
 

NOTA INFORMATIVĂ 

Privind Conceptul Strategiei Europei de Sud-Est 2030 

 

Mandatul pentru elaborare 

 Consiliului Regional pentru Cooperare, fiind un cadru de cooperare deținut și 

condus regional în Europa de Sud-Est, i-a fost oferit mandatul pentru a continua 

elaborarea politicii de conectivitate regională, inclusiv a Strategiei Europei de Sud-

Est 2030 (SEE 2030). 

Condițiile ce au impus elaborarea Strategiei SEE 2030 

 Consecințele politice și economice ale Covid-19 ar trebui monitorizate cu 

atenție. 

 Este necesară coordonarea unor arii precum investițiile, mobilitatea, 

competitivitatea, tranziția digitală și mediul, deoarece acestea atrag interesul 

multor organizații regionale. 

 Este necesară o focusare mai aprofundată asupra problemelor de mediu, 

precum calitatea aerului și poluarea acestuia.  

 Este importantă colaborarea organizaților regionale relevante cu autoritățile 

locale, inclusiv și contribuția acestora în fiecare politică din cadrul acestei 

strategii. 

Obiectivul general al Strategiei SEE 2030 

Obiectivul Strategiei SEE 2030 este de a atinge o creștere economică durabilă la 

nivel regional, pentru a reduce sărăcia și inegalitățile, pentru a îmbunătăți 

incluziunea socială, a încetini procesul depopulării regiunilor prin îmbunătățirea 

calității vieții pentru cetățenii săi. 

Ariile prioritare de intervenție (eligibile pentru MADRM)   

Ariile prioritare de intervenție pentru perioada inițială de implementare a SEE 

2030 (faza de pornire a SEE 2030) sunt următoarele: 

ARIA PRIORITARĂ 1 (AP1): Creștere economică durabilă 

Evaluarea: Regiunea Europei de Sud-Est are un potențial semnificativ în 

creșterea economică. Este importantă focusarea pe anumite domenii, precum crearea 

unui comerț și export cât mai diversificat, a unei conectivități sporite la transport, 

reducerea emigrației din Regiune, susținerea capitalului uman, și nu în ultimul rând, 

dezvoltarea potențialului sectorului privat, ceea ce va fi un domeniu prioritar pentru 

implementarea Strategiei. Apariția pandemiei COVID-19 a pus accent și mai mare 

pe dezvoltarea societății digitale și nevoia de a transforma acest domeniu la alt nivel. 



Republica Moldova este implicată în următoarele Acorduri Comerciale: EU 

DCTF, EFTA, Turcia, CEFTA, Uniunea Vamală cu Rusia, Belarus, și Kazahstan. 

Economiile din Balcanii de Vest (The Western Balkan) și Moldova sunt, de 

asemenea, beneficiari ai Sistemului General de Preferințe (GSP) din SUA și Japonia. 

Acțiunile:  

1) Promovarea creșterii economice prin crearea comerțului și îmbunătățirea 

conectivității la transport. 

 Facilitarea comerțului regional, prin extinderea benzilor verzi în SEE; 

 Identificarea sistemică a barierelor de acces pe piață în comerțul intra-SEE; 

 Promovarea creării de clustere intra-SEE pentru o integrare mai eficientă 

în lanțurile valorice globale; 

 Identificarea piețelor cheie de export pentru a avea acces în străinătate și  

pentru a sprijini crearea de clustere regionale, prin utilizarea acordurilor 

comerciale preferențiale existente; 

 Facilitarea comerțului pe coridoarele de transport selectate, pentru a 

beneficia de conectivitatea existentă de transport maritim. 

2) Promovarea investițiilor în energie regenerabilă, pentru o furnizare mai 

mare a energiei fără carbon 

Obiectivul de dezvoltare durabilă 8 (SDG 8): Promovarea unei creșteri 

economice incluzive și durabile, ocuparea forței de muncă deplină și 

productivă, și munca decentă pentru toți. 

Obiectivul de dezvoltare durabilă 9 (SDG 9): Crearea unei infrastructuri 

rezistente, promovarea unei industrializări incluzive și durabile, și promovarea 

inovării. 

 

Obiectivul de dezvoltare durabilă 7 (SDG 7): Asigurarea accesului la energie 

fiabilă, durabilă și modernă pentru toată energia accesibilă și curată. 

Obiectivul de dezvoltare durabilă 13 (SDG 13): Luarea unor măsuri urgente 

pentru a combate schimbările climatice și impactul acestora * 



3) Consolidarea capacității regionale de îmbunătățire a detectării și reducerii 

riscurilor dezastrelor naturale, pentru a minimiza impactul acestora asupra 

creșterii economice. 

 Dezvoltarea unei Strategii Regionale pentru Strategia de reducere a 

riscurilor de dezastre și integrarea generală; 

 Stabilirea unui cadru juridic regional adecvat pentru schimbul de date 

privind reducerea riscului de dezastru; 

 Promovarea dezvoltării și consolidării mecanismelor de transfer și 

partajare a riscului de dezastru; 

 Dezvoltarea unei campanii regionale eficiente, pentru atragerea fondurilor 

suplimentare și consolidarea capacităților de reducere a riscurilor, din 

serviciile de sănătate, educație și apă/salubrizare pentru gospodării; 

 Consolidarea capacității instituționale regionale în pregătirea, prevenirea 

și reducerea riscurilor în caz de dezastre. 

4) Reducerea decalajului digital prin digitalizarea accelerată a industriei și a 

serviciilor publice. (În proces de definitivare) 

 AP5: Îmbunătățirea accesului și calității serviciilor de mediu și sanitație 

Obiectivul de dezvoltare durabilă 10 (SDG 10): Reducerea inegalității în 

interiorul și între țări; 

Obiectivul de dezvoltare durabilă 16 (SDG 16): Promovarea societăților 

pașnice și incluzive pentru dezvoltare durabilă, asigurarea accesului la justiție 

pentru toți și construirea de instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate 

nivelele; 

 

Obiectivul de dezvoltare durabilă 6 (SDG 6): Asigurarea disponibilității și 

gestionarea durabilă a apei și a canalizării pentru toți; 

Obiectivul de dezvoltare durabilă 7 (SDG 7): Asigurarea accesului la energie 

fiabilă, durabilă și modernă pentru toți; 

Obiectivul de dezvoltare durabilă 10 (SDG 10): Reducerea inegalității în 

interiorul țărilor și între acestea; 

Obiectivul de dezvoltare durabilă 13 (SDG 13): Luarea unor măsuri urgente 

pentru a combate schimbările climatice și impactul pe care îl au acestea. 

Obiectivul de dezvoltare durabilă 17 (SDG 17): Consolidarea mijloacelor de 

implementare și revitalizare a parteneriatului global pentru o dezvoltare 

durabilă. 

 

 



 Mediul este unul dintre indicatorii principali pentru calitatea vieții, de aceea, 

Strategia pentru Europa de Sud-Est pune accent pe domenii precum apa 

(utilizarea apei; apă curată și canalizare; lipsa resurselor financiare în sectorul apei), 

eficiența energetică și încălzirea locurilor de trai, sărăcia energetică, accesul ușor 

la energia electrică, poluarea aerului și mediul, în calitate de creator de locuri de 

muncă.  

Acțiunile: 

1) Pregătirea unei evaluări a impactului socio-economic al Agendei Verzi 

(Green Agenda) și stabilirea unui Plan de Lucru, pentru a evita 

aprofundarea inegalităților geografice; 

2) Stabilirea unor parteneriate sectoriale; 

 Consolidarea parteneriatului dintre băncile comerciale și sectorul privat, 

pentru a facilita acordarea unor împrumuturi ecologice pentru gospodării, 

bazate pe finanțările proiectelor. 

3) Consolidarea capacității în autoritățile locale, pentru a pregăti proiecte 

comerciabile, în vederea îmbunătățirii calității serviciilor de mediu și de 

salubrizare; 

4) Acordarea suportului pentru guvernele locale, pentru a avea o digitalizare 

a serviciilor publice și pentru promovarea conceptului de orașe inteligente, 

având la bază standardele UE.  

Ariile prioritare de intervenție (alte domenii) 

În cadrul acestei Strategii, sunt abordate și alte domenii prioritare, pe lângă cele 

ce vizează MADRM: 

 Sprijinirea eforturilor regionale pentru îmbunătățirea calității vieții, reducerea 

sărăciei și reducerea depopulării (AP 2); 

 Facilitarea accesului la educație și acordarea unui suport pentru îmbunătățirea 

calității (AP 3); 

 Facilitarea accesului la sănătate și acordarea suportului pentru îmbunătățirea 

calității (AP 4); 

 Parteneriatul public-privat și rolul sectorului financiar/ finanțarea pentru 

dezvoltare (AP 6); 

 Acordarea suportului pentru consolidarea instituțională, în vederea 

implementării inteligente a Strategiei pentru Europa de Sud-Est 2030 (AP 7). 

 


