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PARTENERIATE 
 
Finanțe 
Sistemul fiscal național a fost modernizat, iar capacitatea națională de colectare a taxelor și a veniturilor a 
fost considerabil consolidată drept rezultat al îmbunătățirii cadrului legal fiscal și vamal, a implementării 
Strategiei de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat(2016-2023), Strategiei de dezvoltare IT a Serviciului Fiscal 
de Stat pentru anii 2016-2020, Strategiei de comunicare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2016-2020, 
Strategiei de dezvoltare profesională a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2017-2020, precum și a Strategiei 
de deservire a contribuabililor pentru anii 2018-2020.  
 
Serviciului Fiscal de Stat (SFS) a fost restructurat, ceea ce a contribuit la eficientizarea şi modernizarea 
sistemului de administrare fiscală și la creşterea veniturilor bugetare și majorarea gradului de conformare a 
contribuabililor. Au fost dezvoltate serviciile fiscale electronice cum ar fi: i) SIA „e-cerere”, care a înlocuit 
procedura tradiţională de depunere a cererilor cu cea electronică (gestionarea on-line a plătitorilor TVA, 
gestionare on-line a subdiviziunilor, înregistrarea contractelor de dare în locațiune a bunurilor imobiliare de 
către persoanele fizice, gestionarea patentelor de întreprinzător, înregistrarea online a activității 
independente etc.), ii) declarația precompletată, care permite generarea declarației persoanei fizice cu 
privire la impozitul pe venit în baza informațiilor disponibile în Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de 
Stat, inclusiv din surse indirecte; iii) „Contul curent al contribuabililor” și modulul de generare a facturii de 
plată „Contul Unic” care permite achitarea obligațiunilor fiscale printr-un singur instrument; iv) Modulul care 
permite depunerea prin intermediul Sistemului Informațional al SFS „Declarație electronică” a 26 de rapoarte 
economice și financiare statistice; v) Ghișeul Unic de Raportare Electronică – platformă care oferă 
posibilitatea de raportare centralizată către mai multe instituții publice. Ghișeul Unic include formulare de 
raportare electronică către Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat, Casa Națională de Asigurări Sociale, 
Compania Națională de Asigurări în Medicină, Biroul Național de Statistică; vi) Servicul de achitare on-line a 
impozitelor și taxelor, care oferă contribuabililor posibilitate să transfere, printr-o singură notă de plată, 
suma integrală pentru achitarea tuturor impozitelor și taxelor. Prin urmare, serviciul contribuie la diminuarea 
timpului necesar pentru achitarea impozitelor și taxelor de către persoanele fizice, prin intermediul 
serviciului guvernamental de plăți electronice Mpay; vii) Sistemul de stingere a obligațiilor fiscale prin 
intermediul Serviciilor de colectare a impozitelor și taxelor locale (SCITL) și extinderea funcționalului acestuia 
(etapa II) care contribuie la facilitarea și optimizarea procesului privind organizarea și evidența obligațiilor 
fiscale aferente impozitelor și taxelor pe bunurile imobiliare, precum și asigurarea plenitudinii calculării și 
încasării la buget a impozitului pe bunurile imobiliare de la persoane fizice – cetățeni, gospodării țărănești (de 
fermier), cît și a altor impozite și taxe administrate de către Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor 
locale. 61,7% din serviciile prestate de SFS sunt disponibile în format electronic. Drept rezultat, în 2019, a 
crescut numărul declarațiilor depuse în mod electronic cu 29 p.p. comparativ cu anul 2015. Din totalul 
declarațiilor fiscale prezentate în 2019, 87,2%, au fost prezentate on line. Drept rezultat al modificărilor 
structurale și operaționale, pe parcursul anilor 2016 – 2019, au fost standardizate procesele operaționale, 
fiind elaborat și dezvoltat Catalogul proceselor de business din cadrul SFS, care în prezent conține 269 
procese. Toate reformele/măsurile menționate mai sus au contribuit la creșterea, în dinamică, a încasărilor la 
Bugetul Public Național(BPN). Astfel, dacă în anul 2015 încasările la BPN constituiau 25,1 mlrd. lei, în anul 
2019 la BPN au fost acumulate venituri administrate de SFS în sumă de 39,1 mlrd. lei, ceea ce constituie o 
creștere relativă de 55,7%. 
 
Serviciul vamal a fost reformat conform angajamentelor asumate prin Acordul de Asociere RM- UE. Au fost 
puse în practică proceduri de vămuire simplificate și dezvoltat conceptul Vama Electronică (E-Customs). Pe 
parcursul anilor 2015-2020, au fost implementate măsuri de conformare vamală voluntară a agenților 
economici, pentru asigurarea colectării depline a impozitelor şi taxelor vamale şi depistarea rapidă a 
drepturilor de import nedeclarate. Sunt aplicate programele de vămuire simplificată pentru companiile care 
se conformează benevol cerințelor legale precum Procedura de Vămuire la Domiciliu (PVD), Programul Agent 
Economic Autorizat (Authorised Economic Operator/AEO) și Exportator Aprobat. A fost modernizată  
infrastructura vamală, care a inclus dotarea punctelor de trecere a frontierei de stat cu echipament 
performant și modern (scanere staționare destinate inspectării mărfurilor transportate pe cale auto și 
feroviară precum și a celor pentru inspectarea bagajelor de cală în postul vamal Aeroport Internațional 
Chișinău), au fost dezvoltate capacitățile pentru depistarea mărfurilor nedeclarate, respectiv calcularea și 



 2 

perceperea drepturilor de import pentru acestea, ceea ce a permis majorarea încasărilor urmare a 
introducerii mărfurilor în țară. Rezultatele date au fost obținute datorită mobilizării resurselor interne 
precum și prin suportul extern oferit de către Uniunea Europeana, Banca Mondiala, Țările de Jos, Suedia, SUA 
și China, prin 5 proiecte de cooperare și asistență. 
 
Produsul Intern Brut (PIB) al Republicii Moldova a înregistrat o creștere continuă din 2014 pană în 2019. Cu 
toate acestea, creșterea este una modestă comparativ cu alte economii tranziționale sau în dezvoltare. 
Veniturilor totale a BPN au înregistrat cea mai mare pondere în PIB în 2018 în proporție de 30.2%, iar cea mai 
mică fiind înregistrată în 2016 în proporție de 28.6%. Contribuția în PIB a veniturilor totale a BPN pe surse 

este următoarea: „impozitele și taxele” 
constituie 26.6% (2015) și 28.5% (2018), fiind  
urmate de “alte venituri” cu o pondere de 2.1% 
în 2015 și 1.5% în 2018. Valoarea „granturi”-lor 
a fost în continuă scădere înregistrând o cotă de 
1.3% în 2015 și 0.2% în 2018. Această scădere 
precum și scăderea în categoria “Alte venituri” 
poate fi atribuită crizei bancare (figura 1) Criza 
bancara din 2015 a ridicat nivelul de risc pentru 
partenerii de dezvoltare, care au re-evaluat 
granturile curente si cele potențiale, numeroase 
parteneriate fiind sistate din cauza abordării 
crizei de către autorități și al managementului 
defectuos al sistemului financiar-bancar. Cu 
toate acestea, BPN a înregistrat o creștere 
semnificativă în anul 2018, în mare parte din 
colectarea de taxe și impozite, ce a dus la un 
deficit bugetar de sub 1% din PIB. Este 

important de menționat, că ținta pentru deficitul bugetar pentru 2018, agreată cu FMI, era de 2.8% din PIB. 
Creșterea veniturilor în BPN derivate din taxe și impozite poate fi observată  în tabelul 1, unde majoritatea 
categoriilor de taxe au înregistrat creșteri în această perioadă. 

Tabela 1. Total venituri BPN pentru 2015-2019 pe categorii și ponderea lor în PIB(%) 

 Venituri BPN ca pondere în PIB 2015 2016 2017 2018 2019 

Total venituri 
în BNP 

 
30,0% 28,6% 29,8% 30,2% 30,0% 

Impozite și taxe   26,6% 26,4% 27,9% 28,5% 27,8% 

 Impozitul pe venitul persoanelor fizice 1,9% 2,0% 2,0% 2,1% 1,9% 

 Impozitul pe venitul persoanelor juridice 1,9% 2,1% 2,3% 2,8% 2,6% 

TVA 9,4% 9,1%  9,4% 9,7% 9,6% 

Accize 2,6% 2,8% 3,3% 3,0% 3,0% 

Taxe asupra comerțului exterior 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 

Impozite pe proprietate 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 

Contribuții de asigurari sociale de stat 6,4% 6,2% 6,6% 6,8% 6,5% 

Prime de asigurări obligatorii de asistență medicală 2,0% 2,0% 2,0% 2,1% 2,3% 

Alte impozite și taxe 1,3% 1,1% 1,0% 0,9% 0,9% 

      

Alte venituri   2,1% 1,3% 1,3% 1,5% 1,4% 

Granturi   1,3% 0,9% 0,6% 0,2% 0,8% 

Sursa: Ministerul Finanțelor 

 
Proporția bugetului public național finanțat din impozite și taxe a crescut. “Impozitele și taxele” în 2018 au  
constituit 94.5% din veniturile totale ale Bugetului 
Public Național, urmate de „Alte venituri” în 
proporție de 4.8 %, „Granturi”-le având cea mai 
mică pondere în perioada 2015-2018, constituind 
0.7%, comparativ cu 4.4% înregistrată în 2015%.  
Taxa pe valoarea adăugată a avut cea mai mare 
pondere în totalul veniturilor Bugetului Public 
Național în perioada 2015-2018 variind între 31.4% 
în 2015 și 32.1 % în 2018. Pe locul doi în structura 
veniturilor totale a BPN, după valoarea lor, sunt 

 
Sursă: Ministerul Finanțelor 

 
Sursă: Ministerul Finanțelor 
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contribuțiile de asigurări sociale care au variat în această perioadă între 21.2% (2015) și 22.5% (2018), fiind 

urmate de accize, impozitul pe venit al persoanelor fizice și juridice și de primele de asigurări obligatorii de 
asistență medicală .  
 
Nivelul de acoperire a cheltuielilor publice din totalul de taxe colectate este unul satisfăcător, dar oferă un 
nivel mic de flexibilitate pentru autorități de a implementa programe investiționale de amploare. 
În perioada 2015-2018 s-a înregistrat o tendința 
pozitivă, astfel încât proporția acoperirii cheltuielilor 
publice BPN din impozite și taxe a crescut de la 83% 
în 2015 pană la 92% în 2018. Deși în anul 2019 
valoarea veniturilor BPN din taxe și impozite a 
înregistrat o creștere de 6.6% comparativ cu 2018, 
proporția acoperirii cheltuielilor BPN din impozite și 
taxe a scăzut cu 3 puncte procentuale în 2019. 
Această diferență se datorează creșterii cu 11% în 
2019 a cheltuielilor BPN comparativ cu 2018. Bugetul 
public național s-a soldat în 2019 cu un deficit de -
3022,7 mil.lei, spre deosebire de anul 2018, când 
bugetul s-a încheiat cu un deficit de -1581 mil. lei.  
 

Resurse suplimentare celor naționale au fost mobilizate și orientate pentru implementarea reformelor în 
diverse domenii, însă valoarea lor distribuită pe ani a fost în descreștere în perioada 2015-2019. Volumul 
total al asistenței oferite Moldovei în această perioadă a constituit  418 804 9091 dolari SUA. Suma debursată 
în 2015 a constituit 35.4% din totalul sumei debursate în perioada analizată iar cea pentru 2019 a constituit 
doar 0.14% din total. Situația politică din Moldova, precum și frauda bancară au determinat diminuarea 
volumului asistenței externe debursate.  

 
Conform datelor statistice ale OCDE, RM este în top zece țări din Europa (locul 6) beneficiare ale asistenței 
externe pentru dezvoltare, cu o medie pentru anii 2015-2017 de 3% din totalul asistenței pe regiune, 
depășind Albania, Macedonia de Nord, Montenegro și Republica Belarus.  

                                                 
1
 Platforma pentru Gestionarea Asistenței Externe  

Tabela 2.Valoarea asistenței externe oferită RM în 2015-2019 

An Debursări 
planificate 

Debursări curente 

2015 70660544.3 USD 148263125.4 USD 

2016 30616900.1 USD 75820267.4 USD 

2017 18076448.6 USD 103551681.3 USD 

2018 8669478.9 USD 90600880.5 USD 

2019 0 568954.4 USD 

 

Sursa: Platforma pentru Gestionarea Asistenței Externe 

 
 

Tabelul 3. Clasamentul  OCDE a primelor 10 țări beneficiare de asistență externă pentru dezvoltare 

 Țara 2015 2016 2017 Media  pe 3 ani
 

% al 
benefi
ciarilo
r  

 
1 

 
Turcia 

 
2 145 

 
3 613 

 
3 142 

 
2 967 

 
38% 

2 Ucraina 1 449 1 523 1 166 1 380 18% 

3 Serbia 312 633 1 688 878 11% 
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Principalii donatori în această perioadă au fost Uniunea Europeană, Agențiile ONU, Banca Mondială, USAID, 
ADA, Consiliul Europei, SDC, Guvernul 
Republicii Federale Germania, 
Guvernul Suediei, Guvernul Japoniei, 
Fondul Global de Combatere a 
HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, 
BERD și BEI. Conform datelor AMP,  
asistența recepționată în perioada 
2017-2018 a fost preponderent 
debursată pe domeniile guvernarii si 
societății civile (31%), generarea și 
furnizarea de energie (29%), sănătate 
(7%), educație (6%), dezvoltarea 
transportului și a capacităților de 
depozitare (14%) etc. (figura 5). 
 
Proporția asistenței financiare externe în BPN, în 2017, a fost de 8.8% și 13.9% în Bugetul de Stat. Această 
proporție este în descreștere în 2018 , constituind 4.9% în BPN și 7.8% în Bugetul de stat (figura.62).  

Valoarea asistenței financiare externe 
debursate în anul 2018 la BPN constituie 
cca 145 mil. EUR. Conform datelor 
raportate de către coordonatorii 
sectoriali ai asistenței externe și/sau 
beneficiarii naționali, pe parcursul 
anului 2018, intrările de resurse de 
asistență financiară externă au 
constituit cca 120 mil. EUR . Această 
diferență de valoare a asistenței externe 
raportată scoate în vileag lacunele 
existente în sistemul de gestionare a 

asistenței externe în Republica Moldova. Faptul că valoarea raportată de către coordonatorii sectoriali este 
mai mică, decât cea real debursată, denotă că coordonatorii sectoriali nu dețin informația deplină privind 
proiectele de asistență externă în sectoarele patronate. Beneficiarii nu raportează sau 
implementatorii/donatorii nu partajează informația despre sumele valorificate. Mai multe proiecte sunt 
implementate prin management direct al donatorilor. Lipsa informațiilor veridice despre volumul, caracterul 
și destinația asistenței externe poate fi explicată prin câteva concluzii de bază: capacitățile tehnice slabe ale 
AMP; responsabilitatea instituțională și personală scăzută în gestionarea AMP; managementul strategic 
defectuos al asistenței externe. 
 

Investițiile străine directe (în valoarea netă) 
atrase în economia națională, în primele 9 
luni ale anului 2019 au fost de 518,5 mil. 
dolari SUA și au depășit cu aproximativ 180 
milioane dolari SUA prognozele făcute de 
către Ministerul Economiei si al 

                                                 
2
 Figura 6. Sursa: Raport privind executarea bugetului de stat, la situația din 31.12.2017 și din  31.12.2018 

4 Bosnia și Herzegovina 355 445 441 414 5% 

5 Kosovo 438 370 392 400 5% 

6 Republica Moldova 313 262 241 272 3% 

7 Albania 334 169 157 220 3% 

8 Macedonia de Nord 214 168 150 178 2% 

9 Montenegro 100 86 117 101 1% 

10 Belarus 105 -22 -253 -57 -1% 

 Alte țări recipiente 1 019 908 1 130 1 019 13% 

 Total  6 784 8 155 8 371 7 770 100% 

Sursa: OCDE date statistice 
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Infrastructurii pentru anul 2019. Comparativ, în anul 2016 și 2017, Ministerul Economiei si al Infrastructurii a 
prognozat investițiile străine cu aproximativ 100 milioane dolari SUA mai mult decât investițiile de facto 
făcute în anii menționați3.  
 

Capacitățile naționale în asigurarea sustenabilității datoriilor pe termen lung au fost dezvoltate prin 
modernizarea sitemelor electronice de gestiune, prin îmbunătățirea capacităților funcționarilor publici 
responsabili de raportarea datoriei publice din cadrul autorităților publice, întreprinderilor din sectorul public 
şi a Unităților Administrativ Teritoriale, pe chestiunile ce țin de raportarea veridică a volumului datoriei 
publice, prin implementarea Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2017-2019, 2020-
2022)”, precum și prin îmbunătățirea mecanismelor de comunicare cu donatorii pentru o planificare reală a 
suportului financiar extern4. Au fost diminuate riscurile de refinanțare prin extinderea maturității 
portofoliului valorilor mobiliare de stat prin emisiunea, pentru prima dată în martie 2018, a obligațiunilor de 
stat cu maturitatea de 5 ani. Au fost reorganizate unele împrumuturi de stat externe de la valuta dolar SUA la 
valuta Euro, astfel contribuind la diminuarea considerabilă a serviciului datoriei de stat externe și optimizarea 
cheltuielilor bugetului de stat la capitolul dat. Acest efect s-a obținut în urma efectuării operațiunilor de 
conversiune, realizate pentru prima dată în martie 2019, cu unii creditori externi, precum Banca Mondială și 
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. 
 
Serviciul datoriei externe publice și public garantate ca proporție din total export de bunuri și servicii, în 
perioada anilor 2015-2019, s-a încadrat în limite sigure și nu a produs riscuri asupra sustenabilității 
macroeconomice a Republicii Moldova. Acest fapt este confirmat și de concluziile Raportului de analiză a 
sustenabilității datoriei Republicii Moldova, elaborat de FMI5. Serviciul datoriei externe publice și public 
garantate a crescut cu 11,1 mil USD în ultimii cinci ani constituind 16,7 mil. USD în 2015 și 27,8 mil USD în 
2019. Proporția serviciului datoriei externe publice și public garantate, din total export de bunuri și servicii, a 
crescut cu 0.2 p.p în perioada 2015-2019, înregistrând cota de 1% în 2019, comparativ cu 0.8% în 2015. 
Majorările cu 0,1 p.p. în anii 2016 și 2017 se datorează inclusiv ritmului de creștere al serviciului datoriei 
externe publice și public garantate, care în anii 2016-2018 a depășit ritmul de creștere al exporturilor de 
bunuri și servicii (tabela 3). 

Tabelul 4.  Evoluția serviciului datoriei externe publice și public garantate ca proporție din total export de 

bunuri și servicii în perioada anilor 2015-2019 

Indicatorul u/m 2015 2016 2017 2018 2019 

Serviciul datoriei externe publice și public 

garantate 
mil. USD 16,7 17,7 23,4 27,3 27,8 

Total export de bunuri și servicii mil. USD 1966,8 2044,6 2425,0 2706,2 2779,2 

Serviciul datoriei externe publice și public 

garantate ca proporție din total export de bunuri 

și servicii 

% 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 

 
Tehnologii  

Sectorul inovării și cercetării reprezintă unul din obiectivele prioritare ale Guvernului Republicii Moldova, 
prevăzut în Strategia Națională de Dezvoltare “Moldova 2030”. Indicatorii de dezvoltare a sectorului au fost 
în descreștere în perioada de raportare și numărul întreprinderilor care au raportat activități de inovare 
constituie a cincea parte din totalul întreprinderilor. În 2018, volumul asistenței externe planificat pentru 
cercetare și inovare a constituit 68,0 mil lei, din care au fost debursați 31 mil. lei, ceia ce constituie 52.2% din 
suma planificată pentru acest an. Totodată, în 2017, cheltuielile aferente proiectelor finanțate din surse 
externe în sectorul cercetare şi inovare au fost executate la nivel de 150 la sută din prevederile precizate în 
Legea bugetului de stat pentru acel an. În 2018, executarea cheltuielilor s-a micșorat în valori nominale cu 7,9 
mil.lei față de 2017 executat, dar ca pondere din prevederile precizate pe an a înregistrat cca 75%.  
 

                                                 
3
 Figura 7. Sursa: Ministerul economiei și Infrastructurii. Nota informativă privind implementarea Strategiei Naționale de 

Atragere a Investițiilor și Promovării Exporturilor pentru anii 2016 – 2020.  https://mei.gov.md/ro/snaipe-2019  
4
 Raport pentru implementarea SDMFP 2013-2020. Anul 2016. 

http://mf.gov.md/sites/default/files/raport_de_realizare_2016.pdf  
5
 https://imf.md/press/SR_1MDAEA2020001.PDF 

https://mei.gov.md/ro/snaipe-2019
http://mf.gov.md/sites/default/files/raport_de_realizare_2016.pdf
https://imf.md/press/SR_1MDAEA2020001.PDF
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Începând cu anul 2014, RM a devenit țară asociată la programul Orizont 2020, beneficiind de aceleași 
drepturi de participare și aplicare ca şi țările din Uniunea Europeană. Pentru a impulsiona progresele în 
domeniul cercetării și inovării, Guvernul a aprobat în 2019, Planul național în domeniile cercetării și inovării 
pentru perioada 2020-2023 prin care își propune să sporească eficiența sistemului național de cercetare şi 
inovare şi să asigure condiții optime pentru generarea de noi cunoștințe obținute în baza cercetărilor 
fundamentale şi aplicative şi implementarea acestora în vederea sporirii competitivității economiei naționale 
şi a nivelului general de bunăstare.  
 
Guvernul RM a stabilit parteneriate și este parte a diferitor proiecte internaționale în domeniul cercetării, 
susținerii inovației și promovării cooperării internaționale privind accesul la știință și tehnologie. Astfel, în 
perioada 2015-2019 au fost semnate: i) 74 memorandumuri, acorduri, protocoale de cooperare tematică in 
domeniile educației, culturii și tineretului; ii) Acordul de aderare a Republicii Moldova la statutul Centrului 
Internațional de Inginerie Genetică și Biotehnologie ce facilitează parteneriatul pentru promovarea științei, 
învățare și inovare într-o platformă tehnologică și educațională unică pentru avansarea spre realizarea 
Agendei ONU 2030 și facilitează transferul de tehnologii și expertiză în domeniul ingineriei genetice și 
biotehnologiilor, în vederea dezvoltării cercetărilor în domeniul biotehnologiilor medicale și a celor agricole 
din țara noastră, dezvoltării industriei farmaceutice autohtone, exportului și asigurării pieței interne cu 
substanțe farmaceutice; iii) 4 protocoale, 5 memorandumuri și 9 acorduri pentru cooperarea academică şi de 
instruire in domeniul dreptului și instruirii colaboratorilor instituțiilor de poliție și a serviciilor pentru situații 
excepționale. 
 
Serviciile de acces la Internet fix au fost, pe parcursul acestor ani, una din cele mai dinamice piețe în 
sectorul comunicațiilor electronice cu un număr de abonați de 30.5% din populația cu vârsta între 16 și 61+ 
ani, sau 24.5% din totalul populației cu reședință obișnuită a Republicii Moldova6. Rata de penetrare la 100 
de locuitori, dintre care abonaților la 
conexiunile ce permit viteze de la la 2 
Mbps până la peste 100 Mbps a crescut în 
perioada 2015-2019 cu 9.5%, constituind 
24.5% în 2019. Principalii indicatori ai 
acestei piețe (numărul de utilizatori, 
traficul de date, volumul de vânzări) au 
crescut în mod semnificativ. Trendul 
ascendent al pieței respective a fost 
stimulat de creșterea cererii pentru 
serviciile de acces la Internet, dezvoltarea 
infrastructurii de acces la rețeaua globală 
în baza tehnologiilor de fibră optică, 
precum și de intensificarea concurenței 
între furnizori. Scăderea ponderii 
conexiunii cu viteze mai mici se datorează 
faptului substituirii acestora prin conexiuni de mare viteză (conexiunile pe baza tehnologiilor xDSL sunt 
substituite cu conexiunile în baza tehnologiilor FTTx). 

 
Tabela 5. Numărul abonaților cu acces la Internet în bandă largă la puncte fixe, la 100 locuitori (după viteza de 

acces) 

 2015 2016 2017 2018 

Total abonați 534 393 557 403 584 330 623 135 

Rata de penetrare la 100 de locuitori, dintre care 
abonaților la conexiunile ce permit viteze: 

15,0% 15,7% 16,5% 17,5% 

- de până la 2 Mbps 0,6% 0,6% 0,7% 0,5% 

- între 2 Mbps și 10 Mbps 1,5% 0,9% 0,8% 0,2% 

- între 10 Mbps și 30 Mbps  5,1% 5,5% 5,4%  5,5% 

- între 30 Mbps și mai mici de 100 Mbps  6,9% 7,7% 8,6% 9,5% 

                                                 
6
 Populația cu reședința obișnuită la 1 ianuarie 2019– 2 681 734 pers.; populația cu vârste între 16 ani și 61+ - 2 147 160 pers. Sursa: 

Biroul Național de Statistică 
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- de peste 100 Mbps 0,9% 0,9% 1,2% 1,8% 
Sursa: Ministerul Economiei și ANRCETI 

Analizate după mediul de reședință și după regiuni, statisticile arată că în 2018 39% din abonații la internet în 
bandă largă la puncte fixe erau din mediul rural, iar 61 % din cel urban7. Distribuirea pe regiuni, 
demonstrează o mare diferență între numărul abonaților din UTAG și alte regiuni. În 2018, erau cu 7% mai 
puțini abonați în UTAG, comparativ cu regiunea Sud și cu 21% mai puțin comparativ cu regiunile Centru și 
Nord. 

Sursa: Biroul Național de Statistică  
Numărul abonaților la serviciul de acces la Internet fix a crescut cu 5,2%  în trimestrul 3, 2019, față de finele 
anului 2018, și a însumat 655,7 mii persoane, iar numărul utilizatorilor serviciului de acces la Internet la 
puncte mobile s-a majorat cu 12% și a constituit circa 2,4 milioane. Comparativ cu sfârșitul anului 2018, rata 
de penetrare a serviciilor de acces la Internet la puncte fixe, raportată la 100 locuitori, a alcătuit 24,5% (în 
creștere cu 1,6 p.p.), iar a serviciilor de acces la Internet la puncte mobile 90,6% (în creștere cu 11,2 p.p.). În 
același timp, rata de penetrare a serviciilor de acces la Internet mobil dedicat a fost de 8,7%. 

Proporția persoanelor care utilizează internetul este în continuă creștere. În anul 2019, numărul total al 
utilizatorilor care au accesat Internetul mobil în baza tehnologiei 4G, a înregistrat o creștere semnificativă, de 
51,6%, în comparație cu anul 2018, și a însumat 1 mil. 546,3 mii de persoane. Din ei, circa 1 mil. 450 mii au 
accesat Internetul prin intermediul smartphone-urilor, în creștere cu 55%, iar circa 97 mii au utilizat 
Internetul mobil dedicat (prin modemuri/carduri)8. Datele prezentate de către prestatorii de servicii 
companile de internet mobil arată că, numărul total al utilizatorilor de Internet mobil în bandă largă (în baza 
tehnologiilor 2G, 3G, 4G și prin acces dedicat) s-a majorat cu 9,8%, iar rata de penetrare a serviciilor de acces 
la Internet mobil în bandă largă, raportată la 100 de locuitori, a crescut cu 9,4 p.p. și a însumat 88,8%. 
Traficul generat de utilizatorii de Internet mobil prin intermediul smartphone-urilor a crescut cu 47,2%, iar 
traficul generat de cei care au utilizat accesul dedicat la Internet a sporit cu 7,2%. În anul 2019, un utilizator 
care a accesat Internetul mobil de pe telefon a generat în medie un trafic lunar de 2,1 GB, iar un utilizator 
care a folosit accesul dedicat la Internet – un trafic lunar de 18,4 GB.  

Dezvoltarea de capacități  

Asistența oferită de către partenerii de dezvoltare Republicii Moldova, reprezintă un catalizator pentru 
dezvoltarea economiei naționale, o sursă importantă pentru implementarea proiectelor prioritare de 
infrastructură, un suport pentru elaborarea politicilor sectoriale în contextul armonizării cu acquis-ul Uniunii 
Europene, dar și o oportunitate pentru fortificarea capacitaților.  

                                                 
7
 https://www.anrceti.md/files/filefield/2018_Rap_Evol_Piata_26042019.pdf 

8
 ANRCETI. Evoluția pieței serviciilor de acces la Internet mobil în bandă largă în anul 2019. 

https://www.anrceti.md/files/filefield/2018_Rap_Evol_Piata_26042019.pdf 

https://www.anrceti.md/files/filefield/2018_Rap_Evol_Piata_26042019.pdf
https://www.anrceti.md/files/filefield/2018_Rap_Evol_Piata_26042019.pdf
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Perioada 2015 -2019 a fost una mai puțin rezultativă la capitolul asistenței externe debursate, inclusiv și pe 
dimensiunea dezvoltarea capacităților de planificare strategică. Provocările majore în acest proces au fost 
generate de: instabilitate politică care a afectat implementarea acordurilor de asistență externă; 
nerespectarea graficului debursărilor și ulterior restructurarea, extinderea proiectelor în derulare; 
incertitudinea și stagnarea reformelor administrației publice și, în mod special a reformei administrativ-
teritoriale; evaluarea necorespunzătoare a necesităților la etapa de pregătire a proiectului; lipsa anumitor 
date la nivel național care ar furniza informație veridică necesară implementării proiectelor; capacitățile 
limitate ale coordonatorilor sectoriali cât și ai beneficiarilor naționali în analiza studiilor de fezabilitate, 
elaborate de consultanți naționali și internaționali, întru implementarea proiectelor investiționale, fapt ce 
afectează sustenabilitatea proiectelor și costurile estimate de implementare etc. Chiar și în aceste condiții 
resurse considerabile cu impact major au fost alocate de partenerii de dezvoltare pentru dezvoltarea 
capacităților și planificării strategice. Astfel, 

 Capacitățile naționale de coordonare și gestionare a  asistenței externe au fost consolidate.  Pentru 
a sporiri gradul de transparență în utilizarea asistenței externe, a responsabilității în gestionarea și 
valorificarea resurselor financiare de care beneficiază RM, precum și asigurării unei mai bune informări a 
societății privind modul în care sunt cheltuite, Cancelaria de Stat cu suportul Programului Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (PNUD) a lansat în 2014 și a administrat Platforma pentru gestionarea asistentei externe 
(AMP), accesibilă online pe portalul www.amp.gov.md. Platforma a devenit funcțională începând cu 2016 și 
deține informații cu privire la mai mult de 20009 de proiecte în curs de desfășurare, precum și pentru cele 
finalizate. Autoritatea națională responsabilă de coordonarea  asistenței externe a fost Cancelaria de Stat, 
sarcină preluată în 2018 de Ministerul Finanțelor, responsabil de programarea, monitorizarea, evaluarea 
operațională̆ și evaluarea metodologică, precum și de asigurarea transparenței în valorificarea asistenței 
externe acordate RM de comunitatea donatorilor.  
 Au fost dezvoltate capacitățile Parlamentului în domeniul implementării reformei în educație, 

dezvoltării cadrul juridic și politicilor naționale din domeniul securității, dezvoltării legislației privind mass-
media, precum și ale Curții Constituționale. Schimb de cunoștințe, transferuri de tehnologie, suport 
reciproc, și inițiative de bună vecinătate, precum și formarea agendelor comune de dezvoltare au fost 
finanțate prin Cooperarea Sud-Sud și Triunghiulară. În anul 2016, au fost implementate 38 de astfel de 
inițiative, incluzând stabilirea unei viziuni ample cu privire la metodele și practicile de lucru în management, 
standardele Uniunii Europene, marketing, utilizarea comunicării, publicarea și diseminarea informației prin 
intermediul site-urilor web, crearea rețelelor și oportunităților de cooperare. Parlamentul Republicii Moldova 
(PRM) a avut întrevederi cu omologii din parlamentul leton cu privire la aspecte legate de reforma în 
educație și legislația privind mass-media, iar consilierii principali din PRM au făcut schimb de experiență și 
bune practici cu omologii croați cu privire la aspectele cadrului juridic național și politicile din domeniul 
securității. Lituania a furnizat experiența și lecțiile sale învățate pentru dezvoltarea jurisprudenței Curții 
Constituționale a Republicii Moldova. Pentru consolidarea guvernanței parlamentare în RM, ONU a oferit 
asistență în valoare de  3,6 mil. Euro alocați în perioada 2016–2019.  
 Capacitățile sistemului de sănătate au fost consolidate, la toate nivelurile, pentru  a dezvolta și 
implementa politici și programe i) de îmbunătățire a controlului maladiilor transmisibile, promovarea 
sănătății pe tot parcursul vieții, îmbunătățirea guvernării sectorului sănătății, fortificarea coordonării 
asistenței oficiale de dezvoltare, buna coordonare a politicilor și strategiilor în sectorul sănătății, elaborarea 
de noi evidențe și studii pentru informarea factorilor de decizie, fortificarea finanțării sistemului de sănătate,  
controlul maladiilor non-transmisibile și rolul asistenței medicale primare, îmbunătățirea capacităților 
Serviciului de Stat de Supraveghere a Sănătății Publice , realizate împreună cu Organizația Mondială a 
Sănătății, cu suportul financiar al Agenției Elvețiene pentru Cooperare (unele activități) în cadrul acordurilor 
bienale de colaborare, in sumă totală de circa 8,2 milioane dolari SUA pentru anii 2016-2019; ii) care asigură 
un acces egal la servicii de sănătate  reproductivă sexuală și de drepturi de reproducere de înaltă calitate, 
inclusiv pentru cele mai defavorizate grupuri de  femei, adolescenți și tineri prin suportul oferit de  UNFPA în 
valoare de 397 234 USD;  iii) pentru consolidarea capacităților Agenției Medicamentului și Dispozitivelor 
Medicale din Moldova ca instituție națională de reglementare în domeniul medicamentelor, dispozitivelor 
medicale și activității farmaceutice alocate de EU in valoare de 1 100 000 Euro oferită în 2017- 2019, precum 
si  fondurile alocate în perioada 2015-2018 în valoare de  1 500 000 Euro pentru activități de asistență 

                                                 
9
 Sursa: Platforma pentru Gestionarea Asistentei Externe (AMP) 

http://www.amp.gov.md/
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tehnică și de consolidare a capacității în sectorul sănătății între ambele maluri ale Nistrului; iv) de reducere și 
control al tuberculozei și a mortalității provocate de SIDA în Republica Moldova finanțat de Fondul Global 
pentru combaterea SIDA, tuberculozei și malariei în valoare de 11 729 984 Euro, alocați de Fondul Global 
pentru combaterea SIDA, tuberculozei și malariei în perioada 2018-2020. 
 Capacitățile sectorului public din RM în domeniul bunei guvernări  au fost dezvoltate cu suportul 
Uniunii Europene și a Organizației Națiunilor Unite. Prin proiectul “Îmbunătățirea Sistemului de Guvernare 
și Management” experții SIGMA au prezentat Guvernului RM, în mai 2016, raportul de evaluare a 
administrației publice din RM, realizat în baza metodologiei „măsurări de referință” elaborată pentru țările 
Instrumentului de Asistentă pentru Preaderare (IPA), în cadrul „Principiilor administrației publice”. Acest 
produs a servit drept bază pentru elaborarea Strategiei privind reforma administrației publice pentru anii 
2016–2020 și a Planului de acțiuni de implementare a acesteia pentru anii 2016–2018; 
 Funcțiile de prevenire și analiză în domeniul corupției  a Centrului National de Anticorupție  au fost  
consolidate cu suportul ONU  (2015–2017, bugetul – 1,4 mil. Euro), precum și cele de consolidare a 
capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru protecția și promovarea drepturilor omului (2015–
2018, bugetul – 1,9 mil. Euro); 
   Capacitățile de evaluare a  Ministerului Afacerilor Interne și de implementare a sistemului de 
poliție comunitare  au fost dezvoltate cu suportul  programelor SUA și Suedia, UE. A fost efectuată analiza 
funcționalității MAI, în cadrul căruia a fost evaluată eficiența activității fiecărei subdiviziuni a ministerului, 
fiind înaintat un set de recomandări pentru îmbunătățirea eficacității instituționale și a serviciilor oferite 
societății. Aceste recomandări au fost preluate de direcțiile de politici și au fost incluse în planurile anuale de 
acțiuni ale ministerului, inclusiv în PDS al  MAI pentru anii 2017-2019.  

Aceasta reprezintă doar o parte din asistența externă oferită RM pentru consolidarea de capacități și 
planificare strategică. Cu regret, în forma în care este colectată astăzi informația la acest indicator a fost 
imposibil de a calcula exact care a fost volumul asistenței externe oferit în perioada 2015- 2019 pentru 
consolidare de capacități și planificare strategică. Analizată după tipurile de asistență externă alocate în 
perioada 2015-2018, 37.5 la sută a fost alocată pentru „asistență tehnică”, 24.2% „suport pentru proiecte”, 
38% pentru altele  și 0.3% “suport bugetar”.  

Tabela 6. Tipurile de asistență externă oferită RM în 2015-2018 

An Asistenţă tehnică Suport bugetar Suport pentru proiecte Altele Total mii USD 

2015 92489.8 1200.0 85517.1 96383.2 190073.0 

2016 132899.3 1.7 40163.5 132901.0 265802.0 

2017 33216.4 0 50761.3 33312.6 66529.0 

2018 21504.6 0 4438.5 21504.6 43009.3 

Total mii USD 280 110.2 1 201.7 180 880. 4 284 101.5  

Cota % 37.5% 0.3% 24.2% 38%  

Sursa: Platforma pentru Gestionarea Asistenței Externe (februarie 2020) 

În perioada 2015-2019  Uniunea Europeană a fost unul din cei mai importanți și mari parteneri de 
dezvoltare ai Republicii Moldova, care a oferit suport pentru realizarea eficientă a activităților de 
dezvoltare durabilă. Asistența a fost oferită în baza Cadrului Unic de Asistență pentru Republica Moldova 
2014-2017- 2020 (SSF), care reprezintă unul dintre instrumentele UE pentru susținerea implementării 
Agendei de Asociere. Bugetul estimativ al SSF 2014-2020 constituie 610 mln – 746 mln euro și este distribuit 
pe priorități. Resursele planificate estimativ pentru perioada 2014-2017 au fost de 335 mil– 410 mil euro, iar 
pentru perioada 2017-2020 valoarea lor a constituit 284mil -348 mil euro. Asistența a fost oferită urmând 
procedurile de programare anuală conform priorităților stabilite. (vezi tabela 7). 

Tabela7. Domenii prioritare și bugetul estimativ al SSF 2014-2017 și 2017-202010 

Domeniile prioritare 2014- Valoarea Domeniile prioritare 2017-2020 Valoarea 
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 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/moldova_c_2017_6091_annex_en.pdf  

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/moldova_c_2017_6091_annex_en.pdf
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2017 estimativă a 
contribuției, 
% 2014-2017 

estimativă a 
contribuției, % 

2017-2020 

Reforma administrației 
publice  

30% 
Oportunități de dezvoltare economică , inclusive de 
creștere economică durabilă și incluzivă 

35%  (99.4-121.8 
mil Eur) 

Agricultură și dezvoltare 
rurală  

30% 
Consolidarea instituțiilor și a bunei guvernări, inclusive a 

statului de drept și a securității 
15%  (42.6- 52.2 mil 

euro) 

Reforma poliției și 
managementul politiei de 
frontieră  

20% 
Conectivitate, eficiență energetică, mediu și schimbări 
climatice 

25 % ( 71-87 mil. 
euro) 

Suport complementar: 

- Dezvoltarea 

capacităților și 

consolidare 

instituțională 

- Societatea civilă 

20% 

 

Mobilitatea și contactul people-to-people, inclusive 
asistența pentru implementarea punctelor de referință a 
Planului de Acțiuni pentru Regimul Liberalizat de Vize , 
pentru educație, instruire și cercetare 

10%   ( 28.4- 34.8 
mil. Euro) 

15% 
Asistența complimentară pentru dezvoltarea instituțiilor 
și capacităților  

5% ( 14.2-17.4 mil. 
Euro) 

≤5% 

Asistența complimentară pentru dezvoltarea societății 
civile  

5% ( 14.2-17.4 mil. 
Euro) 

  
Asistența complimentară pentru dezvoltarea pentru 
comunicare strategică 

5% ( 14.2-17.4 mil. 
Euro) 

Sursă: Cancelariei de Stat și  Cadrului Unic de Asistentă̆ al UE pentru Republica Moldova 2017- 2020 

Alte programe importante prin care RM a beneficiat de suport internațional pentru dezvoltare durabilă au 
fost Programul de cooperare transfrontalieră România–Moldova 2014–2020 (81 mil. euro pentru beneficiarii 
de pe întregul teritoriu al RM și județele: Botoșani, Iași, Vaslui, Gălăți;); Programul de cooperare 
transfrontalieră în cadrul Bazinului Mării Negre 2014– 2020 (49 mil. euro din fondurile ENI +IPA, 8 state 
participante); Programul Transnațional Dunărean 2014–2020 (274 578 077 euro, care include și finanțarea 
UE în valoare de 231 924 597,00 euro, 14 țări participante). 

La baza cooperării dintre RM și ONU a stat  Cadrul de Asistență ONU pentru Dezvoltare Durabilă (UNDAF) 
pentru 2013-2017 și pentru 2018-2022. UNDAF pentru 2018-2022 include 4 priorități de asistență, după cum 
urmează: Guvernanță, drepturile omului și egalitatea de gen; Creștere economică durabilă, incluzivă și 
echitabilă; Durabilitatea și rezistența mediului; Dezvoltare socială incluzivă și echitabilă.  Pentru 
implementarea priorităților anunțate vor fi necesare în total aproximativ 156.7 mil. USD. În această sumă 
sunt incluse 9.77 mil. USD din resurse regulate sau de bază ale agențiilor ONU și 33.7 mil. USD din resurse ne-
regulate sau extrabugetare din surse bilaterale, multilaterale și private. La moment sunt în implementarea 18 
proiecte pe prioritățile sus menționate.  

Republica Moldova beneficiază de asistență pentru dezvoltare și în baza acordurilor bilaterale, iar România  
reprezintă unul din partenerii de dezvoltare care a declarat Moldova drept stat prioritar al asistenței oficiale 
pentru dezvoltare, în conformitate cu Strategia privind Politica Națională de Cooperare Internațională pentru 
Dezvoltare şi Planul de acțiune pentru aplicarea acesteia . În perioada 2010 -2017 a fost înregistrată o 
intensificarea a cooperări pe următoarele domenii prioritare: dezvoltarea infrastructurii de transport; 
educație; asistență umanitară acordată în cazul unor situații de urgență; sectorul energetic; protecția 
mediului și schimbările climatice; reabilitarea, extinderea, modernizarea şi/sau renovarea de construcții etc.  
În cadrul cooperării pentru dezvoltare au fost donate 100 microbuze pentru rețeaua transportului școlar, 
renovate 845 instituții preșcolare cu o investiție de 26 631 455.7 USD 11. În domeniul eficienței energetice  în 
perioada 2014-2016 au fost alocați – 6 114 831.84 Euro pentru cofinanțarea proiectului gazoductului Iași-
Ungheni.  Asistență a fost oferită și în baza  Acordului  privind asistenta financiară rambursabilă între RM și 
România în valoare de 150 mil EUR ( 2015-2017).  

Comerțul  

                                                 
11

 Suma de 456 463 151 MDL (1 USD =17.14, conform cursului BNM din 31 decembrie 2018) 
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Republica Moldova a devenit al 142-lea membru al Organizației Mondiale a Comerțului la 26 iulie 2001, 
asumîndu-și un șir de angajamente12 ce țin de ajustarea cadrului legislativ privind eliminarea aplicării 
discriminatorii a barierelor tarifare și netarifare, diminuarea treptată a nivelului taxelor vamale negociate la 
momentul aderării. La importul mărfurilor în Republica Moldova se aplică taxele vamale, care în mare 
măsură sunt foarte mici și reprezintă aproximativ 5,3%. Tariful mediu simplu a variat pe parcursul anilor de la 
4,9% în 2001 la 5,3% în 2009 și 6,3% în 2015. Republica Moldova a negociat pentru toate liniile tarifare în 
mediu o rată în mărime de 7,7%13.Taxele MFN aplicate in prezent (2019) pentru produsele agricole reprezintă  
o rata medie de 11,2% (comparativ cu taxa maxim aplicabila conform OMC – final bound de 14,1%). Pentru 
mărfurile industriale, taxa medie aplicată este de de 4,4%, în timp ce taxa maximă negociată conform OMC 
este de 5,9%. Concomitent, nivelul mediu ponderat al tarifelor vamale este de aproximativ 5% (se aplică mai 
multe tipuri de taxe – ad-valorem, specifice și combinate).  
Valoarea exporturilor de mărfuri ale Republicii Moldova a crescut cu circa 41% (în termeni nominali) în 
perioda 2015-2019. Această tendință s-a reflectat și la nivel global. Deși la nivel mondial valorile sunt destul 
de neînsemnate, ponderea exporturilor de mărfuri ale Republicii Moldova în comerțul exterior global 
înregistrează o evoluție stabilă în creștere (de la 0,012% în 2015 la 0,014% în 2018). În anii 2015-2016 
evoluția comerțului exterior a fost profund influențată de scăderea prețurilor mondiale la produse 
alimentare și resurse energetice, de situația geopolitică din regiune, sancțiunile reciproce dintre Federația 
Rusă și Uniunea Europeană, restricțiile impuse la importul de vinuri și unele produse agricole din Republica 
Moldova de către  Federația Rusă, diminuarea volumului transferurilor bănești ale persoanelor fizice din 
străinătate. Totodată, seceta din vara anului 2015 și deprecierea esențială a monedei naționale au fost 
principalii factori interni care au avut impact asupra comerțului exterior. Acești factori în comun, au 
determinat descreșterea esențială a exporturilor și importurilor în 2015 (-16% - exporturi; -25% - importuri), 
iar ulterior, în 2016, odată cu pierderea din intensitate a factorilor enumerați,  s-a înregistrat o ușoară 
revenire în creștere a indicatorilor comerțului exterior (+4% exporturi, +0,8 - importuri). În perioada anilor 
2017-2018, comerțul exterior a înregistrat o evoluție clar ascendentă. Exporturile au crescut cu circa 19% în 
2017 și 12% în 2018, iar importurile au înregistrat ritmuri și mai înalte (+20% - în 2017 și +19% - în 2018). 
Factorii de bază care au determinat aceste evoluții au fost, pe de o parte, îmbunătățirea cererii externe, 
determinată de expansiunea economiei mondiale, evoluția în creștere a prețurilor mondiale la resursele 
energetice și la produsele alimentare, aprecierea valutei naționale, pe de altă parte, de oportunitățile oferite 
de acordurile de cooperare internațională, în special Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător 
dintre Republica Moldova și Uniunea Europeana, Acordul de Liber Schimb cu Republica Turcia etc., de 
dezvoltarea intensă a ramurii industriei automotive, în contextul creșterii numărului de investitori 
cointeresați în extinderea activității industriale în RM, precum și, de creșterea esențială a volumului 
producției agricole în anii 2016-2018. În 2019 ritmul creșterii a indicilor comerțului exterior  au fost modești 
(+2,7% - export; +1,4 - import), iar acest fapt a fost determinat de scăderea cererii externe, de temperarea 
industriei automotive a UE, ce a amplificat efectele negative asupra creșterii exporturilor moldovenești spre 
această direcție, de diminuarea prețurilor la resursele energetice, în special la gaz natural. Totodată, 
valorificarea oportunităților oferite de acordurile de cooperare internațională susmenționate, deschiderea 
piețelor noi au fost factorii care au menținut în creștere valorile indicatorilor comerțului exterior. De 
menționat că, exporturile au fost în creștere doar grație livrărilor spre Turcia, în timp ce exporturile spre 
țările UE au scăzut, iar cele spre țările CSI au înregistrat valori pozitive datorită sporirii reexporturilor. Soldul 
negativ al balanţei comerciale  în 2019 a constituit 3062.6 mil. dolari SUA, faţă de 3053,9 mil. dolari în anul 
2018. Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi a constituit 47,6%, fiind mai mic cu 0,6 p.p. decît cel 
înregistrat în anul 2018. 

Tabela 8. Evoluția indicatorilor exporturilor de mărfuri ale Republicii Moldova  
pentru 2015-2019 

Tipul  2015 2016 2017 2018 2019 

Exporturile de mărfuri ale RM, mil. dolari SUA 1966,8 2044,6 2425,0 2706,2 2779,2 

Ponderea exporturilor de mărfuri în comerțul exterior 
RM, % 

33,0 33,7 33,4 32,0 32,2 

                                                 
12

 Hotărârea Guvernului Nr.1035/2000 privind implementarea angajamentlor summate de Modlova față de 
OMC. Legea nr. 218/2001 cu privire la aprobarea Protocolului de aderare a Republicii Moldova la OMC 
13

Date furnizate de Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova  
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Ponderea exporturilor de mărfuri ale RM în comerțul 
exterior global, % 

0,012 0,013 0,014 0,014 … 

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi, %  49,3 50,9 50,2 47,0 47,6 

Sursa : Ministerul Economiei și Infrastructurii  

 
Aspecte sistemice de politică și coerență a instituțiilor  

Reformarea administrației publice a modernizat procesul de planificare strategică, de elaborare a 
politicilor și de luare a deciziilor. Cu toate acestea, se constată adesea capacități limitate sectoriale, iar 
conștientizarea importanței sporirii coerenței politicilor publice naționale nu totdeauna este la nivelul 
necesar în fiecare domeniu. Există unele mecanisme, proceduri şi instrumente de politică adecvate pentru 
promovarea dezvoltării durabile, care trebuie însă definitivate, utilizate sistematic, îmbunătățite şi adaptate 
pe baza experienței acumulate. O provocare rămâne a fi respectarea cadrului normativ care descrie 
responsabilitățile și procesul de elaborare a politicilor de autoritățile administrației centrale,  atât la nivelul 
Cancelariei de Stat, cât şi la nivelul ministerelor. Calitatea procesului de elaborare a politicilor în baza 
evidențelor încă nu este pe deplin coerentă, deoarece analizele sunt încă slabe. În același timp se atestă o 
implicare insuficientă a organizațiilor societății civile, inclusiv al tinerilor,  în procesul de politici. 
 
Elementele importante ale mecanismului de coordonare a coerenței politicilor de dezvoltare durabilă, sunt 
Comitetul Interministerial de Planificare Strategică (CIPS), Cancelaria de Stat, subdiviziunile sectoriale 
(DAMEP) din cadrul autorităților publice centrale de specialitate , Strategia Națională de Dezvoltare și Cadrul 
bugetar pe termen mediu (CBTM).  
Comitetul Interministerial de Planificare Strategică (CIPS) al Guvernului Republicii Moldova este structura 
responsabilă de coordonarea și monitorizare a activităților guvernamentale și a comisiilor sale responsabile 
de elaborarea și implementarea Programului de Activitate a Guvernului, Strategiei Naționale de Dezvoltare, 
CBTM și AA, precum și de coordonarea asistenței externe. Rolul său este de a asigura funcționarea unui 
proces integrat de planificare strategică, care ar stabili în mod eficient o corelație a priorităților naționale 
stabilite în documentele cheie de dezvoltare strategică ale guvernului cu politicile elaborate de ministere, cu 
angajamentele internaționale și resursele interne și externe disponibile.  
Cancelaria de Stat este autoritatea responsabilă de crearea cadrului general pentru definirea priorităților de 
activitate a Guvernului, de suportul metodologic şi organizatoric pentru sistemul de planificare, elaborare şi 
implementare a politicilor publice de către autoritățile administrative centrale. Ea are și rolul de “Centru al 
Guvernului”14, responsabil de pregătirea ședințelor Guvernului; coordonarea conformității legale, elaborarea 
Planului de acțiuni al Guvernului (prioritizare, planificare strategică şi ajustarea la buget), coordonarea 
conținutului documentelor de politici (calitatea politicilor) şi înlăturarea divergențelor, coordonarea 
priorităților strategice orizontale (integrarea europeană, reforma administrației publice etc). În cadrul 
Cancelariei de Stat, este creată Direcția generală coordonarea politicilor, asistenței externe şi reforma 
administrației publice centrale, a cărei misiune constă în asigurarea elaborării şi aprobării de către Guvern a 
politicilor publice de calitate, respectiv, asigurarea implementării, monitorizării şi evaluării acestora de către 
autoritățile administrative centrale. 
Subdiviziunile sectoriale din cadrul autorităților publice centrale de specialitate. În cadrul fiecărui minister 
sunt create subdiviziuni de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor (DAMEP), care coordonează 
activitatea de elaborare a documentelor de politici publice la nivelul autorităților şi, după caz, la nivel 
intersectorial şi sectorial, examinează rezultatele evaluării impactului politicilor publice, asigură interacțiunea 
procesului de elaborare a politicilor publice cu procesul bugetar, coordonează procesul de monitorizare, 
evaluare şi raportare a implementării documentelor de politici publice.  Regulile de elaborare şi cerințele 
unificate fată de documentele de politici sunt stabilite prin hotărâre de guvern, iar planificarea pe termen 
mediu este stabilită prin Legea cu privire la Guvern, Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor 
autorități ale administrației publice centrale şi locale, şi Legea finanțelor publice şi responsabilității bugetar-
fiscale. Planificarea la nivel național include Programul de activitate al Guvernului, Strategia Națională de 
Dezvoltare și Cadrul Bugetar pe Termen Mediu.  

                                                 
14

 Conform SIGMA, este un termen generic care se referă la o structură administrativă ce deserveşte Prim-ministrul şi Guvernul, ca 

organ colectiv de luare a deciziilor 
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Strategia Națională de Dezvoltare  Moldova 2020,  a inclus agenda de dezvoltare pe termen lung, însă nu a 
fost susținută de un plan clar de acțiuni, care ar fi trebuit să-și găsească reflecția în Programul de Activitate a 
Guvernului, în strategiile sectoriale de cheltuieli, care sunt parte integră ale Cadrului bugetar pe termen 
mediu (CBTM). Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030” este la etapa de proiect și  va  reprezenta 
cel mai important document de planificare strategică în ierarhia de dezvoltare social-economică durabilă a 
țării și va spori coerența politicilor de dezvoltare durabilă. Este un document de viziune strategică, în care se 
descriu direcțiile de dezvoltare ale țării în deceniul următor. De asemenea, acest document își propune să 
contribuie la Agenda ONU 2030 de Dezvoltare Durabilă și transpune țintele și indicatorii Agendei 2030 
relevanți Republicii Moldova  în contextul național.   
Cadrul Bugetar pe Termen Mediu reprezintă un proces de stabilire a priorităților financiare pe termen mediu. 
Metodologia CBTM descrie în detaliu procesul de elaborare, rolurile și responsabilitățile actorilor cheie din 
proces și cadrul temporal pentru elaborarea și adoptarea CBTM. Însă, procesul nu are legături cu procesul de 
planificare a politicilor. Lipsa unei metodologii standardizate de stabilire a priorităților de politici pe termen 
mediu la începutul procesului de planificare a CBTM duce la priorități formale, care nu reușesc să asigure o 
focalizare clară pentru elaborarea CBTM15. Există mai mult de 300 de documente de politici și numărul 
acestora continuă să crească 16. Ele adesea, se suprapun sau se contrazic, nu sunt corelate cu strategiile 
sectoriale de bază și integrate în procesele de planificare bugetară. Acestea, de asemenea nu sunt 
monitorizate corespunzător și nici evaluate corect, iar responsabilitățile între partenerii de implementare nu 
sunt clar repartizate.  Un al element care trebuie perfecționat ține de  estimarea costurilor reformelor, 
proces care astăzi se limitează la indicarea necesarului de resurse suplimentare și nu este asigurată o aliniere 
adecvată cu cadrul bugetar pe termen mediu.  
 
Chiar dacă există o claritate a structurilor care au în sarcină lor asigurarea coerenței politicilor naționale, 
există lacune în stabilirea priorităților sectoriale, care abia începând cu 2018 sunt aprobate printr-o 
hotărâre oficială a Guvernului17. Pentru a spori coerența politicilor publice și a evita dublarea de sarcini și 
investiții, Cancelaria de Stat ar trebui să dețină o metodologie cu ghidări standarde pentru ministere cu 
privire la modul de stabilire și prezentare a priorităților, element care astăzi este lipsă. În cooperare cu 
ministerele Cancelaria ar trebui să elaboreze o listă de priorități de politici pe termen mediu, aceasta 
contribuind și la stabilirea legăturii și ierarhiei între diferite tipuri de documente de politici. 
Sistemul de monitorizare nu se aplică pe deplin pentru a furniza informații periodice cu privire la 
activitatea Guvernului și lipsește un sistem integrat și clar de raportare care ar include reguli detaliate cu 
privire la cerințele ce țin de forma, intervalul de timp și publicarea rapoartelor de monitorizare. Rapoartele 
de monitorizare a strategiilor sectoriale nu furnizează informații cu privire la realizarea obiectivelor stabilite 
și schimbarea calitativă produsă, ci doar cu privire la produse și activități. Informația veridică despre situația 
de facto pe o problemă sau alta diminuiază din impactul investițiilor de dezvoltare. 
 
Peste 60 la sută dintre partenerii de dezvoltare au utilizat cadrele de rezultate deținute de Republica 
Moldova în anul 2017. Sursele naționale existente oferî puțină informație limitată referitor la proporția 
utilizării cadrelor de  rezultate și instrumentele de planificare de către partenerii de dezvoltare. Cea mai 
informativă sursă la această etapă este AMP gestionată de Ministerul Finanțelor, care însă nu totdeauna 
oferă răspunsul exact la indicatorul dat. Din acest motiv, analiza tendințelor la acest indicator naționalizat a 
fost realizată și în baza informației furnizate de platforma Parteneriat Global pentru Eficientizarea Cooperării 
pentru  Dezvoltare(PGECD)18. 
În 2017, 94,3%19 din noile intervenții de dezvoltare lansate de partenerii de dezvoltare și-au dezvoltat  
obiectivele din cadrele de rezultate ale țarii. Tot odată , 53,3% dintre indicatorii de rezultate au fost obținuți 
din cadrele de rezultate conduse de țară, iar 33,8% din indicatorii de rezultate erau monitorizați folosind 
sursele proprii și sistemele de monitorizare ale țării partenere. Este de remarcat că mai puțin de un sfert 
(21,7% ) din noile intervenții planificau realizarea unei evaluări finale cu implicarea guvernului. Concluzia  
este că în 2017 majoritatea partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova au respectat spațiul de politici a 
țării pentru a stabili și implementa politici de eradicare a sărăciei și de dezvoltare durabilă. Acest scor 

                                                 
15 Raportul de evaluare a lacunelor în procesul de elaborare a politicilor, iulie 2019 
16

 Raportul de evaluare SIGMA (Suport pentru Îmbunătățirea Guvernării și Managementului)  
17 Decizia privind aprobarea priorităților sectoriale de politici pe termen mediu (2019 – 2021), Nr. 350 din 18 aprilie, 2018 
18

 http://dashboard.effectivecooperation.org/viewer  
19

 Platforma Parteneriat Global pentru Eficientizarea Cooperării pentru  Dezvoltare, raportul din 2018 

http://dashboard.effectivecooperation.org/viewer
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procentual a fost calculat pentru cele mai mari șase intervenții ale partenerului de dezvoltare aprobate pe 
parcursul anului 2017 (sau pentru toate intervențiile egale sau peste 100.000 USD, dacă sunt mai puțin de 
șase noi intervenții). Indicatorul calculează gradul în care partenerii de dezvoltare se bazează pe (i) obiective 
și (ii) indicatori de rezultate extras din surse guvernamentale, inclusiv instrumente de planificare naționale, 
sectoriale și subnaționale, (iii) utilizează statisticile și sistemele de monitorizare ale țărilor și (iv) efectuează 
evaluări comune. Scorul procentual este calculat prin media primelor trei componente ale indicatorului.  
 
În Republica Moldova nu a existat în perioada de raportare nici o predictibilitate pe termen mediu a 
cooperării de dezvoltare. Cota estimată a finanțării în materie de cooperare pentru dezvoltare acoperită de 
cheltuieli orientative de viitor sau de planuri de implementare împărtășite cu guvernul la nivel de țară, 
pentru un an, doi sau trei ani înainte, în 2017 a fost ehgală cu 0%20. Cota sus menționată a fost calculată 
reieșind din următoarele criterii și condiții pe care trebuie să le întrunească planul de cheltuieli de viitor 
pentru a fi inclus în rezultate : Să fie pus la dispoziție de partenerul de dezvoltare în formă scrisă sau 
electronică; să furnizeze informații clare cu privire la cheltuielile viitoare și / sau activitățile ce vor fi 
implementate în țară; să prezinte sume de finanțare (cel puțin) pe un an, cu utilizarea anului fiscal propriu al 
țării partenere; să indice clar suma și moneda finanțării;  să fie cuprinzător în acoperirea sa de sectoare, tipuri 
și modalități de sprijin. În același timp predictibilitatea anuală a cooperării pentru dezvoltare pentru anul 
2017 a fost de 53.8%, ceia ce corespunde ponderii finanțării de cooperare pentru dezvoltare, care a fost 
acordată guvernului în anul fiscal pentru care a fost programată de partenerul/rii de dezvoltare. Acest 
procentaj înglobează atât fiabilitatea partenerilor de dezvoltare în furnizarea resurselor promise în cursul 
anului evaluat, cât și capacitatea acestora de a prognoza și de a acorda cu exactitate această finanțare pentru 
implementarea activităților de cooperare pentru dezvoltare,  într-o perioadă de 12 luni. Analizând 
predictibilitatea asistenței conform Informației oferite de AMP, constatăm că în perioada 2000- 2010 nu au 
existat debursări planificate ci doar curente, începând cu 2011 strategia Guvernului de negocieri cu partenerii 
de dezvoltare a fost schimbată, punându-se accent pe sporirea predictibilității asistentei pentru dezvoltare . 
Astfel, în 2011, 32.1% au constituit resursele planificate din cele debursate păstrând tendința de creștere 
până în 2015 când proporția asistenței planificate a constituit 47,6% din debursările curente. Din 2015 și 
până în 2019 cota asistenței planificate a fost în continuă descreștere, constituind în 2017 – 17.45%, în 2018 
– 9.5% iar în 2019 - 0%21. Printre factorii care au generat această tendință negativă, se enumeră instabilitatea 
și crizele politice care au afectat procesul de negociere a planurilor de asistență de lungă durată pentru 
obiectivele de dezvoltare durabilă. 

Figura 10. Predictibilitatea anuală a asistenței 

Sursa: Platforma pentru Gestionarea Asistentei Externe 

Parteneriate multilaterale  
 
Mecanismul național de atragere și coordonare a asistenței pentru dezvoltare durabilă oferită Republicii 
Moldova în baza parteneriatelor bilaterale și multilaterale a fost consolidat. Guvernul a  creat Consiliile 
sectoriale în domeniul asistenței externe care au rolul de a facilita comunicarea cu partenerii de dezvoltare, a 
spori gradul de utilizare a sistemelor și procedurilor naționale în procesul de management a asistentei 
externe, a evita dublările (inclusiv cu resursele bugetare) și a asigura participarea tuturor actorilor relevanți 
în procesul de programare, monitorizare și evaluare a asistenței în sector. A fost pus în aplicare 

                                                 
20

 http://dashboard.effectivecooperation.org/viewer  
21

 http://amp.gov.md/TEMPLATE/ampTemplate/dashboard/build/index.html  

http://dashboard.effectivecooperation.org/viewer
http://amp.gov.md/TEMPLATE/ampTemplate/dashboard/build/index.html
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“Regulamentului  cu privire la cadrul instituțional şi mecanismul de coordonare și management al asistenței 
externe”22, care stabilește Cadrul Bugetar pe Termen Mediu drept instrument de programare a asistenței 
externe și anunță intenția Guvernului de a subscrie la angajamentele pe plan internațional în domeniul 
eficientizării asistenței externe, precum  Declarația de la Paris (2005), Agenda de acțiuni de la Accra (2008), 
Angajamentele de la Busan (2011) și Comunicatul de la Mexico (2014).  
 
Cele mai complexe acorduri bilaterale de asistență pentru dezvoltarea durabilă  a Republicii Moldova sunt 
cele semnate cu Uniunea Europeană și Organizația Națiunilor Unite. Cooperarea cu UE se bazează pe 
prioritățile stabilite în  Acordul de Asociere RM-UE, iar asistența oferită de UE este programată anual și este 
parte din Cadrul Unic de Asistentă pentru RM 2014-2020 ce reprezintă unul dintre instrumentele UE pentru 
susținerea implementării agendei de asociere. Uniunea Europeană reprezintă cel mai mare donator al 
Republicii Moldova, pentru perioada 2016-2017, oferind conform datelor OCDE asistență pentru dezvoltare 
în valoare de 124,6 mil. USD. Guvernul Republicii Moldova a semnat cu ONU un Cadru de Asistență pentru 
Dezvoltare Durabila pentru perioadele 2013-2017 și 2018-202223 prin care părțile se angajează să colaboreze 
în mod durabil la realizarea priorităților naționale în domeniul drepturilor omului, al dezvoltării și 
îmbunătățirii condițiilor de viață ale tuturor oamenilor din țară, în special ale celor mai vulnerabili și 
dezavantajați. Acorduri bilaterale de asistență  au fost semnate și cu alți parteneri pe diverse domenii, după 
cum ar fi cel energetic, a transporturilor, a infrastructurii transporturilor, etc.  
 
Parteneriatele multilaterale au adus peste două treimi din asistența externă debursată în perioada 2017-
2018. Astfel, în 2017 - 77% din asistența externa înregistrată pe AMP a revenit parteneriatelor multilaterale, 
această proporție crescând în 2018 până la 85% din total. Parteneriatele multilaterale în marea majoritate a 
cazurilor au fost  dezvoltate pe priorități complexe ce țin de modernizarea serviciilor publice, creșterea 
competivității și dezvoltării capitalului uman,  eficientizarea sistemului energetic, modernizarea sistemului 
termoenergetic în municipiul Bălți, reabilitarea rețelelor de transport electric, susținerea dezvoltării mediului 
de afaceri, reabilitarea infrastructurii feroviare și cea a drumurilor, precum și consolidarea sistemului de 
asigurare a ordinii publice. Partenerii de dezvoltare care au susținut Republica Moldova în mobilizarea 
resurselor pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, angajând-se în acest scop în parteneriate 
multilaterale sunt Uniunea Europeană, USAID, Guvernul Suediei, Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii, 
Guvernul României, Guvernul Germaniei, Guvernul Poloniei, Parteneriatul pentru Mediu și Eficiență 
Energetică în Europa de Est, Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare, agențiile ONU, Agenția 
Elvețiană Pentru Dezvoltare și Cooperare.  În cadrul proiectelor investiționale finanțate de către partenerii 
externi, cu precădere în cele cu Banca Mondială, Guvernul Republicii Moldova de comun cu finanțatorul 
aplică principiul finanțării în baza rezultatelor livrate, fapt ce contribuie semnificativ la sporirea eficienței 
utilizării resurselor externe. Guvernul Republicii Moldova apreciază efortul și contribuția tuturor partenerilor 
săi la creșterea gradului de prosperitatea a poporului moldav precum și la consolidarea ordinii publice și a 
integrității teritoriale a țării. 
 
Dialogul autorităților publice cu sectorul privat și partenerii sociali a fost în continuă extindere pe parcursul 
anilor 2015-2018. Guvernul susține și încurajează implicarea sectorului privat în procesele de dezvoltare 
durabilă. În acest context, întreprinderile sunt invitate să aplice creativitatea și inovația pentru soluționarea 
provocărilor de dezvoltare durabilă și să contribuie la dezvoltarea politicilor eficiente în domeniul economic. 
Pentru ca acest dialog între sectorul public și cel privat să fie unul continu și de calitate a fost creat  Consiliul 
Economic24, ca structură consultativă pe lângă prim-ministrul Republicii Moldova. Din cei 118 membrii ai 
Consiliului 56 sunt reprezentanții asociațiilor de business, 8 reprezentanți ai comunității de cercetare, 11 
reprezentanți ai organizațiilor internaționale active în domeniul reformelor mediului de afaceri și 43 de 
reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice. Consiliul oferă expertiză Guvernului din partea mediului 
de afaceri în elaborarea politicilor publice din domeniile economic, bugetar-fiscal, al comerțului, 
monitorizează și evaluează impactului implementării politicilor publice vizate, contribuie la elaborarea 
deciziilor publice din domeniile economic, bugetar-fiscal, al comerțului și susține eforturile guvernului în 

                                                 
22

 Hotărârea Guvernului nr. 377 din 25 aprilie 2018 
23

Cadrul de Parteneriat ONU-Republica Moldova pentru Dezvoltare Durabilă 2018-2022 
https://www.undp.org/content/dam/moldova/docs/Legal%20Framework/UNDAF%20Moldova%20EN.pdf  
24

 Hotărârea Guvernului nr.631 din 22 august 2011. https://consecon.gov.md/wp-content/uploads/2019/09/Guvernului-RM-nr.-631-
Regulament-din-22.08.2011..pdf   

https://www.undp.org/content/dam/moldova/docs/Legal%20Framework/UNDAF%20Moldova%20EN.pdf
https://consecon.gov.md/wp-content/uploads/2019/09/Guvernului-RM-nr.-631-Regulament-din-22.08.2011..pdf
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identificarea problemelor-cheie, preocupărilor și necesitaților întreprinderilor mici mijlocii din Republica 
Moldova etc.  
 
Dialogului social și participarea partenerilor sociali în asigurarea consensului și a compromisului pe 

dimensiunea implementării cu succes a flexibilității și securității pe piața muncii, asigurării protecției 

sociale și promovarea muncii decente are un loc aparte în agenda Guvernului pentru asigurarea dezvoltării 

durabile. Acest obiectiv este realizat prin intermediul Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri 

Colective și este confirmat și prin Planul Național de Acțiuni pentru implementarea  Acordului de Asociere 

RM-UE, care stabilește clar importanța folosirii active a consultărilor tripartite între partenerii sociali în 

problemele ce țin de domeniul muncii și în problemele social-economice de interes național, coordonarea cu 

sindicatele și patronatele la nivel național a tuturor actelor normative în domeniul raporturilor de muncă.  

 

Parteneriatele cu organizațiile societății civile au fost centrate pe promovarea a diverse forme de implicare 
a organizațiilor societății civile în elaborarea, implementarea și evaluarea politicilor publice sectoriale, iar 
mediul de participare a societății civile la cooperarea pentru dezvoltare este unul extins, conform 
aprecierilor PGECD date în raportul din 201825. În perioada 2015-2019, dialogul Guvernului cu  societatea 
civilă în mare parte a fost întreținut prin intermediul câtorva platforme cum ar fi Consiliul Național de 
Participare (CNP), Consiliul Național al ONG-lor, Consiliul Național al Tinertului, Plarforma Națională a 
Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic, Platforma Societății Civile Uniunea Europeana- Republica 
Moldova etc. CNP a fost creat în 2010, ca structură  consultativă  ce are drept misiune de a contribui la 
adoptarea deciziilor de politici publice care ar corespunde intereselor societății. În perioada 2015-2019, CNP 
a fost mai puțin activ în comparație cu Consiliul Național ONG-lor care și-a propus să monitorizeze adoptarea 
și implementarea legilor cu impact în domeniul dezvoltării ONG-lor, să faciliteze dialogul dintre sectorul 
neguvernamental și autoritățile publice și să contribuie la sporirea gradului de transparență și vizibilitate a 
sectorului neguvernamental. Totodată Platforma Societății Civile Uniunea Europeana- Republica Moldova și 
Plarforma Națională a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic au fost valorificate în conformitate cu 
prevederile Acordului de Asociere cu UE, inclusiv pentru abordarea subiectelor ce țin de dezvoltarea 
durabilă.  
 
Instrumentele de dialog, consultare și implicare a sectorului privat, partenerilor sociali și a organizațiilor 
societății civile în dezviltarea durabilă a RM sunt diverse, printre ele enumerându-se participarea actorilor 
neguvernamentali în consiliile de administrare a instituțiilor publice, consultările publice, sedințe comune, 
evaluări independente, comitete tematice mixte etc. Unul din aceste instrumente activ utilizat în perioada 
de raportare este și  platformă on-line de consultare cu societatea a tuturor proiectelor de hotărâri și legi 
care urmează să fie adoptate de către guvern. Astfel, pe platforma  www.particip.gov.md au fost consultate 
în 2019 – 854 proiecte , în 2018- 1165 proiecte, în 2017 -1033 proiecte , 2016- 973 proiecte. Cumulativ, în 
perioada 2016-2019 au fost consultate pe această platformă 4025 proiecte pe marginea cărora au fost 
primite 1109 comentarii26. Conform datelor prezentate de Cancelaria de Stat27, 70% din totalul proiectelor 
aprobate pe parcursul anului 2019 au fost publicate de către autoritățile centrale pe www.particip.gov.md, 
aici trebuie de inclus și marja de eroare de circa 15% determinată de faptul că unele autorități centrale, cum 
ar fi Ministerul Justiției publică proiectele de decizii pe pagina oficială a autorității și nu utilizează̆ 
particip.gov.md.  
 
Dialogul Guvernului cu organizațiile societății civile a fost dezvoltat în baza a 3 priorități stabilite prin 
Strategia de Dezvoltare a Societății Civile (SDSC) pentru 2018-2020: i) implicarea activă a societății civile în 
procesul de consolidare a cadrului normative privind participarea societății civile la elaborarea și 
monitorizarea implementării politicilor publice, ii) promovarea și consolidarea sustenabilității financiare a 
OSC și iii) dezvoltarea spiritului civic activ și a voluntariatului. Pentru dezvoltarea mecanismului instituțional 
dialog între autoritățile publice și societatea civilă, la nivel de Guvern, a fost instituită în cadrul Direcției 
secretariate permanente a Cancelariei de Stat, o unitate responsabilă de cooperarea cu societatea civilă. În 

                                                 
25

 http://dashboard.effectivecooperation.org/viewer  
26 http://www.particip.gov.md/statistics.php?l=ro 
27

 https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_narativ_2019_completat.pdf   

http://www.particip.gov.md/
http://www.particip.gov.md/
http://dashboard.effectivecooperation.org/viewer
http://www.particip.gov.md/statistics.php?l=ro
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_narativ_2019_completat.pdf
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ianuarie 2020, Cancelaria de Stat a raportat realizarea a  83,3%28 din acțiunile prevăzute în PA pentru 
implemnentarea SDSC, dintre care: 47,7% acțiuni au fost pe deplin realizate și 36,3 % acțiuni parțial realizate. 
Astfel, în perioada  2018-2020 au fost: i) dezvoltate capacitățile de participare a autorităților publice şi OSC 
în procesul de elaborare şi monitorizare a implementării politicilor publice, precum și de stimulare a 
participării OSC în procesul decizional; ii) elaborate conceptele de consultare a vârstnicilor la nivel local și a 
mobilizatorilor comunitari și cel al programului de voluntariat pentru vârstnici, care prevede strategiile de 
implicare a vârstnicilor în activități de voluntariat; iii) dezvoltat și pus în aplicare un mecanism de stimulare a 
implicării tinerilor în planificarea și elaborarea bugetelor pe componenta tineret la nivel local prin Rețeaua 
Națională a Consiliilor Locale ale Tinerilor; iv) atrași reprezentanții societății civile în Consiliile consultative 
sectoriale a Ministerelor. Drept exemplu este consiliul de coordonare al reformei poliției; v) lansat Registrul 
de stat al actelor locale (RSAL) care a contribuit la sporirea gradului de transparență a procesului decizional la 
nivel local. Odată cu intrarea în vigoare a prevederilor Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația 
publică locală la 28 octombrie 2018, autoritățile publice locale includ în RSAL deciziile consiliilor locale de 
nivelurile întâi și al doilea, dispozițiile primarului și ale președintelui raionului, actele pretorului, alte acte ale 
autorităților publice locale. Până la finele anului 2019 au fost publicate în RSAL 295 338 acte; vi) organizate 
instruiri în domeniul transparenței decizionale, precum și a eficientizării mecanismelor de dialog între Guvern 
și societatea civilă, atât pentru reprezentanții APC, cât și pentru reprezentanții societății civile, inclusiv în 
cadrul ședințelor ordinare ale CNP-ului; vii) implementat mecanismul de desemnare procentuală (2%). Din 
momentul lansării acestui instrument, chiar dacă resursele oferite de el organizațiilor societății civile sunt 
încă destul de modeste, se constată o creștere anuală a solicitărilor OSC de a obține dreptul de a beneficia de 
acest mecanism.Lista beneficiarilor pentru 202029, este în creștere cu 15%, în raport cu anul 2019. Din totalul 
solicitanților 87 la sută sunt asociații obștești, fundații si instituții private (organizații necomerciale), iar 13% 
din ele o reprezintă cultele religioase. În 2020 au fost înregistrate cu  34% mai multe desemnări  față de 
2017; viii)revăzut cadrul normativ ce vizează determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit, 
inclusiv deducerea donațiilor; ix)lansat procesul de perfecționare a Legii nr. 1420 din 31 octombrie 2002 cu 
privire la filantropie și sponsorizare, în vederea asigurării durabilității și independenței organizațiilor 
neguvernamentale; x) aprobat Regulamentul pentru validare educației nonformale și informale, prin Ordinul 
MECC nr.65/2019; xi) constituite 32 Grupuri de Acțiune Locală (partneriate dintre reprezentanți ai 
sectoarelor public, privat și ai societății civile pentru a impulsiona dezvoltarea locală), reprezentând 263 
unități administrativ-teritoriale din 23 de raioane; xii) creat Comitetul de Coordonare pentru o Guvernare 
Deschisă, cu scopul de a asigura implementarea principiilor unei guvernări deschise în sectorul public, care 
întrunește un număr egal de reprezentanți din autoritățile publice și societatea civilă; xiii)aprobat Planul de 
acțiuni pentru o guvernare deschisă pentru anii 2019-2020 (Hotărârea Guvernului nr. 1172/2018) care 
stabilește activități pentru asigurarea accesului la informație și promovarea utilizării datelor deschise de către 
cetățeni, sporirea transparenței bugetare și a achizițiilor publice, consolidarea platformelor și mecanismelor 
de colaborare cu societatea civilă, implicarea Diasporei în procesul decizional, consolidarea mecanismului de 
responsabilizare a autorităților publice, dezvoltarea serviciilor publice centrate pe cetățean prin optimizarea 
și eficientizarea proceselor de prestare a serviciilor publice; xiv) aprobat Regulamentului de organizare şi 
funcționare a Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social şi a listei genurilor de activitate ce constituie 
activități de antreprenoriat social și instituită Comisia Națională pentru antreprenoriatul social; xv) lansat 
procesul de perfecționare a mecanismelor de finanțare directă a proiectelor OSC din bugetul public; xvi) 
dezvoltate capacitățile în domeniul particularităților de determinare a obligațiilor fiscale aferente impozitului 
pe venit și de prezentare a dărilor de seamă pentru ONG. Modul de declarare a resurselor financiare obținute 
în urma desemnării procentuale; xvii) lansate consultările publice cu privire la  ajustarea cadrului legal în 
domeniul voluntariatului și întreprinderea măsurilor ce se impun în scopul instituirii Centrului Național al 
Voluntariatului cu statut de instituție publică, astfel încât acesta să devină funcțional la 01.01.2021; xviii) 
aprobat modelul-tip de raport anual pentru voluntariat, care conține prevederi referitoare la structura 
formularului de colectare a datelor statistice; xix) acreditate 31 de instituții gazdă a activității de voluntariat 
din cele 34 de dosare depuse; xx)aplicat formularul  on-line de colectare a datelor statistice privind 
voluntariatul formal pentru 2019, de către  104 instituții gazdă a activității de voluntariat, dintre care 55 
persoane juridice de drept public și 49 persoane juridice de drept privat; xxi) dezvoltate programe de 
formare continuă a cadrelor didactice și de conducere. În 2018 au fost instruite circa 1000 de cadre didactice 

                                                 
28

 Raport de progres pe marginea implementării planului de acțiuni al strategiei de dezvoltare a societății civile 2018-2020. Cancelaria 
de Stat. Ianuarie 2020. 
29

 http://www.asp.gov.md/ro/node/3963  Lista beneficiarilor desemnării procentuale. 

http://www.asp.gov.md/ro/node/3963
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din instituțiile de învățământ general; xxii)eliberate 953 carnete de voluntar și desfășurată desfășurate  
Săptămâna Națională a Voluntariatului, Festivalul Voluntarilor; xxiii) alocate fonduri de instituțiile 
administrației publice centrale ca cheltuieli aferente finanțării proiectelor organizațiilor societății civile în 
2017 - 2019  pe 7 domenii. Sumele  totale bugetate în 2017 a constituit 38.360.647.2 de lei, în 2018-  49 592 
162,84lei și 69 136 511,9lei în 2019. Descifrarea acestor sume pe fonduri este în tabela 9.  
  Tabela 9. Finanțări directe din bugetul de stat pentru OSC în 2017-2019 

 Denumire program de finanțare Bugetat în 2017 
MDL 

Bugetat în 2018 
MDL 

Bugetat în 2019  
MDL 

Ti
n

e
re

t 
   

1.1 Programul de granturi pentru organizațiile de 
tineret 

6 076 372  5 820 542   
  

5 441 818 

1.2   Programul „ Capitala Tineretului”   1 303 643  1 384 853  1 168 700  

1.3 Granturi pentru inițiativele tinerilor la nivel local   3 000 000  3 000 000  

1.4 Asistenta pentru consolidarea si dezvoltarea 
Consiliilor Locale de tineret 

400 000  1 000 000  1 319 903  

C
u

lt
u

ra
 

Granturi pentru asociațiile din domeniul culturii  2 000 000  3 974 000  7 409 200 

 A.O. Casa Republicană de Cultură a Surzilor din 
Moldova și Centrul Național de Informare și Reabilitare 
al A.O. Asociația Nevăzătorilor din Moldova. 

2 409 200 2 409 200 2 409 200 

Să
n

ăt
at

e
 

Fondul de baza CNAM  8 938 835  10 815 606  12 376 804 

Fondul de profilaxie CNAM  1 795 498  733 870 1 159 387 

So
ci

al
  

MSMPS de granturi mici in domeniul  îmbătrânirii 
active  

100 000  100 000  200 000  

Alocații de stat/subvenții pentru 5 asociații obștești ( 
social & sport) 

 15 337 100  19 602 200 
30

 24 351 500
31

 

D
ia

sp
o

ra
  Programul de granturi „Diaspora Engagement Hub” Fondurile nu au 

trecut prin BRD, ci 
au fost gestionați 
de OIM 
 

 751 892 
 

300 000  
 

P
o

lit
ic

i 
p

u
b

lic
e

 Program expertizarea politici publice de către 
organizațiile societății civile 

------------------- -------------------- 10 000 000 

  TOTAL fonduri bugetate 
1 USD -17.23 mdl ( 30.12.2019) 

38 360 648 mdl 
(2 226 387 USD) 

49 592 163 mdl 
(2 878 245 USD) 

69 136 512 
(4 012 566 USD) 

Valoarea fondurilor alocate în perioada 2015-2019 a fost într-o creștere constantă, inclusiv și numărul 
acordurilor de finanțare semnate de autoritățile publice centrale cu Organizațiile societății civile  naționale.   
 
Rezultatele enumerate ar fi putut fi consolidate dacă autoritățile publice ar fi dezvoltat și mecanismul de 
monitorizare și evaliuare a implementării SDSC, care pînă în 2020 nu a fost definitivat și pus în aplicare în 
conformitate cu prevederile SDSC. 

Alocațiile și subvențiile de stat oferite asociațiilor care lucrează cu persoane cu diverse tipuri de dizabilități 
a crescut cu 214% în 2019 comparativ cu anul 2015, iar valoarea cumulativă a resurselor alocate pentru 
aceste parteneriate a fost de 23 693 000 MDL. În perioada anilor 2015-2018, au beneficiat de alocații de stat 
și subvenții, 3 asociații obștești: Asociația Nevăzătorilor, Asociația Surzilor și Societatea Invalizilor. În 2019  au 
beneficiat de aceste alocații și subvenții  5 asociații obștești: Asociația Nevăzătorilor, Asociația Surzilor, 
Societatea Invalizilor, Asociația Keystone Moldova și Centrul de Reabilitare Medico - Socială pentru Persoane 
cu Vedere Slabă „Low Vision”.  În domeniul social,  parteneriate eficiente au fost dezvoltate cu diverse 
asociații obștești și în cadrul Programului de granturi mici pentru îmbătrânire activă , unde începând cu 2017 
și până în 2019 au fost semnate acorduri de grant cu 13 OSC pentru implementarea proiectelor care au ca 
scop promovarea participării vârstnicilor și a îmbătrânirii active, în conformitate cu obiectivele Planului de 

                                                 
30

 Legea bugetului de stat pentru 2018, nr. 289 din 15.12.2017, Monitorul Oficial nr. 464-470 din 29.12.2017 
31

 Legea bugetului de stat pentru anul 2019, nr. 303 din 30.11.2018; Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr 504-511 din 
22.12.2018 
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acțiuni privind implementarea principiului îmbătrânirii active (2018-2021), aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.1147 din 20.12.2017.  
 
Parteneriatele multilaterale între OSC , APL și alți parteneri de dezvoltare au fost încurajate și dezvoltate în  
domeniul implementării politicilor de tineret .  În perioada 2017-2019,  au fost semnate 75 acorduri de 
grant în cadrul Programului de granturi dedicat dezvoltării sectorului neguvernamental de tineret din 
Republica Moldova, prin care  au fost oferite, în bază de concurs, suport logistic și financiar pentru realizarea 
inițiativelor, programelor şi proiectelor de tineret.  Valoarea totală a finanțării celor 75 proiectelor pentru 
această perioadă a constituit circa 17,3 milioane MDL. Proiectele susținute s-au axat pe următoarele 
priorități: participarea tinerilor; servicii pentru tineri; oportunități economice pentru tineri și consolidarea 
sectorului de tineret. Din 2017 este în derulare Programul de Dezvoltare a Centrelor de Tineret pentru anii 
2017-2022 (PDCT-2022), în cadrul căruia pe parcursul perioadei de raportare au fost încheiate 22 de acorduri 
de parteneriat cu autoritățile publice locale de nivelul II (Consilii Raionale) pentru dezvoltarea centrelor de 
tineret. Prin urmare, 22 de Centre raionale de tineret şi circa  20 filiale ale acestora au fost dotate cu 
echipament tehnic și mobilier, iar în majoritatea dintre acestea a fost asigurat și accesul la rețeaua de 
internet. Acestor parteneriate dintre APC responsabilă de implementarea politicilor de tineret și APL li s-au 
alaturat și partenerii de dezvoltare.  Astfel, în 2017 a fost semnat un Acord de cofinanțare cu UNFPA care a 
susținut crearea Fondului comun pentru dezvoltarea serviciilor de tineret inclusiv pentru cei mai vulnerabili. 
În anul 2019 acestui parteneriat i s-a alăturat și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC). Prin 
efortul comun al tuturor partenerilor susmenționați a fost creat ”Fondul comun privind dezvoltarea 
serviciilor pentru tineri, inclusiv pentru cei mai vulnerabili și  participarea civică a tinerilor” al MECC, SDC și 
UNFPA. În cadrul  Programului ,,Capitala Tineretului” , în baza a parteneriatului autorității centrale 
responsabilă de implementarea politicii de tineret cu 3 autorități ale administrației publice locale de nivelul I 
și 8 organizațiile neguvernamentale  locale de tineret au fost realizate 8 proiecte locale pentru tineret în 
valoare totală de 3 857 195,83 lei. Participarea si implicarea activă a tinerilor în dezvoltare durabilă  a  
reprezentat o altă dimensiune de acțiune comună a actorilor guvernamentali și neguvernamentali naționali.  
Pe parcursul anilor 2017-2019 a fost implementat  Programul de asistență pentru consolidarea și dezvoltarea 
instituțională a consiliilor raionale/municipale ale tinerilor, care constă în acordarea suportului financiar şi 
metodologic pentru consolidarea capacităților de organizare şi funcționare ale Consiliilor 
Raionale/Municipale ale Tinerilor. Actualmente, Rețeaua Națională a Consiliilor Raionale/Municipale ale 
Tinerilor reprezintă 23 Consilii raionale/municipale ale tinerilor, ceea ce constituie 65,7% din numărul total 
de unități administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova.  
 
Date, Monitorizare și Responsabilitate  

Republica Moldov  și-a aliniat Politica de Calitate a informației la principiile care  garantează că statistica 
oficială corespunde cerințelor Codului de Practici al Statisticilor Europene și principiilor fundamentale ale 
statisticii oficiale. Biroului Național de Statistică (BNS) prezintă informație credibilă, punctuală și obiectivă 
privind situația economică, demografică, socială și de mediu în Republica Moldova. Prin  legea Nr. 93 din 26 
mai 2017 privind statistica oficială, Capitolul VIII, articolele 21-22 și Strategiei de Dezvoltare a Sistemului 
Statistic Național 2016-2020 , autoritatea națională în domeniu își asumă angajamentul pentru evaluarea și 
îmbunătățirea continuă a calității statisticii oficiale: prin identificarea periodică și sistematică a punctelor 
forte și punctelor slabe, precum și riscurile aferente care sunt luate în considerație în mod corespunzător prin 
dezvoltarea continuă a cadrului de calitate. În procesul de producție a statisticii, BNS respectă standardele 
europene și alte standarde internaționale și bune practici. Procesul de producție este susținut de 
metodologie32 robustă, proceduri statistice relevante, monitorizarea și reducerea sarcinii excesive asupra 
respondenților, cu respectarea principiului cost-eficacitate. Statisticile publicate corespund standardelor de 
calitate și servesc necesităților autorităților publice centrale și locale din Republica Moldova, organizațiilor 
internaționale și europene, organizațiilor din domeniul cercetării și inovării, agenților economici și publicului 
larg. Producția statistică este caracterizată prin relevanță, precizie, punctualitate, accesibilitate, 
comparabilitate și coerență.  

Republica Moldova a naționalizat 338 indicatori ai ODD și a ajustat partial sistemul național de colectare a 
datelor condorm indicatorilor naționalizați. În 2017, BNS a participat în calitate de instituție-lider la procesul 
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 Ordinul directorului general al BNS nr. 52/a din 10 iulie 2017. 



 20 

de naționalizare a indicatorilor ODD. Din totalul de 226 indicatori naționalizați în 2017, 113 (50%) erau 
disponibili integral, 11 (5%) - parțial, iar pentru 102 (45%) indicatori datele lipseau33. La moment, din totalul 
de 338 indicatori ODD revizuiți în 2019, 156 (46%) erau disponibili integral, 104 (31%) – disponibili parțial, iar 
pentru 78 indicatori (23%) datele lipseau. Pentru producerea datelor care lipsesc urmează a fi întreprinse o 
serie de acțiuni, inclusiv cu suport extern. În perioada 2018-2019, BNS a efectuat revizuirea și actualizarea 
listei indicatorilor ODD naționalizați cu dezagregări disponibile, în consultare cu ministerele și autoritățile 
sectoriale specializate și organizațiile societății civile. Procesul respectiv a avut drept scop reevaluarea 
gradului de disponibilitate a indicatorilor ODD produși în țară vis-a-vis de lista globală de indicatori și 
aprecierea gradului de conformitate a indicatorilor cu metodologiile internaționale. Odată cu reorganizarea 
autorităților publice centrale, precum și a domeniilor de activitate gestionate, a fost revizuitî și lista 
instituțiilor responsabile pentru livrarea și/sau producerea datelor, identificarea instrumentelor existente de 
colectare a datelor și a necesităților de îmbunătățire a capacităților naționale de producere și utilizare a 
indicatorilor ODD. În octombrie-decembrie 2019, pentru setul de indicatori ODD revizuiți au fost colectate 
date pentru perioada 2010-2018 de la 43 instituții-sursă, care au fost ulterior validate de specialiștii BNS și 
transmise Cancelariei de stat, pentru a fi utilizate la elaborarea Raportului de evaluare voluntară națională 
pentru implementarea Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030.   
 
Republica Moldova dispune de legislația națională în domeniul statisticii, dezvoltată conform Principiilor 
Fundamentale ale Statisticii oficiale, precum și de un Pland de acțiuni pentru implementarea Strategiei 
Naționale de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național. La 26.05.2017 a fost votată Legea nr.93 cu privire la 
statistica oficială34, elaborată conform legii generice privind statistica oficială a UNECE, și care reglementează 
organizarea şi funcționarea sistemului unic al statisticii oficiale, stabilește cadrul juridic pentru dezvoltarea, 
producerea, diseminarea şi coordonarea statisticii oficiale. De asemenea, legea conține prevederi cu privire 
la principiile fundamentale ale statisticii oficiale, inclusiv independența profesională, managementul calității 
datelor statistice, extinderea accesului la surse de date administrative pentru reducerea sarcinii asupra 
respondenților și alte elemente care au drept scop fortificarea sistemului statistic național. La 30 decembrie 
2016, Guvernul Republicii Moldova a aprobat Strategia de dezvoltare a sistemului statistic național 2016-
2020 şi Planul de acțiuni privind implementarea acesteia35 și a stabilit că finanțarea acțiunilor prevăzute în 
Planul de Acțiuni  privind implementarea acestei Strategii se va efectua în limitele alocațiilor prevăzute în 
aceste scopuri în bugetele autorităților publice implicate, precum şi din alte surse, conform legislației în 
vigoare. Gradul de implementare a programului anual de lucrări statistice a crescut de la 6.9% în 2016 la 
19.1% în 2018, fiind unul destul de modest, condiționat și de insuficiența resurselor financiare disponibile 
pentru implementarea lui. .  
 
Volumul asistenței externe atrase pentru dezvoltarea sistemului de producere, colectare și analiză a 
datelor a fost în creștere. Astfel, în 2015 valoarea asistenței externe în acest domeniu a fost de 177 751.7 
USD comparativ 481 810.1 USD36 alocați în 2016. Cifre referitor la valoarea totală a asistenței externe în 
domeniul statisticii pentru perioada 2017-2019 nu sunt disponibile, iar datele pentru 2015- 2016 sunt 
furnizate de site-ul Direcției Statistice a ONU. În prezent, Biroul național de Statistică beneficiază de câteva 
proiecte de asistență externă, inclusiv proiecte finanțate de Delegația Uniunii Europene în cadrul reformei 
administrației publice centrale (2 mln euro), Fondul de Parteneriat pentru Dezvoltare India-ONU și UNFPA 
pentru elaborarea registrului statistic al populației (500 mii dolari SUA), Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare 
și Cooperare pentru revizuirea numărului populației în profil teritorial (500 mii dolari SUA), FAO pentru 
îmbunătățirea statisticii agriculturii (287 mii dolari SUA), UNICEF pentru îmbunătățirea statisticii educației 
(46.200 dolari SUA). 

                                                 
33

 Raportului privind naționalizarea indicatorilor ODD, martie, 2017, pag.8, Anexa 3, pag.35, 
https://cancelaria.gov.md/ro/apc/nationalizarea-indicatorilor-pentru-monitorizarea-obiectivelor-de-dezvoltare-durabila). Datele 
pentru indicatorii disponibili sunt publicate pe https://statistica.gov.md/ -  compartimentul „Obiectivele de Dezvoltare Durabilă”. 
34

 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=105689&lang=ro  
35

 Hotărârea Guvernului nr.1451 din 30.12.2016  https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=100969&lang=ro  
36

 https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ 

Tabela 10. Rata înregistrării  nașterilor și deceselor 

2015 2016 2017 2018 

https://cancelaria.gov.md/ro/apc/nationalizarea-indicatorilor-pentru-monitorizarea-obiectivelor-de-dezvoltare-durabila
https://statistica.gov.md/
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=105689&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=100969&lang=ro
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
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Runda 2020 a Recensământului Populației și al 
Locuințelor este planificat pentru desfășurare în anul 
2023. În prezent se elaborează Legea care va reglementa acest proces complex. Republica Moldova a 
înregistrat în perioada 2015-2018 o rată bună de înregistrare a nașterilor și deceselor.  
 
Constrângeri 

o Instabilitatea politică a influențat procesul de dezvoltare  a mecanismelor ce asigură  coerența  
politicilor de dezvoltare durabilă și a întârziat procesul de ajustare a politicilor naționale la 
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, aprobarea Strategiei Naționale de Dezvoltare “Moldova 2030” 
fiind tergiversată; 

o Sistemul național de planificare strategică nu este pe deplin dezvoltat. Deși există cadru normativ 
care descrie responsabilitățile și procesul de elaborare a politicilor de autoritățile publice centrale, o 
provocare rămâne a fi respectarea acestora atât la nivelul Cancelariei de Stat, cât și la nivelul 
ministerelor, pentru a respecta structura documentelor şi procedurilor existente în politici publice şi 
propuneri legislative de o calitate înaltă; 

o Lipsește estimarea costurilor în procesul de elaborare a politicilor și formulare a strategiilor 
sectoriale, fiind indicat faptul că politica va fi implementată în limita alocărilor bugetare și, prin 
urmare, nu este asigurată alinierea acestora la Cadrul Bugetar pe Termen Mediu;  

o Calitatea procesului de elaborare a politicilor în baza evidențelor nu este coerentă, deoarece 
analizele sunt încă slabe. Sistemul de monitorizare care ar trebui să furnizeze informații privind 
rezultatul activității Guvernului nu este pe deplin funcțional; 

o Schimbările frecvente a componenței guvernului au afectat promovarea acordurilor de asistență 
externă și ulterior restructurarea, extinderea proiectelor în derulare. Aceasta a influențat nu doar 
procesul de debursare ci și cel al predictibilității asistenței externe ; 

o Evaluarea necorespunzătoare a necesităților la etapa de pregătire a proiectelor; gradul scăzut de 
corelare între activitățile, obiectivele și rezultate scontate ale proiectelor precum și cazurile frecvente 
de deviere a implementatorilor de la obiectivele setate în documentele de proiect au contribuit ca 
unele investiții să nu atingă impactul scontat; 

o Sistemul de colectare a datelor de la instituțiile naționale și regionale pentru măsurarea progreselor 
în atingerea ODD este subdezvoltat și nu permite colectarea veridică de date, care ar ajuta la 
stabilirea domeniilor de acțiune prioritară ce necesită mai multă atenție și investiții;  

o Coordonarea procesului de asistentă pentru dezvoltare necesită intervenții majore pentru a fi 
dezvoltat în direcția monitorizării clare a investițiilor și impactul lor în elaborarea și implementarea 
politicilor, care, în final să permită măsurarea eficienței și impactului investiției și a gradului  de 
atingere a rezultatelor de dezvoltare; 

o Cifrele privind debursările efectuate către RM uneori sunt diferite de cele din rapoartele prezentate 
de partenerii de dezvoltare, discrepanțele fiind posibile ca urmare a faptului că furnizorii de asistența 
oficială pentru dezvoltare, de cele mai multe ori, utilizează doar sistemele de management financiar 
proprii; 

o Mecanismele de colectare și dezagregare a informației pe anumiți indicatori naționalizați lipsesc și 
aceasta nu permite la etapa dată evaluarea progresului în atingerea lor. Spre exemplu, un astfel de 
indicator este cel ce calculează volumul asistenței externe tehnice și financiare (inclusiv prin 
cooperarea nord-sud, sud-sud, și triunghiulară) acordată Republicii Moldova  pentru consolidare de 
capacități și planificare strategică 17.9.1, sau 17.6.1 care monitorizează acordurilor semnate pe tipuri 
de cooperare științifică și/sau tehnologică; 

o Capacitățile naționale de absorbție a asistenței externe alocate de partenerii externi sunt 
subdezvoltate, drept dovadă este faptul că în 2018  doar 34% din alocațiile planificate în BPN pentru 
proiectele finanțate din surse externe au fost cheltuite.    

Angajamente 

În procesul de atingere a obiectivelor de dezvoltare durabilă și reducere a sărăciei, Republica Moldova în 
perioada imediat următoare va:  

o Armoniza procesul de planificare a politicilor, în special a celor relevante pentru procesul de 
integrare europeană şi implementare a Agendei 2030, cu cadrul bugetar pe termen mediu; 

100.0% 99.98% 99.6% 100.0% 
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o Optimiza şi operaționaliza sistemul de planificare strategică şi îl va corela cu resursele financiare. 
Acest proces se planifică a fi fortificat prin Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030”, care se 
bazează pe asigurarea coerenței între politicile naționale, sectoriale și cadrul bugetar. Schimbarea 
modului de coordonare și armonizare a politicilor între ele la diferite niveluri și în diferite sectoare, 
precum și alinierea acestora la cadrul bugetar este elementul care ne va ajuta să creștem 
considerabil coerența și eficiența politicilor naționale de dezvoltare durabilă;  

o Insista ca toate politicile publice dezvoltate și implementate în Republica Moldova  să fie sensibile la 
dimensiunea de gen, astfel creând un mediu favorabil și echitabil de afirmare socială politică și 
economică pentru toate femeile și bărbații din Republica Moldova;  

o Spori capacitățile naționale de negociere și dezvoltare a parteneriatelor atât cu actorii internaționali, 
cît și cu cei naționali pentru atragerea fondurilor orientate spre dezvoltarea durabilă și realizarea 
Agendei 2030. În același timp vor fi întreprinse acțiuni de creștere a capacităților de absorbție și 
valorificare eficientă a asistenței oferită de partenerii de dezvoltare;  

o Extinde în continuare dialogul cu sectorul privat și organizațiile societății civile, pentru ai implica 
plenipotențiar în procesele de dezvoltare durabilă. Acest obiectiv rămâne prioritar pe agenda 
guvernului, accent fiind pus pe creșterea implicării tinerilor și incluziunea grupurilor sub-reprezentate 
în procesele de dezvoltare durabilă; 

o Dezvolta mecanisme de incurajare a mediului de afaceri  să investească în cercetarea și inovare cu 
aplicarea rezultatelor ei în dezvolatrea social- economică a țării; 

o Extinde parteneriatele economice internaționale pentru a crește exporturile de produse și servicii 
moldovenești;  

o Crește investițiile în dezvoltarea sistemului național de producere, colectare și analiză a datelor 
calitative dezagregate după  venit, sexe, vârstă, rasă, etnie, statut migrațional, dizabilități, localizare 
geografică și alte caracteristici relevante în contextextului național, pentru a putea cât mai precis să 
orientăm efeorturile pe soluționarea celor mai complexe subiecte de dezvoltare durabilă și eradicare 
a sărăciei; 

o Pune accent în continuare pe conjugarea eforturilor tuturor actorilor naționali și internaționali în 
furnizarea de bunăstare și prosperitate. Obiectivul nostru este de a crește maximal posibil 
predictibilitatea asistenței și disponibilitatea partenerilor de dezvoltare de a suține agenda națională 
de dezvoltare a Republicii Moldova și implementare a ODD.  


