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Nr. 96 din 30 octombrie 2020 

 

Dlui Serghei RAILEAN 

Ministru al Economiei și Infrastructurii 

 

Copie:  

Secretariatului Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru 

 

 

Ref.: Conceptul ”Sistemul Național de Transfer de Cunoștințe ”e-Dome” 

 

 

Stimate Domnule Ministru,   

 

Asociația Investitorilor Străini (FIA Moldova) Vă salută și Vă exprimă înaltele sale considerațiuni. 

Apreciem înalt inițiativele lansate în sensul îmbunătățirii climatului de afaceri, dar și deschiderea 

pe care o manifestați față de sectorul privat.   

 

În temeiul prezentei adresări, dorim să Vă atragem atenția asupra Conceptului ”Sistemul Național 

de Transfer de Cunoștințe ”e-Dome”. La 7 octombrie curent, Asociația Investitorilor Străini a 

remis un demers asemănător în adresa Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Având în 

vedere complexitatea subiectului și impactul scontat, Vă remitem pentru luare de atitudine și 

acțiuni subiectul relatat mai jos. 

 

În calitate de membru al Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova, 

Asociația prezidează Grupul de Lucru nr. 3 „Stimularea și menținerea investițiilor private”, grup 

care include în activitatea sa subiecte precum dezvoltarea capitalului uman și formarea 

profesională, conform necesităților pieței. 

 

Membrii FIA sunt interesați și contribuie constant la procesul de elaborare a politicilor și acțiunilor 

guvernării în domeniul pregătirii, instruirii și perfecționării forței de muncă în Moldova, care, la 

moment, semnalează deficit de cadre bine instruite, ceea ce influențează negativ atractivitatea țării 

pentru investiții străine. 

 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 411/2020, a fost aprobat Conceptul Sistemului Informațional 

"Platforma guvernamentală de instruire la distanță (e-Learning)". FIA Moldova a salutat această 

inițiativă care poate fi dezvoltată și extinsă de la instruirea la distanță a funcționarilor publici până 

la instruirea și reprofilarea angajaților din sectorul privat. 
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Recent, în adresa Asociației, în calitate de membru al Consiliului Economic pe lîngă Prim-

ministru, a fost prezentat un concept nou, denumit ”Sistemul Național de Transfer de 

Cunoștințe ”e-Dome”. În urma discuțiilor cu unii membri FIA, s-a ajuns la concluzia că acesta  

prezintă interes și urmează a fi susținut, fiind, de fapt, un temei pentru crearea unor buni specialiști 

în domenii atractive pentru investitori. 

 

Deoarece conceptul în cauză este specific și acoperă diverse domenii: educațional, de planificare 

a ocupării forței de muncă, recalificarea specialiștilor, etc., considerăm oportună antrenarea în 

analiza acestuia a specialiștilor Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Ministerului 

Economiei și Infrastructurii, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, precum și ale 

altor autorități, calificate în domeniile respective. 

 

Vă prezint anexat, Domnule Ministru, adresarea autorului și conceptul propriu zis, cu propunerea 

de a institui un grup mixt de lucru din diverse autorități publice specializate, pentru analiză. 

Exprimăm disponibilitatea de participare activă în cadrul grupului de lucru nominalizat 

 

În speranța acceptării și susținerii celor menționate mai sus, Vă mulțumim anticipat. 

 

Cu profund respect,  

Ana GROZA  

Director Executiv FIA  

Președintele GL nr. 3 al Consiliului Economic pe lîngă Prim-ministru 

                                                             


