
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 

din   2022 

Chișinău 

Y:\200\2022\HOTĂRÂRI\14607\14607 - redactat (ro).docx 

Pentru modificarea anexei nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea 

 Guvernului nr. 838/2008 privind instituirea Comitetului 

 interministerial pentru planificare strategică 

------------------------------------------------------------ 

În temeiul art. 7 lit. k) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), cu modificările 

ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

1. Hotărârea Guvernului nr. 838/2008 privind instituirea Comitetului

interministerial pentru planificare strategică (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2008, nr.127-130, art. 848), cu modificările ulterioare, se modifică după 

cum urmează:  

1) anexa nr. 1 va avea următorul conținut:

„Anexa nr. 1 

La Hotărârea Guvernului nr. 838/2008 

COMPONENȚA NOMINALĂ 

a Comitetului interministerial pentru planificare strategică 

GAVRILIȚA Natalia – Prim-ministru, președinte al Comitetului

SPÎNU Andrei – viceprim-ministru, ministru al infrastructurii

și dezvoltării regionale

ȚURCANU Iurie – viceprim-ministru pentru digitizare

POPESCU Nicu – viceprim-ministru, ministru al afacerilor

externe și integrării europene

SEREBRIAN Oleg – viceprim-ministru pentru reintegrare

BUDIANSCHI Dumitru – ministru al finanțelor 
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GAIBU Sergiu – ministru al economiei 

LITVINENCO Sergiu – ministru al justiției 

 

UDREA Dumitru – secretar general al Guvernului  

 

a) Pe tot parcursul textului sintagma „organele centrale de specialitate ale 

administrației publice”, la cazul gramatical corespunzător, se substituie cu 

sintagma „autoritățile administrației publice centrale de specialitate”. 

b) Punctul 4 va avea următorul cuprins:  

„4. Comitetul va coordona şi monitoriza activitățile privind elaborarea şi 

implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare, Planului Național de 

Dezvoltare, Planului anual de acțiuni al Guvernului, Cadrului bugetar pe termen 

mediu, altor documente de politici publice, inclusiv cele aferente procesului de 

integrare europeană și  coordonării a asistenței externe. Comitetul va monitoriza 

activitatea şi altor comisii, consilii, comitete sau grupuri de lucru (în continuare - 

comitete guvernamentale) care sânt implicate direct sau indirect în planificarea 

strategică.” 

c) Punctul 7 va avea următorul cuprins: 

„7. Comitetul are următoarele funcții de bază: 

a) coordonează elaborarea și monitorizează implementarea Strategiei 

Naționale de Dezvoltare, Planului Național de Dezvoltare și a altor documente 

strategice, inclusiv sincronizarea și coerența politicilor intersectoriale și sectoriale 

cu Strategia Națională de Dezvoltare; 

b) aprobă prioritățile de politici publice pe termen mediu și asigură corelarea 

politicilor promovate de autoritățile administrației publice centrale de specialitate 

cu prioritățile Guvernului; 

c) aprobă lista de proiecte investiționale de importanță națională și 

coordonează monitorizarea implementării acestora; 

d) coordonează elaborarea de către autoritățile administrației publice 

centrale de specialitate a politicilor sectoriale și intersectoriale din perspectiva 

asigurării corelării, sinergiei și complementarității acestora și eliminării 

suprapunerilor; 

e) monitorizează activitatea Consiliului Național de Coordonare a 

Dezvoltării Regionale și Locale, Consiliului Național de Coordonare pentru 

Dezvoltare Durabilă și a altor comitete guvernamentale implicate în procesul de 

planificare strategică; 

f) asigură dialogul permanent cu Comisia națională pentru integrare 

europeană; 

g) asigură corelarea politicilor elaborate cu angajamentele internaționale 

asumate de către Guvern, în special în agenda de integrare europeană și Agenda 

de dezvoltare durabilă 2030; 
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h) coordonează procesele de naționalizare, implementare, monitorizare și

evaluare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă; 

i) aprobă priorităţile și proiectele/programele de asistență externă și asigură

corelarea acestora cu prioritățile strategice de dezvoltare a țării; 

j) monitorizează realizarea programelor de asistență externă şi acordurile

semnate în numele Guvernului Republicii Moldova cu instituțiile financiare 

internaționale şi partenerii externi de dezvoltare; 

k) coordonează respectarea de către autoritățile administrației publice

centrale de specialitate a procesului decizional bazat pe analiza impactului și 

elaborarea de politici bazate pe evidențe; 

l) coordonează procesul de consolidare a capacităților autorităților

administrației publice centrale, analizează progresele înregistrate și identifică 

soluții pentru depășirea problemelor constatate; 

m) coordonează procesul de asigurare a dialogului permanent cu societatea

civilă și partenerii externi de dezvoltare, inclusiv prin intermediul structurilor de 

cooperare create de Guvern; 

n) asigură soluționarea disputelor aferente procesului de planificare

strategică.” 

d) La punctul 9 sintagma „o dată pe lună” se substituie cu cuvântul

„trimestrial”. 

e) Punctul 10 va avea următorul cuprins:

„10. Ordinea de zi a ședinței Comitetului se elaborează în baza propunerilor 

membrilor acestuia și a propunerilor înaintate de către conducătorii autorităților 

administrației publice centrale de specialitate.” 

f) La punctul 11 sintagma „și asistenței externe” se exclude.

g) La punctul 12 textul „sau în cazul ședințelor extraordinare, cu cel puțin

2 zile înainte.” se va substitui cu textul „cu excepția ședințelor extraordinare, 

convocate în mod de urgență.”  

h) Punctul 12 se completează cu o propoziție, cu următorul cuprins:

„Materialele relevante ale ședinței extraordinare vor fi transmise membrilor 

Comitetului imediat ce acestea vor fi disponibile.” 

i) Punctul 14 se completează cu o propoziție, cu următorul cuprins: „La

ședințele Comitetului pot participa, în calitate de raportori, conducătorii 

autorităților administrației publice centrale de specialitate, în dependență de 

subiectele abordate, care vizează domeniile de activitate aflate în competența 

acestora.” 

j) La punctul 16 sintagma „și secretar” se substituie cu textul „transmise

spre informare și executare autorităților administrației publice centrale relevante”. 

k) Se completează cu punctul 18 cu următorul cuprins:

„18. În vederea asigurării transparenței activității Comitetului, materialele 

aferente, inclusiv ordinea de zi și procesele verbale ale ședințelor, vor fi plasate pe 

pagina electronică a Cancelariei de Stat.” 
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2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial

al Republicii Moldova. 

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA 

Contrasemnează: 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 



NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificare anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la 

Hotărârea Guvernului nr. 838/2008 privind instituirea Comitetului interministerial 

pentru planificare strategică 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea proiectului

Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la 

Hotărârea Guvernului nr. 838/2008 privind instituirea Comitetului interministerial pentru 

planificare strategică a fost elaborat de Cancelaria de Stat. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalitățile urmărite

Procesul de tranziție la noul sistem de planificare strategică și operațională, introdus prin 

Hotărârea Guvernului nr. 386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, 

implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice, s-a preconizat să 

fie realizat pe parcursul a 2 ani din momentul intrării în vigoare a acesteia (iulie, 2022). În 

context, pentru facilitarea realizării acestui deziderat a fost elaborat și pus la dispoziția 

autorităților administrative centrale Ghidul metodologic privind integrarea prevederilor 

Strategiei naționale de dezvoltare în documentele de planificare și documentele de politici 

publice la nivel național1, aprobat prin Ordinul Secretarului general al Guvernului nr. 65/2021.  

Prin urmare, sub aspect normativ și metodologic, toate elementele necesare coordonării 

implementării și bunei funcționări a sistemului integrat de planificare strategică au fost 

dezvoltate și sunt în proces de aplicare. 

Cu toate acestea, în vederea asigurării operaționalității și sustenabilității noului sistem de 

planificare strategică, este imperios să fie dezvoltat/revizuit și mecanismul instituțional de 

coordonare, constituit din nivelul tehnic de coordonare și un organ de nivel politic, care ar 

susține procesul de planificare integrată. Or, noul sistem de planificare strategică readuce în 

prim plan importanța și necesitatea existenței nivelului politic de coordonare a deciziilor de 

ordin strategic, care ar asigura coerența și legăturile dintre procesele de planificare strategică, 

planificare bugetară, luare a deciziilor la diferite etape ale procesului de coordonare a 

politicilor intersectoriale și cu caracter transversal, precum și corelarea politicilor elaborate cu 

angajamentele internaționale asumate de către Guvern, în special în Agenda de integrare 

europeană și Agenda de dezvoltare durabilă 2030.  

Alt aspect crucial pentru sistemul de planificare strategică îl reprezintă asigurarea corelării 

proiectelor/programelor de asistență externă cu prioritățile strategice de dezvoltare identificate. 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 462/2021 pentru aprobarea Regulamentului - cadru al 

subdiviziunii analiză, monitorizare și evaluare a politicilor publice din cadrul aparatului central 

al ministerului, a fost stabilit rolul de coordonator la nivel tehnic al subdiviziunilor respective 

în procesul de planificare, monitorizare, evaluare și raportare la nivel de minister, precum și în 

cel de elaborare a documentelor de politici publice sectoriale, în corespundere cu prevederile 

Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană și a Agendei de dezvoltare 

durabilă 2030. 

În partea ce vizează, coordonarea la nivel politic, se propune revitalizarea activității 

Comitetului Național pentru Planificare Strategică (în continuare - Comitet) – platformă 

1 https://cancelaria.gov.md/ro/advanced-page-type/domeniile-de-competenta 

https://cancelaria.gov.md/ro/advanced-page-type/domeniile-de-competenta


 

decizională de nivel înalt, creată în anul 2008, prin modificarea Hotărârii Guvernului nr. 

838/2008 prin modificarea componenței acestei, consolidarea funcțiilor și atribuțiilor pentru 

asigurarea funcționalității acesteia.  

Având în vedere importanța asigurării funționalității Comitetului, precum și stringența 

subiectelor care urmează a fi abordate pe platforma respectivă, se propune intrarea în vigoare a 

prezentei hotărâri la data publicării.  

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Nu se aplică 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul prevede modificarea Hotărârii Guvernului nr. 838/2008 privind instituirea 

Comitetului interministerial pentru planificare strategică. 

Modificările Hotărârii Guvernului nr. 838/2008 vizează anexele nr. 1 și nr. 2 și anume: 

1) Modificarea Anexei nr. 1 privind componența nominală a Comitetului. Având în vedere 

noua structură a Guvernului, se impune actualizarea și optimizarea Comitetului pentru a 

asigura realizarea eficientă a misiunii și funcțiilor acestuia. Noua componență a Comitetului 

interministerial pentru planificare strategică a fost stabilită, având în vedere misiunea acestuia 

și atribuțiile transversale și intersectoriale exercitate de membrii propuși. Totodată, conform 

punctelor 10 și 14 ale Regulamentului, conducătorii autorităților administrative centrale pot 

propune subiecte pe ordinea de zi a Comitetului și, respectiv, pot participa în cadrul ședințelor 

în calitate de raportori. Astfel, prevederile respective asigură accesul tuturor ministerelor la 

platforma respectivă. 

2) Ca urmare a aprobării cadrului normativ privind planificarea strategică la nivel național 

(hotărârile de guvern menționate la pct. 2) este necesară asigurarea coordonării implementării 

și bunei funcționări a sistemului integrat de planificare strategică. În acest sens, modificările 

Anexei nr. 2 la Regulamentul de activitate a Comitetului se axează pe: (i) actualizarea și 

stabilirea funcțiilor de bază ale Comitetului (de aprobare, coordonare, monitorizare, 

soluționare a disputelor aferente procesului de planificare strategică și dialog), în corespundere 

cu prevederile recent aprobate, (ii) asigurarea transparenței activității acestuia, (iii) aspectele 

tehnice de organizare și realizare a activității acestuia. Astfel, modificarea periodicității 

convocării Comitetului a fost determinată de agenda și posibilitățile reale ale factorilor de 

decizie de a se întruni în platforma respectivă. Totodată, este prevăzută posibilitatea convocării 

în ședințe extraordinare, ori de câte ori vor apărea subiecte de discuții, ce țin de competența 

Comitetului. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea proiectului dat nu necesită mijloace financiare suplimentare din contul 

bugetului de stat. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul de hotărâre este elaborat în temeiul art. 7 lit. k) din Legea nr. 136/2017 cu privire la 

Guvern, conform căruia Guvernul, în vederea realizării funcțiilor și atribuțiilor sale, este 

împuternicit să creeze grupuri de lucru, comisii și comitete interministeriale, să desemneze 

membrii acestora și să aprobe regulamentele de activitate ale acestora. 



 

În rezultatul aprobării proiectului de hotărâre se impune necesitatea modificării cadrului 

normativ aferent coordonării asistenței externe (HG nr.377/2018). Modificarea prevederilor 

respective va lua în considerare inclusiv rezultatele analizei funcționale a autorităților 

administrative centrale de specialitate, aflată în proces de realizare. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Anunțul despre inițierea proiectului de hotărâre de Guvern a fost plasat pe particip.gov.md. 

Consecutiv, proiectul se propune a fi consultat și avizat de către toate ministerele. În scopul 

respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, 

proiectul va fi plasat pe platforma guvernamentală www.particip.gov.md odată cu 

înregistrarea, anunțarea și examinarea acestuia în cadrul ședinței Secretarilor generali ai 

ministerelor. 

8. Constatările expertizei anticorupție 

Se va completa urmare efectuării expertizei de către Centrul Național Anticorupție. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Nu se aplică 

10. Constatările expertizei juridice  

Se va completa urmare efectuării expertizei de către Ministerul Justiției. 

11. Constatările altor expertize 

Nu se aplică 

 

 

Secretar general al Guvernului                                       Dumitru UDREA 
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