030. 

În acest scop, setul de indicatori de monitorizare și evaluare a SEIDD 2030 (Capitolul IV al 

Strategiei) se referă și la cele mai sensibile măsuri de atenuare a riscurilor de implementare, 

respectiv cadrul de raportare al SEIDD 2030 (Capitolul VI al Strategiei) vizează și aspectele ce țin 

de gestiunea riscurilor, inclusiv indică instituțiile publice responsabile de raportare, periodicitatea 

de monitorizare, evaluare și raportare. 

Operaționalizarea acestei abordări se va asigura prin includerea elementelor ce țin de 

gestionarea riscurilor de implementare a SEIDD 2030 în (i) documentele de politici publice 

subsecvente (programele pe termen mediu); (ii) documentele de planificare ale autorităților publice 

responsabile de implementarea SEIDD 2030 (planuri anuale, programe de dezvoltare instituțională), 

precum și în (iii) documentele interne dedicate ale acestora, elaborate conform Legii privind 

controlul financiar public intern nr. 229/2010 și Standardelor naționale de control intern în 

sectorul public (strategii de management a riscurilor, ce ar putea influența atingerea obiectivelor 

strategice și operaționale ale instituțiilor vizate).  

Revizuirea și raportarea riscurilor se va realiza prin monitorizarea schimbărilor majore care 

pot interveni în mediul în care are loc implementarea SEIDD 2030 sau modificării profilurilor 

riscurilor, ca urmare a implementării instrumentelor de control și a schimbării cauzelor care 

favorizează apariția riscurilor, precum și pentru asigurarea nivelului adecvat de eficacitate a 

gestionării riscurilor și luarea de noi măsuri, funcție de caz.  

În procesul de revizuire se vor analiza situațiile în care: (i) riscurile persistă; (ii) au fost 

identificate riscuri noi; (iii) impactul și probabilitatea riscurilor inițiale au suferit modificări; (iv) 

instrumentele de control intern puse în aplicare sunt eficace; (v) anumite riscuri trebuie gestionate 

la un alt nivel de management ș.a. 

Procedurile de revizuire a riscurilor, care vor fi stabilite la nivelul instituțiilor responsabile 

de implementarea SEIDD 2030, vor asigura evaluarea procesului de management al riscurilor cel 

puțin o dată pe an, precum și instrumente de alertare ale nivelelor ierarhic superioare cu privire la 

riscurile noi identificate sau a modificărilor intervenite la riscurile existente, astfel încât aceste 

schimbări să fie gestionate. Drept urmare a procesului de monitorizare, în caz de necesitate, se va 
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asigura actualizarea Registrului riscurilor, inclusiv pe parcursul anului, ținând cont de noile 

circumstanțe care influențează realizarea obiectivelor operaționale. 
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VI. PROCEDURILE DE RAPORTARE ȘI RESPONSABILITĂȚILE DE 

IMPLEMENTARE A SEIDD 2030 

Prezenta Strategie stabilește setul indicatorilor de bază pentru evaluarea obiectivelor și a 

impactului general economic, social, ecologic și administrativ al implementării SEIDD. 

Concomitent, a fost asigurată concordanța cu indicatorii de monitorizare și evaluare ai obiectivelor 

1-3 ai SND 2030.  

Pe parcursul implementării SEIDD 2030 vor fi realizate următoarele proceduri de 

monitorizare și evaluare:  

 Monitorizarea anuală – va fi realizată de MEI, care va genera un raport de progres  

privind implementarea SEIDD 2030 în baza (i) documentelor de politici publice subsecvente 

(programele pe termen mediu) și (ii) documentelor de planificare ale autorităților publice 

responsabile de implementarea SEIDD 2030. Rapoartele anuale vor include:  prezentarea gradului 

de realizare a acțiunilor pe programe ce derivă din Strategie, gradul de conformitate a acțiunilor 

întreprinse cu cele planificate, identificarea cauzelor întârzierilor și modificărilor pentru 

îmbunătățirea procesului de implementare a programelor; analiza dinamicii indicatorilor de 

evaluare incluși în SEIDD 2030, inclusiv celor ce țin de gestiunea riscurilor. Vor fi formulate 

recomandări privind  îmbunătățirea procesului de implementare a programelor ce derivă din 

Strategie.  

 Evaluarea intermediară – la expirarea etapei intermediare de implementare a SEIDD 

2030 (anul 2025), Ministerul Economiei și Infrastructurii va elabora raportul intermediar de 

evaluare, ce va ține cont de astfel de criterii, cum ar fi relevanța, eficacitatea, eficiența, 

sustenabilitatea și impactul implementării Strategiei. Evaluarea implementării SEIDD 2030 va ține 

cont de țintele intermediare stabilite și va propune o ajustare a obiectivelor finale în funcție de 

progresul realizat și de tendințele social-economice la nivel național și internațional. 

 Raportul final de implementare – la finalizarea implementării SEIDD 2030, Ministerul 

Economiei și Infrastructurii va elabora un raport final privind rezultatele și impactul implementării 

acesteia.   

În scopul creșterii transparenței rezultatelor obținute ca urmare a implementării SEIDD 

2030, Ministerul Economiei și Infrastructurii și ministerele de resort, responsabile de monitorizarea 

și evaluarea realizării acțiunilor și direcțiilor, sunt obligate până la data de 15 aprilie a anului 

următor, sa plaseze anual pe paginile sale web rapoartele de monitorizare anuală, rapoartele de 

evaluare intermediară și finală (până la data de 1 septembrie a anului următor evaluării). 



 

 
SEIDD V3_29Martie2021 

99 

ANEXE 

A1: Documentele de politici și programele bugetare pentru asigurarea implementării 

SEIDD 2030 

 Denumirea Scopul / Descrierea  Instituțiile-

cheie 

Documente (programe) de politici publice: 

1. Programul  național 

pentru promovarea 

activității antreprenoriale 

și sporirea competitivității 

Planificarea politicilor publice pe termen mediu 

pentru implementarea SND/SEIDD 2030, ce 

țintesc educarea culturii antreprenoriale, 

stimularea creării IMM-urilor și 

dezvoltării/creșterii competitivității acestora, 

inclusiv cu referire la (i) ameliorarea mediului de 

afaceri/climatului investițional, (ii) sporirea 

accesului la finanțare, (iii) crearea și dezvoltarea 

ecosistemului antreprenorial și de inovare, (iv) 

asigurarea infrastructurii de suport în afaceri 

(inclusiv pentru ISD și exporturi), etc. 

MEI 

MECC 

MADRM 

MSMPS 

 

 

 

2. Programul național de 

specializare economică 

inteligentă a Republicii 

Moldova 

Planificarea politicilor publice pentru dezvoltarea 

accelerată a industriilor producătoare de bunuri și 

servicii cu potențial sporit de generare a valorii 

adăugate ridicate (prin asimilarea inovațiilor și 

transfer tehnologic) și cu impact economic și 

social major, dezvoltarea parteneriatelor pe lanțul 

cercetare/dezvoltare – inovare și transfer 

tehnologic – producere de bunuri și servicii. 

MEI  

MECC 

MADRM 

 

3. Programul național de 

dezvoltare regională 

durabilă  

Planificarea politicilor publice pe termen mediu-

lung pentru dezvoltarea durabilă și echilibrată, 

creșterea calității vieții cetățenilor în toate 

regiunile țării, inclusiv în spațiul rural; integrarea 

politicilor de competitivitate teritorială și 

planificare  integrată / spațială a infrastructurilor 

și serviciilor utilitare locale; stimularea creării în 

regiuni a rețelei de centre de competitivitate și 

dezvoltare economică durabilă  - poli de creștere 

pentru zonele rurale. 

MADRM 

MEI 

MSMPS 

 

4. Programul național de 

sporire a productivității și 

competitivității 

agriculturii și industriei 

agroalimentare 

Planificarea politicilor publice pe termen mediu-

ling pentru sporirea productivității și 

competitivității sectorului agricol primar și 

dezvoltării lanțului agroalimentar, asigurării 

securității alimentare. 

MADRM 

MEI 

5. Programul național pentru 

mobilitate și performanță 

logistică 

Planificarea politicilor publice pe termen mediu în 

domeniul infrastructurii rutiere, transportului și 

logisticii. 

MEI 

MADRM 

6. Programul (Planul) 

național de acțiuni pe 

Planificarea politicilor publice pe termen lung  

pentru atingerea țintelor naționale asumate de 

Republica Moldova pe plan internațional în 

domeniul energiei (inclusiv eficienței energetice 

MEI 

MADRM 
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domeniul energiei și 

mediului   

și energiei din surse regenerabile) și mediului 

(reducerea emisiilor de carbon și gazelor cu efect 

de seră în sectoarele intensive). 

7. Programul național pentru 

tranziția verde și 

economia circulară 

Planificarea politicilor publice pe termen mediu 

pentru alinierea graduală la principiile ”Pactului 

verde european”, inclusiv din perspectiva 

valorificării potențialului programelor 

(proiectelor) de asistență și suport ale UE pentru 

facilitarea sectoarelor economice în tranziția către 

neutralitatea climatică și crearea unei economii 

mai circulare. 

MEI 

MADRM 

8. Programul național pentru 

tranziția digitală 

Planificarea politicilor publice pe termen mediu 

pentru dezvoltarea sectorului TIC și alinierea 

graduală la principiile UE în materie de 

digitalizare, inclusiv din perspectiva valorificării 

potențialului programelor (proiectelor) dedicate 

de asistență și suport ale UE pentru  integrarea 

inovațiilor digitale în modele, procese economice 

și produse. 

MEI 

MECC 

9. Programul național de 

dezvoltare a 

infrastructurii calității și 

protecției consumatorilor 

Planificarea politicilor publice pe termen mediu 

pentru modernizarea / racordarea la rigorile 

europene în materie de reglementări tehnice, 

standardizare, metrologie, acreditare și evaluare a 

conformității, supraveghere a pieței, protecție a 

consumatorilor și  securitate industrială  

MEI 

MADRM 

 

10. Programul național pentru 

siguranța alimentelor 

Planificarea politicilor publice pe termen mediu 

pentru modernizarea / racordarea la rigorile 

europene în materie de siguranță a alimentelor. 

MADRM 

ANSA 

MEI 

11. Programul național în 

domeniul proprietății 

intelectuale 

Planificarea politicilor publice pe termen mediu 

pentru creșterea gradului de valorificare a 

potențialului sistemului de protecție intelectuală 

pentru sporirea competitivității întreprinderilor. 

MEI 

AGEPI 

12. Programul național de 

dezvoltare a turismului 

Planificarea politicilor publice pe termen mediu 

pentru creșterea competitivității și durabilității 

turismului intern și receptor. 

MEI 

MECC 

MADRM 

13. Programul național de 

atragere a investițiilor 

private pentru 

infrastructura utilitară 

Planificarea politicilor publice pe termen mediu 

pentru asigurarea premiselor de ordin normativ, 

instituțional și financiar,  promovarea și 

stimularea utilizării instrumentelor pieței de 

capital și altor forme de atragere a investițiilor 

private (inclusiv economiilor populației) în 

dezvoltarea infrastructurii utilitare (rețele de apă, 

energie, canalizare, colectare deșeuri ș.a.). 

MEI 

MADRM 

MF 

APP 

14. Programul național pentru 

domeniul construcțiilor 

Planificarea politicilor publice pe termen mediu 

pentru domeniul construcțiilor și materialelor de 

construcție. 

MEI 

MADRM 
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Programe bugetare (dedicate) pentru  implementarea politicilor: 

1. Programul de dezvoltare a 

competențelor 

antreprenoriale  

Produse dedicate de instruire și suport consultativ 

pentru inițierea, lansarea și creșterea (inclusiv 

internaționalizarea) afacerilor. 

MEI  

MECC 

ODIMM 

2. Programul de sporire a  

accesului la finanțare  

Suport informațional-consultativ, stimulente și 

garanții pentru atragerea finanțărilor (cu produse  

axate pe etapele ciclului de viață a afacerilor și 

diferite categorii de antreprenori: tineri, femei, 

emigranți de muncă reveniți acasă, etc.), inclusiv 

pentru accesarea și valorificarea 

programelor/proiectelor de asistență și suport, 

locale și internaționale (inclusiv ale  UE) pentru 

IMM-uri. 

MF 

MEI 

ODIMM 

AI 

ANCD 

3. Programul ” A doua 

șansă” 

Suport pentru restructurarea datoriilor și/ori 

urgentarea lichidării IMM-urilor în dificultate 

financiară. 

MEI 

MJ 

MF 

ODIMM 

4. Programul ”Calitate” Suport informațional-consultativ și stimulente 

financiare pentru a educa în rândul 

consumatorilor și în sectorul privat cultura 

calității și a facilita adoptarea sistemelor moderne 

de management al calității și a standardelor 

europene și internaționale. 

MEI 

MADRM 

ANSA 

ODIMM 

5. Programul de promovare 

a exporturilor 

Activități de promovare a imaginii Republicii 

Moldova drept țară producătoare de bunuri și 

servicii calitative; Suport informațional-

consultativ și stimulente pentru creșterea 

competitivității pe piețele externe, inclusiv pentru 

participarea întreprinderilor la evenimente de 

afaceri în afara țării (târguri și expoziții, etc.). 

MEI 

AI 

ODIMM 

6. Programul de atragere a 

ISD și dezvoltare a 

furnizorilor locali 

Activități de promovare a oportunităților 

investiționale ale Republicii Moldova; Suport 

informațional-consultativ și stimulente pentru 

integrarea IMM locale în lanțurile valorice 

regionale și globale prin intermediul proiectelor 

cu ISD. 

MEI 

MADRM 

AI 

ODIMM 

7. Programul ”Investiții 

pentru incluziune și 

muncă decentă” 

Măsuri de promovare a educației pe tot parcursul 

vieții, stimularea investițiilor angajatorilor în (i) 

pregătirea și formarea profesională a angajaților 

(inclusiv perfecționare și reprofilare), (ii) 

optimizarea și securizarea proceselor de lucru, 

(iii) reintegrarea profesională a femeilor după 

naștere și a lucrătorilor emigranți reveniți în țară, 

etc. Module țintite și cu aplicare rapidă pentru 

asigurarea competențelor digitale pentru 

MECC 

MSMPS 

MEI 

MF 
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populație, inclusiv pentru persoanele din 

grupurile vulnerabile. 

8. Programul de dezvoltare a 

ecosistemului inovațional 

Măsuri de promovare, suport informațional-

consultativ și stimulente pentru crearea și 

dezvoltarea sturt-up-urilor inovaționale și altor 

elemente ale infrastructurii de suport pentru 

lansarea afacerilor, dezvoltare industrială și 

inovare în baza principiului de specializare 

inteligentă (business-incubatoare, platforme 

industriale,   clustere inovaționale ș.a.). 

MEI 

MECC 

ODIMM 

ANCD 

9. Programul de 

tehnologizare & 

digitalizare  a 

întreprinderilor 

Suport informațional-consultativ și stimulente 

pentru adoptarea noilor tehnologii și sporirea 

capacităților digitale ale întreprinderilor, 

facilitarea parteneriatelor cu industria TIC și 

sistemul educațional. 

MEI 

MECC 

ODIMM 

ANCD 

10. Programul  de încurajare 

a ocupării formale 

Activități de informare (conștientizare), asistență 

și instrumente (administrative și financiare) 

pentru descurajarea ocupării informale și 

stimularea angajării formale. 

MSMPS 

MEI 

AOFM 

ODIMM 

11. Programul de 

diversificare economică a 

spațiului rural și peri-

urban 

Măsuri de promovare, suport informațional și 

stimulente pentru lansarea și dezvoltarea   

afacerilor non-agricole (de-localizarea 

activităților industriale, producerea de bio-

combustibili,  artizanat și meșteșuguri 

tradiționale, activități agroturistice, servicii 

publice locale, servicii de îngrijire ș.a.). 

MEI 

MADRM 

ODIMM 

ADR 

12. Programul de dezvoltare a 

serviciilor educaționale 

preșcolare în mediul rural 

Asigurarea investițiilor publice, promovarea și 

stimularea parteneriatelor publice-locale și altor 

forme de atragere a capitalului privat pentru 

asigurarea populației din mediul rural cu servicii 

educaționale preșcolare de calitate și accesibile. 

MECC 

MADRM 

APP 

13. Programul de creștere a 

productivității în 

agricultură și industria 

agroalimentară 

Măsuri de promovare, suport informațional și 

stimulente (subvenții) pentru lansarea și 

dezvoltarea (sporirea productivității și 

competitivității) afacerilor pe lanțul 

agroalimentar, inclusiv pentru micro-industria 

agroalimentară și clusterele agroalimentare 

locale/regionale. 

MADRM 

AIPA 

14. Programul sectorial de 

renovare a fondului 

imobiliar național 

Măsuri de promovare și stimulare a investițiilor 

pentru sporirea performanțelor energetice ale 

clădirilor și atingerea țintelor naționale de 

eficiență energetică, asumate pe plan 

internațional, inclusiv în cadrul inițiativei UE 

nZEB (nearly zero-energy building); Măsuri de 

promovare și stimulare a producerii și consumului 

materialelor și tehnologiilor locale pentru sisteme 

energo-eficiente  și ecologice de încălzire și 

MEI 

AEE 

15. Programul (Planul) 

național pentru creșterea 

numărului de clădiri al 

căror consum de energie 

este aproape egal cu zero 
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sanitație, izolare termică, acoperire a imobilelor 

ș.a. 

16. Programul național pentru 

decarbonizarea 

transporturilor 

Măsuri de promovare și stimulare a producerii și 

consumului în sectorul transporturilor a 

combustibililor cu grad mai redus al emisiilor de 

carbon (inclusiv pe bază de gaze naturale) și 

energiei regenerabile (carburanți biogeni, energie 

electrică din surse regenerabile și reciclabile, 

etc.). 

MEI 

AEE 

MADRM 

 

17. Programul de ecologizare 

a economiei  

Suport informațional-consultativ și stimulente 

financiare pentru implementarea în sectoarele 

economice a conceptelor de economie verde și 

economie circulară, inclusiv pentru promovarea 

și stimularea producerii și consumului energiei 

verzi și produselor rezultate din procesarea 

materialelor reciclabile; Asigurarea premiselor de 

ordin normativ și metodologic, promovarea și 

stimularea implementării graduale a 

instrumentului UE Best Available Techniques 

(BAT) de ecologizare a proceselor industriale. 

MEI 

MADRM 

ODIMM 

18. Programul de planificare 

durabilă  în domeniul 

urbanismului  și 

amenajării  teritoriului 

Măsuri de informare, sporire a competențelor și 

promovare a principiilor de dezvoltare durabilă a 

localităților și de planificare spațială  în procesul 

de elaborare și aprobare a documentației de 

urbanism și planificare a teritoriului. 

MEI 

MADRM 

ADR 
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A2: Repartizarea responsabilităților de implementare a SEIDD 2030  

 

Obiective/ 

Direcții 

prioritare 

 

 

Activități 

Autoritățile/Instituțiile 

responsabile de 

implementare și raportare 

(alte părți interesate) 

1. Oportunități economice extinse și diversificate pentru întreprinderi mici și mijlocii 

Stimularea 

inițierii 

activităților 

antreprenoriale 

Cultivarea atitudinii pozitive față de activitatea 

economică privată  

MEI, MECC, ODIMM 

Consolidarea educației antreprenoriale 

Creșterea nivelului de pregătire antreprenorială  

MEI, MECC, ODIMM 

Reducerea reticenței de a iniția afaceri, 

eliminarea barierelor administrative și reducerea 

costurilor la etapa de inițiere a afacerilor 

MEI, Agenția de 

guvernare 

electronică/AGE, 

ODIMM 

(Consecon) 

Oferirea unor oportunități alternative mai simple 

și mai puțin costisitoare (ex. Persoană fizică 

autorizată) pentru antreprenorii individuali și 

micro-afacerile de familie; Simplificarea 

regulilor de evidență contabilă și raportare  

MEI, MJ, MF, Serviciul 

Fiscal de Stat/SFS 

(Consecon) 

Optimizarea și capacitarea continuă a 

infrastructurii publice de suport pentru IMM-uri  

MEI, ODIMM, AI, (APL, 

Asociațiile de afaceri 

relevante) 

Sporirea 

accesului la 

finanțare 

Optimizarea, actualizarea și capitalizarea 

instrumentelor de susținere financiară a IMM. 

MEI, MF, ODIMM 

Instituirea  Fondului/Facilității pentru Investiții 

și Dezvoltarea Întreprinderilor din Moldova 

(FIDIM) 

MEI, MF, ODIMM, AI 

Asigurarea funcționării eficiente și accesibilității 

registrului public de situații financiare ale 

companiilor 

MF, AGE 

Elaborare și implementarea unor instrumente de 

promovare și stimulare pentru sporirea nivelului 

de valorificare a potențialului programelor 

(proiectelor) internaționale de asistență și 

finanțare  

MEI, MF, ODIMM 

Fortificarea registrului gajului, sporirea 

cerințelor față de calitatea serviciilor de evaluare 

a bunurilor imobiliare și asigurarea respectării 

acestora 

MJ, Agenția Servicii 

Publice/ASP, AGE 

Elaborarea și implementarea Programului de 

asistență și suport pentru restructurarea datoriilor 

IMM-urilor în dificultate financiară ”A doua 

șansă”. 

MEI, MJ,MF, ODIMM 

(CSM) 

Raționalizarea 

prezenței 

statului pe 

Transparentizarea și dinamizarea proceselor de 

restructurare, reorganizare și privatizare a 

întreprinderilor de stat și municipale (ISM).  

MEI, Agenția Proprietății 

Publice/APP, (APL) 
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piețele 

competitive 

Liberalizarea  unor piețe cu potențial sporit de 

creștere a concurenței și eficienței și extinderea 

practicii de utilizare a mecanismelor alternative 

(non-publice) de furnizare a unor servicii publice 

(ex: în educație, medicină și asistență socială, 

transport, servicii informatice, evaluarea 

conformității ș.a. ). 

MEI, MECC, MSMPS, 

APP 

Fortificarea cadrului normativ și instituțional în 

domeniul parteneriatelor publice-private, 

inclusiv pentru valorificarea potențialului 

terenurilor și altor active publice în procesul de 

atragere și plasare strategică a proiectelor bazate 

pe ISD. 

MEI, APP, AI 

(APL) 

Extinderea gamei bunurilor și serviciilor 

achiziționate de la sectorul privat și a practicilor 

de utilizare a achizițiilor digitale și contractării 

deschise în procesul de achiziții publice 

MF/Agenția achiziții 

publice/AAP, MEI 

Instituționalizarea indicatorilor de performanță 

pentru ISM și alți prestatori publici de servicii 

(regii autonome, etc.); Implementarea 

mecanismului de controlul public asupra 

respectării procedurilor de achiziții publice în 

activitatea ISM. 

MEI, APP 

Profesionalizarea managementului ISM și 

furnizorilor de servicii-entități publice 

MEI, APP 

Sporirea 

accesului la 

piețe, 

susținerea 

creșterii și 

internaționali-

zării IMM-

urilor 

Elaborarea și implementarea programelor 

naționale de planificare a politicilor pentru 

consolidarea sistemului național al infrastructurii 

calității și siguranței alimentelor 

MEI, MADRM, ANSA 

 

Elaborarea și implementarea unui set complex de 

instrumente de comunicare și promovare a 

culturii calității în rândul consumatorilor și 

operatorilor economici 

MEI, MADRM/ANSA 

 

Ajustarea procedurilor vamale la necesitățile 

întreprinderilor mici și simplificarea acestora în 

cazul loturilor mici, în special la export 

MF/Serviciul Vamal, 

MEI 

 

Evaluarea periodică, actualizarea și capitalizarea 

Programului de susținere a IMM cu potențial de 

creștere și internaționalizare 

MEI, ODIMM 

 

Elaborarea și implementarea Programului 

dedicat promovării exporturilor  

MEI, AI 

Elaborarea și implementarea Programului de 

dezvoltare a furnizorilor locali și integrare în 

lanțurile valorice globale și regionale prin 

intermediul proiectelor cu ISD 

MEI, AI, ODIMM 

(ZEL, Asociațiile 

sectoriale relevante) 

2.   Întreprinderi productive, inovative și competitive 

Dezvoltarea 

capitalului 

Actualizarea (adecvarea) programelor de studii 

în colegii și universități și curriculumului 

MECC, MEI, ODIMM 
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uman și o mai 

bună 

guvernare a 

pieței muncii 

acestora, precum și a modulelor de instruire 

antreprenorială la cerințele actuale 

Actualizarea permanentă a programele de 

formare profesională  pentru o societate și o 

economie modernă în procesul educațional pe tot 

parcursul vieții. 

MECC, MEI 

 

Stimularea participării întreprinderilor în 

sistemul de educație duală, consolidarea 

dialogului și a parteneriatelor dintre instituțiile 

educaționale și sectorul privat, cu implicarea 

activă a organizațiilor patronale și sindicale. 

MEI, MECC 

(CNSM, CNPM) 

 

Promovarea educației pentru adulți, inclusiv a 

perfecționării și reprofilării profesionale,  

MECC, MEI, MSMPS 

 

Politici de ocupare a forței de muncă (inclusiv de 

prognoză a pieței muncii), precum și de furnizare 

a serviciilor și măsurilor active de ocupare a 

forței de muncă 

MSMPS, MEI 

Ameliorarea 

mediului de 

afaceri 

Reforma cadrului de reglementare și control a 

activității de întreprinzător și dinamizarea 

acesteia  

MEI, Cancelaria de stat, 

MF, MADRM, MSMPS 

(Consecon) 

Implementarea deplina și calitativa a Evaluării 

Impactului de Reglementare (EIR)  

Cancelaria de stat, MEI 

Simplificarea și eficientizarea sistemului de 

înregistrare și autorizare a afacerilor, 

MEI, Cancelaria de stat, 

ASP 

Responsabilizarea autorităților publice centrale, 

consolidarea instrumentarului de monitorizare a 

implementării reformelor cu impact direct asupra 

mediului de afaceri 

Cancelaria de stat, MEI 

(Consecon) 

Definirea indicatorilor de performanță (evaluarea 

ratingului) din perspectiva reducerii poverii 

administrative asupra sectorului privat 

Cancelaria de stat, MEI 

(Consecon) 

Promovarea 

concurenței 

oneste și 

eficientizarea 

piețelor 

Sistematizarea și re-evaluarea tuturor 

stimulentelor financiare acordate din mijloace 

publice prin optica legislației cu privire la 

ajutorul de stat 

MEI, MF 

Funcționarea eficientă a mecanismului de 

evidență, monitorizare și evaluare permanentă a 

măsurilor de sprijin acordate sub formă de 

facilități fiscale si vamale 

MF/SFS, SV 

Asigurarea raportării integrale către Consiliul 

Concurenței a tuturor schemelor de ajutor de stat 

furnizate de agențiile guvernamentale și 

urgentarea alinierii acestora la acquis-ul UE în 

materie de ajutor de stat. 

MF, MEI, MADRM, 

MECC 

ODIMM, AI, AIPA, 

ANCD 

(Consiliul Concurenței) 

Stimularea 

transferului 

tehnologic, 

Elaborarea și implementarea Programului 

național de planificare a politicilor publice 

pentru operaționalizarea conceptului de 

specializare inteligentă a economiei naționale. 

MEI, MECC/ANCD, 

MADRM  
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inovării și 

digitalizării 

Optimizarea  cadrului instituțional și de resurse 

în vederea consolidării ecosistemului pentru 

specializarea inteligentă; Adaptarea programelor 

educaționale si de cercetare la obiectivele de 

specializare inteligentă. 

MECC/ANCD 

Elaborarea și implementarea unui Program  cu 

instrumente inovative de finanțare, dedicat 

dezvoltării ecosistemului inovațional la nivel 

național și regional 

MECC/ANCD, MEI 

(Asociațiile sectoriale) 

Sporirea gradului de valorificare a potențialului 

sistemului național de proprietate intelectuală 

pentru creșterea competitivității întreprinderilor 

AGEPI 

Valorificarea potențialului sistemului de achiziții 

publice pentru stimularea inovațiilor  

MF/AAP 

Facilitarea adoptării noilor tehnologii și sporirii 

capacităților digitale ale întreprinderilor  

MEI, ODIMM 

(ATIC) 

3. Mai multe locuri de muncă sigure și bine plătite 

Creșterea 

ocupării 

formale din 

contul 

conversiunii 

locurilor de 

muncă 

informale 

Educația populației din mediul rural și ajustarea 

ofertei educaționale la necesitățile pieței muncii 

MECC, MEI, MSPMS 

Încurajarea ocupării formale MSMPS, MEI, MF/SFS, 

CNAS, (CNSM,CNPM) 

Comunicarea riscurilor ocupării informale, 

sănătății și securității la locul de muncă. 

MSMPS, CNAS 

Subvenționarea creării locurilor de muncă 

productive de către întreprinderile tinere în 

mediul rural și peri-urban 

MEI, MSMPS, MF, 

ODIMM, (APL) 

Optimizarea serviciilor de stat de ocupare a 

forței de muncă 

MSMPS 

Diversificarea 

economică a 

spațiului rural 

Stimularea creării și dezvoltării în spațiul rural a 

întreprinderilor mici cu potențial de creștere sub 

aspect al veniturilor din vânzări și valorii 

adăugate,  creării locurilor de muncă durabile, 

reintegrării  eficiente a persoanelor reîntoarse de 

peste  

MEI, MADRM, ODIMM 

(APL, partenerii privați) 

Asigurarea la nivel local a infrastructurii rutiere, 

industriale și de afaceri, a serviciilor de transport 

public și de informare adecvate în vederea 

încurajării mobilității teritoriale a forței de 

muncă rurale în context regional 

MEI, MADRM 

Dezvoltarea în regiunile țării a infrastructurii 

comerciale și logistice, stimularea creării și 

dezvoltării centrelor de marketing și logistică  

MEI, MADRM 

Asigurarea oportunităților pentru părinții ce 

doresc să revină cât mai curând posibil pe piața 

muncii  

MECC, MSMPS, MEI 

(APL) 

Valorificarea potențialului economic al 

activităților de îngrijire ca oportunitate de 

creștere a ratei de ocupare 

MSMPS, MEI 
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Sporirea 

productivității 

și durabilității 

veniturilor pe 

lanțul 

agroalimentar 

 

Educația agricolă din perspectiva practicilor 

moderne de business agricol și a integrării 

funcției de extensiune agricolă în sectorul 

învățământului agricol 

MECC, MADRM, MEI 

Asigurarea fermierilor cu servicii calitative de 

consultanță în aplicarea practicilor corecte din 

punct de vedere agronomic și ecologic 

MADRM, MEI, MECC 

Asigurarea finanțării suficiente și fortificarea 

cadrului legal și instituțional în domeniul 

susținerii financiare a sectorului agroalimentar și 

spațiului rural  

MADRM, MF, MEI 

Promovarea și stimularea consumului și 

fabricării producției agroalimentare ecologice, 

produselor cu indicații geografice protejate și cu 

denumiri de origine, precum și a specialităților 

tradiționale garantate. 

MEI, MADRM/ANSA, 

AGEPI 

(Asociațiile de 

producători IGP, DO, 

STG) 

Stimularea utilizării de către producătorii 

agricoli a produselor de asigurare pentru 

atenuarea impactului dezastrelor naturale cauzate 

de schimbările climatice 

MADRM, MEI, MF 

(CNPF) 

Îmbunătățirea 

condițiilor de 

muncă 

Stimularea investițiilor angajatorilor în 

asigurarea condițiilor decente de muncă a 

angajaților 

MEI, MF, MSMPS 

Consolidarea dialogului social și parteneriatelor 

pe piața muncii la nivel central și local 

MSMPS, MEI 

(CNSM, CNPM) 

Consolidarea capacităților instituțiilor cu funcții 

de analiză și control în domeniul siguranței 

ocupaționale 

MSMPS/ Inspectoratul de 

stat al Muncii 

Îmbunătățirea cadrului legal și instituțional, 

sporirea eficienței controlului în domeniul 

sănătății și securității muncii  

MSMPS/ Inspectoratul de 

stat al Muncii, 

MEI/Agenția pentru 

supraveghere tehnică 

4. Creștere economică cu amprentă ecologică redusă 

Sporirea 

eficienței și 

durabilității 

utilizării 

energiei și 

resurselor 

naturale 

Politici publice în domeniul eficienței energetice 

și promovării surselor regenerabile de energie, 

orientate spre atingerea țintelor naționale 

asumate de Republica Moldova în plan 

internațional 

MEI, Agenția de Eficienta 

Energetica (AEE) 

Politici publice pentru majorarea performanței 

energetice a sectoarelor economice și atingerea 

obiectivelor de eficiență energetică 

MEI, AEE 

(partenerii privați) 

Implementarea practicilor și tehnologiilor de 

reducere a consumului specific și a pierderilor 

neproductive de apă în procesele industriale și de 

prestare a serviciilor 

MEI, MADRM 

(partenerii privați) 

Elaborarea și implementarea  instrumentelor 

administrative și financiare pentru protecția și 

utilizarea durabile a resurselor funciare în 

procesele economice. 

MADRM/AIPA 
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Eficientizarea gestionării subsolului și resurselor 

forestiere în vederea combaterii consumului 

abuziv, extensiv și ineficient a resurselor 

minerale și fondului silvic 

MADRM/Agenția 

Moldsilva, MEI 

Sporirea 

gradului de 

ecologizare a 

economiei 

Promovarea și stimularea implementării 

tehnologiilor eficiente de producere și 

consumului energiei verzi și produselor, 

materialelor și substanțelor rezultate din reciclare  

MEI/AEE, MADRM 

(partenerii privați) 

Decarbonizarea sectorului transportului și altor 

sectoare intensive din punct de vedere al 

emisiilor de carbon/gazelor cu efect de seră și 

poluării  

MEI, MADRM 

Valorificarea potențialului local (de cercetare-

dezvoltare, inovare și producere industrială) în 

procesul de tranziție spre (i) electrificare și 

utilizarea hidrogenului în economie, în special în 

domeniul transportului și (ii) implementarea 

principiilor economiei verzi/circulare. 

MEI, MECC, ANCD 

Implementarea în procesele economice a (i) 

tehnologiilor de producere mai curate din 

perspectiva emisiilor de carbon, poluării și altor 

riscuri de mediu, reciclării și reutilizării 

deșeurilor miniere și industriale și (ii) măsurilor 

de adaptare la schimbările climatice 

MEI, MARDM 

Alinierea programelor existente de dezvoltare a 

sectorului privat (criteriilor de eligibilitate, 

priorităților și măsurilor/ instrumentelor) la 

principiile economiei verzi și circulare 

MEI, MADRM 

Consolidarea cadrului legal și instituțional în 

domeniul (i) proiectării ecologice și (ii) 

elaborării și implementării proiectelor de 

parteneriate publice-private pentru colectarea și 

procesarea deșeurilor. 

MEI, MADRM 

(APL) 

Stimularea economică a procesării și reciclării 

deșeurilor menajere și industriale; Amplificarea 

măsurilor de conștientizare și educare a culturii 

acumulării și gestionării separate (selective) a 

deșeurilor  

MADRM, MEI, MECC 

(APL, partenerii privați) 

Valorificarea oportunităților economice în 

domeniul silviculturii, inclusiv stimularea 

investițiilor private pentru extinderea fondului 

forestier. 

 

MARDM/Moldsilva, MEI 

5. Infrastructura si condițiile de trai mai bune si accesibile pe întreg teritoriul țării 
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Îmbunătățirea 

conectivității 

fizice și 

mobilității în 

condiții de 

siguranță: 

Asigurarea planificării strategice (pe termen 

mediu-lung) în domeniul infrastructurii rutiere, 

transportului și logisticii, vizând toate tipurile de 

transport 

 

MEI 

Internalizarea costurilor externe în sectorul 

transporturilor  

 

MEI, MF, MADRM 

Integrarea modurilor de transport într-un sistem 

multimodal funcțional  

 

MEI 

Implementarea cadrului legal privind obligațiile 

de serviciu public pentru transportul feroviar  

MEI 

Liberalizarea piețelor de servicii de transport 

feroviar, concomitent cu reorganizarea CFM 

MEI 

Revizuirea programelor de transport rutier pentru 

interconectarea acestora, eficientizarea 

serviciilor regulate și sporirea accesului 

populației la aceste servicii 

MEI, ANTA 

(APL, Asociațiile 

patronale) 

Elaborarea și implementarea mecanismului de 

,,Obligații de serviciu public  (Public Service 

Obligation)” pentru serviciile regulate cu 

eficiență economică redusă, dar de utilitate 

sporită pentru populație 

MEI, MF 

(APL) 

Sporirea previzibilității, sustenabilității 

financiare și eficienței utilizării Fondului Rutier 

(FR) 

MEI 

Securizarea mijloacelor financiare pentru 

extinderea și mentenanța rețelei de drumuri 

MEI, MF 

Creșterea transparenței procesului decizional, 

relevanței economice și eficienței investițiilor 

publice alocate in proiectele de infrastructură 

rutieră la nivel central și local 

MEI 

(APL) 

Alinierea standardelor și normelor tehnice pentru 

proiectarea, construcția și exploatarea 

elementelor infrastructurii rutiere și de transport 

la cerințele actuale în materie de fiabilitate, 

durabilitate și reziliență 

MEI 

Sporirea calității proiectării și gestionarea 

eficientă a proiectelor de construcție, reabilitare 

și întreținere a infrastructurii rutiere și de 

transport public. 

MEI 

Planificarea pe bază multianuală și securizarea 

alocațiilor FR pentru măsurile de întreținere a 

drumurilor naționale și locale  

MEI, MF 

(APL) 
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Îmbunătățirea sistemului de administrare și 

finanțare a infrastructurii drumurilor la nivel 

local 

MEI, MF 

(APL) 

Asistență și suport pentru creșterea 

competitivității furnizorilor locali de servicii de 

proiectare și execuție a lucrărilor de reabilitare și 

întreținere a infrastructurii rutiere și de transport  

MEI 

Stimularea parteneriatelor dintre operatorii 

economici din domeniul infrastructurii rutiere, 

transportului și logisticii și sectorul educațional 

MEI, MECC 

Sporirea 

disponibilității 

și 

accesibilității 

utilităților 

publice: 

Program complex de consolidare a sistemului de 

elaborare și aprobare a documentației de 

urbanism și amenajare a teritoriului la nivel 

național, regional și local  

MEI, MADRM 

(APL) 

Îmbunătățirea evidenței și actualizarea datelor 

statistice referitoare la infrastructura utilitară 

BNS, MEI, MADRM 

Ancorarea investițiilor pentru  infrastructura 

utilitară (rețele de apă, energie electrică, energie 

termică, gaze naturale, sisteme centralizate de 

canalizare și epurare ș.a.)  în documentele de 

planificare spațială.  

APL 

Sporirea transparenței, eficienței și relevanței 

economice și sociale a alocațiilor bugetare pentru 

dezvoltarea infrastructurii utilitare la nivel 

central și local 

MEI, MADRM/ADR, 

AIPA 

(APL, IFI, Partenerii de 

dezvoltare) 

Suplimentarea alocațiilor bugetare și stimularea 

investițiilor private în infrastructurile și/sau 

serviciile utilitare. 

MEI, MF 

(CNPF, APL) 

Finanțarea prioritară a investițiilor publice pentru  

asigurarea accesului la sanitație sigură în toate 

instituțiile educaționale și de sănătate 

MECC, MSMPS, MF, 

MEI 

(APL) 

Alocarea prioritară a mijloacelor bugetare pentru 

atragerea finanțărilor în domeniul infrastructurii 

și mediului de la partenerii de dezvoltare 

MEI, 

MADRM/ADR/AIPA, 

MF 

(APL) 

Îmbunătățirea 

condițiilor de 

trai: 

Actualizarea actelor și documentelor normative 

privind dezvoltarea localităților și teritoriilor prin 

dezvoltarea reglementărilor tehnice din domeniu 

MEI 

Creșterea nivelului de transparență și eficiență 

decizională în procesul de elaborare și aprobare a 

documentației aferente dezvoltării teritoriilor și 

așezărilor umane 

MEI 

(APL) 

Sporirea performanței energetice a clădirilor, 

inclusiv pentru operaționalizarea mecanismului 

de certificare a performanței energetice a 

acestora 

MEI/AEE, MADRM 

(APL) 

Armonizarea cadrului legislativ și normativ în 

domeniul construcțiilor cu cerințele UE, inclusiv 

elaborarea anexelor naționale pentru aplicarea 

Eurocodurilor 

MEI 
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Punerea în aplicare a legislației noi cu privire la 

condominiu. Modernizarea modelului de 

gestionare a fondului locativ 

MEI 

(APL) 

Elaborarea și implementarea unui program de 

reabilitare a fondului locativ în conformitate cu 

principiile de eficiență energetică și dezvoltare 

durabilă, promovarea și stimularea investițiilor 

private în producerea locală și utilizarea 

tehnologiilor și materialelor locale. 

MEI/AEE 

Sporirea 

accesibilității, 

calității și 

fiabilității 

serviciilor 

digitale: 

Implementarea deplină și conformă a legislației 

privind serviciul universal,  adaptat la noile 

realități tehnologice și cerințe ale utilizatorilor 

MEI, MSMPS, MF, 

ANRCETI 

Promovarea și stimularea utilizării serviciilor de 

bandă largă în sectorul public 

Agenția de Guvernare 

Electronică, Serviciul 

Tehnologia Informației și 

Securitate Cibernetică, 

MEI, autoritățile 

addministrației publice 

centrale, APL 

Implementarea deplină și conformă a legislației 

privind accesul pe proprietăți și utilizarea 

partajată a infrastructurii asociate rețelelor 

publice de comunicații electronice 

MEI, (ANRCETI, APL, 

Operatorii de comunicații 

electronice) 

Sporirea fiabilității serviciilor de comunicații, 

prin asigurarea actualizării si respectării 

Normelor de construcție (NCM) din domeniu 

MEI 

Sporirea nivelului de protecție a intereselor 

consumatorilor de servicii digitale 

MEI/ANPCSP, 

(ANRCETI) 

6.      Vulnerabilitățile critice reduse 

Asigurarea 

securității 

aprovizionării 

cu energie, 

sporirea 

fiabilității și 

eficienței 

piețelor 

energetice: 

Îmbunătățirea climatului investițional în 

sectoarele energetice, inclusiv prin 

implementarea acquis-ului comunitar, 

MEI, AEE, AI 

(ANRE) 

Deschiderea efectivă, sporirea nivelului de 

concurență și transparență a piețelor locale de 

energie electrică și de gaze naturale 

MEI 

(ANRE) 

Dezvoltarea rețelelor fiabile de transport a 

gazelor naturale și energiei electrice și a 

capacităților de interconectare în flux 

bidirecțional cu țările vecine 

MEI 

(Operatorii din domeniu) 

Consolidarea potențialului intern de producere a 

energiei electrice și termice MEI, AEE 

Asigurarea elaborării și implementării cadrului 

normativ pentru constituirea și menținerea MEI 
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stocurilor de urgență de țiței și /sau produse 

petroliere. (ANRE) 

Îmbunătățirea eficienței energetice pe întreg 

lanțul de producere, transport, distribuție, 

furnizare și consum de energie 

MEI, AEE 

(ANRE) 

Asigurarea 

securității 

aprovizionării 

cu apă și 

creșterea 

rezilienței 

economice la 

schimbările 

climatice: 

Consolidarea capacităților de analiză, 

prognozare, evaluare și gestionare a riscurilor 

privind securitatea aprovizionării cu apă a 

diferitor tipuri de utilizatori în condițiile 

schimbărilor climatice 

MADRM 

Operaționalizarea conceptului de ”piață a apei” 
MADRM, MEI 

Sistem național integrat și coordonat/coerent de 

planificare și finanțare pe bază multianuală, din 

diferite surse a infrastructurii și serviciilor de pe 

tot lanțul apei și canalizării 

MADRM, MEI, MF 

Îmbunătățirea colaborării intersectoriale și 

transfrontaliere, consolidarea gestionării 

transfrontaliere pentru râurile Nistru și Prut 

MADRM, MEI, MAEIE 

Consolidarea sistemului de management a 

riscurilor; Încorporarea măsurilor moderne de 

adaptare și atenuare a impactului schimbărilor 

climatice în documentele de planificare 

strategică și financiară 

MADRM, MF, MAI, 

MEI 

Reducerea 

vulnerabilitățil

or sistemului 

financiar: 

Îmbunătățirea dialogului și interacțiunii cu 

instituțiile de reglementare și supraveghere și 

operatorii din sectorul bancar și cel de creditare 

nebancară  

MEI, MF 

(BNM, CNPF) 

Implementarea instrumentelor stimulative pentru 

dezvoltarea infrastructurii financiare, inclusiv în 

domeniul insolvenței corporative 

MEI, MJ, MF, ASP 

(BNM, CNPF) 

Stimularea îmbunătățirii guvernanței corporative 

și managementului financiar în sectorul public și 

cel privat 

MEI, MF, APP 

(CNPF, BNM) 

Consolidarea dialogului și interacțiunii cu 

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), 

alte instituții interesate și investitorii strategici 

din domeniul asigurărilor 

MEI, MF, MADRM 

(CNPF, operatorii privați 

și asociațiile acestora) 

Fortificarea 

rezilienței 

umane: 

Consolidarea dialogului și interacțiunii dintre 

autoritățile din sănătate și asistența socială cu 

instituțiile din sfera cercetării-dezvoltării și 

sectorul privat, stimularea dezvoltării 

capacităților locale de producere a 

medicamentelor și dispozitivelor medicale 

MSMPS, CNAM, CNAS, 

MEI, Agenția 

medicamentului, (USMF) 

Valorificarea potențialului Serviciului Universal 

în vederea sporirii accesibilității persoanelor cu 

MSMPS, CNAM, CNAS, 

MEI 
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venituri mici/din grupurile vulnerabile la 

serviciile de asistență medicală și socială  

(ANRCETI) 

Consolidarea sistemului informatic în domeniul 

sănătății și asistenței sociale 

MSMPS, CNAM, CNAS, 

Agenția Medicamentului 

Stimularea economică a activităților curative și 

de prevenire a îmbolnăviri, a regimului sănătos 

de alimentație, modului sănătos de viață și 

activității fizice îmbunătățite  

MSMPS, CNAM, CNAS, 

MEI, MF, AI 

(CNSM, operatorii 

privați) 

Fortificarea continuă a capacităților instituțiilor 

publice  în domeniul protecției consumatorilor 

MEI/ANPCSP, ANSA 

6. Capacitățile instituționale sporite 

Modernizarea 

sistemului de 

planificare a 

politicilor 

publice de 

dezvoltare 

economică: 

Dezvoltarea capacităților de elaborare a 

politicilor fundamentate pe dovezi și evaluarea 

impactului, inclusiv de planificare (management 

strategic) a performanțelor și riscurilor 

Cancelaria de stat, MF, 

MEI 

Asigurarea colectării datelor dezagregate 

conform criteriilor menționate de SND 

”Moldova 2030” și setului de indicatori 

naționalizați ai ODD. 

BNS, Cancelaria de stat, 

MEI 

Asigurarea planificării sistemice si inclusive a 

politicilor, inclusiv prin integrarea dimensiunii 

geografice (spațiale) în analiza economică 

Cancelaria de stat, MEI, 

MADRM, (APL) 

Consolidarea sistemului de planificare financiară 

strategică și bugetare pe programe 

MF, Cancelaria de stat, 

MEI 

Dezvoltarea capacitaților leadership, la nivel 

central și local, de comunicare strategică si 

consultare activă a părților interesate. 

Consolidarea capacităților APL în procesul de 

descentralizare administrativă și financiară 

Cancelaria de stat, 

ministerele și agențiile 

guvernamentale, (APL) 

Consolidarea credibilității și predictibilității 

instituționale, de rând cu creșterea gradului de 

responsabilitate și incluziune și asigurarea unui 

nivel sporit de receptivitate la evoluția cerințelor 

populației și economiei 

Cancelaria de stat, 

ministerele și agențiile 

guvernamentale, (APL) 

Asigurarea 

implementării 

eficiente și 

integre a 

politicilor: 

Fortificarea sistemului de planificare a politicilor 

și alocare a resurselor prin programe (proiecte) 

bugetare dedicate 

Cancelaria de Stat 

MF, MEI, MADRM 

Consolidarea sistemului de comunicare și 

interacțiune dintre agențiile de implementare a 

politicilor cu impact asupra dezvoltării 

economice 

MEI, MADRM, MECC, 

AI 

ODIMM, AIPA, ANCD 

Re-evaluarea modelului de administrare, 

organizare și finanțare a instituțiilor publice 

responsabile de valorificarea resurselor alocate 

pentru dezvoltarea sectorului privat 

Cancelaria de stat, MF, 

MEI 

Extinderea practicilor de administrare a 

instituțiilor publice cu funcții de implementare 

pe bază de parteneriate publice-private  

Cancelaria de stat, MF, 

MEI 
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Fortificarea sistemului de management 

organizațional al agențiilor de implementare a 

politicilor publice 

Cancelaria de stat, MF, 

MEI 

Dezvoltarea continuă a infrastructurii de 

guvernare electronică și stimularea valorificării 

depline a potențialului acesteia  

ASP, AGE 

Consolidarea 

sistemului de 

monitorizare și 

evaluare 

Creșterea gradului de utilizare a standardelor de 

management  și sistemului de control intern 

(managerial) în activitatea instituțiilor publice  

Cancelaria de stat, MF 

Implementarea evaluării bazate pe impact a 

documentelor de politici publice 

Cancelaria de stat 

Delegarea către sectorul privat și asociativ a 

funcțiilor de monitorizare și evaluare externă a 

impactului politicilor publice 

Cancelaria de stat 

(ONG) 
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ABREVIERI 

AAP Agenția de Achiziții Publice 

AEE Agenția pentru Eficiență Energetică  

ADR Agențiile De Dezvoltare Regională 

AGE Agenția de Guvernare Electronică 

AGEPI  Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală 

AI Agenția de Investiții 

AIPA Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură 

ANCD Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare 

ANI Agenția Națională de Integritate 

ANOFM Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 

ANPCSP Agenția Națională pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea 

Pieței 

ANRCETI Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și 

Tehnologia Informației 

ANRE Agenția Națională Pentru Reglementare În Energetică 

ANSA Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 

APL Administrația Publică Locală 

APP Agenția Proprietății Publice 

ASP Agenția Servicii Publice 

AȘM Academia de Științe a Moldovei 

ATIC  Asociația Companiilor IT 

BAT Best Available Techniques 

BM Banca Mondială 

BNM Banca Națională a Moldovei 

BNS Biroul Național de Statistică 

CFM Calea Ferată din Moldova 

CNAM Casa Națională de Asigurări în Medicină 

CNAS Casa Națională de Asigurări Sociale 

CNPM Confederația Națională a Patronatelor din Moldova 



 

 
SEIDD V3_29Martie2021 

117 

CNSM Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova 

Consecon Consiliul Economic pe lângă Prim-ministru 

CSM Consiliul Suprem al Magistraturii 

DO Denumire De Origine 

ECA Europa Centrală și Asia 

EIR Evaluarea impactului de reglementare 

EU Uniunea Europeană 

FDI Foreign Direct Investments 

FR Fondul Rutier 

FTSCFTS Folosința Terenurilor, Schimbarea Categoriei de Folosință a 

Terenurilor și Silvicultura 

GES Gaze cu efect de seră 

HHI Herfindahl–Hirschman Index 

ICG Indicele Global al Competitivității 

IFI Instituții financiare internaționale 

IGP Indicație Geografică Protejată 

IMM Întreprinderi mici si mijlocii 

INCE Institutul Național pentru Cercetări Economice 

IPL Indicele de Performanță Logistică 

ISD Investiții Străine Directe 

ISM Întreprinderi de stat și municipale 

MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

MAEIE Ministerul Afacerilor Externe si Integrării Europene 

MAI Ministerul Afacerilor Interne 

MECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 

MEI Ministerul Economiei și Infrastructurii 

MF Ministerul Finanțelor 

MIA Moldova Investment Agency 

MJ Ministerul Justiției 
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MSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 

NEET Not in Employment, Education or Training 

ODD Obiectivele de dezvoltare durabilă 

ODIMM Organizația pentru dezvoltarea IMM-urilor 

OMC Organizația Mondială a Comerțului 

ONG Organizații Neguvernamentale 

PE Parteneriatul Estic 

PI Proprietatea intelectuală 

PIB Produsul Intern Brut 

PIUP Procesele Industriale și Utilizarea Produselor 

PTF Productivitatea Totală a Factorilor 

SEIDD  Strategia pentru o Economie Incluzivă, Durabilă și Digitală 

SFS Serviciul Fiscal De Stat 

SIRF Standardele Internaționale de Raportare Financiară 

SNAIPE Strategia Națională pentru Atragerea Investițiilor și Promovarea 

Exporturilor 

SND Strategia Națională de Dezvoltare  

STG Specialități Tradiționale Garantate 

SV Serviciul Vamal 

TIC Tehnologii Informaționale Și Comunicațiial 

ZEL Zone Economice Libere 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA  

 
   

   

Nr. 21-113-66-1951                                                     Chișinău   17.03.2021 

 

Casa Guvernului, 

MD-2033, Chişinău, 

Republica Moldova  

 

Telefon: 

+ 373 22 250 101 

 

Fax: 

+ 373 22 242696 

 

 

 

Ministerul Economiei și Infrastructurii 

Ministerul Finanțelor (spre notificare) 

 

La nr. 04-914 din 26.02.2021 

În conformitate cu prevederile pct.34 subpct.10) din Regulamentul cu privire la 

planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea 

documentelor de politici publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.386/2020, 

Cancelaria de Stat, în calitate de autoritate publică care asigură coordonarea procesului 

de planificare a politicilor publice și de elaborare a documentelor de politici publice, 

prezintă rezultatele evaluării calității și conformității proiectului Strategiei pentru o 

economie incluzivă, durabilă și digitală până în anul 2030 (se anexează).  

 

 

Secretar general adjunct    /semnat electronic/ Adrian ERMURACHI 

       al Guvernului 
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Anexă la nr. 21-113-66-1951 din 17.03.2021 

 

 

Raport de evaluare  

a calității și conformității proiectului Strategiei pentru o economie incluzivă, durabilă și 

digitală până în anul 2030 

 

Cancelaria de Stat a examinat proiectul Strategiei pentru o economie incluzivă, durabilă și digitală 

pînă în anul 2030, înaintat de Ministerul Economiei și Infrastructurii prin scrisoarea nr. 04-914 din 

26.02.2021, în conformitate cu prevederile pct. 34 subpct. 10) din Regulamentul cu privire la 

planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de 

politici publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.386/2020. 

Analizând proiectul Strategiei prin prisma criteriilor de evaluare a calității și conformității 

proiectelor documentelor de politici publice, stabilite în anexa nr.2 din Regulamentul vizat, se 

constată următoarele: 

Criteriu Gradul de conformare 

Sfera de aplicare Da 

1. Stabilește documentul de politici 

publice explicit domeniul sau 

subdomeniul de activitate?  

Da 

Strategia definește politicile publice în domeniul economic, fiind aplicat 

principiul complementarității și coerenței politicilor economice în raport cu alte 

domenii și subdomenii. 

Totodată, comparativ cu documentul de concept prezentat spre evaluare la 

etapa inițială de elaborare a proiectului Strategiei, care definea clar domeniile 

pentru care se planifică politicile publice pînă în anul 2030, versiunea finală a 

documentului nu stabilește concret alte domenii care fac obiectul prezentei  

Strategii. Referințe la domeniile respective (agricultură, dezvoltarea afacerilor 

și forța de muncă; protecția consumatorului, calitatea produselor și serviciilor 

(inclusiv siguranța alimentelor); construcții, amenajarea teritoriului și 

urbanism; tehnologia informației; securitate și eficiență energetică; transport 

și infrastructura drumurilor) se regăsesc dispersat în conținutul capitolelor, 

nefiind reflectate clar (concentrat) în Introducere pentru a avea din start o 

viziune de ansamblu asupra ariei de aplicare a Strategiei.  

2. Corespunde domeniul sau 

subdomeniul abordat cu prevederile 

prezentei hotărâri?  

Da 

Domeniul abordat de proiectul Strategiei corespunde tipului de document de 

politici publice selectat, pentru realizarea obiectivelor căruia au fost identificate 

18 documente de politici și programe bugetare subsecvente, care vor fi 

elaborate și implementate pe termen mediu.  

(Anexa A1) 

3. Corespunde perioada cuprinsă în 

documentul de politici publice cu 

cea prevăzută pentru tipul relevant 

de document de politici publice? 

Da 

Documentul stabilește politicile publice în domeniul economic pe termen lung, 

perioada de implementare constituind anii 2021-2030 și fiind corelată cu 

perioada de implementare a Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 

2030”.  

Relevanța Da 

1. Este clar explicată necesitatea şi 

importanţa elaborării documentului 

de politici publice?  

Da 

Pe lângă faptul că documentul pornește de la necesitatea de a implementa 

Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030” și Agenda de Dezvoltare 

Durabilă 2030, precum și reieșind din faptul că majoritatea documentelor de 

planificare strategică în domeniul economic au expirat sau sunt cu termen de 

acțiune în expirare, continuitatea cărora va fi asigurată de Strategia în cauză, 

documentul conturează necesitatea stringentă de a interveni cu un mix de 

politici publice mai ample și mai hotărâte pentru consolidarea potențialului și 



accelerarea creșterii economice a țării - bazate pe competitivitate și favorabile 

incluziunii, precum și pentru valorificarea deplină a acestui potențial. 

(Introducere, Capitolele I și II) 

2. Descrie documentul de politici 

publice legătura cu Strategia 

naţională de dezvoltare, alte 

documente de planificare şi de 

politici publice, angajamentele 

internaţionale şi cadrul normativ 

existent relevant domeniului sau 

subdomeniului abordat? 

Da 

Proiectul Strategiei asigură legătura cu Strategia Națională de Dezvoltare 

„Moldova 2030”, Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030, Acordul de Asociere 

RM-UE. La fel, documentul ia în considerație și prevederile principalelor 

documente relevante ale UE, ce vizează dezvoltarea economică durabilă și 

inclusivă, printre care (i) O nouă Strategie Industrială pentru Europa, (ii) 

Strategia IMM-urilor pentru o Europă sustenabilă și digitală și (iii) Viziunea 

asupra Politicii UE privind Parteneriatul Estic (PaE) după anul 2020 (ce se 

bazează pe principiul alinierii graduale a țărilor-membre ale PE la viziunea, 

obiectivele majore și prioritățile UE în materie de politici economice și 

sociale). 

(Introducere) 

Analiza situației Parțial  

1. Sunt problemele din domeniul sau 

subdomeniul abordat descrise şi 

explicate clar şi detaliat în 

documentul de politici publice?  

Parțial 

Capitolul I descrie detaliat problemele domeniului abordat și a unor domenii 

aferente.  

Totodată, în cazul domeniilor conexe celui economic cuprinse de Strategie, 

gradul de detaliere a problemelor este relativ, acestea fiind identificare 

fragmentar. Spre exemplu, menționăm că din analiza situației prin prisma 

infrastructurii, se constată că nu s-au analizat problemele ce țin de sectorul 

energetic.  

2. Sunt descrise suficient de detaliat 

evoluţia problemelor în timp, 

amploarea acestora şi consecinţele 

negative generate de acestea?  

Da 

Capitolul I analizează problemele, urmând o abordare sistemică (începând cu 

demografia populației și finalizând cu bunăstarea acesteia), tendințele istorice 

și evoluțiile recente ale situației economice și sociale la nivel local, regional și 

global - în special în contextul pandemiei COVID-19. 

3. Sunt descrise detaliat cauzele care 

duc la apariţia problemelor 

identificate în documentul de politici 

publice?  

Da 

Capitolul I descrie detaliat cauzele problemelor în domeniul vizat, cât și 

consecințele (impactul) acestora pe termen mediu și lung asupra oamenilor și 

economiei. 

4. Sunt indicate grupurile 

vulnerabile şi impactul problemelor 

analizate asupra acestora, sunt 

descrise aspectele de inechitate?  

Parțial  

Atât problemele, cât și activitățile planificate și impactul identificat sunt 

reflectate prin prisma diferitor categorii de persoane, în special din grupurile 

vulnerabile.  

Însă, totodată, nu se specifică concret care categorie de populație intră în 

grupurile vulnerabile pentru care sunt destinate politicile publice planificate. 

(Capitolele I, II și III) 

5. Sunt utilizate dovezi calitative şi 

cantitative pentru descrierea 

problemelor din domeniul sau 

subdomeniul abordat în documentul 

de politici publice? Sunt datele 

statistice utilizate cele mai recente 

disponibile şi preluate din surse de 

încredere?  

Da 

Strategia conține date statistice și administrative, cantitative și calitative, 

preluate din surse oficiale naționale și internaționale. Totodată, documentul 

conține multiple estimări ale autorilor, elaborate în baza datelor BNS. 

(Capitolul I Analiza situației; capitolul III Impactul Strategiei; Capitolul IV 

Indicatori de monitorizare și evaluare) 

6. Sunt analizate/utilizate cele mai 

bune practici internaționale 

relevante pentru problemele 

identificate şi aplicabile în condițiile 

respective?  

Da  

Proiectul face referință la diverse rapoarte și studii internaționale, precum:  

- World Bank Group, „Moldova. Paths to Sustained Prosperity. A systematic 

country diagnostic”, Report no.107502-MD, August 2016; 

- Nathan Associates, „Moldova’s Trade Corridor Assessment. Summary”, 

USAID, 2018; 



- Anna Akhalkatsi, Filip Jolevski, Natasha Rovo, „The Growing Impact of 

COVID-19 on Moldova’s private sector”, Juy 13, 2020, World Bank blogs 

Eurasian Perspectives; 

- GETINSA, “Support to the Preparation of a Transport Sector Strategy for 

the Republic of Moldova. Main Report I. Present Situation Analysis of the 

Transport Sector of Moldova”, World Bank; 

- Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare „Analiza econometrică a diferențelor 

salariale între femei și bărbați pe piața muncii din Republica Moldova”, 25 

ianuarie 2020; 

- INCE, Proiectul de cercetare aplicativă „Perfectionarea politicii de 

dezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii si consolidarea parteneriatului 

intre business si organele administrației publice” (2011-2014) (director de 

proiect dr.hab. Aculai E.) etc. 

7. Sunt descrise detaliat prognozele 

evoluţiei problemelor în cazul 

neintervenţiei Guvernului?  

Da 

Este evaluat impactul anticipat al Strategiei, inclusiv prin intermediul 

scenariului de bază (quasi-inerțial) și scenariului alternativ (cu intervenții). 

(Capitolele I și III) 

8. Analiza situaţiei a luat în calcul 

rezultatele consultărilor cu părţile 

interesate? 

Parțial 

Au avut loc consultări cu subdiviziunile interne ale MEI și consultări publice 

în cadrul ședințelor organizate cu părțile interesate.  

Totodată, rezultatele consultărilor nu pot fi evaluate, deoarece Nota 

informativă nu reflectă aspectele respective, iar sinteza recomandărilor, 

prevăzută de art. 12 din Legea nr. 239/2008, nu a fost prezentată.   

Obiective Da 

1. Descrie documentul de politici 

publice o viziune clară şi realizabilă 

a situaţiei dorite la sfârşitul 

perioadei de implementare?  

Da 

Strategia își propune atingerea unor rezultate de dezvoltare socioeconomică 

tangibile, durabile, distribuite echitabil și cu impact real asupra bunăstării 

oamenilor. 

(Capitolele II, III, IV) 

2. Conţine documentul de politici 

publice obiectivele necesare pentru 

realizarea viziunii stabilite şi 

soluţionarea problemelor descrise?  

Da 

Strategia stabilește 7 obiective generale pentru atingerea scopului și realizarea 

viziunii strategice de dezvoltare a Republicii Moldova pe termen lung, centrată 

pe calitatea vieții oamenilor.  

Totodată, obiectivele Strategiei corelează direct și detaliază obiectivele din 

SND „Moldova 2030” și sunt aliniate la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă. 

(Capitolul II) 

3. Sunt obiectivele formulate în 

conformitate cu cerinţele pentru 

tipul corespunzător al documentului 

de politici publice?  

Da 

Obiectivele generale sunt detaliate în obiective specifice, dezvoltate conform 

direcțiilor prioritare de intervenție, rezultatele preconizate în rezultatul 

implementării acestora fiind reflectate în indicatorii de impact economic, 

social, ecologic, administrativ. 

(Capitolele III și IV) 

4. Ţin cont obiectivele stabilite de 

grupurile-ţintă identificate? 
Parțial 

Obiectivele țintesc toți cetățenii Republicii Moldova, în calitate de grupuri-țintă 

pentru unele politici fiind menționați săracii, femeile și tinerii.  

Grupurile vulnerabile nu sunt specificate expres.  

Intervenții Da  

1. Sunt obiectivele stabilite 

transpuse în acţiuni de politici 

publice în funcţie de cerinţele 

corespunzătoare tipului 

documentului de politici publice 

elaborat?  

Da  

Strategia corespunde cerințelor aferente transpunerii obiectivelor generale în 

direcții prioritare de intervenție și, respectiv, în obiective specifice. 

 

(Capitolul II) 

2. Sunt acţiunile de politici publice 

propuse detaliate în conformitate cu 

Da 



cerinţele pentru tipul de document 

de politici publice respectiv?  
Strategia corespunde cerințelor aferente stabilirii și detalierii acțiunilor de 

politici, caracteristice pentru acest tip de document de politici publice. 

Totodată, documentul stabilește un set de acțiuni aferente asigurării 

implementării integrale și eficiente a Strategiei și măsurile de 

atenuare/minimizare/eliminare a riscurilor asociate implementării acesteia. 

(Capitolul V; Anexa A2) 

3. Reflectă alegerea acţiunilor de 

politici publice propuse lecţiile 

învăţate din practicile anterioare şi 

analiza situaţiei efectuată?  

Da 

 

(Capitolul II) 

4. Sunt descrise toate impacturile 

anticipate ale acţiunilor de politici 

publice propuse?  

Da 

Este descrisă evoluția impactului (termen scurt, mediu și lung) în mediul 

economic, social, ecologic și administrativ în urma implementării Strategiei. 

(Capitolul III) 

5. Sunt impacturile descrise 

precedate de analiza calitativă şi 

cantitativă de rigoare?  

Da 

Evoluția indicatorilor de impact (economic, social, ecologic și administrativ) 

este estimată atât pentru scenariul de bază și cât cel alternativ.  

(Capitolul III) 

6. Sunt estimate costurile pentru 

implementarea documentului de 

politici publice în funcţie de 

cerinţele pentru fiecare tip de 

document?  

N/a 

Conform prevederilor Regulamentului cu privire la planificarea, elaborarea, 

aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici 

publice (HG nr. 386/2020), estimarea costurilor de implementare și a surselor 

de finanțare este realizată în cadrul programelor. 

7. Sunt descrise riscurile anticipate 

în implementarea documentului de 

politici publice şi măsurile de 

prevenire şi contracarare a 

acestora? 

Da 

Strategia evaluează și estimează probabilitatea apariției riscurilor strategice și 

operaționale asociate implementării, cu stabilirea setului de măsuri de 

atenuare/minimizare/eliminare, exercițiul respectiv fiind realizat, cu aplicarea 

referințelor metodologice din Ghidul de implementare a managementului 

riscului la nivelul Comisiei europene și în conformitate cu prevederile Legii 

nr.229/2010 privind controlul financiar public intern.  

(Capitolul V) 

Monitorizare și evaluare Da  

1. Conţine documentul de politici 

publice descrierea procesului de 

monitorizare şi evaluare, în 

conformitate cu cerinţele prevăzute 

în prezenta hotărâre?  

Da 

Strategia va fi monitorizată anual în baza documentelor de politici publice 

subsecvente și de planificare anuală a autorităților responsabile de 

implementare.  

Mecanismul de evaluare stabilit prevede evaluarea intermediară și la final de 

termen. 

Este stabilită structura rapoartelor de monitorizare și evaluare, periodicitatea/ 

termenul de raportare și autoritatea administrativă centrală responsabilă de 

asigurarea procesului de raportare. 

(Capitolul VI) 

2. Este prevăzută explicit frecvența 

procedurilor de monitorizare şi 

evaluare a documentului de politici 

publice?  

Da 

Strategia va fi monitorizată anual (pînă la 15 aprilie) și supusă evaluării 

intermediare (septembrie 2026) și evaluării finale (septembrie 2031).  

(Capitolul VI) 

3. Sunt indicaţi responsabilii pentru 

efectuarea monitorizării şi evaluării 

documentelor de politici publice?  

Da 

Ministerul Economiei și Infrastructurii este autoritatea administrativă centrală 

responsabilă pentru efectuarea monitorizării și evaluării Strategiei. 

Totodată, sunt stabiliți responsabilii pentru asigurarea elaborării și 

implementării celor 18 documente de politici și programe subsecvente 

Strategiei și pentru implementarea direcțiilor de intervenție pentru cele 7 

obiective generale.  

(Capitolul VI și Anexele A1 și A2) 



4. Sunt incluşi indicatorii de 

monitorizare şi evaluare conform 

cerinţelor pentru tipul de document 

de politici publice relevant? 

Parțial 

Indicatorii de monitorizare și evaluare sunt stabiliți pentru fiecare obiectiv 

general, fiind estimate țintele pentru anii 2022, 2026 și 2030, cu utilizarea celor 

mai recente valori de referință (anii 2018, 2019). 

Indicatori stabiliți nu sunt dezagregați conform criteriilor relevante (gen, 

vârstă, zonă geografică, statut socio-economic etc.). 

Prezentarea generală Da  

1. Urmează documentul de politici 

publice structura corespunzătoare 

tipului respectiv, descrisă în 

prezenta hotărâre?  

Da 

Strategia urmează structura prevăzută în pct. 8 din Regulamentul cu privire la 

planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea 

documentelor de politici publice (HG nr. 386/2020). 

2. Este documentul de politici 

publice cât mai succint posibil, 

utilizează un limbaj clar şi este uşor 

de citit?  

Parțial 

Strategia este comprehensivă, utilizează un limbaj clar și coerent. 

Volumul de 118 pagini este generat de tipul documentului de politici și 

domeniul abordat. Ponderea secțiunilor de analiză a situației și aspecte de ordin 

metodologic, aplicate în procesul elaborării documentului constituie circa 47% 

din total.  

3. Prezintă documentul de politici 

publice o ordine logică de la analiză 

spre viziune şi de la obiective spre 

intervenţii?  

Da 

Strategia este structurată, conform rigorilor stabilite de cadrul metodologic, 

fiind constituită din Introducere, 6 capitole și Anexe, secțiunile fiind ordonate 

în consecutivitatea logică a conținutului acestora.   

4. Sunt incluse toate anexele 

necesare cu analizele şi documentele 

de suport? 

Da  

Strategia conține 2 anexe, care vin întru completarea conținutului și listarea 

documentelor de politici și programelor relevante Strategiei, dar și întru 

stabilirea tuturor părților responsabile de implementarea documentului. 

Analizele sectoriale și explicațiile cu caracter metodologic se regăsesc în textul 

propriu-zis al Strategiei. 

Participarea părților 

interesate 

Da 

1. A fost plasat pe pagina web 

oficială conceptul documentului de 

politici publice?  

Da  

Conceptul Strategiei a fost plasat pe pagina electronică a Ministerului 

Economiei și Infrastructurii. 

Link: https://mei.gov.md/sites/default/files/concept_seidd_2030.docx  

2. A fost acordat suficient timp 

pentru colectarea propunerilor ca 

urmare a publicării anunţului de 

iniţiere a elaborării documentului de 

politici publice?  

Da  

Perioada consultărilor publice: 10.08.2020 - 15.09.2020. 

3. Este documentul de politici 

publice elaborat cu implicarea 

tuturor părţilor interesate în 

soluţionarea problemelor abordate?  

Parțial  

În procesul elaborării Strategiei echipa de experți a conlucrat cu Ministerul 

Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului, informația fiind menționată în Nota informativă. 

Introducerea nu reflectă părțile implicate în elaborarea Strategiei, precum 

prevede pct. 8 (1) din Regulamentul cu privire la planificarea, elaborarea, 

aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici 

publice (HG nr. 386/2020). 

4. Au fost constituite platforme de 

conlucrare cu părţile interesate 

(grupuri de lucru, platforme on-line 

etc.)?  

Da  

Au avut loc ședințe de consultare a proiectului Strategiei pe platforme on-line, 

mențiuni privind crearea unui grup de lucru dedicat elaborării documentului nu 

se conțin în Nota informativă. 

5. Care este ponderea propunerilor 

recepţionate şi acceptate/incluse în 

proiectul documentului de politici 

publice? 

Nu 

Nota informativă nu conține mențiuni privind propunerile recepționate în 

procesul de consultări publice. Proiectul Strategiei nu conține Sinteza 

recomandărilor, conform prevederilor art. 12 din Legea nr. 239/2008. 

https://mei.gov.md/sites/default/files/concept_seidd_2030.docx


Concluzii și recomandări: 

În baza listei de control privind criteriile de evaluare a calității și conformității proiectelor 

documentelor de politici publice, se constată un grad înalt de conformare a proiectului Strategiei 

pentru o economie incluzivă, durabilă și digitală pînă în anul 2030, rata de conformare constituind 

circa 80%.  

În vederea asigurării unei conformări integrale a documentului, în procesul definitivării proiectului 

Strategiei vor fi considerate următoarele recomandări:  

1. Ținând cont că SEIDD 2030 va constitui un document umbrelă în domeniul economic, având 

o abordare intersectorială/interinstituțională, considerăm relevant a examina oportunitatea 

includerii în Introducere a referințelor privind domeniile de activitate cu valoare adăugată 

înaltă și cu relevanță directă asupra obiectivelor dezvoltării economice durabile, incluzive și 

inteligente. 

2. Reiterăm necesitatea dezagregării setului de indicatori stabiliți conform criteriilor relevante 

(gen, vârstă, mediu de trai, statut socio-economic etc.), astfel fiind respectat principiul 

Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030, conform căruia „nimeni nu este lăsat în urmă”. 

Includerea principiului respectiv este importantă pentru generarea datelor calitative și 

cantitative cu privire la situația grupurilor de persoane vulnerabile și considerarea necesităților 

acestora, inclusiv prin prisma implicării tuturor actorilor relevanți în procesul de înlăturare a 

discrepanțelor dintre grupurile respective. 

3. Recomandăm examinarea posibilității restructurării conținutului capitolului V. Riscurile de 

implementare a SEIDD 2030, prin transferarea conținutului cu caracter metodologic și de 

suport în anexă la document. Or, conform prevederilor punctului 8) al Regulamentului aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 386/2020 capitolul respectiv va conține descrierea riscurilor 

anticipate și a măsurilor de diminuare/eliminare. Abordarea respectivă propunem a fi aplicată 

și asupra altor capitole ale documentului (la discreția autorilor).  

Conform prevederilor pct. 34 din Hotărîrea Guvernului nr. 386/2020 cu privire la planificarea, 

elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice, 

în procesul de elaborare a Strategiei au fost respectate toate etapele listate de actul normativ 

menționat, Cancelaria de Stat expertizând Conceptul acestuia, precum și asigurând notificarea 

Ministerului Finanțelor. 

Astfel, în virtutea competenței de coordonare generală a procesului de planificare, elaborare, 

implementare, monitorizare și evaluare a documentelor de politici publice și conform prevederilor 

Hotărârii Guvernului nr. 386/2020, Cancelaria de Stat recomandă definitivarea proiectului Strategiei, 

întocmirea dosarului de însoțire a proiectului, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.610/2018 

și transmiterea acestuia spre înregistrare Cancelariei de Stat în vederea examinării în cadrul ședinței 

Secretarilor generali de stat și demarării procedurii de avizare. Menționăm că dosarul de însoțire a 

proiectului va fi completat cu prezentul Raport de evaluare și sinteza recomandărilor recepționate în 

procesul consultărilor publice.  

Cancelaria de Stat va fi inclusă în lista ministerelor și autorităților a căror avizare este necesară. 

Copia raportului de evaluare a calității și conformității proiectului Strategiei pentru o economie 

incluzivă, durabilă și digitală până în anul 2030 se transmite spre notificare Ministerului Finanțelor. 



 

Nota informativă 

la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei pentru o economie 

incluzivă, durabilă și digitală până în anul 2030 „SEIDD 2030” 

 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei pentru o economie incluzivă, 

durabilă și digitală până în anul 2030 „SEIDD 2030” a fost elaborat de către Ministerul Economiei 

și Infrastructurii cu suportul partenerilor de dezvoltare, în mod special al proiectului „Consilierea 

Guvernului Republicii Moldova în politici economice” implementat de GIZ. 

 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite 

La moment Ministerul Economiei și Infrastructurii coordonează și monitorizează un număr 

important de documente de politici publice, care sunt în expirare/expirate și respectiv este necesar 

a fi inițiat un proces de elaborare a unui nou cadru de politici strategice pe domenii.  

Astfel, s-a considerat oportun ca continuitatea acestora la nivel de planificare strategică să fie 

asigurată de Strategia pentru o economie incluzivă, durabilă și digitală până în anul 2030 (în 

continuare „SEIDD 2030”), inclusiv în contextul noului cadru de planificare strategică (Hotărârea 

Guvernului nr.386/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la planificarea, elaborarea, 

aprobarea, implementare, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice), precum și 

în contextul prevederilor Strategiei Națională de Dezvoltare „Moldova 2030” ( în continuare SND 

Moldova 2030), viziunea căreia este raționalizarea numărului documentelor de politici sectoriale 

și asigurarea coerenței între acestea. 

SEIDD 2030 este conex viziunii de dezvoltare și priorităților pe domenii coroborate la Obiectivele 

de Dezvoltare Durabilă 2030 și va contribui la implementarea primului pilon din cei 4 piloni ai 

Strategiei Națională de Dezvoltare „Moldova 2030” - dezvoltare economică durabilă și 

incluzivă. 

Urmând constatările, principiile și obiectivele SND Moldova 2030 și ale Agendei globale 2030, 

SEIDD 2030 oferă opțiuni de politici, ținte și indicatori cu nivel mai avansat de detaliere, pentru 

următoarele 3 obiective strategice ale SND Moldova 2030: (i) creșterea veniturilor din surse 

durabile și atenuarea inegalităților economice, (ii) creșterea accesului oamenilor la infrastructura 

fizică, utilitățile publice și condiții de locuit și (iii) ameliorarea condițiilor de muncă și reducerea 

ocupării informale. 

Totodată, implementarea cu succes a SEIDD 2030 va contribui și la atingerea altor obiective ale 

SND Moldova 2030, precum cele ce țin de calitatea guvernării, climatul social, calitatea mediului 

ambiant, etc. 

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislației naționale cu legislația Uniunii Europene 

Pornind de la importanța prevederilor Acordului de Asociere RM – UE și rolul crucial al procesului 

de integrare europeană pentru modernizarea Republici Moldova, SEIDD 2030 ia în considerație 

prevederile acestui Acord, precum și ale principalelor documente relevante ale UE, ce vizează 

dezvoltarea economică durabilă și inclusivă, printre care (i) O nouă Strategie Industrială pentru 

Europa, (ii) Strategia IMM-urilor pentru o Europă sustenabilă și digitală și (iii) Viziunea asupra 



Politicii UE privind Parteneriatul Estic (PE) după anul 2020 (ce se bazează pe principiul alinierii 

graduale a țărilor-membre ale PE la viziunea, obiectivele majore și prioritățile UE în materie de 

politici economice și sociale). 

Totodată, proiectul nu este elaborat în scopul armonizării legislației naționale cu legislația UE, 

exceptându-se de efectuarea expertizei de compatibilitate. 

 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Scopul major al prezentei Strategii este de a asigura un nivel mai înalt de prosperitate comună a 

cetățenilor Republicii Moldova într-o economie mai productivă, mai competitivă și mai incluzivă, 

bazată pe valorificarea deplină a potențialului de creștere economică accelerată și durabilă și 

redistribuirea mai justă a veniturilor și bunăstării. 

Viziunea strategică de dezvoltare a Republicii Moldova pe termen lung este centrată pe calitatea 

vieții oamenilor  - în prezent și în viitor, manifestată inclusiv prin venituri suficiente și sustenabile, 

condiții de trai și de muncă decente ale acestora – obiective socioeconomice polivalente și 

interdependente, ce  necesită o abordare sistemică și multidimensională.  

Urmând această abordare - într-o lume marcată de incertitudini și provocări și în plină tranziție 

verde și digitală, în condițiile unui potențial modest de resurse naturale locale și unor tendințe 

demografice îngrijorătoare, intervențiile de politici propuse în prezenta Strategie țintesc în mod 

prioritar punerea în valoare a capitalului uman, necesitățile și oportunitățile de dezvoltare a 

acestuia pe toată durata vieții. Concomitent, urmează a fi asigurate condițiile - eliminate 

constrângerile și oferite stimulente, pentru transformarea provocărilor legate de deficitul de 

resurse naturale, schimbările climatice și de alt gen și gradul redus de reziliență la acestea în 

oportunități de creștere economică mai accelerată, mai durabilă și mai incluzivă. Pentru 

atingerea acestor ținte vor fi elaborate și puse în aplicare instrumente de politici dedicate și bine 

focusate, ce vor contribui la valorificarea vocației și locației europene strategice a Republicii 

Moldova și potențialului țării de integrare în lanțurile globale de aprovizionare. 

Scopul major al prezentei Strategii urmează a fi realizat prin implementarea activităților 

(intervențiilor de politici), ce țintesc următoarele obiective: 

1. Oportunități economice extinse și diversificate pentru IMM-uri; 

2. Întreprinderi productive, inovative și competitive; 

3. Mai multe locuri de muncă sigure și bine plătite; 

4. Creștere economică cu amprentă ecologică redusă; 

5. Infrastructură fizică, utilități publice și condiții de trai mai bune și mai accesibile pentru 

toți; 

6. Reziliență sporită la vulnerabilitățile critice; 

7. Capacități instituționale sporite. 

Capitolul I al Strategiei (Analiza situației) a scos în evidență cele mai sensibile probleme, 

constrângeri și provocări pentru dezvoltarea economică durabilă și inclusivă a țării și cauzele 

principale ale acestora, în rezultatul unei analize, care a urmat o abordare sistemică (începând cu 

demografia populației și finalizând cu bunăstarea acesteia) și nu doar tendințele istorice, ci și 

evoluțiile recente ale situației economice și sociale la nivel local, regional și global – în special în 

contextul pandemiei de COVID-19 și consecințelor acesteia pe termen mediu și lung asupra 

oamenilor și economiei. 



În Capitolul II al SEIDD 2030 sunt prezentate obiectivele pe termen lung pentru dezvoltarea 

economică incluzivă și durabilă a țării, direcțiile prioritare și activitățile pentru atingerea acestora, 

ce țintesc în mod prioritar punerea în valoare a capitalului uman, necesitățile și oportunitățile de 

dezvoltare a acestuia pe toată durata vieții. Prin intervențiile de politici publice propuse urmează a 

fi eliminate constrângerile și stimulată activitatea antreprenorială și competiția de piață, amplificată 

productivitatea și creșterea sectorului privat, astfel creându-se premisele pentru transformarea 

provocărilor legate de deficitul de resurse naturale, schimbările climatice și de alt gen în 

oportunități de creștere economică mai accelerată, mai durabilă și mai incluzivă.  

Capitolul III prezintă impactul pe termen lung, scontat în rezultatul implementării SEIDD 2030 - 

măsurat prin compararea indicatorilor de impact (economic, social, de mediu și administrativ) ai 

scenariului alternativ (bazat pe SEIDD) cu indicatorii similari ai scenariului de bază. 

În Capitolul IV sunt prezentați indicatorii de monitorizare a activităților preconizate și indicatorii 

de evaluare a nivelului de realizare a obiectivelor stabilite de SEIDD 2030. 

În Capitolul V sunt descrise riscurile aferente atingerii obiectivelor Strategiei – precedate de 

identificarea și analiza vulnerabilităților și amenințărilor procesului de implementare și  urmate de 

măsurile de gestionare, monitorizare, revizuire și raportare a acestora. 

Capitolul VI descrie procedurile și responsabilitățile de raportare (sistemul de monitorizare, 

evaluare și raportare) și indică autoritățile (instituțiile) responsabile de implementarea SEIDD 2030 

și alte părți interesate.  

 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Cu referire la resurse necesare pentru finanțarea implementării SEIDD 2030, menționăm că pentru 

implementarea Strategiei urmează a fi elaborate Programe pe domenii/subdomeniu de activitate, 

în cadrul cărora urmează a fi prevăzute și stabilite costurile de implementare (costurile necesare 

pentru implementarea fiecărei acțiuni și sursa de finanțare). 

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul de hotărîre de Guvern a fost elaborat în corespundere cu dispozițiile legale și este în 

concordanță cu cadrul juridic existent. 

Totodată, proiectul va necesita adoptarea de acte normative noi/abrogarea unor acte normative 

existente, în scopul implementării prevederilor în cauză. 

De menționat că există un număr important de documente de planificare strategică ce au expirat în 

ultimii ani, sau documente similare cu termen de acțiune după 2021 (ce urmează a fi abrogate), 

continuitatea cărora la nivel de planificare strategică urmează a fi asigurată de SEIDD 2030, prin 

elaborarea de documente de politici publice la nivel de Programe de politici publice subsecvente 

Strategiei în cauză. 

 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

Prin prisma prevederilor pct.34 al Regulamentului cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, 

implementare, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.386/2020, Cancelaria de Stat a fost notificată în scris privind inițierea elaborării 

documentului de politici publice, cu prezentarea conceptului acestuia.   

Subsecvent, în scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul 

decizional, anunțul privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la 



aprobarea Strategiei pentru o economie incluzivă, durabilă și digitală până în anul 2030 și conceptul 

acestuia au fost plasate pe pagina web oficială a Ministerului Economiei și Infrastructurii, la 

compartimentul Transparența decizională, rubrica Anunțuri de inițiere a politicii, precum și pe 

portalul particip.gov.md.   

Proiectul urmează a fi consultat cu toate părțile interesate. 

 

8. Constatările expertizei anticorupție  

Nu se aplică.   

 

9. Constatările expertizei de compatibilitate  

Nu se aplică.   

 

10. Constatările expertizei juridice  

Nu se aplică.   

 

11. Constatările altor expertize 

Nu se aplică.   

 

 

 

 

                Secretar general                                                                           Lilia PALII 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA  

 
   

   

Nr. 21-113-66-1951                                                     Chișinău   17.03.2021 

 

Casa Guvernului, 

MD-2033, Chişinău, 

Republica Moldova  

 

Telefon: 

+ 373 22 250 101 

 

Fax: 

+ 373 22 242696 

 

 

 

Ministerul Economiei și Infrastructurii 

Ministerul Finanțelor (spre notificare) 

 

La nr. 04-914 din 26.02.2021 

În conformitate cu prevederile pct.34 subpct.10) din Regulamentul cu privire la 

planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea 

documentelor de politici publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.386/2020, 

Cancelaria de Stat, în calitate de autoritate publică care asigură coordonarea procesului 

de planificare a politicilor publice și de elaborare a documentelor de politici publice, 

prezintă rezultatele evaluării calității și conformității proiectului Strategiei pentru o 

economie incluzivă, durabilă și digitală până în anul 2030 (se anexează).  

 

 

Secretar general adjunct    /semnat electronic/ Adrian ERMURACHI 

       al Guvernului 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ex.  A. Țurcanu 

Tel. (022) 250-132 
e-mail: angela.turcanu@gov.md   

https://doc.gov.md/d/document_comments.php?id=103761
mailto:angela.turcanu@gov.md


 

Anexă la nr. 21-113-66-1951 din 17.03.2021 

 

 

Raport de evaluare  

a calității și conformității proiectului Strategiei pentru o economie incluzivă, durabilă și 

digitală până în anul 2030 

 

Cancelaria de Stat a examinat proiectul Strategiei pentru o economie incluzivă, durabilă și digitală 

pînă în anul 2030, înaintat de Ministerul Economiei și Infrastructurii prin scrisoarea nr. 04-914 din 

26.02.2021, în conformitate cu prevederile pct. 34 subpct. 10) din Regulamentul cu privire la 

planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de 

politici publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.386/2020. 

Analizând proiectul Strategiei prin prisma criteriilor de evaluare a calității și conformității 

proiectelor documentelor de politici publice, stabilite în anexa nr.2 din Regulamentul vizat, se 

constată următoarele: 

Criteriu Gradul de conformare 

Sfera de aplicare Da 

1. Stabilește documentul de politici 

publice explicit domeniul sau 

subdomeniul de activitate?  

Da 

Strategia definește politicile publice în domeniul economic, fiind aplicat 

principiul complementarității și coerenței politicilor economice în raport cu alte 

domenii și subdomenii. 

Totodată, comparativ cu documentul de concept prezentat spre evaluare la 

etapa inițială de elaborare a proiectului Strategiei, care definea clar domeniile 

pentru care se planifică politicile publice pînă în anul 2030, versiunea finală a 

documentului nu stabilește concret alte domenii care fac obiectul prezentei  

Strategii. Referințe la domeniile respective (agricultură, dezvoltarea afacerilor 

și forța de muncă; protecția consumatorului, calitatea produselor și serviciilor 

(inclusiv siguranța alimentelor); construcții, amenajarea teritoriului și 

urbanism; tehnologia informației; securitate și eficiență energetică; transport 

și infrastructura drumurilor) se regăsesc dispersat în conținutul capitolelor, 

nefiind reflectate clar (concentrat) în Introducere pentru a avea din start o 

viziune de ansamblu asupra ariei de aplicare a Strategiei.  

2. Corespunde domeniul sau 

subdomeniul abordat cu prevederile 

prezentei hotărâri?  

Da 

Domeniul abordat de proiectul Strategiei corespunde tipului de document de 

politici publice selectat, pentru realizarea obiectivelor căruia au fost identificate 

18 documente de politici și programe bugetare subsecvente, care vor fi 

elaborate și implementate pe termen mediu.  

(Anexa A1) 

3. Corespunde perioada cuprinsă în 

documentul de politici publice cu 

cea prevăzută pentru tipul relevant 

de document de politici publice? 

Da 

Documentul stabilește politicile publice în domeniul economic pe termen lung, 

perioada de implementare constituind anii 2021-2030 și fiind corelată cu 

perioada de implementare a Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 

2030”.  

Relevanța Da 

1. Este clar explicată necesitatea şi 

importanţa elaborării documentului 

de politici publice?  

Da 

Pe lângă faptul că documentul pornește de la necesitatea de a implementa 

Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030” și Agenda de Dezvoltare 

Durabilă 2030, precum și reieșind din faptul că majoritatea documentelor de 

planificare strategică în domeniul economic au expirat sau sunt cu termen de 

acțiune în expirare, continuitatea cărora va fi asigurată de Strategia în cauză, 

documentul conturează necesitatea stringentă de a interveni cu un mix de 

politici publice mai ample și mai hotărâte pentru consolidarea potențialului și 



accelerarea creșterii economice a țării - bazate pe competitivitate și favorabile 

incluziunii, precum și pentru valorificarea deplină a acestui potențial. 

(Introducere, Capitolele I și II) 

2. Descrie documentul de politici 

publice legătura cu Strategia 

naţională de dezvoltare, alte 

documente de planificare şi de 

politici publice, angajamentele 

internaţionale şi cadrul normativ 

existent relevant domeniului sau 

subdomeniului abordat? 

Da 

Proiectul Strategiei asigură legătura cu Strategia Națională de Dezvoltare 

„Moldova 2030”, Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030, Acordul de Asociere 

RM-UE. La fel, documentul ia în considerație și prevederile principalelor 

documente relevante ale UE, ce vizează dezvoltarea economică durabilă și 

inclusivă, printre care (i) O nouă Strategie Industrială pentru Europa, (ii) 

Strategia IMM-urilor pentru o Europă sustenabilă și digitală și (iii) Viziunea 

asupra Politicii UE privind Parteneriatul Estic (PaE) după anul 2020 (ce se 

bazează pe principiul alinierii graduale a țărilor-membre ale PE la viziunea, 

obiectivele majore și prioritățile UE în materie de politici economice și 

sociale). 

(Introducere) 

Analiza situației Parțial  

1. Sunt problemele din domeniul sau 

subdomeniul abordat descrise şi 

explicate clar şi detaliat în 

documentul de politici publice?  

Parțial 

Capitolul I descrie detaliat problemele domeniului abordat și a unor domenii 

aferente.  

Totodată, în cazul domeniilor conexe celui economic cuprinse de Strategie, 

gradul de detaliere a problemelor este relativ, acestea fiind identificare 

fragmentar. Spre exemplu, menționăm că din analiza situației prin prisma 

infrastructurii, se constată că nu s-au analizat problemele ce țin de sectorul 

energetic.  

2. Sunt descrise suficient de detaliat 

evoluţia problemelor în timp, 

amploarea acestora şi consecinţele 

negative generate de acestea?  

Da 

Capitolul I analizează problemele, urmând o abordare sistemică (începând cu 

demografia populației și finalizând cu bunăstarea acesteia), tendințele istorice 

și evoluțiile recente ale situației economice și sociale la nivel local, regional și 

global - în special în contextul pandemiei COVID-19. 

3. Sunt descrise detaliat cauzele care 

duc la apariţia problemelor 

identificate în documentul de politici 

publice?  

Da 

Capitolul I descrie detaliat cauzele problemelor în domeniul vizat, cât și 

consecințele (impactul) acestora pe termen mediu și lung asupra oamenilor și 

economiei. 

4. Sunt indicate grupurile 

vulnerabile şi impactul problemelor 

analizate asupra acestora, sunt 

descrise aspectele de inechitate?  

Parțial  

Atât problemele, cât și activitățile planificate și impactul identificat sunt 

reflectate prin prisma diferitor categorii de persoane, în special din grupurile 

vulnerabile.  

Însă, totodată, nu se specifică concret care categorie de populație intră în 

grupurile vulnerabile pentru care sunt destinate politicile publice planificate. 

(Capitolele I, II și III) 

5. Sunt utilizate dovezi calitative şi 

cantitative pentru descrierea 

problemelor din domeniul sau 

subdomeniul abordat în documentul 

de politici publice? Sunt datele 

statistice utilizate cele mai recente 

disponibile şi preluate din surse de 

încredere?  

Da 

Strategia conține date statistice și administrative, cantitative și calitative, 

preluate din surse oficiale naționale și internaționale. Totodată, documentul 

conține multiple estimări ale autorilor, elaborate în baza datelor BNS. 

(Capitolul I Analiza situației; capitolul III Impactul Strategiei; Capitolul IV 

Indicatori de monitorizare și evaluare) 

6. Sunt analizate/utilizate cele mai 

bune practici internaționale 

relevante pentru problemele 

identificate şi aplicabile în condițiile 

respective?  

Da  

Proiectul face referință la diverse rapoarte și studii internaționale, precum:  

- World Bank Group, „Moldova. Paths to Sustained Prosperity. A systematic 

country diagnostic”, Report no.107502-MD, August 2016; 

- Nathan Associates, „Moldova’s Trade Corridor Assessment. Summary”, 

USAID, 2018; 



- Anna Akhalkatsi, Filip Jolevski, Natasha Rovo, „The Growing Impact of 

COVID-19 on Moldova’s private sector”, Juy 13, 2020, World Bank blogs 

Eurasian Perspectives; 

- GETINSA, “Support to the Preparation of a Transport Sector Strategy for 

the Republic of Moldova. Main Report I. Present Situation Analysis of the 

Transport Sector of Moldova”, World Bank; 

- Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare „Analiza econometrică a diferențelor 

salariale între femei și bărbați pe piața muncii din Republica Moldova”, 25 

ianuarie 2020; 

- INCE, Proiectul de cercetare aplicativă „Perfectionarea politicii de 

dezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii si consolidarea parteneriatului 

intre business si organele administrației publice” (2011-2014) (director de 

proiect dr.hab. Aculai E.) etc. 

7. Sunt descrise detaliat prognozele 

evoluţiei problemelor în cazul 

neintervenţiei Guvernului?  

Da 

Este evaluat impactul anticipat al Strategiei, inclusiv prin intermediul 

scenariului de bază (quasi-inerțial) și scenariului alternativ (cu intervenții). 

(Capitolele I și III) 

8. Analiza situaţiei a luat în calcul 

rezultatele consultărilor cu părţile 

interesate? 

Parțial 

Au avut loc consultări cu subdiviziunile interne ale MEI și consultări publice 

în cadrul ședințelor organizate cu părțile interesate.  

Totodată, rezultatele consultărilor nu pot fi evaluate, deoarece Nota 

informativă nu reflectă aspectele respective, iar sinteza recomandărilor, 

prevăzută de art. 12 din Legea nr. 239/2008, nu a fost prezentată.   

Obiective Da 

1. Descrie documentul de politici 

publice o viziune clară şi realizabilă 

a situaţiei dorite la sfârşitul 

perioadei de implementare?  

Da 

Strategia își propune atingerea unor rezultate de dezvoltare socioeconomică 

tangibile, durabile, distribuite echitabil și cu impact real asupra bunăstării 

oamenilor. 

(Capitolele II, III, IV) 

2. Conţine documentul de politici 

publice obiectivele necesare pentru 

realizarea viziunii stabilite şi 

soluţionarea problemelor descrise?  

Da 

Strategia stabilește 7 obiective generale pentru atingerea scopului și realizarea 

viziunii strategice de dezvoltare a Republicii Moldova pe termen lung, centrată 

pe calitatea vieții oamenilor.  

Totodată, obiectivele Strategiei corelează direct și detaliază obiectivele din 

SND „Moldova 2030” și sunt aliniate la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă. 

(Capitolul II) 

3. Sunt obiectivele formulate în 

conformitate cu cerinţele pentru 

tipul corespunzător al documentului 

de politici publice?  

Da 

Obiectivele generale sunt detaliate în obiective specifice, dezvoltate conform 

direcțiilor prioritare de intervenție, rezultatele preconizate în rezultatul 

implementării acestora fiind reflectate în indicatorii de impact economic, 

social, ecologic, administrativ. 

(Capitolele III și IV) 

4. Ţin cont obiectivele stabilite de 

grupurile-ţintă identificate? 
Parțial 

Obiectivele țintesc toți cetățenii Republicii Moldova, în calitate de grupuri-țintă 

pentru unele politici fiind menționați săracii, femeile și tinerii.  

Grupurile vulnerabile nu sunt specificate expres.  

Intervenții Da  

1. Sunt obiectivele stabilite 

transpuse în acţiuni de politici 

publice în funcţie de cerinţele 

corespunzătoare tipului 

documentului de politici publice 

elaborat?  

Da  

Strategia corespunde cerințelor aferente transpunerii obiectivelor generale în 

direcții prioritare de intervenție și, respectiv, în obiective specifice. 

 

(Capitolul II) 

2. Sunt acţiunile de politici publice 

propuse detaliate în conformitate cu 

Da 



cerinţele pentru tipul de document 

de politici publice respectiv?  
Strategia corespunde cerințelor aferente stabilirii și detalierii acțiunilor de 

politici, caracteristice pentru acest tip de document de politici publice. 

Totodată, documentul stabilește un set de acțiuni aferente asigurării 

implementării integrale și eficiente a Strategiei și măsurile de 

atenuare/minimizare/eliminare a riscurilor asociate implementării acesteia. 

(Capitolul V; Anexa A2) 

3. Reflectă alegerea acţiunilor de 

politici publice propuse lecţiile 

învăţate din practicile anterioare şi 

analiza situaţiei efectuată?  

Da 

 

(Capitolul II) 

4. Sunt descrise toate impacturile 

anticipate ale acţiunilor de politici 

publice propuse?  

Da 

Este descrisă evoluția impactului (termen scurt, mediu și lung) în mediul 

economic, social, ecologic și administrativ în urma implementării Strategiei. 

(Capitolul III) 

5. Sunt impacturile descrise 

precedate de analiza calitativă şi 

cantitativă de rigoare?  

Da 

Evoluția indicatorilor de impact (economic, social, ecologic și administrativ) 

este estimată atât pentru scenariul de bază și cât cel alternativ.  

(Capitolul III) 

6. Sunt estimate costurile pentru 

implementarea documentului de 

politici publice în funcţie de 

cerinţele pentru fiecare tip de 

document?  

N/a 

Conform prevederilor Regulamentului cu privire la planificarea, elaborarea, 

aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici 

publice (HG nr. 386/2020), estimarea costurilor de implementare și a surselor 

de finanțare este realizată în cadrul programelor. 

7. Sunt descrise riscurile anticipate 

în implementarea documentului de 

politici publice şi măsurile de 

prevenire şi contracarare a 

acestora? 

Da 

Strategia evaluează și estimează probabilitatea apariției riscurilor strategice și 

operaționale asociate implementării, cu stabilirea setului de măsuri de 

atenuare/minimizare/eliminare, exercițiul respectiv fiind realizat, cu aplicarea 

referințelor metodologice din Ghidul de implementare a managementului 

riscului la nivelul Comisiei europene și în conformitate cu prevederile Legii 

nr.229/2010 privind controlul financiar public intern.  

(Capitolul V) 

Monitorizare și evaluare Da  

1. Conţine documentul de politici 

publice descrierea procesului de 

monitorizare şi evaluare, în 

conformitate cu cerinţele prevăzute 

în prezenta hotărâre?  

Da 

Strategia va fi monitorizată anual în baza documentelor de politici publice 

subsecvente și de planificare anuală a autorităților responsabile de 

implementare.  

Mecanismul de evaluare stabilit prevede evaluarea intermediară și la final de 

termen. 

Este stabilită structura rapoartelor de monitorizare și evaluare, periodicitatea/ 

termenul de raportare și autoritatea administrativă centrală responsabilă de 

asigurarea procesului de raportare. 

(Capitolul VI) 

2. Este prevăzută explicit frecvența 

procedurilor de monitorizare şi 

evaluare a documentului de politici 

publice?  

Da 

Strategia va fi monitorizată anual (pînă la 15 aprilie) și supusă evaluării 

intermediare (septembrie 2026) și evaluării finale (septembrie 2031).  

(Capitolul VI) 

3. Sunt indicaţi responsabilii pentru 

efectuarea monitorizării şi evaluării 

documentelor de politici publice?  

Da 

Ministerul Economiei și Infrastructurii este autoritatea administrativă centrală 

responsabilă pentru efectuarea monitorizării și evaluării Strategiei. 

Totodată, sunt stabiliți responsabilii pentru asigurarea elaborării și 

implementării celor 18 documente de politici și programe subsecvente 

Strategiei și pentru implementarea direcțiilor de intervenție pentru cele 7 

obiective generale.  

(Capitolul VI și Anexele A1 și A2) 



4. Sunt incluşi indicatorii de 

monitorizare şi evaluare conform 

cerinţelor pentru tipul de document 

de politici publice relevant? 

Parțial 

Indicatorii de monitorizare și evaluare sunt stabiliți pentru fiecare obiectiv 

general, fiind estimate țintele pentru anii 2022, 2026 și 2030, cu utilizarea celor 

mai recente valori de referință (anii 2018, 2019). 

Indicatori stabiliți nu sunt dezagregați conform criteriilor relevante (gen, 

vârstă, zonă geografică, statut socio-economic etc.). 

Prezentarea generală Da  

1. Urmează documentul de politici 

publice structura corespunzătoare 

tipului respectiv, descrisă în 

prezenta hotărâre?  

Da 

Strategia urmează structura prevăzută în pct. 8 din Regulamentul cu privire la 

planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea 

documentelor de politici publice (HG nr. 386/2020). 

2. Este documentul de politici 

publice cât mai succint posibil, 

utilizează un limbaj clar şi este uşor 

de citit?  

Parțial 

Strategia este comprehensivă, utilizează un limbaj clar și coerent. 

Volumul de 118 pagini este generat de tipul documentului de politici și 

domeniul abordat. Ponderea secțiunilor de analiză a situației și aspecte de ordin 

metodologic, aplicate în procesul elaborării documentului constituie circa 47% 

din total.  

3. Prezintă documentul de politici 

publice o ordine logică de la analiză 

spre viziune şi de la obiective spre 

intervenţii?  

Da 

Strategia este structurată, conform rigorilor stabilite de cadrul metodologic, 

fiind constituită din Introducere, 6 capitole și Anexe, secțiunile fiind ordonate 

în consecutivitatea logică a conținutului acestora.   

4. Sunt incluse toate anexele 

necesare cu analizele şi documentele 

de suport? 

Da  

Strategia conține 2 anexe, care vin întru completarea conținutului și listarea 

documentelor de politici și programelor relevante Strategiei, dar și întru 

stabilirea tuturor părților responsabile de implementarea documentului. 

Analizele sectoriale și explicațiile cu caracter metodologic se regăsesc în textul 

propriu-zis al Strategiei. 

Participarea părților 

interesate 

Da 

1. A fost plasat pe pagina web 

oficială conceptul documentului de 

politici publice?  

Da  

Conceptul Strategiei a fost plasat pe pagina electronică a Ministerului 

Economiei și Infrastructurii. 

Link: https://mei.gov.md/sites/default/files/concept_seidd_2030.docx  

2. A fost acordat suficient timp 

pentru colectarea propunerilor ca 

urmare a publicării anunţului de 

iniţiere a elaborării documentului de 

politici publice?  

Da  

Perioada consultărilor publice: 10.08.2020 - 15.09.2020. 

3. Este documentul de politici 

publice elaborat cu implicarea 

tuturor părţilor interesate în 

soluţionarea problemelor abordate?  

Parțial  

În procesul elaborării Strategiei echipa de experți a conlucrat cu Ministerul 

Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului, informația fiind menționată în Nota informativă. 

Introducerea nu reflectă părțile implicate în elaborarea Strategiei, precum 

prevede pct. 8 (1) din Regulamentul cu privire la planificarea, elaborarea, 

aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici 

publice (HG nr. 386/2020). 

4. Au fost constituite platforme de 

conlucrare cu părţile interesate 

(grupuri de lucru, platforme on-line 

etc.)?  

Da  

Au avut loc ședințe de consultare a proiectului Strategiei pe platforme on-line, 

mențiuni privind crearea unui grup de lucru dedicat elaborării documentului nu 

se conțin în Nota informativă. 

5. Care este ponderea propunerilor 

recepţionate şi acceptate/incluse în 

proiectul documentului de politici 

publice? 

Nu 

Nota informativă nu conține mențiuni privind propunerile recepționate în 

procesul de consultări publice. Proiectul Strategiei nu conține Sinteza 

recomandărilor, conform prevederilor art. 12 din Legea nr. 239/2008. 

https://mei.gov.md/sites/default/files/concept_seidd_2030.docx


Concluzii și recomandări: 

În baza listei de control privind criteriile de evaluare a calității și conformității proiectelor 

documentelor de politici publice, se constată un grad înalt de conformare a proiectului Strategiei 

pentru o economie incluzivă, durabilă și digitală pînă în anul 2030, rata de conformare constituind 

circa 80%.  

În vederea asigurării unei conformări integrale a documentului, în procesul definitivării proiectului 

Strategiei vor fi considerate următoarele recomandări:  

1. Ținând cont că SEIDD 2030 va constitui un document umbrelă în domeniul economic, având 

o abordare intersectorială/interinstituțională, considerăm relevant a examina oportunitatea 

includerii în Introducere a referințelor privind domeniile de activitate cu valoare adăugată 

înaltă și cu relevanță directă asupra obiectivelor dezvoltării economice durabile, incluzive și 

inteligente. 

2. Reiterăm necesitatea dezagregării setului de indicatori stabiliți conform criteriilor relevante 

(gen, vârstă, mediu de trai, statut socio-economic etc.), astfel fiind respectat principiul 

Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030, conform căruia „nimeni nu este lăsat în urmă”. 

Includerea principiului respectiv este importantă pentru generarea datelor calitative și 

cantitative cu privire la situația grupurilor de persoane vulnerabile și considerarea necesităților 

acestora, inclusiv prin prisma implicării tuturor actorilor relevanți în procesul de înlăturare a 

discrepanțelor dintre grupurile respective. 

3. Recomandăm examinarea posibilității restructurării conținutului capitolului V. Riscurile de 

implementare a SEIDD 2030, prin transferarea conținutului cu caracter metodologic și de 

suport în anexă la document. Or, conform prevederilor punctului 8) al Regulamentului aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 386/2020 capitolul respectiv va conține descrierea riscurilor 

anticipate și a măsurilor de diminuare/eliminare. Abordarea respectivă propunem a fi aplicată 

și asupra altor capitole ale documentului (la discreția autorilor).  

Conform prevederilor pct. 34 din Hotărîrea Guvernului nr. 386/2020 cu privire la planificarea, 

elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice, 

în procesul de elaborare a Strategiei au fost respectate toate etapele listate de actul normativ 

menționat, Cancelaria de Stat expertizând Conceptul acestuia, precum și asigurând notificarea 

Ministerului Finanțelor. 

Astfel, în virtutea competenței de coordonare generală a procesului de planificare, elaborare, 

implementare, monitorizare și evaluare a documentelor de politici publice și conform prevederilor 

Hotărârii Guvernului nr. 386/2020, Cancelaria de Stat recomandă definitivarea proiectului Strategiei, 

întocmirea dosarului de însoțire a proiectului, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.610/2018 

și transmiterea acestuia spre înregistrare Cancelariei de Stat în vederea examinării în cadrul ședinței 

Secretarilor generali de stat și demarării procedurii de avizare. Menționăm că dosarul de însoțire a 

proiectului va fi completat cu prezentul Raport de evaluare și sinteza recomandărilor recepționate în 

procesul consultărilor publice.  

Cancelaria de Stat va fi inclusă în lista ministerelor și autorităților a căror avizare este necesară. 

Copia raportului de evaluare a calității și conformității proiectului Strategiei pentru o economie 

incluzivă, durabilă și digitală până în anul 2030 se transmite spre notificare Ministerului Finanțelor. 
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Nr.04-1862 din 16.04.2021 

 

Cancelaria de Stat 

 

 

CERERE 

privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat  

a proiectelor de acte ale Guvernului 
 

Nr. 

crt. 

Criterii de 

înregistrare 
Nota autorului 

1. Categoria și 

denumirea 

proiectului 

 

Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei 

pentru o economiei incluzivă, durabilă și digitală până în anul 

2030 

2. Autoritatea care a 

elaborat proiectul 

 

Ministerul Economiei și Infrastructurii 

3. Justificarea 

depunerii cererii  

 

Documente de politici publice coordonate și monitorizate de 

Ministerul Economiei și Infrastructurii, la moment, sunt în 

expirare/expirate și respectiv este necesar a fi inițiat un proces de 

elaborare a unui nou cadru de politici strategice pe domenii.  

Astfel, s-a considerat oportun ca continuitatea acestora la nivel de 

planificare strategică să fie asigurată de Strategia pentru o 

economie incluzivă, durabilă și digitală până în anul 2030 (în 

continuare „SEIDD 2030”), inclusiv în contextul noului cadru de 

planificare strategică (Hotărârea Guvernului nr.386/2020 pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la planificarea, elaborarea, 

aprobarea, implementare, monitorizarea și evaluarea 

documentelor de politici publice), precum și în contextul 

prevederilor Strategiei Națională de Dezvoltare „Moldova 2030”, 

viziunea căreia este raționalizarea numărului documentelor de 

politici sectoriale și asigurarea coerenței între acestea. 

SEIDD 2030 este conex viziunii de dezvoltare și priorităților pe 

domenii coroborate la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 2030 și 

va contribui la implementarea primului pilon din cei 4 piloni ai 

Strategiei Națională de Dezvoltare „Moldova 2030” - dezvoltare 

economică durabilă și incluzivă. 
4. Lista autorităților 

și instituțiilor a 

căror avizare este 

necesară 

 

Cancelaria de Stat 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 

Ministerul Finanțelor 

Ministerul Economiei  

și Infrastructurii  

al Republicii Moldova 

mailto:secretariat@mei.gov.md
http://www.mei.gov.md/


Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 

Ministerul Afacerilor Interne 

Ministerul Apărării 

Ministerul Justiției 

Biroul Național de Statistică 

Agenția de Investiții 

Agenția de Guvernare Electronică 

Agenția Servicii Publice 

Agenția Proprietății Publice 

Serviciul Fiscal de Stat 

Serviciul Vamal 

Agenția de Achiziții Publice 

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 

Agenția Națională pentru Plăți în Agricultură 

Casa Națională de Asigurări Sociale 

Compania Națională de Asigurări Medicale 

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare 

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

Comisia Națională a Pieței Financiare 

Banca Națională a Moldovei 

Agenția Națională de Reglementări în Energetică 

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații 

Electronice și Tehnologia Informației   

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova 

Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova 
5. Termenul-limită 

pentru depunerea 

avizelor/ 

expertizelor 

30 zile 

6. Persoana 

responsabilă de 

promovarea 

proiectului 

Ina Voicu, Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, 

tel.: 022 250 671, e-mail: ina.voicu@mei.gov.md  

7. Anexe  Proiectul hotărârii Guvernului 

Nota informativă la proiect 

Proiectul Strategiei 

Raportul de evaluare a calității și conformității proiectului 

Strategiei 
8. Data și ora 

depunerii cererii 
Semnat electronic 

9. Semnătura  Semnat electronic 

 

 

 

          Secretar general                                                                   Lilia PALII 

 

 

 

 

 
Ex. I. Voicu 

tel. 022 250 671  
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