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Contextul de țară: 
Consolidarea guvernanței și reforma sectorului public sunt urgente și 

esențiale

Volatilitatea politică pe termen lung și lipsa eficienței sub aspect de guvernanță, supremația legii și combaterea 

corupției au afectat dezvoltarea Moldovei și au subminat competitivitatea țării

Guvernanța este o provocare nu doar la nivel național, dar și la nivel sectorial și sub-național

Alegerea președintelui și a parlamentului cu vector pro-European asigură oportunități semnificative pentru reforme, în 

tandem cu agenda țării de aderare la UE, fapt ce amplifică provocările

Consolidarea instituțiilor și a capacității este cea mai urgentă prioritate pentru a susține o creștere incluzivă și 

sustenabilă
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Contextul de țară: 
Transformarea economică și structurală este critică

 În pofida creșterii recente puternice, perspectivele creșterii pe viitor se diminuează din cauza forței de muncă 
care prezintă tendințe de scădere și îmbătrânire, a eficienței reduse a investițiilor publice, a transformărilor 
structurale care trenează și competitivității slabe

 Prezența dominantă a unui grup mare de instituții controlate de stat au generat un mediu și mai inegal, 
alocarea inadecvată a resurselor și concurență neloială

 Sectorul formal de ocupare a forței de muncă este în scădere și există obstacole pentru creșterea 
întreprinderilor și crearea locurilor de muncă

 Productivitatea muncii și salariile au crescut și din 2014 salariile au crescut cu mult mai rapid
 Comerțul se dezvoltă , însă se datorează preponderent importurilor, exporturile find dominate de produse 

primare, cu nivel de procesare tehnologică scăzut și mediu, iar producția bazată pe resurse (agricultură și 
textile) este în scădere

 Vulnerabilitate gravă la impactul schimbărilor climatice și al șocurilor prețurilor la energie
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Contextul de țară:
Una din cele mai sărace țări cu îmbătrânire rapidă din Europa și Asia 

Centrală

Indicele capitalului uman relativ redus și inegalități semnificative de oportunitate (rural față de urban)

Inegalități (rural/urban) în accesul la serviciile publice esențiale, cum ar fi aprovizionarea cu apă și canalizare

Creșterea veniturilor populației sărace este totalmente determinată de transferurile sociale

Acoperirea redusă cu programe de asistență socială bazate pe evaluarea veniturilor și venitul persoanelor 

sărace determinat de transferurile sociale
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Contextul de țară
Vulnerabilitate sporită la șocuri externe

Crizele recente și continue – calamități, pandemie, energie și războiul în Ucraina:
Calamități naturale frecvente ca urmare a schimbărilor climatice: patru ani secetoși în ultimii 20 de ani

Covid: pandemia a avut un impact negativ asupra sărăciei, învățării și câștigurilor viitoare scontate

Perturbări comerciale: prețurile la combustibil și insecuritatea alimentară care intensifică sărăcia și pun 

presiune pe finanțele publice

Influxul de refugiați și costurile asociate enorme pentru Guvern
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Elaborarea Cadrului de Parteneriat cu Țara (CPȚ) pentru 2023-2027

Reforme 
esențiale/investiții 
pentru creștere și 
reducerea sărăciei

Expertiza și 
experiența 
Grupului 

Banca 
Mondială

Prioritățile 
Guvernului RM

CPȚ

1. Informat de Diagnosticul Sistematic de 

Țară și de Diagnosticul de Țară a 

Sectorului Privat – bazele analitice ale 

Grupului Banca Mondială

2. Identifică pilonii cei mai importanți în 

jurul cărora Grupul Banca Mondială 

agreează cu Guvernul Republicii Moldova 

programul de asistență – financiară, 

tehnică și analitică

3. Un program selectiv și flexibil, convenit 

între Grupul Banca Mondială și Guvernul 

Republicii Moldova. se bazează pe :

•    Fundament analitic (reforme 

esențiale/investiții necesare pentru 

creșterea Moldovei și reducerea 

sărăciei)

•    Expertiza specifică a Grupului 

Banca Mondială (avantaj comparativ) 

•    Prioritățile proprii ale Guvernului
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RNÎ ale CPȚ se aliniază cu prioritățile Guvernului și DSȚ

Prioritățile Guvernului Prioritățile DSȚ RNÎ
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Îmbunătățirea mediului de afaceri pentru a consolida 
competitivitatea

Consolidarea rezilienței, în special la schimbările climatice

Nivel sporit al 

angajării 

oficiale

Consolidarea supremației legii și a capacității 
instituționale, inclusiv la nivel sectorial și sub-național

Reorientarea finanțelor publice pentru a susține un nou 
model de creștere

Îmbunătățirea rezilienței, eficienței și echității în 
prestarea serviciilor

Investiții 

ecologice și 

reziliente 

sporite

Capital uman 

îmbunătățit
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Rezultatele de nivel înalt (RNÎ) și obiectivele
CPȚ cu Moldova pentru 2023-27

RNÎ 1 RNÎ 2 RNÎ 3

Nivel sporit al angajării oficiale în 
câmpul muncii

Obiectivul 1.1: 
Competitivitate sporită a 

întreprinderilor 
moldovenești

Obiectivul 1.2:
Povară de reglementare 

atenuată

Investiții ecologice și reziliente 
sporite

Obiectivul 3.1: 
Securitate și eficiență 

energetică sporite

Capital uman îmbunătățit

Obiectivul 2.1:
Calitate și relevanță sporite ale 

serviciilor educaționale

Obiectivul 2.2:
Eficiență îmbunătățită a 

prestării serviciilor de 
asistență medicală

Obiectivul 3.2: 
Investiții ecologice și reziliente 
în infrastructură și agricultură

Consolidarea sistemelor și instituțiilor, inclusiv prin digitalizarea și consolidarea capacităților, stau la baza tuturor 
obiectivelor CPȚ
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Implementarea programului consolidează bazele existente și 
experiența de implementare

 Se axează pe termen mediu, răspunzând crizelor curente

 Menține impulsul reformelor și investițiilor curente

 Intensifică operațiunile de succes prin finanțare suplimentară

 Se bazează pe campioni puternici pentru a asigura sentimentul de apartenență

 Încorporează intervenții pentru consolidarea instituțiilor, a capacității și a digitalizării în 

toate activitățile

 Modul în care este formulat proiectul ia în calcul constrângerile de capacități atât la 

nivel central, cât și local

 Valorifică complementaritatea cu alți parteneri de dezvoltare

 Finanțarea propusă BIRD în cadrul CPȚ ar constitui aproximativ 550 milioane de dolari 

SUA

 Valorifică sprijinul din partea CFI și MIGA (de ex., agricultură, ÎMM și analitică)
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Programul inițial CPȚ

Împrumuturi:

AF23 (1 iulie 2022 – 30 iunie 2023):
• Operațiune pentru politici de 

dezvoltare (suport bugetar) 

• Agricultură: proiect de guvernanță, 

investiții în creștere și reziliență

• Proiect de îmbunătățire a calității 

educației

• AF24 (1 iulie 2023 – 30 iunie 2024):
• Transporturi: proiect de sustenabilitate 

financiară și siguranță a drumurilor

• Proiect de eficiență energetică

• Proiect de îmbunătățire a echității și 

calității asistenței medicale

Activități analitice și consultative:

• Evaluarea sărăciei

• Reformarea sistemului de asistență 

socială 

• Memorandum economic de țară

• Raport privind clima și dezvoltrarea 

țării

• Evaluarea de gen 

• Dialog privind managementul 

riscurilor dezastrelor

• Consultanță tehnică în sectorul 

energrtic/gaz

• Dialog privind cadrul de guvernanță

• Etc..
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Riscuri legate de implementarea CPȚ
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Actualmente, există riscuri substanțiale 

în patru domenii:

Politic și guvernanță: presiuni sociale 

sporite din cauza prețurilor pentru alimente 

și carburanți și polarizare substanțială a 

electoratului

Macroeconomic: vulnerabilitatea 

economiei față de războiul din Ucraina prin 

comerț, canale de remiteri, prețuri la 

energie și produse alimentare, 

vulnerabilitatea economiei, agriculturii în 

special, la condiții meteo extreme și 

potențial datorie internă nesustenabilă

Capacitate instituțională: capacitate slabă 

de implementare în instituțiile statului, 

atenția de la implementarea reformelor 

esențiale este sustrasă de nevoia de a 

soluționa probleme urgente, care rezultă 

din crizele care apar

Categorii de riscuri Clasificarea

Politic și de guvernanță Substanțial 

Macroeconomic Substanțial

Strategii și politici sectoriale Moderat

Formularea tehnică a proiectului/programului Moderat

Capacitatea instituțională pentru implementare și 
sustenabilitatea

Substanțial

Fiduciar Moderat

De mediu și social Moderat

Părți interesate Moderat

Altele: Crize curente și viitoare Substanțial

TOTAL Substanțial

Alte: Cel mai semnificativ risc ține de războiul din Ucraina și ramificațiile sale socio-

economice în Moldova, precum și în întreaga lume



Cadrul de timp pentru elaborarea CPȚ
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2 iunie 2022: Reuniune internă de conceptualizare cu echipa 

de țară din Moldova

30 iunie 2022: Reuniune de analiză a conceptului

august – septembrie 2022: Consultări cu guvernul, partenerii 

de dezvoltare, sectorul privat, mediul academic și societatea 

civilă

octombrie 2022: Reuniunea GBM de avizare finală a CPȚ

noiembrie - decembrie 2022: Prezentarea CPȚ Consiliului 

directorilor executivi



Coordonarea și colaborarea cu partenerii de dezvoltare

În baza colaborării bune existente și în vederea explorării noilor modalități 
de colaborare, GBM va continua să coopereze cu toți partenerii de 
dezvoltare, care oferă sprijin Moldovei:

Să numim doar câteva domenii : 

 UE: Reforma sectorului judiciar; management financiar, energie etc..

 IFI: energie, transport, sectorul financiar, mediul de afaceri, etc. 

 Familia ONU: gender, asistență socială, mediu ambiant, guvernare, 
digitalizare, etc. 

 Parteneri bilaterali: finanțare suport bugetar, energie, silvicultura și 
agricultura, căile ferate, apă și canalizare, etc. 
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Contactați-ne

Pentru mai multe informații și feedback, vizitați 
pagina noastră electronică și pagina Facebook. 
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https://www.worldbank.org/en/country/moldova

https://www.facebook.com/WorldBankMoldova

https://www.facebook.com/WorldBankMoldova
https://www.facebook.com/WorldBankMoldova
https://www.worldbank.org/en/country/moldova
https://www.worldbank.org/en/country/moldova
https://www.google.com/maps/place/World+Bank+Group/@47.0201003,28.829107,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x6f66874200d40767!8m2!3d47.0201096!4d28.8290925
https://www.google.com/maps/place/World+Bank+Group/@47.0201003,28.829107,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x6f66874200d40767!8m2!3d47.0201096!4d28.8290925
https://www.worldbank.org/en/country/moldova
https://www.facebook.com/WorldBankMoldova
mailto:moldovacpf@worldbank.org
mailto:moldovacpf@worldbank.org

